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 Para a imensa maioria dos eruditos, sua 

ciência é um meio e não um fim. Desse modo, 

nunca chegarão a realizar nada grandioso, 

porque para tanto seria preciso que tivessem o 

saber como meta, e que todo o resto, mesmo 

sua própria existência, fosse apenas um meio. 

Pois tudo o que se realiza em função de outra 

coisa é feito apenas de maneira parcial, e a 

verdadeira excelência só pode ser alcançada, 

em obras de todos os gêneros, quando elas 

forem produzidas em função de si mesmas e 

não como meios para fins ulteriores. Da 

mesma maneira, só chegará a elaborar novas 

e grandes concepções fundamentais aquele 

que tenha suas próprias idéias como objetivo 

direto de seus estudos, sem se importar com 

as idéias dos outros. Entretanto os eruditos, 

em sua maioria, estudam exclusivamente com 

o objetivo de um dia poderem ensinar e 

escrever. Assim, sua cabeça é semelhante a 

um estômago e a um intestino dos quais a 

comida sai sem ser digerida. Justamente por 

isso, seu ensino e seus escritos têm pouca 

utilidade. Não é possível alimentar os outros 

com restos não digeridos, mas só com o leite 

que se formou a partir do próprio sangue. 

 

Schopenhauer – A arte de escrever. 
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RESUMO 

 
 

Este trabalho apresenta a evolução histórica do Estado da Antigüidade 

até a Contemporaneidade, com o objetivo de verificar a separação de poderes 

do Estado Constitucional. Analisa o problema da participação popular nas 

iniciativas dos órgãos públicos com enfoque na democracia participativa e os 

instrumentos internacionais de tutela dos mesmos. O paradigma pedagógico da 

cidadania e as formas que a Administração Pública têm para efetivar os direitos 

fundamentais através da estrutura de gestão. O orçamento público em seus 

caracteres mais relevantes. E o estudo de caso da implementação do Orçamento 

Participativo na cidade de Gravataí, como fomento à Democracia Participativa e 

reforço dos instrumentos de concretização da cidadania e soberania popular. 

Realiza uma análise da democracia e do contrato social - nova forma de gerir os 

recursos públicos -, que também pode ser denominada "nova esfera pública", 

aliado à co-gestão dos cidadãos gravataienses. Neste contexto, os munícipes 

decidem, de acordo com suas prioridades e necessidades, onde alocar os 

recursos para obras e investimentos por eles decididos. Este mecanismo permite 

a aplicação, de maneira efetiva, direitos fundamentais e cidadania participativa, 

pois resgata as participações diretas dos cidadãos, resultando em maior 

maturidade e consciência política. Neste cenário, o executivo municipal faz um 

novo pacto social com a cidade, abrindo mão de suas prerrogativas de 

ordenador de despesas, para ampliar o debate com os principais interessados, 

com transparência, isonomia e imparcialidade.  

 
 
 
Palavras-chave:  
 
Democracia – cidadania – direitos fundamentais - orçamento participativo. 
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ABSTRACT 

 
 
This paper presents the historical development of State of antiquity to the 

Contemporaneous with the objective of verifying the separation of constitutional 

powers of the State. It analyses the problem of popular participation in the activities of 

public agencies to focus on participative democracy and the instruments of international 

tutelage of them. The paradigm of teaching citizenship and the ways tat the 

Government has to effect fundamental rights through the management structure. The 

budget public in their characters more relevant. And the case study  implementation of 

Participative Budget in Gravataí, as an incentive to Participative Democracy, as to 

strengthen the instruments of concretion of the citizenship and popular sovereignty. Is 

also delivers an analysis of democracy and the social contract - as a new way to manage 

public resources -, which we can also be named as 'a new public sphere' allied to the co-

management by gravatai citizens. In this context, the townspeople decide where to 

allocate the resources, in accordance to their priorities and necessities, in otrder to make 

the workmanships and investments prioritized by themselves in a democratic way. This 

mechanism allows for the effective application of fundamental rights and participative 

citizenship, therefore allowing the direct participation of the citizens their city's interests, 

in a pedagogical-political process, to rethink their city as a whole thus bringing up higher 

political maturity and consciousness. In this scenario, the municipal executive closes a 

new social deal with the city, leaving behind his prerogatives as a expenditures collator 

in order to bring up a discussion with the main stakeholders with transparency, isonomy 

and impartiality.  

 

 

 

Keywords:  

 

Democracy - citizenship  – fundamental rights - participative budget. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver através de uma análise 

bibliográfica a evolução do Estado enfocando principalmente o período moderno, 

percorrendo um caminho histórico para melhor situar o tema, observando a passagem 

do Estado Absoluto para o Estado Moderno e os elementos caracterizadores do período 

que importam para o desenvolvimento inicial do tema dessa dissertação. 

Observando o Estado Constitucional na separação de poderes, nos direitos 

fundamentais e com o enfoque sobre a democracia participativa, a soberania popular no 

modelo de democracia representativa e na participativa. 

Analisar os aspectos da participação social e da participação popular realizando 

distinções sobre a participação e a representação e ainda da participação e do controle. 

Enfatizar o caráter pedagógico da construção da cidadania, verificar o nexo interno 

existente entre democracia e cidadania, bem como no que tange ao tema os sistemas de 

proteção na órbita internacional. 

A co-gestão como reforma democrática do Estado e o papel da esfera pública 

na efetividade da cidadania. 

Os elementos acima expostos servem para dar fundamentação aos capítulos que 

irão seguir, primeiro, tratando do tema orçamento, conceituando e abordando a sua 

origem histórica e as divergências que envolvem a busca pela definição da natureza 

jurídica do orçamento. Algumas noções sobre a visão moderna do tema, abordando ao 

fim desse capítulo uma dessas concepções que é o Orçamento Participativo. 

Entretanto, para que se possa falar em efetivação de Direitos Fundamentais 

mediante o uso do instrumento denominado Orçamento Participativo, primar-se-á nesse 

momento por uma verificação do papel da Administração Pública na seara 

principalmente dos Direitos Fundamentais, e a inserção na Constituição de nossa 

República desses meios, bem como as formas para essa concretização. 

O presente estudo, desenvolvido junto ao Programa de Mestrado da UNIFIEO, 

situa o tema da participação popular nas decisões orçamentárias da Administração 
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Municipal, tomando como estudo de caso o Orçamento Participativo de Gravataí, 

dentro de uma problemática maior, pretendo com isso, examinar essa experiência 

singular à luz da relação existente entre a ação institucional e os caminhos para a 

efetivação dos direitos fundamentais. 

Pois, em 1997, o Partido dos Trabalhadores (PT), assumiu a Prefeitura Municipal 

de Gravataí. No bojo desse processo, desenvolveu-se, desde então, uma modalidade de 

gestão pública, baseada na participação direta da população na elaboração e execução 

do orçamento público, especialmente para a escolha das prioridades dos investimentos 

municipais. 

O chamando Orçamento Participativo de Gravataí, vem sendo reconhecido 

desde então como uma experiência bem sucedida de participação popular e de 

governabilidade da gestão pública, assim como era o Orçamento Participativo de Porto 

Alegre e, como tal, vem alcançando uma ampla repercussão no cenário político nacional 

e até internacional, sendo interpretada no discurso de diversos atores políticos e sociais 

como uma estratégia para a instituição da cidadania no Brasil. 

Com isso objetiva-se contribuir para encontrar respostas à seguinte indagação: o 

modelo do Orçamento Participativo efetivado em Gravataí está realmente promovendo 

condições institucionais favoráveis à emergência da cidadania participativa? 
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1.ESTADO 

 

1.1 O ADVENTO DO ESTADO MODERNO. SUAS RAÍZES HISTÓRICAS E SUA 

EVOLUÇÃO: DO ABSOLUTISMO AO CONSTITUCIONALISMO 

 

1.1.1 O Estado na Antigüidade 

 

O Estado na Antigüidade é a Cidade, condensação de todos os poderes. Da 

Cidade se irradiam as dominações, as formas expansivas de poder e força. 

Ordinariamente, ela é a cabeça dos Impérios, das hegemonias, dos grandes reinos 

formados ao redor da boa fortuna com que as armas da conquista se fizeram 

triunfantes. Nínive, Babilônia, Tebas, Persépolis, Esparta, Atenas, Roma e tantas outras, 

são a imagem eloqüente do Estado Antigo com sua geografia política urbana, sua 

concentração personificada de poder, sua forma de autoridade secular e divina expressa 

na vontade de um titular único – o faraó, o rei, o imperador, de quem cada ente 

humano, cada súdito, é tributário. 

Lênio Streck e José Luis Bolzan acerca da pólis grega evidenciam que: 

 

“Pólis Grega: caracterizada como: a) cidades – Estado, ou seja, a pólis 

como sociedade política de maior expressão, visando ao ideal da auto-

suficiência; b) uma elite (classe política) com intensa participação nas decisões 

do Estado nos assuntos públicos. Nas relações de caráter privado, a autonomia 

da vontade individual é restrita.”1 

 

A fusão completa do governo dos homens com o poder sobrenatural das 

divindades, os numes do Paganismo se traduziam no paço e o templo, a Monarquia e o 

Sacerdócio, o temporal e o espiritual, 

                                                 
1 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política & Teoria do Estado. 5a ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 23.  
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Reduzia-se o Estado Antigo: numa extremidade, a força bruta das tiranias 

imperiais típicas do Oriente; noutra, a onipotência consuetudinária do Direito ao fazer 

suprema, em certa maneira, a vontade do corpo social, qualitativamente cifrado na ética 

teologia da pólis grega ou no zelo sagrado da coisa pública, a res publica da civitas 

romana.2 

Aristóteles ao analisar a condição dos cidadãos e dos governos no seu contexto 

histórico segundo Dalmo de Abreu Dallari relata que: 

 

“No livro III de “A Política”, Aristóteles fez a classificação dos 

governos, dizendo que o governo pode caber a um só indivíduo, a um grupo, 

ou a todo o povo. Mas ele próprio já esclarecera que o nome de cidadão só se 

deveria dar com propriedade àqueles que tivessem parte na autoridade 

deliberativa e na autoridade judiciária. E diz taxativamente que a cidade-

modelo não deverá jamais admitir o artesão no número de seus cidadãos. Isto 

porque a virtude política, que é a sabedoria para mandar e obedecer, só 

pertence àqueles que não têm necessidade de trabalhar para viver, não sendo 

possível praticar-se a virtude quando se leva a vida de artesão ou de 

mercenário. Esclarece, finalmente, que em alguns Estados havia-se adotado 

orientação mais liberal, quanto à concessão do título de cidadão, mas que isso 

fora feito em situações de emergência, para remediar a falta de verdadeiros e 

legítimos cidadãos. A regra, entretanto, era a restrição, que em alguns lugares 

era bastante rigorosa, como na Cidade de Tebas, onde uma lei chegou a excluir 

das funções públicas quem não tivesse cessado, dez anos antes, qualquer 

atividade comercial. Como se vê claramente, essa idéia restrita de povo não 

poderia estar presente na concepção de democracia do século XVIII, quando a 

burguesia, economicamente poderosa, estava às vésperas de suplantar a 

monarquia e a nobreza do domínio do poder público”.3  

 

1.1.2 O Estado na Idade Média 

                                                 
2 Para saber mais sobre o Estado na Idade Antiga ver: FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade 
Antiga: estudos sobre o culto o direito e as insttuições da Grécia e de Roma. Tradução e notas de Edson 
Bini. 3a ed. São Paulo: EDIPRO, 2001. Tradução de: La cité antique. 
3 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 26a ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 
146. 
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A Idade Média cristã, após o colapso do Império Romano, testificou, de certo 

modo, a decadência – se não o fim – ou o caso de uma idéia, modelo e fórmula de 

governo conhecida dos antigos, e que nós, os modernos, tendo em vista a versão que 

nos é familiar, designamos debaixo do nome de Estado; nome que eles, todavia, 

desconheceram por encobrir uma realidade e dimensão que lhes era, por inteiro, 

estranha. 

Na verdade, toda a Idade Média, com sua organização feudal levantada sobre 

as ruínas do Império Romano, vira em certa maneira arrefecer a concepção de Estado. 

Pelo menos do Estado no sentido de instituição materialmente concentradora de 

coerção, apta a estampar a unidade de um sistema de plenitude normativa e eficácia 

absoluta. 

Sobre os aspectos mais relevantes do Estado na Idade Média Lênio Streck e José 

Luis Bolzan destacam que: 

 

“Três elementos se fizeram presentes na sociedade medieval, 

somando-se para a caracterização da forma estatal medieval: a) O cristianismo – 

base da aspiração à universalidade, isto é, a idéia do Estado universal baseado 

na aspiração a que toda a humanidade se tornasse cristã. Dois fatores, porém, 

influem nestes planos, a saber: 1°) a multiplicidade de centros de poder e 2°) 

recusa do Imperador em submeter-se à autoridade da Igreja. 

b) As invasões bárbaras – que propiciam profundas transformações na 

ordem estabelecida, sendo que os povos invasores estimularam as regiões 

invadidas a se afirmar como unidades políticas independentes. Percebe-se, pois, 

que no Medieval a ordem era bastante precária, pelo abandono de padrões 

tradicionais, constante situação de guerra, indefinição de fronteiras políticas etc. 

c) O feudalismo – desenvolve-se sob um sistema administrativo e uma 

organização militar estreitamente ligados à situação patrimonial. Ocorreu, 

principalmente, por três institutos jurídicos: 1°) vassalagem (os proprietários 

menos poderosos a serviço do senhor feudal em troca de proteção deste); 2°) 

benefício (contrato entre o senhor feudal e o chefe de família que não tivesse 

patrimônio, sendo que o servo recebia uma porção de terras para cultivo e era 
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tratado como parte inseparável da gleba); 3°) imunidade (isenção de tributos às 

terras sujeitas ao benefício)”.4 

 

A idéia fraca e pálida de Estado no mundo medievo era, todavia, 

contrabalançada, de algum modo, pela presença ativa e militante daquelas correntes 

que, inspiradas no modelo romano, buscavam restabelecer menos a unidade do sistema, 

expressa pela fusão das duas esferas - a política e a religiosa - rompida para sempre com 

o advento do Cristianismo, do que com a universalidade de cada poder desmembrado. 

De uma parte, a autoridade temporal ressuscitada na imagem do Santo Império-

Germânico; de outra, a autoridade espiritual dos Papas, em toda sua majestade, 

rodeada de uma aura divina com porfiar por uma supremacia jamais lograda nem 

consumada ao longo de tantos séculos de rivalidades do Sumo Pontífice com os 

Imperadores da Coroa. 

 

1.1.3 A soberania: fundamento do Estado Moderno 

 

Ao termo da Idade Média e começo da primeira revolução iluminista que foi a 

Renascença, brilhante precursora da segunda revolução, a revolução da razão, ocorrida 

no século XVIII, o Estado Moderno já manifestava traços inconfundíveis de sua aparição 

cristalizada naquele conceito sumo e unificador – o de soberania, que ainda hoje é seu 

traço mais característico, sem embargo das relutâncias globalizadoras e neoliberais 

convergentes no sentido de expurgá-lo das teorias contemporâneas de poder. 

A base justificativa dessa pretensão aniquiladora, daquele conceito, consistia em 

apontar uma realidade distinta, imposta por novos modelos associativos de mútua 

interdependência estatal, os quais, para ganharem eficácia e prevalência na conjuntura 

globalizadora, buscavam a todo transe remover, apagar e amortecer o conceito de 

soberania. 

                                                 
4 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política & Teoria do Estado. 5a ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 24. 
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Entretanto, é importante não esquecer que foi a soberania, sem dúvida, o 

grande princípio que inaugurou o Estado Moderno. Impossível sua constituição se 

falhasse a sólida doutrina de um poder inabalável e inexpugnável teorizado e 

concretizado na qualidade superlativa de autoridade central, unitária, monopolizadora 

de coerção. 

 

“Soberania é tanto a força ou o sistema de forças que decide do 

destino dos povos, que dá nascimento ao Estado Moderno e preside ao seu 

desenvolvimento, quanto a expressão jurídica dessa forma no Estado 

constituído segundo os imperativos éticos, econômicos, religiosos etc., da 

comunidade nacional, mas não é nenhum desses elementos separadamente: a 

soberania é sempre sócio-jurídico-política, ou não é soberania. É esta 

necessidade de considerar concomitantemente os elementos da soberania que 

nos permite distingui-la como uma forma de poder peculiar ao Estado 

Moderno”.5 

 

Antes de se prender, pois, a uma instituição visível e manifesta, mas 

despersonalizada, o Estado propriamente dito, aquela autoridade se prendia à pessoa do 

governante, do monarca, do príncipe legibus solutus espécie de divindade temporal e 

terrena, príncipe dos príncipes, primus inter pares, que dissolvera num lento processo a 

constelação de poderes desiguais e privilegiados do sistema feudal até se transformar, 

em época posterior das revoluções do poder, no monarca de direito divino, no 

soberano titular de império incontrastável, no rei absoluto, onde se irradiavam todas as 

competências e atribuições governativas, rei que se afigurava aos súditos a cabeça, o 

penhor e a efígie das leis fundamentais do reino, agora repassadas ao centro de uma 

governança absoluta, de que a soberania era o conceito, e o Estado o órgão, ambos em 

dimensão abstrata. 

Não se compreendia na subjugação das Nobrezas o príncipe despido da 

qualidade de soberano; desfalcado do feixe das prerrogativas absolutas. 

                                                 
5 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
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A soberania, vista à luz, da filosofia pragmática, que era então a filosofia política 

do Estado, enquanto ordenamento em gestação, se escorava, com razão objetiva, posto 

que carente de esteios éticos, nos argumentos da obra de Maquiavel.6 

Maquiavel secularizara o messianismo teleológico, para levantar frente ao 

edifício do poder, a estátua do príncipe todo-poderosa, desembaraçada de escrúpulos, 

vinculado unicamente aos fins que lhe justificavam os meios no exercício de uma 

autoridade sem limites e que, por isso mesmo, atravessava as fronteiras da moral, dos 

bons costumes, da obediência-cidadã, estabelecendo entre a pessoa do governante e a 

res publica uma promiscuidade que desembocava no arbítrio e nas demasias do tirano 

ungido pela filosofia do oportunismo. 

A idéia de grandeza, majestade e sacralidade da soberania coroavam a cabeça 

do príncipe e levantava as colunas de sustentação do Estado Moderno, que era Estado 

da soberania ou do soberano, antes de ser Estado da Nação ou do povo. 

E o era porque o Estado como instituição ainda não se despersonalizara de 

todo. Mas lograra já exprimir o grau de força e a intensidade de seu poder na vontade – 

a um tempo, coercitiva e agregativa – do príncipe de direito divino. 

Estava assentada na intuição genial do fundador da moderna Ciência Política, na 

frieza dos raciocínios que desenvolveu ao serviço de um realismo liberticida e cínico, a 

teorização completa da soberania como instrumento político de um poder absoluto que 

se incorporava no príncipe como se o príncipe fora o próprio Estado. 

Aliás, a expressão “Estado” foi, segundo a versão mais aceita, criada por 

Maquiavel, que introduziu nas primeiras linhas de sua célebre obra intitulada O Príncipe. 

Mas seu uso ficou consagrado muito tempo depois porquanto faltava o dado 

estabilizador e legitimante do conceito que unicamente a face jurídica lhe havia de 

ministrar para associá-lo, em definitivo, à instituição nascente, ou seja, o Estado definido 

já em seus elementos constitutivos e positivado em um sistema de organização 

permanente e duradoura. 

                                                 
6 Ver a obra: MAQUIAVEL, O príncipe: comentários de Napoleão Bonaparte. Tradução e notas Edson 
Bini. 9a ed. Curitiba: Hemus, 2000. 
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Tratava-se, portanto, qual é fácil de perceber, de se chegar como se chegou, à 

formulação jurídica de soberania, o que aconteceu por obras de um notável publicista 

francês, Jean Bodin, autor dos Seis Livros da República (Bodin não empregou a palavra 

“Estado”, mas “República”, ao intitular seu livro clássico). 

As Monarquias de direito divino ao perfazerem o ciclo de subjugação política 

do estamento nobre – cujos privilégios, transcorrida a Idade Média e operadas as 

grandes metamorfoses da revolução mercantilista que determinaria a conquista do 

Oriente e do Novo Mundo pelas potências do Ocidente, entendiam-se por dádiva da 

Realeza – quebrantando o poder das aristocracias decadentes, firmavam-se por titulares 

de um poder absoluto, consolidando, a um tempo, a soberania e o Estado, este 

projeção daquela. 

Com efeito, vivia-se a idade do Absolutismo numa sociedade em que, 

robustecido o Estado nacional, sobreviviam, contudo, as camadas sociais da antiga 

Nobreza feudal, em contraponto a uma nova classe emergente – a Burguesia. 

Favorecida pelas políticas mercantilistas, e grandemente usufrutuária da 

expansão colonialista das potências rivais do Continente, essa classe se tornou o centro e 

o eixo vital da sociedade; aliada primeira à Monarquia absoluta, dela depois se separou 

para monopolizar o poder, que, uma vez limitado pelas formas representativas, entrou 

a exercitá-lo em próprio proveito. 

 

1.1.4 O Estado Moderno e o Absolutismo 

 

O Estado Moderno do Absolutismo passa por duas fases consecutivas de 

teorização da soberania. 

Na primeira, avulta o regime da Monarquia absoluta de direito divino, cuja 

legitimidade, em termos abstratos, é ministrada grandemente, em seus fundamentos 

teóricos, pela doutrina dos teólogos, que põem o altar ao lado do trono para dar-lhe 

arrimo e sustentação, posto que seja a obra de Maquiavel e Bodin, dois pensadores 

laicos – um cientista político; o outro jurisconsulto, se assim podemos qualificá-los numa 
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terminologia mais adequada à nossa época – aquela que contém a formulação da 

soberania como instrumento e substância de poder, e não como qualidade, qual 

intentou depois demonstrar, em exaustivas reflexões, George Jellinek, insigne positivista 

do Direito, precursor de Kelsen. 

Maquiavel e Bodin, por certo ângulo, viam na soberania um poder absoluto, de 

aparência ilimitada. 

Já na segunda fase, a teoria do Absolutismo se desata dos laços teológicos e 

metafísicos que eram, não raro, um freio ao monarca, por dever este respeito e 

fidelidade às hierarquias eclesiásticas, com as quais o soberano de direito divino havia 

selado aliança, nem sempre isenta de disputas e rivalidades de supremacia em 

determinadas matérias em que, por circunstâncias históricas, o poder temporal colidia 

eventualmente com o poder da Igreja, cuja ascendência no reino espiritual era, por sem 

dúvida, incontrastável. 

A desconfiança recíproca entre a Monarquia e o Sacerdócio significava o 

prolongamento amortecido do influxo que a Cúria Romana, conservando ainda viva a 

memória da fase antecedente, buscava preservar. As diligências nesse sentido, posto que 

em larga parte malogradas, não devem ser, contudo, menoscabadas, pois a Igreja nunca 

perdeu de todo o prestígio e a força em matéria de poder temporal. 

Aliás, a segunda fase testemunha, com toda a evidência, a secularização do 

Absolutismo em bases filosóficas e consensuais. Haja vista a esse respeito o 

Contratualismo social que introduz com Hobbes uma nova fundamentação do poder, 

que já promana da divindade, mas do Homem e de sua razão prática, dos imperativos 

racionais que afiançam a sobrevivência ameaçada da espécie humana, segundo esse 

grande pensador. 

Com efeito, Hobbes entra em cena e escreve o Leviatã, a obra clássica do 

Absolutismo, o mais engenhoso tratado da justificação dos poderes extremos, servidos 

de uma lógica perversa, em que a segurança sacrifica a liberdade e a lei aliena a justiça, 

contanto que a conservação social de que é fiador o monarca seja mantida a qualquer 

preço. 
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Nesse autor a força infinita de quem governa e mantém a ordem é 

paradoxalmente legitimada com base no contrato social. 

Aí reside, sem dúvida, não há negar, toda a originalidade do filósofo inglês, o 

teorista do medo, o contratualista do Absolutismo, o pensador das nascentes do 

Positivismo e, sobretudo, conforme reiteradamente assinalamos, da segurança jurídica. 

Sua filosofia política radica, como a de Rousseau e Locke, na dualidade 

contrastante de um estado de natureza que antecede o estado de sociedade. 

No primeiro, o ser humano desfruta de liberdade extrema, absoluta, total, mas 

essa liberdade ser-lhe-á letal se dela não se desfizer, porquanto o estado de natureza não 

sendo de paz, amor, concórdia e fraternidade, mas de guerra, violência e terror, acabará 

por conduzi-lo à extinção. 

 

“A idéia de estado de natureza aparece (...), como mera hipótese 

lógica negativa, ou seja, sem ocorrência real. É uma abstração que serve para 

justificar/ legitimar/ a existência da sociedade política organizada. Para alguns, 

pode ter havido uma ocorrência histórica do mesmo – como é o caso de 

Rousseau. Mas, substancialmente, o estado de natureza se apresenta como 

contraface do estado civil, ou seja, se não estamos no interior da sociedade 

política, caímos no estado de natureza. Seria o estágio pré-político e social do 

homem, embora este, mesmo em estado de natureza não seja pensado como 

“selvagem”, sendo o mesmo que vive em sociedade”.7 

 

O Homem perdia a liberdade, mas ganhava, em troca, a certeza da 

conservação. 

Daqui talvez se possa inferir, em abono a boa-fé dessa doutrina, que nem a 

razão nem a vontade, porém o instinto fora o móvel do pacto que fez o Homem livre 

do estado de natureza ser, doravante, num sacrifício inaudito, o súdito do estado de 

sociedade. 

                                                 
7 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política & Teoria do Estado. 5a ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 30. 
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Precursor do totalitarismo estatal do século XX, primeiro filósofo do Positivismo 

na moderna Ciência do Direito, clássico da segurança jurídica, cientista da realidade e do 

século político em que viveu, Hobbes é, em verdade, o teorista por excelência do 

Absolutismo, designadamente daquele Absolutismo que ostenta uma singular 

legitimidade contratualista. 

Norberto Bobbio acerca do método contratual na democracia explica que: 

 

“A idéia da supremacia da lei era a necessária conclusão de uma 

concepção monocêntrica do Estado que já havia encontrado a sua mais perfeita 

formulação no Leviatã de Hobbes. Por sua vez, a concepção monocêntrica do 

Estado derivava da convicção de que o Estado estava destinando a dominar e 

também suprimir os sistemas inferiores (Hobbes), as sociedades parciais 

(Rousseau), os corpos intermediários. O desenvolvimento político deu-se em 

sentido oposto. As sociedades parciais não apenas foram absorvidas, mas de 

fato cresceram em número e potência. Quanto mais economicamente e 

socialmente avançados os Estados contemporâneos, mais se tornaram 

policêntricos (para não dizer policráticos). Podemos dizer, mesmo que com 

algumas ressalvas, que em um Estado monocêntrico a vontade coletiva se 

expressa na lei, não importa se declarada e promulgada pelo príncipe ou pelo 

povo (ambas, de resto, ficções jurídicas); em um Estado policêntrico, no 

contrato”.8 

 

O Estado absoluto secularizado por Hobbes em esferas teóricas parece haver 

logrado em Portugal do século XVIII sua expressão mais acabada. 

Começa então o capítulo da limitação do poder; do Homem-povo, do 

Homem-cidadão, do Homem-político, do Homem que faz a lei, que governa, ou se 

deixa governar, que cria a representação, que toma consciência da legitimidade, que é 

poder constituinte e poder constituído. 

Esse primeiro Estado constitucional cristaliza-se ao redor de uma noção 

fundamental nascida dos escombros e ruínas da sociedade feudal: a noção povo, a idéia-

                                                 
8 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos. 7a tiragem. Trad. 
Daniela Beccaccia Versiani.Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
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força que há cerca de três séculos ilumina o caminho para a criação definitiva de um 

sistema democrático de poder, e que ao mesmo passo inspira a concretização dos 

direitos fundamentais de todas as dimensões. 

Em verdade, o povo-símbolo, se não foi criação do Idealismo burguês do século 

XVIII, foi, com certeza, herança do Jusnaturalismo, grandiosa herança, em vários 

sentidos! Mormente por fazer-se ele mola e impulso de ações revolucionárias que 

alteraram profundamente a substância e o caráter do Estado Moderno, tendo por 

epílogo a passagem do Absolutismo ao Constitucionalismo. 

Quando o povo incorpora a alma da Nação, toma consciência do destino, 

proclama os elementos espirituais da identidade ou se revela nas qualidades morais e nas 

virtudes associativas da cidadania, esse povo é imortal. 

O tempo, inimigo dos Impérios e das Civilizações, passa; mas o povo criador da 

nacionalidade formada com o tecido da fé, o poder das idéias, o cimento da tradição, a 

presença dos valores, a memória e o sangue dos antepassados, esse povo jamais passará. 

 

1.2 O ESTADO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DE PODERES 

 

Assim se qualifica por Estado constitucional da separação de Poderes aquele que 

surgiu imediatamente após duas grandes revoluções da segunda metade do século XVIII: 

a Revolução da Independência Americana e a Revolução Francesa. 

Da primeira resultou a união política das 13 Colônias emancipadas do domínio 

colonial inglês, que formaram os Estados Unidos da América. E também, por influxo das 

mesmas idéias e valores, o movimento liberal das Colônias Espanholas, o qual 

irradiando-se pela maior parte do Continente, fez nascer considerável número de 

Repúblicas emancipadas. 

Da segunda, a Revolução Francesa, promanara a Europa das nacionalidades, da 

consciência constitucional, da legitimidade constituinte, das Monarquias constitucionais. 
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A Filosofia política, expendida em livros do quilate do Contrato Social de 

Rousseau9 ou do Espírito das Leis de Montesquieu10, teve na época sentido altamente 

subversivo, porquanto, inspirando a ação revolucionária, traçou a linha-mestra das 

mutações profundas da sociedade. Foi sobretudo o breviário do novo credo, a cartilha 

por onde rezaram os constituintes de 1791 e 1793, depois de escreverem, iluminados das 

lições de tão sábios preceptores, a célebre Declaração dos Direitos do Homem. 

No item 16 da Declaração dos Direitos do Homem, o gênio dos teoristas da 

liberdade elaborou a fórmula da divisão de Poderes, decretando em todas as 

Constituições que a consagravam o termo dos regimes absolutos de competências 

ilimitadas. 

O Direito Constitucional mais influente da Idade Moderna emerge daquele 

documento. 

A teoria constitucional abstrata e programática de salvaguarda e garantia 

superlativa dos direitos humanos como direitos fundamentais da primeira dimensão se 

acha gravada, por inteiro, no espírito daquele monumento verbal e conceitual. 

O princípio da separação de Poderes traçava, por indução, raias ao arbítrio do 

governante, em ordem a prevenir a concentração de poderes num só ramo de 

autoridade pública. 

A solene Declaração fundava o Estado de Direito. Não importa a qualificação 

ou o adjetivo que se lhe acrescente – Liberal, Democrático ou Social. Se não garantir 

nem concretizar a liberdade, se não limitar o poder dos governantes, se não fizer da 

moralidade administrativa artigo de fé e fé pública, ou princípio de governo, se não 

elevar os direitos fundamentais ao patamar de conquista inviolável da cidadania, não 

será Estado de Direito. 

A doutrina do Capítulo VI do Espírito das Leis, inferida por Montesquieu de um 

juízo acera da Constituição da Inglaterra, criou o princípio da separação de Poderes. 

                                                 
9 Ver a obra de: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social: princípios do direito político. Tradução de 
Edson Bini. São Paulo: EDIPRO, 2000. 
10 Ver a obra de: MONTESQUIEU, Charles Louis de. O Espírito das Leis. Tradução de Pedro Viera Mota. 
8a ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
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Não se tem por certo se foi da parte do insigne filósofo das leis um erro 

deliberado ou apenas uma observação, ligeira, imprecisa e superficial, que tomou ares 

de certeza e se tornou com o tempo a mais sólida garantia constitucional do Estado de 

Direito. 

O axioma de Montesquieu teve profundo influxo no ânimo dos redatores da 

Declaração, os quais o incorporaram ao seu texto e depois o transladaram para a 

Constituição de 03.09.1791. 

Do seguinte teor essa fórmula imperecível, que é o alicerce jurídico de todas as 

Constituições já promulgadas, porquanto não há Direito nem Justiça onde não se 

estabelecem limites à autoridade de quem governa: “Toda sociedade, em que não se 

assegura a garantia dos direitos nem se determina a separação de Poderes, não tem 

Constituição”.  

Estava posto, assim pela primeira vez no Direito Constitucional, como uma de 

suas colunas-mestras de sustentação e reconhecimento, o clássico princípio de separação 

de Poderes, do qual não se pode prescindir sem correr o risco de recair nos regimes de 

exceção e arbítrio. 

Mas esse Estado Liberal, que agora não é necessariamente o Estado da separação 

de Poderes, reapareceu vivo na contemporaneidade, debaixo da designação de Estado 

Neoliberal. 

Ele fora em seus primórdios elemento de estabilidade ao cumprir historicamente 

uma nobre missão; deu garantia, fundamento e possibilidade à inauguração e 

emergência no porvir de direitos fundamentais de várias dimensões subseqüentes, os 

quais, por derradeiro, compõem a moldura do novo Estado de Direito, teorizado sobre 

as bases da Democracia social e participativa que assinala a presente época 

constitucional. 

A praxis neoliberal introduziu esse monstruoso paradoxo: há pouco, o 

Liberalismo semeava Constituições; ultimamente se compraz em decapitá-las; seu tema 

legitimidade era a soberania, tanto a soberania nacional como a soberania popular; 

doravante, é a anti-soberania, o anti-povo, a anti-nação.  
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A aliança neoliberal com a unipolaridade globalizadora da superpotência que 

ora domina o mundo pelo Consenso de Washington fez-se dissolvente das 

nacionalidades da estatalidade soberana e das Constituições. 

O centro de gravidade desse Estado constitucional, sob a figura de Estado 

Liberal, fora positivamente a lei, o código, a segurança jurídica, a autonomia da 

vontade, a organização jurídica dos ramos da soberania, a separação de Poderes, a 

harmonia e equilíbrio funcional, do Legislativo, Executivo e Judiciário, a distribuição de 

competências, a fixação de limites à autoridade governante; mas fora por igual, 

abstratamente, o dogma constitucional, a declaração de direitos, a promessa 

programática, a conjugação do verbo “emancipar” sempre no futuro, o lema liberdade, 

igualdade e fraternidade – enfim, aqueles valores superiores do bem comum e da coisa 

pública, a res publica, quem impetrariam debalde durante a vigência das primeiras 

Cartas Constitucionais a sua concretização, invariavelmente negligenciada ou 

procrastinada em se tratando de favorecer e proteger camadas mais humildes da 

sociedade. 

 

1.3  O ESTADO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

O Estado que há pouco delineamos – o da separação de Poderes, das formas de 

governo e dos direitos da liberdade (direitos individuais, civis e políticos) – corresponde 

ao chamado Estado Liberal, conforme vimos. Em outros termos, configurava o antigo e 

clássico Estado de Direito de primeira época do Constitucionalismo. 

Já o novo Estado constitucional, sucessor daquele, é conspicuamente marcado 

de preocupações distintas, volvidas, agora, menos para a liberdade do que para a 

justiça, porque a liberdade já tinha por adquirida e positivada nos ordenamentos 

constitucionais, ao passo que a justiça, como anseio e valor social superior, estava ainda 

longe de alcançar o mesmo grau de inserção, positividade e concreção. 

Ora, os direitos da justiça, que genericamente abrangem os direitos sociais e o 

direito ao desenvolvimento, eram aqueles que, em vigor, vinham caracterizar, na escala 
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progressiva e evolutiva, a introdução tanto dos direitos da segunda como da terceira 

gerações. 

O binômio justiça/liberdade torna-se, de imediato, o pedestal do Estado 

constitucional dos direitos fundamentais. É um considerável avanço, mas não é o termo 

da jornada. 

Haverá na seqüência histórica, pelo prisma da Lei Maior, um Estado 

constitucional dos direitos fundamentais, que representa a segunda versão do Estado de 

Direito, em busca de consolidação, e sujeito a avanços e recuos de natureza 

institucional. 

A forma mais inovadora debaixo da qual ele aparece é a de Estado Social. As 

duas colunas de sustentação teórica desse edifício foram levantadas durante o século 

XIX, quando o Estado Liberal e seu Constitucionalismo doutrinário de separação do 

Estado e da Sociedade chegaram ao apogeu. 

Só a luta de classes11 e as necessidades repressivas do sistema faziam a razão de 

ser do Estado, mero fenômeno histórico, mero artefato de um processo dialético às 

vésperas de encerrar-se. Encerramento coroado com advento da sociedade comunista. 

O vendaval político-doutrinário que açoitava o Estado constitucional do 

Liberalismo acabou por impor os alicerces do Estado de Direito de inspiração 

individualista e burguês. Despontou, então a proposta de um modelo de Estado 

constitucional em que o teor social das instituições se tornava a nota mais predominante 

de sua caracterização. 

A passagem do antigo ao novo Estado, marcava, por igual, o começo de uma 

época constitucional, derivada da ruptura dos princípios de legalidade e da legitimidade 

que andaram conjuntos numa bem-sucedida linha de harmonia e equilíbrio enquanto o 

Estado Liberal, pôde manter incontrastável a hegemonia do ascendente burguês no seio 

da sociedade de classes. 

                                                 
11 Ver o opúsculo de: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. O Manifesto Comunista. Tradução de Maria Lucia 
Como. 6a. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 
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Mas a união dos princípios, de aparência tão sólida, tão inconcussa e tão 

arraigada, cedo se desfez na esfera teórica pela ação corrosiva das idéias invasoras e da 

nova mensagem de valores levada à sociedade por ideologias que soavam estranhas e 

antagônicas ao estamento burguês. 

Em verdade, contribuíram elas poderosamente, em virtude dos conflitos sociais 

cada vez mais agudos, para desestabilizar o ordenamento liberal onde até então a 

legitimidade se subsumira na legalidade. 

Quebrada, a unidade dos dois princípios, a seqüência histórica nos certificou, de 

uma parte, a paulatina ruína da legalidade; e de outra, a lenta dissolução da velha 

legitimidade, sucumbente ao império de outras crenças e valores princípios introduzidos 

no campo ideológico, econômico, político e social. 

A conseqüência maior dessas transformações observadas na evolução do Estado 

Moderno e seu Constitucionalismo, e que assinalaram o irreparável declínio do sistema 

liberal de poder, foi a aparição de um Estado constitucional cujos fundamentos foram 

postos com toda clareza pelos publicistas que o teorizaram. Ocorre, porém, que o 

Estado não logrou ainda completar o ciclo de seu desenvolvimento, nem determinar a 

natureza definitiva de suas formas institucionais, nem tampouco, dizer qual a tábua ou 

base de valores sobre o qual assentará, por derradeiro, sua legitimidade. 

Não padece dúvida, todavia, de que nesse processo, rompidas a aliança e a 

suposta identidade dos dois princípios, de manifesta prevalência na quadra antecedente, 

a legalidade, que antes ofuscava a legitimidade ou se passava, de maneira irrefragável, 

por ser a legitimidade mesma, entrou, com a inversão de posições, a ocupar, na escala 

da normatividade jurídica, um lugar secundário, inferior, subordinando-se à nova 

legitimidade, em ascensão, que logo tomou a primazia e, traduzida em princípios subiu 

ao cume da hierarquia normativa nos ordenamentos constitucionais. 

Era a revolução copernicana nos quadros da normatividade, a supremacia da 

legitimidade sobre a legalidade, da Constituição sobre o Código, do princípio sobre a 

regra, da juridicidade sobre a programaticidade, da Hermenêutica sobre a Dogmática, 

do Direito/justiça e ética sobre o Direito/norma e coerção. 
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É a esta altura que se pode asseverar conclusivamente, em sede teórica, que na 

evolução do Direito Constitucional contemporâneo a legalidade se cifra em observar as 

leis e regras; e a legitimidade, em concretizar valores e princípios, sobretudo estes 

últimos, que são o corpo e a alma das Constituições. 

Abre-se a ordem constitucional ao universo normativo dos valores cristalizados 

em princípios. Nessa caminhada principiológica de juridicidade, o princípio se pode 

talvez definir como aquele valor vinculante mais alto que, positivado na Constituição, é 

suscetível de irradiar normativamente a todos os conteúdos constitucionais. 

Na fase incipiente e rudimentar do Estado constitucional dos direitos 

fundamentais, que aparece com a presença inovadora e surpreendente dos direitos 

sociais, portanto, sob as veste semânticas do chamado Estado Social em substituição do 

Estado constitucional da separação de Poderes, então política e ideologicamente 

alcunhada de Estado Liberal, observa-se que os direitos fundamentais, posto que sejam, 

já a base material constitutiva do Estado recém-levantado sobre as ruínas constitucionais 

dos ordenamentos liberais, nada acrescentam ainda à sua dimensão subjetiva, que tanto 

caracterizara, nem tampouco os princípios, de cuja natureza aqueles direitos viriam a 

participar depois, com o reconhecimento e proclamação adicional de sua objetividade. 

Nessa fase, os princípios, privados de teor normativo, habitavam as regiões 

abstratas, teóricas, metafísicas e programáticas do Direito Constitucional, embora 

fossem, sem contestação, a fonte inspiradora de toda a produção normativa dos 

constituintes, e por estes inseridos e gravados, como bússola de valores, no texto das 

Cartas Magnas. 

Com efeito, da doutrina alemã infere-se que os direitos fundamentais 

constituem a base material da nova legitimidade – legitimidade que se deslocou da lei 

para aqueles direitos, e que doravante é, ou tende a ser, no Direito Constitucional 

contemporâneo, a fonte e a superintendência normativa de toda a Constituição. 

Nessa conjuntura teórica havia, portanto, em termos constitucionais, um Estado 

Social também abstrato, a que sucederia depois a fórmula ora vigente de um Estado 

Social concreto, que segue a linha das metamorfoses por que há passado o Estado 
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Moderno até configurar-se na contemporaneidade sob a designação de Estado 

constitucional dos direitos fundamentais. 

A esta altura, tal gênero de Estado se entretece, em sua natureza mais íntima, do 

concurso de duas categorias por onde passa não raro o traço da identidade e de união 

dos direitos fundamentais com os princípios. 

É o mais persuasivo salto de qualidade na evolução do Estado Moderno. É 

esperança e libertação. Se há futuro na Democracia, este futuro a ele pertence. 

A elevação dos direitos fundamentais ao grau de normatividade principiológica 

os situa, doravante, na mesma esfera dos princípios que regem a Constituição, da qual 

são em certa maneira as substâncias mesmas, as essências, o tecido. 

Com isto, os direitos humanos, à medida que se convertem em direitos 

fundamentais, segundo a terminologia jurídica, em virtude de inserção no ordenamento 

positivo das Constituições, se tornaram o norte do Constitucionalismo, de sua 

legitimidade, de sua ética, de sua axiologia, de sua positividade. 

O substrato do Estado constitucional contemporâneo é possível visualizá-lo 

assim nos direitos fundamentais, na justiça e nos princípios. De seu conjunto se infere um 

valor supremo que governa a teleologia da Sociedade e do Direito, em derradeira 

instância: o princípio da dignidade da pessoa humana.12   

Não há outro que lhe seja superior. O Estado constitucional nele inspirado se 

acerca da perfeição de seus fins, se estes puderem ser concretizados. 

O Estado constitucional dos direitos fundamentais, com a rede de implicações 

derivadas das complexidades sociais de nosso tempo, é uma praça de guerra onde 

porfiam interesses, valores, pretensões, reivindicações, em contextura de luta que fez da 

estabilidade do sistema e utopia dos governos. Mas nem por isso a conquista daqueles 

                                                 
12 Mais informações sobre este princípio ver na obra de: SARLET, Ingo Wolfgang.  Dignidade da Pessoa 
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1998. 4a. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006. ver também JACINTHO, Jussara Maria Moreno. Dignidade Humana: princípio 
constitucional. Curitiba: Juruá, 2006. Ver também SARLET, Ingo Wolfgang (org). Dimensões da 
Dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Tradução de Ingo Wolfgang Sarlet, 
Pedro Scherer de Mello Aleixo e Rita Dostal Zanini. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
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direitos, em progressão alentadora, cessou, em meio à refrega e dinamismo da 

sociedade. 

 

1.4 O ESTADO CONSTITUCIONAL DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

O Estado constitucional da Democracia participativa é Estado onde se busca 

levar a cabo, em proveito da cidadania/povo e da cidadania/Nação, concretamente 

dimensionada, os direitos da justiça, mediante um Constitucionalismo de normas 

indistintamente designadas como principiais, principais, principiológicas ou de princípio. 

Quais são esses direitos, e quais são esses princípios? 

Tocante aos direitos, são os mesmos direitos fundamentais em seu conjunto, já 

enunciados na versão contemporânea da modalidade de Estado constitucional, objeto 

das linhas antecedentes. 

Mas a reflexão e análise que deles se possam fazer em países constitucionais do 

Continente em desenvolvimento mostram que tais direitos, tendo já logrado se 

manifestar em três dimensões possíveis, acrescentam uma quarta, consubstanciada no 

direito à Democracia, doravante concebido como direito fundamental do gênero 

humano.13 

Da mesma maneira que o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente e ao 

patrimônio comum da Humanidade fora já rotulado de direito dos povos – a saber, das 

Nações, designadamente aquelas recém-egressas do Colonialismo ou tolhidas pelo atraso 

proveniente da mesma herança, como acontece em toda a América Latina. Com eles 

estamos em presença de duas titularidades coletivas: a Humanidade e a Nação. 

Já tocante aos direitos individuais e direitos sociais, respectivamente, a 

titularidade cabe a um ser singular, individual, único – ou seja, o indivíduo, a pessoa 

humana – e à sociedade mesma no seu conjunto, na sua referência abstrata, enquanto 

postulativa da igualdade e da dignidade da pessoa humana nos contextos sociais. 

                                                 
13 Ver sobre a quarta dimensão de Direitos nas obras de BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito 
Constitucional. 19a ed. São Paulo: Melhoramentos, 2006. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. 
Tradução de Regina Lyra. 2a tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
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O Estado constitucional assim teorizado tem um traço de extrema 

universalidade; nele se inserem todos os direitos fundamentais conhecidos, que se 

concentram no binômio liberdade e justiça. 

É óbvio, com respeito à Democracia enquanto direito fundamental de quarta 

dimensão, que muitas resistências ainda se lhe opõem, e sua caracterização jurídica em 

termos de normatividade tem um longo caminho a percorrer. 

O Estado que o define – a saber, o Estado constitucional da Democracia 

participativa – esbarra em dificuldades de concretização, que não são, todavia, 

inarredáveis, quais o cuidam os publicistas do retrocesso e das situações conservadoras. 

Dificuldades semelhantes continuam a ser enfrentadas na contemporaneidade 

pelos direitos sociais e pelos direitos das Nações ao desenvolvimento, à paz e à 

preservação ambiental, designadamente com respeito à concretude e normatividade. 

Até mesmo os direitos de primeira dimensão apresentam níveis distintos de 

observância e execução, posto que tenham já solvidos por inteiro problema de 

formulação teórica. 

Com efeito, esse momento dificultoso que o mais importante dos direitos da  

quarta geração – isto é, o direito à Democracia – ora atravessa, ao começo de sua 

proclamação, tem analogia com aquele que os direitos de primeira geração, rodeados 

de controvérsias impugnações, restrições, incertezas e limitações, haviam atravessado, do 

século XVIII ao século XX, até alcançarem o triunfo e a consolidação por obra de um 

Constitucionalismo de combate e resistência, que foi a bandeira dos povos do Primeiro 

Mundo ao transcurso do século XIX, aliás desde a Revolução Francesa de fins do século 

XVIII. 

É esse Constitucionalismo que urge outra vez invocar, ressuscitar e preconizar, a 

fim de fazer efetivo o Estado constitucional da Democracia participativa nos países 

periféricos. 

A não introduzir tal categoria libertária nas organizações estatais do mundo 

periférico, só restaria por alternativa aos povos subdesenvolvidos desertar com 
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resignação o exercício da soberania; e, uma vez arrefecido o ânimo de luta, rolar nos 

despenhadeiros de recolonização. 

O que é Democracia participativa na contextura de nosso tempo? Vejamos-lhe o 

conceito de soberania e sua vinculação a princípios. 

A soberania do Estado Moderno enquanto Estado da Democracia participativa 

não há de ser outra senão a soberania constitucional, a forma mais avançada, ilustrativa, 

fiel e legítima da vontade popular expressa na Lei das Leis. 

Partimos da premissa de que os mais altos princípios radicam na vontade do 

Povo e da Nação, e que só esta vontade, uma vez traduzida na Constituição, por obra 

constituinte, faz a legitimidade dos governos. 

Os princípios são a quinta essência dos fundamentos da normatividade 

constitucional no pensamento jurídico. 

Desse modo tem sido desde a Nova Hermenêutica14, desde a revolução dos 

direitos fundamentais das distintas categorias e dimensões, que ocuparam o território 

das Constituições e fizeram retrogradar do campo jurídico e hermenêutica boa parte da 

metodologia de inspiração dedutivista, que já não tem sobre o Direito o império 

passado. 

Nunca perder de vista ou de memória, por conseguinte, a energia e o teor desse 

axioma: os princípios condicionam, as regras são condicionadas. Aqueles subordinam, 

estas se subordinam. 

Sendo assim, os princípios mostram-se em certa maneira constitutivos, não 

propriamente constituintes no sentido da conotação clássica desse termo; ao passo que 

as regras são designadamente estatuídas, determinadas, estabelecidas, dispostas, 

constituídas, formuladas. 

O que é mais importante, então: o princípio ou a regra? 

Ontem era a regra, a lei, a norma, porque o princípio não se tinha por norma. 

                                                 
14 Sobre a nova hermenêutica ver o capítulo 14 de: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 
19a ed. São Paulo: Melhoramentos, 2006. 
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Era a regra ou lei quando não havia Constituições, ou havendo-as, ainda assim a 

lei preponderava, porquanto contida nos Códigos cuja normatividade concreta se 

afigurava bem superior à das Constituições, as quais se assemelhavam primeiro a um 

texto de Filosofia Política do que de Ciência do Direito. 

A sociedade contemporânea – múltipla, complexa, pluralista – não só impetra a 

jurisdição constitucional, regulativa do equilíbrio e harmonia das heterogeneidades 

sociais, como faz imperativos o primado e a supremacia dos princípios sobre as regras, 

das Constituições sobre os Códigos, da legitimidade sobre a legalidade, da Hermenêutica 

sobre a Dogmática, da justiça sobre a vontade e política dos governantes. 

Hoje, como se vê, os princípios valem mais porque as Constituições se 

juridicizaram. Hoje, os princípios, sendo da essência da constitucionalidade, ocupam o 

lugar mais alto e nobre da hierarquia dos ordenamentos jurídicos. As regras se lhes 

sujeitam conforme dissemos, e o Direito vive, de último, a grande idade do 

Constitucionalismo principiológico, como antes já vivera a era milenar do Jusprivatismo 

romanista. 

As Constituições refazem os Códigos, de sorte que todo direito privado jaz 

debaixo da legitimidade haurida em princípios. 

Com efeito, quando a normatividade do ordenamento jurídico estampa tão-

somente a preponderância das regras na versão positivista do passado, e os princípios-

pospostos, esquecidos ou violados – não formam ainda a medula do sistema, e o 

governo, qual espelho de arbítrio, não ampara os direitos fundamentais das novas 

dimensões, então não há como estabelecer o Estado Social e constitucional da 

Democracia participativa. Descaracterizada fica desde já a natureza constitucional do 

regime. O Estado de Direito entra em declínio; sua queda se faz irremissível; seu 

colapso, iminente. 

O exílio da forma republicana de governo, em seu espírito e inteireza, é o 

consectário de todas as “Ditaduras constitucionais”, que trazem debaixo do braço, na 

arrogância de seu poder e na incontinência de seu discurso, os decretos da sua 

perpetuidade. 
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A invasão e absorção dos demais Poderes pelo Executivo hão de redundar 

sempre em Ditadura branca, em Fascismo amarelo, em arbítrio sem cor. 

O torvo quadro das inconstitucionalidades materializa o painel de uma 

Autocracia em que as mãos pesadas do Poder, caindo sobre os governados, se não for 

embargada, há de esmagar a cidadania e desterrar as liberdades públicas. 

Mas tornemos à soberania constitucional. Ela é a vontade da Carta Magna com 

que se legitimam a ação e o exercício de todos os poderes. As Constituições vista por 

esse prisma conceitual, significam, de conseguinte, a expressão jurídica da soberania. 

Mas não apenas jurídica, senão também política, porquanto tocam sua essência, 

ou seja, definem o modo supremo de autodeterminação do governo, do povo, da 

Nação. 

Fórmula tão simples e acabada, do mais alto teor axiológico, decisório, 

normativo, político e social, a soberania da Constituição, proveniente do povo e que 

nele se concretiza, é, em verdade, o instrumento que compendia e faz eficazes todas as 

incidências possíveis de ordenação da sociedade, sem quebrantar ou violar a noção de 

sistema de legitimidade. 

Da soberania constitucional foi precursor no Brasil Rui Barbosa, que acerca dela 

teve a mais clara intuição. 

Lecionando nos tribunais o direito constitucional vivo, Rui compulsou a 

jurisprudência da Suprema Corte Americana. E ministrou aos primeiros juizes 

constitucionais da República de 1891 a lição de Marshall15, cujo influxo foi decisivo, 

entre nós, para instaurar o controle difuso de constitucionalidade. 

Inculca a soberania da Lei Magna, em primeiro lugar, o consenso, o contrato 

social, a razão, a legitimidade e, sobretudo, na dimensão ética e cívica, a perda da 

memória preconceituosa de seu teor de força, tão em voga nas doutrinas do 

Absolutismo, e tida por ínsita à noção mesma de soberania, na medida em que a razão 

política a contrasta com o Direito. 

                                                 
15 Ver mais a esse respeito em sua clássica obra: MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1967. 
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O conceito de soberania agrega-se, porém, ao Direito em nossa concepção. 

Assim unificado, aufere ele uma cidadania que nem sempre é possível reconhecer ou 

admitir, quando se adota o entendimento de que a essência da soberania repousa por 

inteiro na vontade do Estado enquanto expressão única e material de força e poder. 

Por essa via reflexiva, a soberania cessa de ser tão-somente a coerção inculcada 

em sua feição rude e material, para se transverter em força do Direito, que estende o 

braço da autoridade sobre a cabeça do cidadão, faz legítimo o órgão de vontade a que 

o elemento social dá obediência e tornam eficaz e respeitadas as tábuas da Constituição. 

A soberania constitucional estampa, portanto, a face do Direito que aí avulta, 

associada, indissolúvel, aos conceitos gêmeos de soberania popular e soberania nacional. 

Com a Democracia participativa a soberania passa do Estado para a 

Constituição, porque a Constituição é o poder vivo do povo, o poder que ele não 

alienou em nenhuma assembléia ou órgão de representação, o poder que faz as leis, 

toma as decisões fundamentais e exercita uma vontade que é a sua, e não a de outrem, 

porque vontade soberana não se delega senão na forma decadente da intermediação 

representativa dos corpos que legislam.  

A Constituição tornou-se, por conseguinte, a efígie do povo juridicizado; em 

outros termos, o povo na versão mais própria, rigorosa e aprimorada de sua identidade 

com a soberania, da qual é sujeito e titular inviolável, e não objeto e súdito, 

manipulado na corrupção das urnas, pelo poder do capital e da mídia que serve à classe 

dominante. 

Soberania constitucional e soberania popular, são fórmulas do mesmo conceito. 

Têm, por conseguinte, igual sentido e significado. 

Se fizermos soberanos os princípios, quais estão a fazê-los perante a 

normatividade da teoria constitucional de nosso tempo, seremos fiéis ao verdadeiro 

conceito de Povo no que toca à esfera abstrata das justificações de seu poder. Por esse 

caminho se chega à soberania constitucional enquanto sinônimo de soberania popular. 

O Povo é posto aí no interior e na cabeça da Constituição como instância 

concreta e material das supremas decisões coletivas da Nação, isto é, como ente político 
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organizado e autodeterminativo que deixou de ter morada em regiões abstratas e 

metafísicas de puro simbolismo. 

Constituição, povo e soberania desse modo exprimem o caráter e a qualidade 

do poder superlativo em termos contemporâneos de legitimidade. 

O Povo é a Constituição, a Constituição é o Povo; os dois, com o acréscimo da 

soberania, compõem a santíssima trindade política do poder, senão daquele que traz a 

inviolabilidade, a grandeza ética, a fundamentalidade da Democracia participativa. 

A soberania constitucional, enfim, faz vingar a onipotência dos princípios e 

valores que libertam. 

A sinopse teórica da Democracia participativa consta, por conseguinte, da 

transcrição literal do texto introdutório da Carta Magna, qual a fizemos, e aufere um 

reforço taxativo de normatividade específica da nossa ordem republicana e federativa 

com o acréscimo qualificativo de Estado Democrático de Direito, constante do art. 1o. 

Cinco são os fundamentos constitucionais da República Federativa do Brasil, na 

sua qualidade de Estado Democrático de Direito: a soberania, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo 

político. 

Daqui se chega, logo a seguir, ao parágrafo único do sobredito artigo, com a 

definição principiológica que transladou para o texto a essência democrática e operativa 

desse Estado constitucional. Estado fundado, por inteiro, sobre a Democracia e o 

Direito. 

Com efeito, diz ele: “Todo o poder emana do povo, que o exercer por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.16 

O exercício direto do poder popular, poder constitucionalmente depositário da 

soberania, se faz por via de três instrumentos: plebiscito, referendo e iniciativa popular, 

na conformidade do art. 14 da C.F. 

 

                                                 
16 BRASIL, Constituição. Brasília: Senado Federal, 1988. art. 1° parágrafo único. 
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1.5  SOBERANIA POPULAR E PARTICIPAÇÃO NA DEMOCRACIA MODERNA: O 

MODELO REPRESENTATIVO 

 

A liberdade dos antigos consiste na atuação direta dos cidadãos na gestão dos 

negócios comuns. Isto ocorre, no contexto de cidades de dimensões reduzidas e 

populações limitadas, cuja participação é mais restrita ainda, por cingir aos homens 

livres detentores dos direitos de cidadania. Tal padrão de autogoverno não pode ser 

mantido, todavia, em sociedades maiores e mais complexas. Assim é que, com o 

transcurso do tempo e a gradual ampliação territorial, sobretudo a decorrente da 

formação dos Estados modernos – comunidades caracterizadas por crescente 

complexidade sociopolítica em relação ao regime feudal anterior e pela centralização do 

poder e da administração pública -, inviabiliza-se o exercício direto do poder pelo povo 

e a democracia direta cede lugar ao modelo representativo. 

Isto não significa recusa da idéia de autogoverno nem do princípio da soberania 

popular. A função deste na práxis política permanece inalterada: serve como princípio 

de legitimidade. Neste sentido, a fonte legítima do exercício do poder político continua 

a residir no povo soberano, consoante as lições dos antigos e modernos. Persiste a 

necessidade de legitimar o poder no consentimento e na participação popular no 

governo. Transforma-se, contudo, a forma através da qual a participação popular na 

efetivação do poder político e na formação da vontade estatal ocorre: não mais 

diretamente na sessão pública, mas de modo livre, autônomo e individual, sintetizado 

fundamentalmente no direito de participar de eleições isentas e de eleger representantes 

para as atividades de governo. O povo não declina de sua soberania, apenas transfere 

seu exercício a seus representantes, que, em seu nome, exercem o poder político. 

A primeira experiência de delegação ocorre na Inglaterra, ainda durante o 

feudalismo, em que a soberania é encarnada pela figura real, a qual, porém, após lutas, 
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cede espaço às ordens, notadamente à nobreza, e desempenha as funções do governo 

auxiliado pelos representantes eleitos reunidos em assembléia, no regime parlamentar.17 

Posteriormente, quando a sociedade passa a ser concebida como um conjunto 

de indivíduos atomizados e iguais, e não mais como estamentos ou ordens, é o povo 

que encarna a função de detentor da soberania. Mas, para que seja possível o exercício 

útil e realista deste poder soberano, sem dele ser privado seu exclusivo titular, adota-se 

o modelo da delegação de parcela do poder político e alguns membros do corpo social, 

por eles eleitos para serem seus representantes, por tempo certo e a fim de que decidam 

as questões afetas a todos em sua vida comunitária. 

Desenvolve-se, assim, a forma representativa de democracia, que vai se  

caracterizando, paulatinamente, pelo progressivo alargamento do sufrágio, até sua 

universalização, generalizada, no Ocidente, na primeira metade do século XX,18 e pela 

difusão e multiplicação dos órgãos representativos, que incluem as formações 

parlamentares, os chefes de Executivo e espraiam-se em direção à escolha dos membros 

do poder local, consoante à divisão geopolítica de cada Estado. 

Percebe-se que a evolução do sistema representativo direciona-se para sua 

democratização. Inicialmente utilizadas por governantes não-democráticos, 

especialmente os monarcas, que necessitam do consentimento dos governados para 

coletarem impostos e fazer guerras, a representação é ainda, em suas remotas origens, 

um foro de privilégios, já que, através de um sufrágio restrito, não são contempladas 

                                                 
17 Para uma visão histórica completa sobre o tema, ver: MEZZAROBA. Orides. Introdução ao direito 
partidário brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003.p 16-44. 
18 O sufrágio só alcança uma abrangência que pode ser chamada de universal no século XX, nos países 
ocidentais, com sua extensão às mulheres e com a supressão de alguns impedimentos de caráter 
econômico, em alguns países: 1902, na Austrália; 1909, na Suécia; 1912, na Itália; 1917, na Holanda; 1918, 
na Grã-Bretanha; 1919, na Alemanha; 1954, na França; 1964, nos Estados Unidos. Nova Zelândia é 
exceção: 1893. No Brasil, as mulheres adquirem o direito de voto em 1937. Como explica Robert Dahl, 
“durante 25 séculos, em todas as democracias e repúblicas, os direitos de se envolver plenamente na vida 
política estavam restritos a uma minoria de adultos. O governo democrático era um governo apenas de 
homens – e nem todos... Somente no século XX é que tanto na teoria como na prática a democracia veio 
a exigir que os direitos de envolver-se plenamente na vida política deveriam ser estendidos, com 
pouquíssimas exceções – se é que devesse haver alguma -, a toda a população adulta com residência 
permanente em um pais”. Cf. DAHL. Robert A. Sobre a democracia. Tradução de Beatriz Sidou. Brasília: 
UnB, 2001.  p 103-104. Cf também DUHAMEL, Olivier. As eleições. In: DARNTON, Robert e DUHAMEL, 
Olivier (org.). Democracia. Tradução Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Record, 2001. p.184 
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todas as camadas da população, mas apenas os mais poderosos, e nem é possível, sem 

lutas cruentas, o exercício da efetiva oposição ao governo. Entretanto, com o 

crescimento territorial e populacional dos Estados modernos, o artifício representativo 

afigura-se passível de ser potencializado em bases democráticas, através da ampliação do 

corpo eleitoral, e, mostra-se, assim, o mais adequado à realidade dos territórios de 

grande extensão, por permitir uma participação realista dos cidadãos, sem exigir sua 

presença ativa, permanente e direta na discussão pública. Como ensina Robert Dahl, 

após desvendar a teoria democrática tradicional, seus reformadores, como John Stuart 

Mill e Destut du Tracy, além dos revolucionários americanos e franceses, “perceberam 

que seria possível criar uma nova espécie de democracia, enxertando a prática medieval 

da representação na árvore da democracia antiga”19 o que, após o processo de 

ampliação, “levou a um governo representativo baseado em um demos inclusivo, 

ajudando a atingir a concepção moderna da democracia”.20 

Como óbvio corolário do sistema representativo de democracia pensada em 

termos modernos, deve-se mencionar o mandato desvinculado, não imperativo. Em 

sociedades complexas e de grandes extensão, torna-se inviável que os representantes se 

reportem continuamente a seus eleitores para tratar dos assuntos políticos e obter 

instruções sobre o desempenho de suas tarefas. Além disto, não é desejável que os 

eleitos permaneçam exclusivamente ligados a um especifico grupos de interesses ou de 

pessoas, cujos objetivos devam privilegiar em seu mandato. Na democracia moderna, a 

representação refere-se aos ideais de uma concepção individualista de sociedade e diz 

respeito aos interesses do corpo social como um todo; vale dizer, à nação, o que denota 

seu caráter geral. Prevalece, aí, o entendimento “de que o representante não deveria 

estar simplesmente comprometido com os que o elegeram, mas, fundamentalmente, 

com os interesses gerais da Sociedade”.21 Como afirma Norberto Bobbio, “a democracia 

                                                 
19 DAHL. Robert A. Sobre a democracia. op. cit.,p.120. 
20 DAHL. Robert A. Sobre a democracia. op. cit.,p.120. 
21 MEZZAROBA. Direito partidário...,op. cit., p. 76. 
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moderna pressupõe a atomização da nação e sua recomposição num nível mais elevado 

e ao mesmo tempo mais restrito que é o das assembléias parlamentares”.22 

O mandato representativo moderno sustenta-se, portanto, na garantia de sua 

irrevogabilidade e na liberdade e independência conferidas aos representantes do povo 

para que busquem o interesse coletivo no exercício de suas funções, cingindo-se o 

controle a que estão submetidos, além das regras éticas,23 

 

1.6 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

As raízes dos sistemas políticos de representação encontram-se nos regimes 

constitucionais dos Estados Modernos. Os regimes políticos antigos e medievais, por 

coexistirem com sociedades escravocratas ou servis, não têm identificação com as 

situações inauguradas com o Estado Moderno. 

Mesmo com o Absolutismo, onde a idéia de “contrato” já aparece em vários 

ideólogos do período e o súdito já seja portador de direitos, sua condição ainda é 

distante da qualificação de cidadão. 

As origens dos sistemas representativos nascem de concepções liberais que 

expressavam o desenvolvimento e amadurecimento das sociedades mercantis e das 

condições objetivas de acumulação e do trabalho livre para o surgimento do 

capitalismo. 

Esse processo não foi linear, nem simultâneo, na Europa ou no Novo Mundo, e 

expressa através de várias correntes teóricas as contradições e conflitos sociais que 

permearam o surgimento do modo de produção capitalista. 

Simplificadamente podemos reduzir em duas grandes vertentes ideológicas, 

burguesas e justificação do Estado, sua necessidade e, de como se legitima. Ambas 

                                                 
22 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 2a ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1988. p. 36. 
23 Nota-se que, dentre as regras éticas ora mencionadas, devem ser incluídas as referentes à 
responsabilidade penal, civil, funcional e política a que estão sujeitos, nos termos de cada ordenamento 
jurídico, os representantes do povo – o que, no Brasil, inclui, por exemplo, dentre outras, a prática de 
atos de improbidade administrativa (Lei n° 8.42/2), apta a gerar a perda de cargo ou mandato. 
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partem do direito natural do homem à liberdade e da crítica ao Estado absolutista, em 

sua justificativa do direito divino das monarquias ou do “contrato” pelo qual os homens 

para sair do permanente estado de guerra em que, naturalmente, se encontravam, 

abdicavam da sua soberania e a transferiam de forma absoluta a um rei. 

Esta era, para os absolutistas, a única condição para que os homens pudessem 

viver em harmonia, pois todos abdicavam de sua soberania para um Estado todo-

poderoso, que, pelo temor e poder coercitivo, garantia a paz e a vida em sociedade. 

A primeira dessas vertentes, a concepção liberal proprietária possessiva, está no 

pensamento de John Lock (1632-1704), que constrói sua crítica ao Absolutismo, como 

dissemos, não por seu caráter contratual que já aparecia na obra de Thomas Hobbes 

(1588-1679), mas pela crítica à justificativa do direito divino na qual os monarcas 

buscavam explicar seu poder absoluto.  

O direito natural para Locke é o direito à liberdade que, junto com o trabalho, 

sustentam o direito à propriedade e o Estado tem como função, como objetivo, 

defendê-la. Mas, esta deve ser a função essencial do Estado sob controle de 

representantes delegados com o direito de fazer as leis e aplicá-las. 

A outra vertente é a concepção liberal “igualitária” de Jean Jacques Rousseau 

(1712-1778), cuja base do contrato social pressupõe a idéia de direito natural à 

liberdade, mas também da igualdade como condição humana. 

O que se constitui aqui não é uma divagação teórica ou mero jogo de palavras, 

mas a busca de situar as origens do tema delegação de poder.  

Da mesma forma, registrar que as diferentes explicações teóricas, ideológicas, 

desse processo expressam interesses sociais distintos ao longo da História e têm, até 

hoje, conseqüências diferentes no desenvolvimento político da humanidade. 

É importante ressaltar o processo histórico que envolve classes e frações de 

classes na passagem de uma sociedade de pequenos produtores, artesões e agricultores 

saindo do jugo feudal, para a consolidação de uma nova elite dominante tipicamente 

capitalista. Dá a verdadeira dimensão histórica de que essas concepções respondem a um 

momento da humanidade. Não são eternas, como não o foram as explicações de 
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mundo do feudalismo ou da transição absolutista. São relações da sociedade e do 

Estado que podem ser alteradas pelo protagonismo dos agentes históricos. 

A concepção proprietária fundava-se na identificação de que o direito à 

liberdade é o direito à propriedade. O Estado é o “contrato” para sua garantia, para 

manutenção da propriedade e de outros direitos. 

Nesta concepção, tanto em Locke como nas formulações de Kant (1724-1804) 

sobre o Estado de Direito se pressupõe cidadãos com direitos desiguais em função da 

propriedade: “Cidadãos independentes e cidadãos não independentes”. A estes, por sua 

condição de despossuídos, não proprietários, não se poderia conceder o direito do 

voto, o direito à representação ao poder de Estado, de preferência parlamentar. 

Para Locke, apesar da sua visão laica e a defesa de tolerância numa época de 

intransigências confessionais, o Estado, a sociedade política que resulta do contrato, é o 

que expressa a soberania, o poder coercitivo do Estado, inclusive o de condenar à 

morte! 

A outra concepção, burguesa democrática, o liberalismo igualitário de Rousseau 

fundava-se na visão de que “os homens nascem livres e iguais”, ainda que na mesma 

afirmação diga que em sua época “em todas as partes encontram-se sob ferros”. 

Se a frase traía a realidade do mundo em que vivia, onde os homens já não 

nasciam livres e iguais, como “desejava” o pensamento de Rousseau, esta 

fundamentação é riquíssima para expressar seu pensamento fundado na pequena 

produção e no artesanato, a realidade das pequenas localidades e/ou regiões que 

rapidamente começava ser superada pela acumulação capitalista. 

Essa realidade conhecida pelo autor foi suficientemente para defender que a 

soberania do povo, formado por indivíduos “livres e iguais” não poderia ser transferida 

por necessidade e opção a um monarca, como queriam os absolutistas, nem poderia ser 

delegada, no contrato, ao Estado Parlamentar. 

Dizia Rousseau que o ato no qual se realiza o contrato da sociedade política, 

onde o povo convenciona um governo, existe um momento anterior que é aquele em 
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que o povo é povo e esta condição é a convenção primeira, aquela soberania que não 

pode ser transferida, delegada ou dividida. 

Para que se mantenham as condições de liberdade e igualdade, onde nenhum 

cidadão perde sua soberania no processo de formação da vontade geral, esta não pode 

ser delegada ou transferida, a não ser para encarregados de executá-la, cujos mandatos 

devem ser revogáveis a qualquer momento. 

A concepção utópica de Rousseau, se era irreal ao mundo que o cercava e, 

rapidamente, se transformava, bem como sua concepção sobre a propriedade ser 

simplista, ingênua e baseada na esperteza de usurpadores, prenunciava o grande desafio 

para qualquer avanço democrático no interior das concepções liberais. 

A partir destas grandes vertentes desdobram-se, ao longo destes quase dois 

séculos, sistemas políticos representativos com características próprias, com 

diferenciações, mas alicerçados predominantemente na visão do liberalismo 

proprietário, possessivo. 

Desdobraram-se nas formas de repúblicas ou monarquias constitucionais 

parlamentares, onde a soberania popular delegada ao Parlamento unifica as funções 

legislativas e executivas a partir das relações de forças no interior da instituição. 

Expressaram-se, também, nas repúblicas presidencialistas, onde a divisão de 

poderes e competências é mais nítida, maior, e onde Executivo e Legislativo são eleitos 

por critérios eletivos distintos. 

Os sistemas eleitorais se expressaram em diferentes estágios de desenvolvimento 

econômico e graus distintos na organização política das classes e frações de classes 

sociais, na disputa de espaços e representações do sistema liberal. 

Mas, principalmente, esse processo histórico deu visibilidade cristalina de que o 

liberalismo, ao desses dois séculos, não foi e não é sinônimo de democracia. 

Dependendo do país, durante décadas no século passado e neste, o direito à 

organização político-partidária, o direito ao sufrágio universal foram conquistas 

duramente alcançadas. Ao longo do liberalismo, o exercício do voto foi elitista, 
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excludente ou limitador: o voto censitário baseado na propriedade e/ou nos impostos 

dominou o século XIX. 

No Brasil-Império excluíam-se os negros escravos, os indígenas, as mulheres, os 

pobres, enfim, a maioria esmagadora da população. Afinal, todos esses não poderiam 

ser “cidadãos independentes” como pensavam Locke e Kant, o que beneficiava a 

oligarquia fundiária. 

As lutas sociais do século XIX pelo direito à sindicalização, ao partido político e 

à universalização do voto complementavam as lutas pela jornada de trabalho, pelas 

condições de mesmo. 

As novas contradições, os novos conflitos, as novas relações de classe 

produziram novas concepções político-ideológicas de explicação do mundo e das 

relações entre a Sociedade e o Estado. A par de reivindicações e conquistas sociais 

desenvolve-se uma nova concepção de mundo: o pensamento socialista. 

Este, também, não é unívoco, mas, na concepção marxista, faz a crítica à 

concepção liberal, afirmando – de forma esquemática – o caráter de classe do Estado, 

sua relação e subordinação aos interesses predominantes na sociedade na esfera da 

produção. 

A igualdade do Estado de Direito não ultrapassa a igualdade jurídica do cidadão 

e apenas tenta esconder a enorme desigualdade presente na sociedade civil em função 

da propriedade privada dos meios de produção. 

Afora a condição insubstituível de que o socialismo requer a superação da 

sociedade de classes e, portanto, do fim da propriedade privada, o marxismo não 

desenvolveu uma concepção de Estado socialista, no sentido de teorizar sobre novas 

instituições e como se dariam as relações políticas na nova sociedade. 

Foram experiências concretas, como a vivida pela Comuna de Paris (1871) e, 

depois, com a Revolução Russa (1917), que permitiram sistematizações teóricas e 

propostas que retomaram o problema de representação política, da delegação de 

poder. 
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A curtíssima vida da Comuna, sufocada após pouco mais de dois meses de 

experiência, não permitiu às classes populares que não a impulsionaram desenvolver um 

novo tipo de Estado. Mas, ao menos, procuraram constituir novas relações políticas 

onde predominavam critérios de diminuir delegações de poder, ampliar a 

revogabilidade dos mandatos, desconstituir as forças armadas substituindo-as por 

cidadãos armados e diminuir diferenças de remuneração entre os servidores públicos, 

visando não criar privilégios e favorecer burocracias. 

A vitória da Revolução Russa inaugurou uma nova etapa na história e 

propunha-se a constituir relações políticas de um novo Estado, cuja grande pretensão e 

objetivo era, também, auto-extinguir-se junto com o fim da sociedade de classes. 

O governo baseado em conselhos (sovietes) que retomaria o velho tema da 

delegação de poder propunha-se a superar a mera igualdade jurídica e a distância do 

poder político da maioria da população, sendo através desses que se fundiriam numa só 

pessoa o produtor e legislador. 

A experiência soviética não sobreviveu à guerra civil e ao processo de 

autoritarismo e burocratização na concepção que prevaleceu na luta interna na União 

Soviética. O partido único e a identificação deste com o Estado centralizador e todo-

poderoso afastou a possibilidade do fortalecimento da autogestão, da auto-organização 

e do controle democrático de um Estado planificador apenas “das coisas” e não um 

instrumento de dominação de classe “das gentes”. 

O “socialismo real” do Leste Europeu e da China e seus seguidores menores 

sufocaram este debate no campo da esquerda ao longo do século e o longo predomínio 

das experiências social-democratas ou de democracias burguesas liberais consolidou a 

democracia representativa como ápice do avanço político. 

O brilho foi ofuscado, certamente, pelo rosário de ditaduras militares, de 

autoritarismo populista que se sucederam na América, na África e na Ásia. A Europa não 

escapou incólume: Portugal, Espanha, Grécia confirmaram que o século XX ainda não 

seria o século da civilização. 
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Nas últimas décadas, o fim da “guerra fria”, a profunda crise vivida pelas 

experiências do Leste Europeu e a falência da “doutrina da segurança nacional” na 

América Latina, consolidou a democracia representativa em um grande número de 

países e nos casos em que substituiu ditaduras teve destacada importância nas conquistas 

políticas dessas sociedades. 

É inegável, entretanto, que, na maioria dos países de democracia liberal, o 

sistema de representação vive um processo de crise de legitimação, que se expressa na 

abstenção eleitoral, na apatia e não participação político-social, nos baixos índices de 

filiação partidária. 

As causas variam entre os vários países, mas se pode dizer que as principais 

residem em: 

- no processo de burocratização e caráter autoritário das administrações e 

parlamentares; 

- a falta de controle dos eleitores e/ou do Partido sobre os eleitos; 

- os sistemas eleitorais que distorcem a representação fraudando a vontade 

popular, através dos mecanismos distritais e/ou barreiras e obstáculos para partidos 

pequenos. 

- a falta de coerência entre projeto e programa eleitoral e a prática dos eleitos; 

- as trocas partidárias sem perda de mandato, onde o Brasil deve ser os 

recordistas mundiais, resguardados pela lei; 

- incapacidade de esses sistemas garantirem a reprodução do capitalismo com 

legitimidade frente à evidência de ser reprodutor da desigualdade e da exploração 

sociais. 

No próximo capítulo iremos tratar sobre o problema da participação e da 

representação popular, bem como sobre a democracia participativa. 
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2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL: PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

2.1 PARTICIPAÇÃO VERSUS REPRESENTAÇÃO 

 

Ao longo dos escritos produzidos sobre a democracia, freqüentemente a 

democracia direta é criticada e rejeitada. Não são poucos os autores que a ela se 

opõem, com a mais variada lista de argumentos. 

Em Atenas, ainda que vivesse sob um regime e democracia direta, não foi muito 

diferente. Platão atacou o próprio regime democrático, alegando que o mesmo não 

diferenciava os que se destacavam por suas virtudes, conhecimentos e capacidades. 

Aristóteles, em sua tipologia dos sistemas de governo, classificou a democracia como um 

dos desvios. 

Hobbes, em um capítulo sobre as diferenças entre os conselhos e ordens, 

mencionou o perigo das decisões por Assembléia: 

 

“(...) supondo-se que o número de conselheiros seja igual, recebe-se 

melhor conselho ouvindo-se separadamente, em vez de numa assembléia, e isso 

por muitas razões. Em primeiro lugar, ouvindo-os separadamente e se 

informando da opinião de cada um. Numa assembléia muitos deles exprimem 

sua opinião dizendo simplesmente sim ou não, ou com suas mãos ou pés, e sem 

serem motivados por sua própria reflexão, mas pela eloqüência de outrem, ou 

por medo de desagradar a alguns que já falaram ou a toda assembléia, caso os 

contradigam; (...)  Em segundo lugar, numa assembléia constituída por muitos é 

inevitável que alguns tenham interesses contrários ao interesse público, e estes 

podem deixar-se apaixonar por seus interesses, a paixão pode torná-los 

eloqüentes, e a eloqüência, pode conquistar outros para a mesma opinião. 

Porque as paixões dos homens, isoladamente são moderadas, como o calor de 

uma tocha, numa assembléia são como muitas tochas, que se inflamam umas às 

outras (especialmente quando sopram nas outras com discursos) até pegarem 

fogo ao Estado, sob o pretexto de aconselhá-lo”.24 

                                                 
24 HOBBES, Thomas. Leviatã: ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil.São Paulo: 
Martin Claret, 2006. p. 163. 



 59

Por ocasião das discussões para a feitura da Constituição da América de 1789, o 

debate a respeito da democracia representativa e democracia direta ocorreu encoberto 

sob as palavras república e democracia.  

Madison, nos artigos federalistas de n. 10, definia república como o regime onde 

servidores representativos governavam, em contraposição à democracia, em que o 

governo era exercido diretamente pelo povo.25 

Segundo ele, a república possibilitaria a filtragem das decisões populares, já que 

o governo republicano, num país grande, deveria depurar e ampliar as opiniões do 

povo, que são filtradas por uma assembléia escolhida de cidadãos, cuja sabedoria pode 

melhor discernir o verdadeiro interesse de seu país e cujo patriotismo e amor à justiça 

serão menos propensos a sacrificá-lo a considerações temporárias ou parciais. E que sob 

tal regulação seria bem provável que as vozes públicas, manifestadas pelos 

representantes do povo, fossem mais consoantes com o bem público do que se 

manifestadas pelo próprio povo, convocado para esse fim. 

Norberto Bobbio, somente admite como possível de existência a democracia 

representativa, senão vejamos: 

 

“A democracia representativa, que é a única forma de democracia 

existente e em funcionamento, é já por si mesma uma renúncia do princípio da 

liberdade como autonomia. A hipótese de que a futura computadocracia, como 

tem sido chamada, permita o exercício da democracia direta, isto é, dê a cada 

cidadão a possibilidade de transmitir o próprio voto a um cérebro eletrônico, é 

uma hipótese absolutamente pueril. A julgar pelas leis promulgadas a cada ano 

na Itália, o bom cidadão deveria ser convocado para exprimir seu próprio voto 

ao menos uma vez por dia”.26 

                                                 
25 MADISON, James et alli. Os artigos federalistas, 1787-1836. Tradução de Maria Luiza X. de A.Borges. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993. p. 136 e ss. 
26 O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo, p. 26. Reportagem publicada no Jornal Folha 
de São Paulo, Caderno Mundo, de 30.06.1996, intitulada “Sistema político suíço vive sua pior crise do 
século XX”, fornece algumas pinceladas sobre a questão do excesso de participação popular erigido como 
fator capaz de gerar altos índices de abstenção de participação política. Menciona-se que, no último mês, 
políticos de expressão nacional foram às televisões e jornais pedir maior participação do eleitorado. O 
cientista político do Centro de Estudos e Documentação da Democracia Direta da Universidade de 
Genebra, Alexander Trechsel, argumenta que não vê nada disso como negativo e nem capaz de afetar o 
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Sartori27 argumenta que na existência de vastos territórios e nações inteiras, a 

democracia direta torna-se uma fórmula impraticável. E que uma “democracia de 

referendo”, uma democracia eletrônica, embora seja tecnicamente exeqüível, seria 

desastrosa e, com toda a probabilidade, suicida, podendo levar a uma tirania. 

Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos poucos defensores da democracia direta, 

ficando definitivamente marcado por isso, também é lembrado por aqueles que 

defendem um regime democrático representativo, pois em sua obra não deixa de 

considerar as dificuldades da implementação de um regime de democracia direta, e o faz 

de tal forma que defender a existência de um regime democrático direto torna-se 

impensável nas sociedades atuais, cada vez mais complexas e desiguais.28 

A democracia representativa, ainda que seja o regime predominantemente 

adotado por aqueles que vivem sob um regime democrático, nunca se apresentou com 

um sistema perfeito. Ao contrário, a idéia inicial de um grupo exercendo o poder em 

nome do povo foi sofrendo inúmeras modificações e aperfeiçoamentos ao longo da 

história. Aos poucos, foi se ampliando o direito de voto e se passou a entender que 

quanto maior a extensão dos que pudessem votar, maior o grau de democracia do 

sistema. A natureza do mandato também foi sofrendo discussões e alterações. Aos 

poucos, a democracia representativa ganhou uma estrutura partidária e assim os 

representantes passam a competir pelos votos através dos partidos políticos, que 

nasceram com o objetivo de aglutinar os representantes e criar um espaço de 

participação política também para os eleitores. 

A democracia representativa, ao longo da história, apresentou e ainda apresenta 

inúmeros problemas onde é aplicada. 

                                                                                                                                                            
modelo. Se apenas 10% querem votar sobre um problema, tudo bem, desde que 100% dos eleitores 
tenham a oportunidade de ir as urnas. Um referendo ocorrido em Genebra, objetivando a construção de 
uma ponte sobre o grande lago da cidade, teve uma expressiva participação, por envolver uma questão 
vital para a cidade. Alexander Trechsel afirma que se o que for votado não afetar o cidadão, qual o mal 
de ele ficar em casa? Já que, segundo ele, um dos principais motivos da baixa participação nas eleições é o 
excesso e a especificidade das votações suíças. 
27 SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. São 
Paulo: Ática, 1994, v. 2.p. 40. 
28 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2000.p. 87 
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No Brasil, por exemplo, há uma estrutura partidária frágil, que não permite a 

existência de partidos claramente identificáveis a partir dos programas propostos 

vigorando em muitos deles uma prática clientelista. Ademais, a proporcionalidade dos 

votos para os Estados da Federação apresenta problemas, gerando distorções de 

representatividade, além da confusão do papel do Senado Federal com a Câmara dos 

Deputados. 

De sorte que, pelas várias razões apontadas, inúmeras vezes as decisões do 

Parlamento distorcem a Constituição, ao invés de implementá-la, desviando-se de 

princípios claramente delimitados. 

Instrumentos de participação direta na tomada de decisões, com a coexistência 

de decisões tomadas pelos representantes, podem funcionar como um componente do 

sistema de “freios e contrapesos”, altamente vantajoso para o aperfeiçoamento do 

sistema democrático. 

Na verdade, na democracia indireta, dita representativa, cada vez mais se 

denota que nem sempre a maioria parlamentar exprime os anseios da maioria do povo, 

gerando uma crise de legitimidade, de consenso. Na medida em que ocorre esse 

distanciamento, há quebra de estabilidade social. Geram-se leis que carecem de 

efetividade. A sociedade cria “sistemas paralelos” de resolução de conflitos, porque as 

“leis do Estado” não alcançam ou não servem para seus problemas. 

Nas sociedades modernas, de grande complexidade, de grande contingente 

populacional, nas quais a democracia direta enfrentaria extrema dificuldade operacional, 

entendemos que somente será possível efetivar o princípio democrático se incorporamos 

procedimentos de democracia direta que possibilitem autêntica participação política. 

Argumenta-se que todos os problemas decorrentes da adoção do sistema 

representativo podem ser revolvidos e que estruturalmente a democracia representativa 

continua sendo boa. A questão não é essa, pois defendemos maior participação política 

na tomada de decisões, não com o objetivo de extinguir a democracia representativa e 

implantar a democracia direta, mas com o objetivo de desenvolver um modelo 

democrático mais participativo. 
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É fundamental implementar mais participação, ao mesmo tempo em que se 

devem corrigir as falhas existentes na democracia representativa. 

A implementação dos mecanismos de participação direta - plebiscito, referendo 

e iniciativa popular – não vêm para substituir a democracia representativa, mas para 

aperfeiçoar o regime democrático, conferir maior legitimidade29 às decisões e fortalecer 

a soberania popular. A possibilidade de participação direta deve ser garantida, não 

apenas porque o regime representativo vai mal ou pode ir mal, mas porque se deve 

garantir a possibilidade de participação direta, nos assuntos públicos, para que prevaleça 

a vontade da população, a qual é efetivamente titular do poder no regime democrático. 

Portanto, o dilema de participação versus representação, em nossa opinião não 

deve existir. A democracia participativa incorpora o espírito da democracia direta, 

através dos instrumentos de participação direta, dentro de um regime democrático 

representativo. 

A democracia participativa se constitui numa terceira via em relação à 

democracia direta e à democracia representativa. Acreditamos que nas sociedades 

modernas é plenamente possível estabelecer um tipo de regime democrático que 

possibilite a participação direta na tomada de decisões. É possível a convivência da 

representação com mecanismos de participação direta no poder. É o que alguns autores 

chamam de democracia semidireta, ou democracia participativa. 

Assim é que autores como Maurice Duverger30 vislumbram uma divisão 

tripartida da democracia. 

                                                 
29 Joaquim José Gomes Canotilho fornece uma interessante distinção no sistema representativo, sob a 
ótica da legitimidade: “A representação democrática significa em primeiro lugar, a autorização dada pelo 
povo a um órgão dirigente, institucionalmente legitimado pela Constituição para agir autonomamente em 
nome do povo e para o povo. Essa autorização é a legitimação jurídica formal concedida a um órgão 
para exercer o poder político e designa-se representação formal. A representação democrática, 
constitucionalmente conformada, não reduz, porém, a uma simples delegação de vontade do povo. A 
força (legitimidade + legitimação) do órgão representativo assenta também no conteúdo dos seus actos, 
pois só quando os cidadãos, para além das suas diferenças e concepções políticas, se podem reencontrar 
nos actos dos representantes em virtude do conteúdo justo destes, é possível afirmar a existência e a 
realização de uma representação democrática material” (Direito Constitucional, p. 424). A participação 
direta nas decisões possibilita esse reencontro nos atos políticos dos representantes. 
30 DUVERGER, Maurice. Instituciones políticas y derecho constitucional. Tradução de Jesús Ferrero. 
Barcelona: Ariel, 1962. p.235. 
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“Tradicionalmente, se distinguem três espécies de regimes 

democráticos: a democracia direta, a democracia representativa e a democracia 

semidireta. Na primeira, o povo exerce por si mesmo o poder; na segunda o 

abandona totalmente nas mãos de seus representantes, nos regimes semidiretos, 

pelo contrário, participa com ele, sem que possa obrigar os seus governantes a 

exercer cargo de uma questão, pela via da “iniciativa”sem que deva ratificar as 

decisões daqueles para que possam aplicar, por a via do “referendum”ou do 

“veto”. ”31 

 

Norberto Bobbio e Paulo Bonavides, também defendem essa possibilidade, 

quando dizem que a chamada democracia semidireta é um sistema híbrido, ou seja, 

entre a forma extrema de democracia representativa e a forma extrema de democracia 

direta existe um continuum de formas intermediárias, um sistema de democracia 

participativa poderá conter toda cada uma delas, em conformidade com as diversas 

situações e as diversas exigências. Isso implica dizer que democracia indireta é 

compatível entre si, podem se integrar reciprocamente, através de mecanismos de 

participação popular na democracia representativa.32 

Não utilizamos o termo democracia participativa, ou democracia semidireta, no 

sentido da existência de um regime democrático misto (meio a meio). O regime 

democrático participativo é um regime democrático representativo, no qual há a 

possibilidade de participação direta na tomada de decisões, possibilitando um grau 

maior de participação nos assuntos públicos. Não adotamos o termo da forma como é 

visto por Sartori33, embora admitamos que o termo democracia semidireta possa gerar a 

interpretação de um regime “meio a meio”, onde metades das decisões fossem tomadas 

                                                 
31 “Tradicionalmente, se distinguen tres especies de regímenes democráticos: la democracia directa, la 
democracia representativa y la democracia semidirecta. En la primera, el pueblo ejerce por sí mesmo el 
poder; en la segunda lo abandona totalmente en manos de sus representantes; en el regimen semidirecto, 
por el contrario, participa con ellos, sea que pueda obligar a sus gobernantes a hacerse cargo de una 
cuestión, por la vía de la “iniciativa”, sea que deva ratificar las decisiones de aquéllos para que puedam 
aplicarse, por la via del “referéndum” o del “veto” 
32 Ver a esse respeito BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 
Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 4a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989. p.52 e BONAVIDES, 
Paulo. Ciência. Política, 13a ed. São Paulo: Melhoramentos, 2006. p. 295,296. 
33 SARTORI, Giovanni. A teoria da democracia revisitada. Tradução de  Dinah de Abreu Azevedo. São 
Paulo: Ática, 1994, v. 2.p. 41. 
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por representantes e metade diretamente pelo povo. Porém, nenhum regime funciona 

dessa forma, e mesmo nos regimes que admitem plebiscito, referendo e iniciativa 

popular, as competências legislativas e administrativas não são divididas meio a meio 

entre representantes e eleitores. Simplesmente o que se quer dizer é que num regime 

representativo, paralelamente às decisões serem tomadas diretamente pelos eleitores, 

quando estes solicitarem34. 

Dessa forma, não podemos confundir a democracia direta com a democracia 

participativa. É pouco provável, tendo-se em vista que nossas sociedades são cada vez 

mais complexas, heterogêneas e desiguais, a defesa de um regime de democracia direta, 

onde todos decidem tudo. Cada vez mais as condições apontadas por Rousseau para a 

existência da democracia direta inexistem35. 

O que não elimina a possibilidade de que em certos momentos e em 

determinadas questões o povo não possa decidir diretamente, grande parte das 

democracias representativas atuais prevêem em suas Constituições institutos de 

participação direta na tomada de decisões. 

                                                 
34 Rodrigo Borja tem uma opinião diferenciada no tocante à questão dos mecanismos de participação 
direta. Argumenta que lhe parece inexato considerar tais mecanismos (plebiscito, referendo) de 
manifestações de democracia direta ou mesmo semidireta, uma vez que o corpo eleitoral, integrando 
somente por pessoas com direito a voto é um órgão representativo que atua em nome da totalidade dos 
habitantes do Estado. Portanto, tais mecanismos são no seu entender mecanismos da democracia 
representativa, indireta, no sentido de que o eleitorado representa a totalidade do povo, servindo de 
intermediário entre a massa popular e o Governo do Estado.(Derecho político y constitucional, p. 222). 
Esse raciocínio, do qual divergimos, nos levaria a imaginar uma democracia representativa (indireta) de 2° 
grau, na qual os representantes (eleitorado) elegem seus representantes (parlamento). Existiriam os 
representantes dos representantes. 
35 Inobstante as condições apontadas por Rousseau, que são por assim dizer circunstanciais, importante 
crítica, de substância, à democracia direta, diz respeito à interpretação da democracia rousseauniana como 
democracia totalitária, no sentido da instituição do cidadão total. Norberto Bobbio, menciona a crítica: 
“Mas o indivíduo rousseauniano conclamado a participar da manhã à noite para exercer os seus deveres 
de cidadão são seria o homem total mas o cidadão total (...). O cidadão total e o estado total são as duas 
fases da mesma moeda; consideradas uma vez do ponto de vista do povo e outra vez do ponto de vista 
do príncipe, têm em comum o mesmo princípio: que tudo é política, ou seja, a redução de todos os 
interesses humanos aos interesses da polis, a politização integral do homem, a resolução do homem no 
cidadão, a completa eliminação da esfera privada na esfera pública, e assim por diante.” (O futuro da 
democracia: uma defesa das regras do jogo, p. 42).  
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No Brasil há previsão constitucional de participação direta no poder, e nem por 

isso vivemos sob um regime de democracia direta, todas as decisões estão entregues a 

representantes. 

O fato de a participação direta estar prevista na Constituição brasileira e 

configurar um direito constitucional nos leva à necessidade de implementá-la. 

José Afonso da Silva resume muita bem a democracia participativa 

constitucionalizada: 

 

“(...) o sistema de partidos, como o sufrágio universal e a 

representação proporcional, dá à democracia representativa um sentido mais 

concreto, no qual desponta com mais nitidez a idéia de participação, não tanto 

a individualista e isolada do eleitor não só no momento da eleição, mas a 

coletiva organizada. Mas será ainda participação representativa, assentada no 

princípio eleitoral. Ora, qualquer forma de participação que dependa de eleição 

não realiza a democracia participativa no sentindo atual dessa expressão. A 

eleição consubstancia o princípio representativo, segundo o qual o eleito pratica 

atos em nome do povo. 

O princípio participativo caracteriza-se pela participação direta e 

pessoal da cidadania na formação dos atos de governo. 

As primeiras manifestações da democracia participativa consistiram 

nos institutos de democracia semidireta, que combinam instituições de 

participação direta com instituições de participação indireta, tais como: a 

iniciativa popular, referendo popular, plebiscito e ação popular”.36 

 

O Estado democrático se funda no princípio da soberania popular, que impõe a 

participação efetiva e operante do povo na formação dos atos do governo. 

Defendemos um regime em que haja maior grau de participação, sem que haja a 

substituição pelo regime de democracia direta. Por isso a preferência pelo termo 

                                                 
36SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 25a ed. São Paulo: Melhoramentos, 
2005.p.141.  
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democracia participativa que, em nosso entender, expressa melhor esta necessidade de 

maior participação política. 

E o que torna o modelo escolhido realmente importante é o fortalecimento da 

soberania popular, a possibilidade de participação concreta, efetiva nas decisões 

públicas. Maior participação das pessoas na condução dos assuntos públicos é 

fundamental para o exercício e a construção da cidadania e finalmente para a própria 

sobrevivência da democracia. 

A opção da Constituição Federal de 1988 por uma democracia participativa 

permite que aproveitemos o que há de melhor nos dois regimes. Com a democracia 

participativa, ficamos com “o melhor dos dois mundo”. 

 

2.2 DISTINÇÃO ENTRE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE 

 

Comumente se confundem direitos de participação com direitos de controle. 

Quando nos referimos à participação na tomada de decisões, estas, naturalmente, ainda 

não foram tomadas. Após as decisões serem proferidas e tornadas públicas, abre-se a 

possibilidade de controle dessas decisões. 

Nosso sistema jurídico incorpora as duas possibilidades: a de tomar parte nas 

decisões públicas e a de controlar sua constitucionalidade, legalidade, moralidade, etc. 

Esses direitos não podem ser confundidos, ainda que seja possível estabelecer 

conexões entre eles. O controle das decisões do Poder Público sempre existiu. Desde a 

Constituição do Império, com o estabelecimento do Poder Judiciário, se abriu a 

possibilidade de acesso, objetivando o controle de decisões que contrariassem o sistema 

jurídico. Já a participação direta nas decisões é algo extremamente recente na história 

brasileira, vindo a existir realmente no novo regime constitucional. A única modalidade 

de participação legislativa até então existente resumia-se ao plebiscito para a criação de 

Estados e Municípios. 

Atualmente, inúmeros são os direitos de participação e controle estabelecidos 

pela Constituição Federal de 1988. 
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São direitos de controle as ações constitucionais, a possibilidade de denunciar, 

irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União (art. 74, § 2°), 

reclamações relativas à prestação de serviços públicos (art. 37, § 3°), a possibilidade de 

qualquer contribuinte questionar a legitimidade de contas dos Municípios (art. 31, § 3°). 

Giacomo Sani37 indica três formas de participação política: a simples presença, 

na qual a participação é mínima e o sujeito não dá qualquer contribuição pessoal; a 

ativação, em que o sujeito desenvolve uma série de atividades; e a participação 

propriamente dita, na qual o “indivíduo contribui direta ou indiretamente para uma 

decisão política”. 

Carlos Ayres Britto38 contribui para a formulação da distinção entre controle e 

participação, no sistema constitucional brasileiro. Analisa que o termo controle está 

associado, pela Constituição de 1988, com fiscalização (art. 49, X, art. 70, art. 129, XII), 

que pode ser externa ou interna, na medida em que opera entre órgãos do Estado ou 

em que é provocada por particulares ou instituições. 

A fiscalização exercida por particulares é o exercício do controle social do 

poder: a fiscalização que nasce de fora para dentro do Estado e, naturalmente, a 

exercida por particulares ou por instituições da sociedade civil. A ela é que se aplica a 

expressão “controle popular” ou “controle social do poder”, para evidenciar o fato de 

que a população tem satisfações a tomar daqueles que formalmente se obrigam a velar 

por tudo que é de todos. 

Portanto, o exercício do controle está ligado às inúmeras possibilidades de 

representar, recorrer, reclamar, denunciar relativamente às decisões tomadas pelo 

Estado. É dessa forma que se estabelece o acesso ao judiciário como direito fundamental 

de controle de decisões estatais. O controle é corretivo das decisões já tomadas, para 

revê-las, conformá-las a uma ordem jurídica tida por violada. É o controle da 

constitucionalidade, legalidade, moralidade. 
                                                 
37 SANI, Giacomo. Participação Política. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de Política. 4a ed. Tradução de Carmen C. Varriale et alii. Brasilia: Editora 
Universidade de Brasilia, 1992.p.888. 
38 BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre controle social do poder e participação popular. Revista 
Trimestral de Direito Público, São Paulo: Malheiros, n.2, 1993.p. 82 e ss. 
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Há, disciplinadas ao longo da nossa Constituição, inúmeras possibilidades de 

controle das decisões do Estado. 

Na participação, há a possibilidade de intervir na elaboração, na construção da 

decisão. Trata-se de exercício direto da soberania popular, um dos fundamentos do 

exercício do poder no Brasil. 

Com base nessa distinção é que afastamos de nosso exame a ação popular, por 

exemplo. A ação popular configura-se como autêntica manifestação de controle 

popular. Por meio dela objetiva-se primordialmente corrigir decisão tomada pelo poder 

público, ou em vias de ser tomada. Através da ação popular, não se estabelece a 

possibilidade de participar da decisão a ser proferida. 

Também se trata de controle, quando se estabelece na Constituição (art. 31, § 

3°) que as contas dos Municípios ficarão durante sessenta dias, anualmente à disposição 

de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 

legitimidade, nos termos da lei. Nessa hipótese, os gastos já foram realizados. O 

contribuinte poderá intervir apenas no sentido de correção. Hipótese bem diferenciada 

quando as pessoas são chamadas a participar da elaboração do orçamento, por 

exemplo. Nas cidades de Gravataí39 e Porto Alegre40 no Rio Grande do Sul, experiências 

denominada de orçamento participativo nos dão a noção de gestão pública 

orçamentária participativa, pois as cidades foram divididas em regiões, onde são 

realizadas diversas audiências públicas, com a finalidade de discutir o orçamento 

municipal, estabelecer prioridades para os gastos públicos, etc. Esse é um projeto onde 

efetivamente ocorre a participação popular na decisão pública sobre a alocação de 

recursos.41 

                                                 
39 Sobre o Orçamento Participativo de Gravataí, analisaremos mais detalhadamente nos capítulos 
seguintes. 
40 Para saber mais sobre o Orçamento Participativo de Porto Alegre ver: FEDOZZI, Luciano. Orçamento 
Participativo: reflexões sobre a experiência de Porto Alegre. Porto Alegre: Tomo Editorial, 1997. 
41 O Projeto de “Orçamento Participativo” de Porto Alegre ganhou destaque, tendo sido um dos 
escolhidos como modelo para a ONU para ser apresentado na Conferência “Habitat 2” (junho/1996) em 
Istambul, sobre as cidades. Para a ONU, a participação da comunidade nas decisões, inclusive nos 
orçamentos, é entendida como uma forma de combater a pobreza. 
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A função da participação é criadora. A função do controle, reguladora, 

conformadora de uma decisão já tomada. 

Carlos Ayres Britto ressalta essa qualidade criadora da participação: 

 

“Numa palavra, a participação popular não quebra o monopólio 

estatal da produção do Direito, mas obriga o Estado a elaborar o seu Direito de 

forma emparceirada com os particulares (individual ou coletivamente). E é 

justamente esse modo emparceirado de entender a locução “Estado 

Democrático” (figurante no preâmbulo da Carta de Outubro) como sinônimo 

perfeito de “Estado Participativo””.42 

 

Os mecanismos de participação direta, plebiscito, referendo e iniciativa popular 

são parte da democracia participativa instituída em 1988. Através deles se torna possível 

participar ativamente das leis. 

 

2.3 CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

 

Outro aspecto que deve ser ressaltado na democracia participativa é o 

educativo, o caráter pedagógico desses instrumentos para a formação política do 

cidadão. 

A cidadania é um dos fundamentos constitucionais brasileiros: art. 1°, inciso II, 

da Constituição Federal. 

Defendemos um conceito mais amplo de cidadania, que vá além do conceito 

técnico-jurídico tradicional, que define o cidadão como aquele que elege e pode ser 

eleito. 

A cidadania tem que estar diretamente relacionada com a noção de dignidade 

humana, fundamento último de toda a formulação do Direito, que compreende a 

garantia efetiva dos direitos e garantias fundamentais. 

                                                 
42 BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre controle social do poder e participação popular. Revista 
Trimestral de Direito Público, São Paulo: Malheiros, n.2, 1993.p. 87 
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Em princípio pode parecer que estamos tratando de conceitos vagos, 

indeterminados, de pouca ou nenhuma aplicabilidade. Mas essa aparência deve ser 

eliminada pela investigação de seu significado. É possível a determinação. 

Nosso sistema jurídico constitucional, além dos direitos individuais, coletivos e 

difusos que incorpora, não exclui outros que decorram do regime, dos princípios por ela 

adotados e dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. A cidadania é 

compreendida através da aplicação e da garantia desses direitos. 

Maior participação na tomada de decisões fortalece a cidadania, funcionando 

como um valioso instrumento pedagógico intercorrente do processo. Quanto mais se 

participa, mais se aprende. A democracia participativa é, nesse sentido, um sistema que 

se auto-sustenta. 

Carole Pateman43, ao analisar Rousseau, no tocante a esse aspecto, afirma que o 

autor: 

 

“também acredita que, por meio desse processo de aprendizagem, o 

indivíduo acaba por não sentir quase nenhum conflito entre as exigências das 

esferas pública e privada. Uma vez estabelecido o sistema participativo (e este é 

um ponto da maior importância), ele se torna auto-sustentável porque as 

qualidades exigidas de cada cidadão para que o sistema seja bem sucedido são 

aquelas que o próprio processo de participação desenvolve e estimula; quanto 

mais o cidadão participa, mas ele se torna capacitado para fazê-lo”. 

 

O que também é ressaltado por John Stuart Mill44, ao afirmar que o mecanismo 

político é incapaz de agir por si, o que torna necessária a participação ativa dos 

cidadãos. E o melhor lugar para a educação pública dos cidadãos são as instituições 

administrativas locais, pois os indivíduos têm maiores possibilidades de participar 

                                                 
43 PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Tradução de Luiz Paulo Roanet. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1992. 
44 MILL, John Stuart. O governo representativo. Tradução de E. Jacy Monteiro. 3a ed. São Paulo: Ibrasa, 
1995.p. 5 e ss. e 184 e ss. 
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diretamente na administração local. “Nessa posição têm de agir em prol dos interesses 

públicos, bem como falar e pensar, e pensar não se podem fazer por procuração”. 

Nossa concepção a respeito de um processo educativo pressupõe o ser humano 

portador de conhecimento, co-responsável por sua educação, que se realiza num 

processo dialético de contínua troca de experiências. Refutamos o processo de 

aprendizagem que pressupõe alguém detentor dos conhecimentos que “deposita” nos 

demais, estabelecendo uma relação hierárquica entre o que tudo sabe e o que nada 

sabe. Relação essa que transforma alguém em sujeito do conhecimento e aquele que 

aprende em objeto. Essa posição se fundamenta na teoria pedagógica desenvolvida pelo 

educador Paulo Freire45, que nos ensina: 

 

“A educação que se impõe aos que verdadeiramente se comprometem 

com a libertação não pode fundar-se numa compreensão dos homens como 

seres ‘vazios’ a quem o mundo encha de conteúdos; (...) Não pode ser a do 

depósito de conteúdos, mas a da problematização dos homens em suas relações 

com o mundo. Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não 

pode ser o ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, de transmitir 

‘conhecimentos’ e valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da 

educação ‘bancária’, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em 

que o objeto cognoscível, em lugar de ser o término do ato cognoscente de um 

sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado, 

educandos, de outro, a educação problematizadora coloca, desde logo, a 

exigência da superação da contradição educador-educandos. Sem esta não é 

possível a relação dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos 

cognoscentes, em torno do mesmo objeto cognoscível”. 

 

A participação direta legislativa, no seu aspecto educativo, pressupõe pessoas 

capazes de contribuir para as decisões públicas, pois são dotadas de conhecimentos que 

lhes permite fazer escolhas. Na medida em que participam, mais se aperfeiçoam. Essa 

concepção de processo educativo de Paulo Freire afasta as crenças que retiram das 

                                                 
45 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.p. 62 e ss. 
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mulheres e dos homens a possibilidade de participação direta no processo de tomada de 

decisões, alegando sua ignorância. Se a participação tem caráter educativo, gerador de 

conhecimentos e aprendizagem, a exclusão do povo desse processo nunca permitirá sua 

educação política. Ou seja, a educação política se dá no próprio processo de 

participação política. 

A crença na ignorância popular, sob o aspecto que estamos analisando, descarta 

o caráter pedagógico intrínseco da democracia participativa correlacionando-se com 

uma concepção que parte do pressuposto de que as elites detentoras do saber devem 

governar em nome da massa ignorante, que nada sabe. 

A incongruência do argumento se faz presente na aplicação à democracia 

representativa: sendo o povo ignorante para se manifestar diretamente, também o será 

na escolha de representantes. A conseqüência última de tal argumento é afastar da 

fundamentação do poder a soberania popular, o que destruiria não a representação ou 

a participação, mas a própria democracia. 

Maria Victoria de Mesquita Benevides46, a respeito dos mecanismos de 

participação direta na tomada de decisões, ressalta o caráter educativo da participação. 

Diz ela que os institutos de democracia semidireta contribuem para a educação política 

do povo e nesse sentido podem ser vistos como instrumentos de uma verdadeira escola 

de cidadania. 

Cremos que o uso desses mecanismos no Brasil, por seu caráter educativo, pode 

contribuir para uma nova relação com o espaço público, no sentido de integrar a 

população na gestão de que é de todos, possibilitando o desempenho de um papel 

ativo na definição de prioridades. Dessa forma, abre-se a possibilidade do 

desenvolvimento de um sentimento de co-responsabilidade na construção de um Estado 

Democrático. 

 

                                                 
46 BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A cidadania ativa: referendo, plebiscito e iniciativa popular. 
São Paulo: Ática, 1991.p. 193 e ss. 
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2.4 O NEXO INTERNO ENTRE DEMOCRACIA E CIDADANIA: O ESGOTAMENTO DA 

FÓRMULA MODERNA NA SOCIEDADE COMPLEXA CONTEMPORÂNEA 

 

No contexto complexo e pluralista, se pretendem servir à integração social 

minimamente necessária a uma ordem coletiva, democracia e cidadania devem voltar-se 

à construção de um espaço social efetivamente político, em que indivíduos autônomos 

possam buscar entender-se sobre a regência de sua vida compartilhada. Para isto, 

porém, o eixo de integração social que se postula, através de uma cidadania 

democrática, desloca-se, paradoxal e crescentemente, do político para o jurídico, de 

modo que o direito assume o papel principal na coordenação das ações concorrentes na 

sociedade e na estabilização dos sentidos comuns. Mas, para que possa cumprir 

legitimamente sua função, deve ser legítimo, o que requer as participações democráticas, 

inclusivas e igualitárias de todos os cidadãos na sua criação, como preconizado por 

Habermas47. Diante disto, resta claro que o desenho institucional do regime democrático 

deve ser modificado para que seja possível efetivar o nexo interno que ele mantém com 

a política e o direito –e, pois, com a própria cidadania -, de modo adequado às 

condições peculiares da sociedade contemporânea. 

Assim, observa-se que, de regime político regido pela afirmação da soberania 

popular, mas sem recorrer a qualquer fundamento último, essência ou substância 

original fundante, a democracia vem sofrendo transformações desde o último quartel do 

século XX, que implicam sua ressignificação conceitual e demandam rearranjos 

institucionais, voltados a promover sua expansão para todas as áreas da sociedade e 

para todas as esferas de relação humana em que se exerce poder. 

Propaga-se no mundo contemporâneo um discurso democrático renovado, cujo 

ideário ultrapassa as fronteiras da política, do Estado, dos partidos, avançando nas 

trincheiras do social, nos movimentos populares em prol dos mais variados tipos de 

direitos, na transparência dos relacionamentos humanos, sobretudo quando envolvidos 

                                                 
47 Com relação a este assunto ver em HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e 
validade. Vol. 1a e 2a. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
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aspectos do poder, correlação de forças e trocas desiguais. Além da tradicional 

centralidade das funções atribuídas ao Estado e ao governo na teorização filosófica-

política, voltada sobretudo à justificação da obediência e da legitimidade dos 

governantes fundada na autorização dos governados, passa-se a enfocar também as 

condições de possibilidade de uma mais efetiva e direta participação dos indivíduos – 

titulares da soberania e destinatários de sua atuação -, na regência dos negócios públicos 

e nas deliberações sobre a estatuição de direitos, na definição dos limites entre o âmbito 

privado e a necessária intervenção estatal, na escolha e estabelecimento dos tratamentos 

igualitários e diferenciados para uma miríade de situações particulares e coletivas 

diversa, bem como na determinação das prioridades comuns e na aplicação dos recursos 

públicos. 

Constata-se, deste modo, que a afirmação contemporânea da democracia 

repousa na constante e renovada atribuição de direitos aos cidadãos e na abertura de 

espaços participativos mais amplos na gestão dos interesses públicos. Nesta medida, 

afasta-se da concepção ortodoxamente dominante na Modernidade ocidental, que 

separa o Estado – entendido como o domínio do espaço público, esfera exclusivamente 

da política, organização formal, dotada de unidade interna e soberania absoluta num 

sistema interestatal (externo) e de um sistema jurídico unificado e centralizado -, da 

sociedade civil – o espaço do privado, o lugar da vida, das relações domésticas, sociais e 

econômicas (mercado), dos interesses particulares. Em tal contexto, compete ao Estado – 

reduzido ao mínimo necessário, mas ao mesmo tempo elevado à condição de 

garantidor da existência espontânea da esfera privada (o que reclama potencialmente 

um Estado máximo)48 – o controle das populações maiores em territórios também mais 

vastos, ao contrário do que ocorreu na Antigüidade, o que enseja a aparição do sufrágio 

paulatinamente universalizado, como forma de controle do Estado pela sociedade civil. 

Ao mesmo tempo, naturaliza-se a distinção fictícia entre política (estatal) e (economia 
                                                 
48 A respeito desta contradição, inerente ao desenvolvimento do capitalismo liberal, que invoca um 
Estado mínimo, centro do poder e da política, afim de permitir – também através do Estado e de seu 
direito -, a liberdade do domínio econômico e da esfera privada, necessitando, para tanto, todavia, de 
um Estado para além do mínimo, confira-se, especialmente, SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de 
Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2a ed. São Paulo: Cortez, 1996. p. 118-122. 
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mercado, relações de produção) e entre sociedade civil e indivíduo. O poder, a política 

e o direito são reduzidos e restringidos ao nível estatal, ocultando-se, com isto, todas as 

demais formas de poder e exercícios de política presentes na vida individual e coletiva. 

Consoante a lição de Boaventura de Souza Santos, a dicotomia 

Estado/sociedade civil insere-se na tensão caracterizadora da Modernidade entre 

liberdade e igualdade, isto é, entre regulação social e emancipação social – com evidente 

vantagem, no curso dos tempos, para a primeira, já que: 

 

“A separação entre o político e o económico [sic] permitiu, por um 

lado, a naturalização da exploração económica [sic] capitalista, e , por outro, a 

neutralização do potencial revolucionário da política liberal, dois processos que 

convergiram para a consolidação do modelo capitalista das relações sociais [...]. 

Confinado à esfera pública, o ideal democrático ficou neutralizado ou 

profundamente limitado no seu potencial emancipador. Convergentemente, a 

conversão da esfera pública na sede exclusiva do direito e da política 

desempenhou uma função legitimadora fundamental ao encobrir o facto [sic] 

de o direito e de a política do Estado democrático só poderem funcionar como 

parte duma configuração política e jurídica mais ampla, onde estão incluídas 

outras formas antidemocráticas de direito e de política”.49 

                                                 
49 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 2a ed. São 
Paulo: Cortez, 1996. p. 122-123. Vale anotar, neste ponto, que, a respeito das outras formas 
antidemocráticas de direito e de política, adotando uma via intermediária entre a noção unívoca, político-
jurídica e estatal, do poder no liberalismo e a concepção de Foucalt sobre a abrangência e influência do 
poder disciplinar na sociedade, Boaventura de Sousa Santos aponta, na obra citada especialmente entre as 
páginas 125 e 127, quatro modos básicos de produção de poder nas sociedades capitalistas, que se 
articulam de maneiras específicas, se inter-relacionam, mas permanecem estruturalmente autônomos, 
apresentando cada um deles uma unidade de prática social, uma forma institucional, um mecanismo 
próprio de poder, uma forma de direito e um modo de racionalidade (cuja análise completa refoge aos 
limites deste trabalho, restrito a referi-los em seus traços básicos, como reforço ao que vem de ser dito no 
corpo do texto). Embora permaneçam ocultas pela ideologia dominantes no sistema capitalista que só 
admite o poder (político-jurídico) do Estado, estas múltiplas formas de poder em circulação na sociedade, 
na medida em que são combinadas, compõem a natureza política do poder em circulação na sociedade, 
na medida em que são combinadas, compõem a natureza política do poder, entendido este, portanto, 
como qualquer relação social regulada por troca desigual. As formas básicas de poder são: o espaço 
doméstico (patriarcado/maximização da efetividade), o espaço da produção (exploração e “natureza 
capitalista”/maximização do lucro e da degradação da natureza), o espaço da cidadania 
(dominação/maximização da lealdade) o espaço mundial (troca desigual entre as nações/maximização da 
eficácia). A elas, o autor aduz mais dois espaços: o do mercado (fetichismo das mercadorias/maximização 
da utilidade e da mercadorização das necessidades) e o da comunidade (diferenciação 
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Com a redução do político ao estatal, surge a firme oposição moderna entre 

indivíduo e Estado. Concebido para proteger os direitos inatos dos homens, 

especialmente sua liberdade, o ente estatal garante-lhes ainda a igualdade em direitos, o 

que decorre da natureza humana comum, deixando-lhes ampla margem de atuação na 

esfera das relações privadas (domésticas e econômicas, voltadas ao alcance do bem-

estar). Da associação voluntária entre livres e iguais, nasce o contrato social, fruto da 

vontade geral que cria o Estado e limita seu poder em nome do bem comum e dos 

direitos universais antecedentes à instituição do corpo político, de que são titulares todas 

as pessoas. Esta concepção, basicamente resultante do ideário liberal, com as alterações 

que marcam as distintas fases do seu transcurso histórico na Modernidade, é a base da 

idéia de direitos fundamentais, através da qual, de início, se contrapõem-se indivíduo e 

Estado e, mais tarde, ao expandir-se, passa a englobar os direitos da coletividade, 

direitos sociais, até chegar aos direitos difusos de múltipla abrangência. 

Transparece, nestas premissas, um dos elementos que mais transforma a 

sociedade ocidental na Modernidade, a partir das grandes revoluções democráticas – tal 

como explicitado anteriormente e reiteradamente salientado por Bobbio, por exemplo 

– consubstanciado no assentamento de uma concepção atomista, em lugar do holismo 

antecedente. Concebido como ente abstrato, categoria atomizada, posto que referido a 

si próprio e não a qualquer grupo, estamento, classe, ou movimento coletivo em que 

esteja inserido, o indivíduo moderno é considerado independentemente do contexto 

social e das condições de vida que o cercam. Tal entendimento, típico do pensamento 

liberal – de que, inclusive, se vale o capitalismo para se desenvolver -, fundamenta a 

distinção vigente na Modernidade entre indivíduo e cidadão. Como explica Vera Regina 

Pereira de Andrade. 

 
                                                                                                                                                            
desigual/maximização de identidade) – como se verifica especialmente do teor das páginas 274 a 302, de 
sua obra A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São Paulo: Cortez, 2000). 
Ressalta-se, a propósito do dúplice potencial latente em tais construções teóricas e em suas manifestações 
concretas, que os “espaços estruturais ortotopiais, no sentido em que constituem os lugares centrais da 
produção e reprodução de trocas desiguais nas sociedades capitalistas. Mas também são susceptíveis de 
serem convertidos, através da prática social transformativa, em heterotopias, ou seja, lugares centrais de 
relações emancipatórias”.   
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“(...) o homem, no liberalismo, é aquele indivíduo atomizado, que 

deve exercer seus direitos (direito à vida, à liberdade, à propriedade, a contratar 

etc.) individualmente no espaço privado da vida: a sociedade civil. O cidadão, 

o status de cidadania, vincula o homem ao espaço público. O homem, 

transformado periodicamente em cidadão, transforma-se em fonte e objeto 

último do Estado de Direito, através de cujo status registra sua presença no 

espaço público – ao mesmo tempo que o legitima – para, em seguida, 

despindo-se do status, retornar à condição de homem, restrito ao espaço 

privado e à domesticidade da vida”.50 

 

Desta forma, não obstante a adoção do ideário democrático, baseado na 

igualdade, em meio a sociedades normalmente monárquicas e ainda aristocráticas, e 

apesar da eclosão das concepções humanistas, não-escravistas e de inspiração cristã, no 

bojo das revoluções burguesas, americana e francesa, que geraram as doutrinas dos 

direitos do homem do século XVIII, a cidadania moderna restringe-se basicamente, em 

seu primeiro momento, à atribuição dos direitos políticos: os direitos de cada indivíduo 

ser representado por aqueles que elege. Circunscreve-se, portanto, ao procedimento 

eleitoral e ao caráter político meramente representativo – e não participativo -, de uma 

democracia de tipo liberal. Ostenta, nesta fase, um valor instrumental,51 pois, ao mesmo 

tempo em que reflete a despolitização da vida social, na qual só ao Estado é conferido o 

monopólio do poder, da política e do direito, permite a naturalização deste modelo 

societário, ao sustentar e legitimar o instante eleitoral, que é, por excelência, o da 

presença dos indivíduos-cidadãos no espaço público numa tal sociedade. 

                                                 
50 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania, Direitos Humanos e Democracia: Reconstruindo o 
Conceito Liberal de Cidadania. In: SILVA, Reinaldo Pereira e. (org.). Direitos humanos como educação 
para a Justiça. São Paulo: LTR, 1998. p. 126-127. 
51 Segundo Vera Regina Pereira de Andrade, ao erigir “a cidadania como direito à representação no 
poder, limitando a participação política ao exercício periódico do voto e estigmatizando o cidadão como 
eleitor, capaz de votar e ser votado, a cidadania liberal vincula-se, logicamente, a um corolário de 
democracia: a democracia representativa liberal, não existindo fora dela, ou seja, não sendo 
problematizada para além desse modelo. Dessa forma, a cidadania é recoberta como apenas um elemento 
constitutivo da democracia, necessário ao seu funcionamento regular; ou seja, a cidadania é concebida 
não como um fim em si mesma, mas como meio (instrumento) para a obtenção regular do consenso, 
como mecanismo de legitimação do poder político, já que, para o liberalismo, o consenso é elemento 
essencial da legitimidade”. Cf. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Cidadania: do direito aos direitos 
humanos. São Paulo: Acadêmica, 1993. p. 120-121. 
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Historicamente, ao se vincular ao modelo demoliberal, o sentido do conceito 

de cidadania amplia-se, não se esgotando mais, simplesmente, como na Antiguidade 

clássica. 

 

“(...) na compreensão de ser cidadão aquele que participa dos 

negócios da cidade. Os homens passaram da situação de sujeitos para a de 

cidadãos (...). O cidadão (...) introduziu com ele a democracia; não há cidadãos 

sem democracia ou democracia sem cidadãos. O cidadão não aparece de um 

momento para o outro, nos Estados Unidos em 1776, ou em Paris em 1789. Em 

séculos precedentes, em determinadas sociedades as pessoas adquirem 

progressivamente os componentes de certo estatuto, que limita o 

posicionamento do poder: os do diálogo, os da participação e sobretudo os da 

proteção contra o arbítrio. Consolidam-se, em certas ocasiões, os processos 

concretos por meio dos quais o cidadão participa do poder”.52  

 

Na configuração prática, porém, estas questões adquirem contornos distintos, o 

que enseja distorções de rumo que levam a cidadania moderna a se concretizar 

restritivamente nos direitos cívicos dos membros de uma determinada nação – com o 

reiterado afastamento da classe operária e, durante muito tempo, através da exclusão 

das mulheres, além da óbvia abdução dos estrangeiros -, que participam das decisões 

políticas somente durante as eleições de seus representantes, os quais exercem, de fato, o 

poder. Nesta medida, confunde-se, e, muitas vezes, em termos jurídicos, restringe-se a 

cidadania à nacionalidade e ao gozo e exercício dos direitos políticos. Assim, comparada 

à da Antiguidade, “a cidadania moderna sofreu uma dupla transformação. Por baixo, 

ampliou-se e estendeu-se ao conjunto dos membros de uma mesma Nação. Por cima, 

contudo, estreitou-se, pois a decisão política foi transferida aos eleitos e 

representantes”.53 

Infere-se, ainda, destas premissas, que, em sua formulação ideal mais ou menos 

abstrata, a cidadania moderna reflete a síntese histórica do que corresponde “aos 

                                                 
52 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Cidadania. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 1. 
53 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 2a ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.p. 30. 
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complexos processos de edificação dos Estados-nação; processos tanto mais 

diferenciados quanto mais se aproxima a análise da questão social – dos direitos sociais – 

e de sua cristalização em constelações distintas de regimes e bem-estar (...)”.54 

Em relação à sua configuração atrelada ao projeto democrático que acompanha 

o surgimento dos Estados-nação, a partir das revoluções burguesas do século XVIII, 

pode-se definir a cidadania como um vínculo que liga indivíduos a uma organização 

estatal específica, territorialmente definida, o que se funda e, ao mesmo tempo, gera um 

sentimento de pertença, completado pela atribuição de certos direitos e obrigações 

gerais (universais), formalmente garantidos pelo Estado, que os confere a todos os que 

se encontram nas mesmas condições, em um determinado nível de igualdade. 

Desta visão conceitual da cidadania, podem ser extraídas as características 

constitutivas de sua versão moderna, consoante a precisa síntese de Adrián Gurza 

Lavalle: 

 

“(...) I) universalidade de cidadania: atribuição de um status elaborado 

em termos de direitos universais para categorias sociais formalmente definidas, 

ao invés de para estamentos ou castas com qualidades substantivas inerentes; II) 

territorialização da cidadania: territorialidade combinada com o elemento 

anterior para delimitar politicamente os alcances da cidadania, ou seja, assunção 

do território como critério horizontal a delimitar a abrangência desse status, em 

substituição dos princípios corporativos; III) princípio plebiscitário da cidadania 

ou individualização da cidadania: generalização dos vínculos diretos entre o 

indivíduo e o Estado como forma legítima de reconhecimento e subordinação 

política, suprindo não apenas o princípio funcional da tutela das antigas 

corporações, mas também o chamado governo indireto, quer dizer, a delegação 

das funções do Estado às camadas locais de intermediários entre os poderes 

centrais e os donos de terras, os mercenários, o clero, e diversos tipos de 

                                                 
54 Os elementos incluídos nesta tentativa de definição (pertença, direitos e deveres ativos (de participação) 
e passivos (de existência legalmente limitada), aplicação universal dos direitos, através de garantia formal 
do Estado, e afirmação de igualdade formal) encontram-se explicitados por Liszt Vieira, que os toma de 
uma conceituação apresentada por Tomas Janoski, a partir da perspectiva das ciências sociais. Cf. VIEIRA, 
Liszt. Os argonautas da cidadania: a sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 34-
35. 
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oligarquias; IV) índole estatal da cidadania: existência de vínculo constitutivo 

entre a cidadania e a edificação do Estado-nação, graças à construção histórica 

de coincidência dupla: entre o território e um poder centralizado único, de um 

lado, e, do outro, entre a população constituída como comunidade política e o 

Estado enquanto encarnação presuntiva dessa comunidade concebida em 

termos culturais ou de identidade nacional”.55 

 

Sobressai, aí, o caráter igualitário, embora meramente formal e, muitas vezes, 

restrito a categorias específicas, que caracteriza a cidadania como o status conferido aos 

membros integrais, iguais em direitos e obrigações, de determinada comunidade. 

Para compreender a vinculação do conceito moderno de cidadania com 

igualdade – também pressuposta na concepção de democracia -, mister invocar o estudo 

clássico de T. H. Marshall, em que, à luz do desenvolvimento do capitalismo e da 

evolução da aquisição de direitos pelos indivíduos, é examinado o impacto da cidadania 

– entendida, em sua essência, como igualdade em direitos, igualdade perante a lei -, 

sobre a estrutura de desigualdade social inerente ao sistema capitalista. Partindo de um 

histórico sobre o desenvolvimento da cidadania na Inglaterra, Marshall considera que 

esta, “mesmo em suas formas iniciais, constitui um princípio de igualdade”,56 e sobre ela 

a estrutura de desigualdade social é construída. 

A idéia de cidadania, como visto, remete aos processos sócio-históricos da 

Modernidade, através dos quais os indivíduos adquirem direitos e conquistam cada vez 

mais espaços para a participação política igualitária na administração dos negócios 

públicos e no controle do exercício do poder estatal. Nesta medida, ela se refere ao 

vínculo que proporciona a incorporação crescentemente igualitária dos indivíduos no 

conjunto social e perante o próprio Estado, em relação ao qual adquirem direitos que 

configuram um determinado status, que os autoriza a usufruir sua liberdade, a participar 

                                                 
55 GURZA LAVALLE, Adrián. Cidadania, igualdade e diferença. Lua Nova – Revista de Cultura e Política, 
São Paulo, n°59, p.78-79, 1997. De se notar que este trecho ora transcrito baseia-se, segundo o seu autor, 
na clássica obra de T.H. Marshall sobre o tema, adiante citada, bem como nos estudos de Reinhart 
Bendix, sobre a relação entre a cidadania e os processos de centralização do poder em aparatos 
burocráticos modernos, na construção do Estado-nação. 
56 MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 79 
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da gestão da vida pública e a afirmar a identidade de membros de uma dada 

comunidade política. 

O desenvolvimento de seu desenho conceitual permeia o percurso da 

democracia moderna como regime político fundado na igualdade, no autogoverno 

popular, nas liberdades individuais. E remonta, ainda à gradual expansão do rol da 

proteção jurídica, resultante das lutas coletivas voltadas à afirmação das liberdades 

perante o Estado, as quais, assim, perdem o caráter de concessões públicas ou privadas e 

transforma-se em conquistas consubstanciadas em direitos, de que deriva, ainda, a 

possibilidade efetiva de participação no exercício do poder político – traço diferencial 

da cidadania e da democracia moderna. 

Se o Estado nacional não se ajusta mais às condições de governabilidade internas 

e externas e nem consegue responder bem às demandas sociais atuais – tanto porque se 

amolda ao sistema global de poderes e dominação como porque, por vezes, reage a 

suas investidas, mas continua servindo, de fato, apenas a grupos políticos ou econômicos 

específicos -, a sociedade civil acaba por esboçar uma reação: reorganiza-se, mobiliza-se. 

Desponta, deste modo, uma socialização global, na qual renascem os valores da 

comunidade e da solidariedade. Isto demonstra, que a noção estreita de cidadania do 

individualismo liberal, basicamente eleitoral e representativa, não corresponde mais aos 

novos contornos políticos, de caráter participativo e reivindicativo, das práticas plurais 

emergentes, de cunho não regulador nem meramente legitimador, mas inovador, já que 

alternativo ao estabelecido. Vê-se, assim, como se transformam as relações entre os 

cidadãos e o Estado, em face das mudanças globais, vislumbrando-se novas fórmulas de 

convívio e de exercício compartilhado dos direitos e do poder, as quais, potencialmente 

democráticas, podem conduzir a existência social a um futuro globalizado mais 

promissor. 

Nesta medida, diante do declínio seletivo do Estado-nação e da 

homogeneização planetária imputável aos avanços da globalização, é necessário buscar 

“saber-se, quer a regulação social quer a emancipação social, deverão ser deslocadas 

para o nível global. É neste sentido que já se começou a falar em sociedade civil global, 
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governo global e eqüidade global”,57 o que remete para o exame de outros fenômenos 

que alteram a configuração institucional da democracia, direcionando-a para o âmbito 

societal, ao mesmo tempo que ampliam os horizontes de possibilidades de sua existência 

e da própria e a autêntica afirmação da cidadania: a eclosão das identidades e 

subjetividades, o multiculturalismo, a política das diferenças. 

 

2.5 A PROTEÇÃO DA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO DIREITO 

INTERNACIONAL: SISTEMA GLOBAL E INTERAMERICANO 

 

O objetivo deste item é analisar até que ponto a democracia participativa e seus 

instrumentos de efetivação, plebiscito, referendo e iniciativa popular, fazem parte das 

pautas internacionais e encontram proteção na esfera do Direito internacional58. 

O Brasil insere-se, basicamente, em duas comunidades internacionais: a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Daí decorre sua adesão a um sistema normativo internacional que vincula os países-

partes, gerando obrigações multilaterais. 

No âmbito das Nações Unidas, o Brasil, em 1992 ratificou o Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos de 1966, que prevê expressamente a participação direta na 

condução dos negócios públicos: 

 

“Artigo 25 – Todo cidadão terá o direito e a possibilidade, sem 

qualquer das formas de discriminação mencionadas no artigo 2 e sem restrições 

infundadas: 

a) de participar da condução dos assuntos públicos, diretamente ou 

por meio de representantes livremente escolhidos; 

                                                 
57 SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural de direitos humanos. Lua Nova. São 
Paulo, n°39, p. 106-107, 1997. 
58 Pedro Nikken procura estabelecer uma relação entre democracia e proteção dos direitos humanos, 
afirmando que essa relação tem expressão concreta nos textos internacionais de proteção dos direitos 
humanos, que contemplam o direito de participação nos atos do Estado (La Cooperacion internacional 
para la promocion e defensa de la democracia, p. 163). 
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b) de votar e de ser eleito em eleições periódicas, autênticas, 

realizadas por sufrágio universal e igualitário e por voto secreto, que garantam a 

manifestação da vontade dos eleitores; 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas 

de seu país”. (grifo nosso)59 

 

Portanto, reforçando o nosso sistema constitucional, que instituiu a democracia 

participativa como princípio constitucional, materializando-o mediante os instrumentos 

constitucionais de participação previstos no artigo 14, também na órbita de proteção 

internacional passamos a ter em nosso sistema jurídico o direito e a possibilidade de 

participar diretamente da condução dos assuntos públicos. 

Portanto, a partir de 1992, o Brasil passa a ter dupla proteção jurídica para a 

democracia participativa, para a participação direta na condução dos assuntos públicos, 

a nacional e a internacional. 

Cabe aqui, ressaltar que com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

surge uma controvérsia sobre o status constitucional dos tratados de direitos humanos 

anteriormente ratificados, Flávia Piovesan com relação a esta temática leciona que: 

 

“Não seria razoável sustentar que os tratados de direitos humanos já 

ratificados fossem recepcionados como lei federal, enquanto os demais 

adquirissem hierarquia constitucional exclusivamente em virtude de seu quorum  

de aprovação. A título de exemplo, destaque-se que o Brasil é parte da 

Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes de 1989, estando em vias de ratificar seu Protocolo Facultativo. 

Não haveria qualquer razoabilidade se a este último – um tratado 

complementar e subsidiário ao principal – fosse conferida hierarquia 

constitucional, e ao instrumento principal fosse conferida hierarquia meramente 

                                                 
59 A Declaração Universal dos Direitos do Homem também prevê em seu artigo 21 a participação no 
governo diretamente ou por meio de representantes. Dispositivo semelhante é encontrado no artigo 3° 
do Protocolo n° 1 à Convenção Européia de Direitos Humanos e pelo artigo 13 da Carta Africana de 
Direitos Humanos dos Povos. 
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legal. Tal situação importaria em agudo anacronismo do sistema jurídico, 

afrontando, ainda, a teoria geral da recepção acolhida no direito brasileiro”.60 

  

Desta forma, não se percebe elementos caracterizadores dentro do sistema 

jurídico, para uma nova reinterpretação quanto à hierarquia dos tratados ratificados, 

antes da vigência da referida Emenda Constitucional, que introduziu o § 3o no art. 5o da 

Constituição Federal. 

No âmbito regional (OEA), não é diferente. A ratificação do Brasil, em 1922, da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“Pacto de San José de Costa Rica”), de 

1969, introduz em nosso sistema o direito de participar na direção dos assuntos públicos 

diretamente: 

 

“Artigo 23- Direitos Políticos61 

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e 

oportunidades: 

a) de participar na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por 

meio de representantes livremente eleitos; 

b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas 

por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão 

da vontade dos eleitores; e 

c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas 

de seu país. 

2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se 

refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos, de idade, nacionalidade, 

residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por 

juiz competente, em processo penal.” (grifo nosso). 

                                                 
60 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 7ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2006.ps.72 e 73. 
61 Os textos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, da Convenção Americana dos 
Direitos Humanos e do Pacto de Direitos Civis Políticos foram extraídos da obra de COMPARATO, Fábio 
Konder. A afirmação histórica dos Direitos Humanos. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2005. Os demais 
documentos produzidos pela OEA foram extraídos do CD-ROM La Dimensión Jurídica de los Derechos 
Humanos, San José, Costa Rica, Editores A.Cançado Trindade, et alii, Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, 1995.  
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A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948 é exemplo 

lapidar, ao afirmar que: 

 

“Artigo XX – Toda pessoa, legalmente capacitada, tem o direito de 

tomar parte no governo de seu país, quer diretamente, quer através de seus 

representantes, e de participar das eleições, que se processarão por voto secreto, 

de uma maneira genuína, periódica e livre.” (grifo nosso) 

 

Se nos Tratados de Proteção dos Direitos Humanos encontramos o direito da 

participação direta, o mesmo não sucede em relação aos diversos documentos 

produzidos em âmbito regional (OEA), os quais se preocupam com a defesa e proteção 

da democracia no continente, mas sobretudo com a democracia representativa62. 

Entretanto, convém ressaltar, sem a força normativa dos tratados internacionais. 

Referências à democracia representativa são encontradas na Declaração de 

Asunción (relativa ao Centenário do Sistema Interamericano), de 199063: 

 

“Reafirmamos nossa fé na democracia representativa, como expressão 

da legítima e livre manifestação da vontade popular e como sistema político 

que garante mais adequadamente os fins e propósitos do Sistema 

Interamericano. Entendemos que a democracia, que elegemos como forma de 

vida e ordenamento de nossas sociedades, deve inspirar também novas formas 

de relação na sociedade internacional e no acordo e compreensão da 

interdependência das nações”.64  

                                                 
62 NIKKEN, Pedro. La Cooperacion Internacional para la Promocion y Defensa de la Democracia. In: 
Antologia básica en derechos humanos. San José, CR: Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 
1994, p. 166. dispõe que “una característica destacada del sistema interamericano es su expresa adhesión 
doctrinaria a la democracia representativa, que se presenta como el presupuesto necesario para la cabal 
observancia de los derechos humanos” 
63 Ver Antônio Augusto Cançado Trindade que faz uma análise da democracia no âmbito da OEA, 
passando pelas sucessivas declarações e resoluções. (Democracia y derechos humanos: el regimen 
emergente de la promoción internacional de la democracia y del estado de derecho, p. 7 e ss.). 
64 Livre tradução da autora. Reafirmamos nuestra fe en la democracia representativa, como expresión de 
la legítima y libre manifestación de la voluntad popular y como el sistema político que garantiza más 
adecuadamente los fines y propósitos del Sistema Interamericano. Entendemos que la democracia, que 
elegimos como forma de vida y ordenamiento de nuestras sociedades, debe inspirar también las nuevas 
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O mesmo se vê no Compromisso de Santiago com a Democracia e a Renovação 

do Sistema Interamericano, de 04.06.199165: 

 

“Declaram: 

Seu compromisso indeclinável com a defesa e promoção da 

democracia representativa e os direitos humanos na região, dentro do respeito 

aos princípios de livre determinação e não intervenção. 

(...) 

Sua determinação em adotar um conjunto de procedimentos eficazes, 

oportunos e expedidos para assegurar a promoção e defesa da democracia 

representativa, em conformidade com a Carta da OEA”. (grifos nossos).66 

 

                                                                                                                                                            
formas de relación en la sociedad internacional y en la concertación y la comprensión de la 
interdependencia de las naciones. (grifo nosso)  
65 Antônio Augusto Cançado Trindade ressalta que “fue sobre todo a través de la Resolución 1080, de la 
Asamblea General de la OEA de 1991, en combinación con el Compromiso de Santiago, que se buscó 
instrumentalizar el sistema interamericano para promover y consolidar la democracia representativa en la 
región. Aquellos instrumentos establecen un procedimiento, aplicable en las dos situaciones siguientes: a) 
hechos que “ocasionen una interrupción abrupta o irregular del proceso político institucional 
democrático”; b) hechos que ocasionen una interrupción del “legítimo ejercicio del poder por un 
gobierno democrático electo”. Segundo o procedimiento adoptado, se faculta al Secretario General de la 
OEA, cuando se produzcan tales hechos, solicitar la convocación inmediata del Consejo Permanente de la 
Organización para examinar, ámbito de la Carta da OEA (en un plazo de 10 días), a fin de “analizar 
colectivamente los hechos” y tomar las decisiones apropiadas a la luz de la Carta de la OEA y del derecho 
internacional. El procedimiento adoptado para la salvaguardia de la democracia abarca, así, de la misma 
forma, las violaciones de derechos humanos perpetradas en el contexto de las situaciones ya mencionadas. 
La Reunión ad hoc de Cancilleres puede – como ya ocurrió en la práctica – determinar la constitución de 
misiones de observación in loco, las cuales informarían a la OEA.” (Democracia y derechos humanos: el 
régimen emergente de la promoción internacional de la democracia y del estado de derecho, p. 8). Os 
procedimentos previstos pela Resolução n° 1.080, de 1991, combinada com o Compromisso de Santiago, 
já foram utilizados, segundo nos informa Trindade, no Haiti, em setembro e outubro de 1991, no Peru, de 
abril a dezembro de 1992, na Guatemala, em maio e junho de 1993. (Ibidem, p.10). Por fim, o autor 
ressalta que um ponto significativo dessa evolução é o Protocolo de Washington de Reformas da Carta da 
OEA, de 14.12.1992, que introduziu um novo artigo na Carta, possibilitando a suspensão do direito de 
participação nas sessões da OEA do país cujo governo democraticamente constituído seja derrubado pela 
força. (ibidem, p.10). 
66 Tradução Livre da autora. Declaran: Su compromiso indeclinable con la defensa y promoción de la 
democracia representativa y los derechos humanos en la región, dentro del respeto a los principios de 
libre determinación y no intervención. (...) Su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos 
eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa, de 
conformidad con la Carta de la OEA. (grifos nossos). 
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Na Declaração de Manágua para a Promoção da Democracia e o 

Desenvolvimento (Manágua, 1993). 

 

“Declaram: 

(...) 

3. Sua convicção de que a missão da Organização não se esgota na 

defesa da democracia nos casos de transgressão de seus valores e princípios 

fundamentais sem o que requere, além, de um trabalho permanente para 

prevenir e antecipar as causas mesmas dos problemas que afetam o sistema 

democrático de governo. 

(...) 

5. Sua opinião de que o apoio e a cooperação da OEA para o 

fortalecimento de instituições democráticas, através de programas que 

contribuam a melhorar as capacidades próprias dos Estados que assim que 

solicitem para aperfeiçoar seus modelos de organização política, são os 

fundamentos deste novo compromisso hemisférico. A este respeito, enfatizam a 

contribuição e a Unidade para a Promoção da Democracia e do Conselho 

Permanente na elaboração de propostas de incentivos pela preservação e ao 

fortalecimento dos sistemas democráticos no Hemisfério. 

(...) 

8. Sua certeza de que para assegurar o fortalecimento dos sistemas 

democráticos, é necessário adiantar, quando assim se requer, esforços de 

reconciliação nacional que permitam fomentar a cultura democrática baseada 

no equilíbrio e independência dos poderes públicos, no diálogo e na 

construção, no respeito do papel e da responsabilidade das minorias e de todos 

os grupos políticos, na participação da cidadania e na intervenção política 

pacífica.”67 (grifo nosso). 

                                                 
67 Tradução livre da autora. Declaran: (...)3. Su convicción de que la misión de la Organización no se 
agota en la defensa de la democracia en los casos de quebrantamiento de sus valores y principios 
fundamentales sino que requiere, además, una labor permanente y creativa dirigida a consolidarla, así 
como de un esfuerzo permanente para prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas que 
afectan el sistema democrático de gobierno. 
5. Su opinión de que el apoyo y la cooperación de la OEA para el fortalecimiento de instituciones 
democráticas, a través de programas que contribuyan a mejorar las capacidades propias de los de los 
Estados que así lo soliciten para perfeccionar sus modelos de organización política, es el fundamento de 
este nuevo compromiso hemisférico. A este respecto, enfatizan la contribución y la Unidad para la 
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Nesse aspecto, a Declaração de Belém do Pará sobre o fortalecimento da OEA 

como foro de ajuste político é uma exceção, pois mencionam a participação ativa dos 

cidadãos nos processos políticos, o que gera uma interpretação mais favorável à 

democracia participativa:  

 

“(...) 

b. A realização de projetos de cooperação para preservar, desenvolver 

e reforçar sistemas e as instituições democráticas e para promover a participação 

ativa dos cidadãos nos processos políticos.”68 

 

Por fim, ressaltamos o próprio documento de constituição da Organização dos 

Estados Americanos, reforçando a democracia representativa, a Carta da OEA de 1948 

(Bogotá), adotada por Assembléia Geral em 14.12.1992: 

 

“Artigo 2. A Organização dos Estados Americanos, para realizar os 

princípios em que se funda e cumprir suas obrigações regionais de acordo com a 

Carta das Nações Unidas, estabelece os seguintes propósitos essenciais: 

(...) 

b. Promover e consolidar a democracia representativa dentro do 

respeito ao princípio de não intervenção; 

(...) 

Artigo 3. Os Estados Americanos reafirmam os seguintes princípios: 

(...) 

                                                                                                                                                            
Promoción de la Democracia y del Consejo Permanente en la elaboración de propuestas de incentivos a la 
preservación y al fortalecimiento de los sistemas democráticos en el Hemisferio. 
8. Su certeza de que para asegurar el fortalecimiento de los sistemas democráticos, es necesario adelantar, 
cuando así se requiera, esfuerzos de reconciliación nacional que permitan alentar la cultura democrática 
basada en el equilibrio e independencia de los poderes públicos, en el diálogo y la concertación, en el 
respeto del papel y la responsabilidad de las minorías y de todos los grupos políticos, en la participación 
ciudadana y en la interacción política pacífica. (grifo nosso). 
68 Tradução livre da autora. (...) b. La realización de proyectos de cooperación para preservar, desarrollar 
y reforzar los sistemas y las instituciones democráticos y para promover la participación activa de los 
ciudadanos en los procesos políticos. 
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d. A solidariedade dos Estados Americanos aos altos fins que com ela 

se perseguem, requerer a organização política dos mesmos sobre a base do 

exercício efetivo da democracia representativa.”69 

 

É bom ressaltar que todos esses documentos, embora não confirma muita ênfase 

à democracia participativa, pois a preocupação maior no continente americano é com a 

própria proteção da democracia representativa, que muitas vezes deixou de existir, para 

dar lugar a ditaduras da América Latina, demonstram uma preocupação básica com a 

proteção de um modelo democrático para o continente. E a participação pode ser 

conjugada a essa democracia representativa na medida em que se constitui um direito, 

pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e pela Convenção Americana de 

Direitos e Deveres do Homem.  

Portanto, esses documentos, que não têm o status de tratado internacional, não 

excluem o sistema democrático participativo. Tanto é assim que a maioria dos países do 

continente americano possui um Parlamento que funciona em conjunto com os 

mecanismos de participação popular, com maior ou menor grau de participação, de 

sorte que a referência constante à democracia representativa nesses documentos da OEA 

deve ser conjugada com o direito à participação expressamente previsto nos tratados. 

Enfim, a democracia representativa não é incompatível com a adoção de 

instrumentos de participação direta na condução dos negócios públicos. E o sistema 

internacional de proteção dos direitos humanos consagra expressamente o direito da 

participação direta com a proteção da democracia representativa.   

  

2.6 CO-GESTÃO: REFORMA DEMOCRÁTICA DO ESTADO 

 

                                                 
69 Tradução livre da autora. Artículo 2 -  La Organización de los Estados Americanos, para realizar los 
principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones 
Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales: (...) b. Promover y consolidar la democracia 
representativa dentro del respeto al principio de non intervención; (...) Artículo 3 – Los Estados 
Americanos reafirman los siguientes principios: (...) d. La solidaridad de los Estados Americanos y los altos 
fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismo sobre la base del ejercicio 
efectivo de la democracia representativa. 
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A questão do controle público do Estado passa a ser a questão institucional 

“chave” para o futuro dos regimes democráticos legados pelas revoluções da 

modernidade. O simples encerramento melancólico dos regimes do Leste Europeu, na 

verdade, não só não impulsionaram as soluções políticas no Ocidente, como permitiram 

que se acelerassem mudanças econômicas que renovam os poderes, “de fato”, das elites, 

reduzindo a importância da representação política e o caráter público do Estado. 

Este desafio para as democracias requer dois níveis de reflexão. Um de caráter 

teórico, outro de nível prático, ou seja, não só uma reflexão arbitrada sobre as novas 

formas institucionais capazes de promoverem um “novo contrato social” da 

modernidade, para forjar não só um tipo de Estado, mas também uma nova reflexão 

sobre um novo tipo de sociabilidade, uma prática cotidiana da cidadania que expresse 

um novo modo de vida. 

Um modo de vida conscientemente orientado. Talvez esta seja a consigna que 

substitua, no presente, a concepção inscrita nas lutas sociais, cuja tradução teórica cabe 

na máxima “a cada um segundo o seu trabalho”. Esta fórmula guiou a experiência de 

milhares de movimentos neste século, sempre inspirados num “messianismo” classista, 

derrotado pela incapacidade de responder a um mundo cada vez mais complexo. 

Uma sociedade que possibilite uma vida conscientemente orientada pressupõe – 

como ideal – a oportunidade de que os seus cidadãos decidam sobre o direito de 

receber do fundo social, construindo pela comunhão de esforços de toda a coletividade, 

aquilo que minimante necessitam para reproduzir as suas condições de existência. E 

pressupõe também um regramento ajustado, através de sucessivas disputas democráticas, 

que formem uma vontade democrática hegemônica, baseada em valores destinados a 

afirmar uma tendência à igualdade e à solidariedade. 

Os meios atuais, produzidos pela revolução científico-tecnológica em curso, já 

permitem a consulta permanente à população, a instituição de controles estatísticos, 

cálculos e armazenamento de informações, capazes de dar uma concreta feição 

distributiva a esta idéia. Ela – a idéia da democracia “maternal” – tornar-se-ia mediadora 

da ação do Estado e ainda um “princípio geral do Direito”. 
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Como e por que esta fórmula “modo de vida conscientemente orientado” 

subsistiu – como utopia concreta – a síntese tradicional “a cada um segundo o seu 

trabalho”? 

O valor trabalho, tomado no seu sentido tradicional, será cada vez mais 

relativizado nas sociedades altamente desenvolvidas e, em algumas atividades, o próprio 

tempo livre será cada vez maior. Como já mostrou Domenico de Mais em brilhantes 

análises, o lazer e o ócio, pela redução crescente do trabalho produtivo, também 

podem tornar-se fontes de emprego e atividade. É certo que o trabalho “produtivo” 

será cada vez menor e mais repartido entre os vendedores da força de trabalho. Este 

reconhecimento só aumenta a necessidade de que estejamos preparados para viver 

numa sociedade em que não somente o trabalho no seu sentido clássico, isoladamente, 

seja a medida absoluta para oferecer os recursos que respondam às necessidades de cada 

cidadão. 

O modo de vida, a ser definido como possível e necessário – pela ação política 

– com as suas necessidades mínimas supridas e a infinita pluralidade de “gostos” que, nas 

sociedades “informáticas” (ou “digitais”), deverão ser cada vez mais variados e 

diferenciados (com graus de necessidade material totalmente diferenciados), é que 

deverá definir a contrapartida material, passível de ser deferida a cada cidadão. Mas esta 

contrapartida deverá resguardar aquele mínimo exigível para uma “sobrevivência 

civilizada”. 

A questão que se coloca, hoje, é como engendrar uma democracia capaz de 

proporcionar estas condições. Para isso é necessário explorar as condições do Estado 

atual e a sua formalidade democrática que é irrenunciável.  

As teorias ilustradas da legitimidade estão ligadas, como é reconhecido 

universalmente, à soberania popular. Através do contratualismo, que expressa uma 

tensão dialética entre regulação social e emancipação social e que se reproduz pela 

“polarização constante entre vontade individual e vontade geral”70, um sistema de 

                                                 
70 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reinventar a Democracia: entre o pré-contratualismo e o pós 
contratualismo. Centro de Estudos Sociais. Coimbra. n° 107 – abril de 1998. 
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normas (construído a partir de um certo consenso) organiza e reproduz o poder de 

Estado. Por isso, para Rousseau, “o Estado legítimo é unicamente o Estado regido pelas 

leis que são os atos da vontade geral”71, esta identificada no Direito moderno com a 

Constituição, que passa a revelar a verdadeira densidade alcançada pela soberania do 

povo. 

No projeto que hoje afirmou-se – mas já em crise -, sob o patrocínio do 

“rentismo” financeiro, a validade abstrata da “vontade geral" (expressa pela soberania 

tornada norma jurídica), vem perdendo a sua capacidade de gerar coesão social e a 

Constituição jurídica torna-se menos “normativa”. 

O reconhecimento da “vontade geral”, erguida à forma constitucional (que 

conferia legitimidade ao Estado e conseqüentemente  aos seus órgãos judiciantes), está 

sendo substituído pela “inevitabilidade” dos ajustes exigidos pelo capital financeiro 

globalizado. 

O seu “valor” contratual, que orienta a reorganização do direito interno de 

cada país, alicerça-se numa dogmática “legitimidade da dívida pública”72. Esta dívida 

exige dos movimentos do Estado uma única racionalidade possível: a submissão aos 

devedores. A “vontade geral”, oriunda da soberania do povo, ao invés de se afirmar 

com um processo de construção da legalidade, que assim informa a totalidade do 

ordenamento. 

Lucio Levy, um dos companheiros de Bobbio na produção do lapidar 

“Dicionário de Política”, vincula a categoria da “legitimidade” a uma “situação” e a um 

“valor”, na configuração do Estado Democrático de Direito. Uma situação, a saber: a 

situação de “aceitação do Estado por um segmento relevante da população”; e a um 

                                                 
71 JAVIER DE LUCAS, Francisco. “Légitimité”, in Dictionnaire Encyclopédique de Théorie et Sociologie du 
Droit. André-Jean Arnaund (org). Paris: 12a ed. 1998, p. 3483 
72 SANTOS, Boaventura de Sousa. “A reinvenção solidária e participativa do Estado”. Apresentado no 
Seminário Internacional “Sociedade e Reforma do Estado”, organizado pelo Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado e realizado em São Paulo, de 26 a 28 de março de 1998, p. 7: “O 
Capitalismo global e o seu braço político, o Consenso de Washington, desestruturam os espaços nacionais 
de conflito e negociação, minaram a capacidade financeira e reguladora do Estado, ao mesmo tempo que 
aumentaram a escala e a freqüência dos riscos até uma e outra ultrapassarem os limiares de uma gestão 
nacional viável”.  
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valor, a saber: “o consenso livremente manifestado por uma comunidade de homens 

autênticos e conscientes”73. 

Esta “situação” e este “valor”, que informaram o conceito de legitimidade que 

está na base das democracias contemporâneas, desde que fique assumido o 

compromisso com o Estado de Direito-Democrático, devem ser considerados como 

permanentes. A partir deles, portanto, é que é possível fundamentar uma crítica 

democrática das limitações que o Estado de Direito atual contraiu com o capital 

financeiro para repô-lo num patamar superior. Isso é necessário para não permitir que, 

preservada apenas a “fachada” do Estado de Direito, a política torne-se um simples 

“concurso de popularidade onde os problemas se evaporam em exercícios de relações 

públicas”74 e as liberdade formais permaneçam, apenas, o arcabouço de uma dominação 

pré-política. 

Para que seja viável a recuperação do Estado de Direito e para que a legalidade, 

em conseqüência, torne-se instrumento de regeneração democrática, a nova abordagem 

da teoria da legitimidade deve partir da teoria clássica, mas não pode mais limitar-se 

exclusivamente aos seus pressupostos formais. 

Deve partir deles e verificar como “situação” e “valor” operam no mundo social 

real, face às grandes transformações econômicas e tecnológicas atuais. Estas 

transformações incidem diretamente sobre como se formam os consensos, que hoje são 

mais facilmente manipuláveis, o que explica, também, a redução da força constituinte da 

política, visível em todos os países do mundo. 

É irrecusável que hoje se ergua sobre as nações uma força normativa que obstrui 

a eleição de determinados caminhos, impõe decisões e exige certas reformas. Esta força 

opera por “reformas” que reorganizam a relação: Estado x Sociedade, através de 

mecanismos decisórios suprapolíticos e extrajurídicos, sufocando o jogo democrático. O 

crescente “decisionismo”, que permeia os Executivos, nas suas decisões mais importantes, 

                                                 
73 BOBBIO, Norberto (“et alii”), verbete de LEVY, Lucio. In Dicionário de Política. Brasilia: Editora UnB, 
2ª ed., 1986, p. 678. 
74 BAUMAN, Zygmunt. ¨La Izquierda como Contracultura de la Modernidad¨, in La Izquierda ante em Fin 
de Milenio. Santiago (Chile): Cuadernos ARCIS – LOM, número 4, noviembre/deciembre, 1996, p. 42. 
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e o deslocamento referencial de valores, da esfera da política para o espaço da 

economia, comprovam esta tendência. 

Toda a desagregação da estabilidade e integração social, que foi produzida por 

mais de um século de lutas sociais – se tivermos como referências as revoluções de 1848 

– induzem à emergência de novos tipos de “desajustes”, que são respondidos pelos 

atuais “ajustes” do projeto neoliberal. 

Trata-se de um processo estimulado por uma nova tomada de consciência do 

“homem mundial (...), brutalizado pelo caráter tecnocrático e desequilibrado da 

globalização, que tem efeitos profundamente negativos, especialmente no que diz 

respeito à segurança e à paz, da mesma maneira (que) se desenvolve uma mundialização 

da violência”75.  

O Estado Democrático de Direito – então – aparentemente livre dos seus 

“inimigos totalitários”, o stalinismo nas suas diversas variantes e o fascismo nas suas 

diversas adaptações culturais, enfrenta os seus próprios limites: eles são flagrados pela 

impotência da sua ordem jurídica em contrastar a formação autoritária de um Direito 

interno, cuja jurisprudência origina-se, cada vez menos, de decisões soberanas do 

Judiciário e, cada vez mais, de determinações concretas de origem puramente financeira. 

A reinvenção do Estado de Direito Democrático, para compatibilizá-lo com as 

transformações sociais e econômicas que abram um novo período de socialização da 

política (contraposta e integrada à visão da cidadania formal dos modernos de Benjamin 

Constant), para orientar políticas públicas socializantes (contrapostas à lógica de 

mercado que só reproduz mais desigualdades), esta reinvenção do Estado Democrático 

de Direito, é uma tarefa central para os juristas e teóricos da democracia, conscientes da 

crise radical do princípio da soberania, fundante do Estado Moderno. 

A teoria moderna do Estado e do Direito, reproduzida e aperfeiçoada em 

milhares de obras, nos ensinou “que toda a soberania emanava do Estado-nação”. E que 

esta soberania, na sua versão democrática contemporânea, legitimava-se pela 

                                                 
75 MAISONNEUVE, Eric P. de La. “Fuerzas Armadas Nacionales en un Mundo Globalizado”, in El Estado 
en la Aldea Global, 8ª Jornadas Bancarias de La República Argentina, 1997, p. 139. 
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representação política, através da qual um corpo especial de homens, por delegação, 

ocupar-se-ia, por nós, dos assuntos públicos. A verdade se desmorona: 

 

“Desde o momento em que um país por si só não pode fazer frente às 

especulações com a sua moeda, não se pode dizer que a economia pertença 

verdadeiramente aos Estados-nação (...), o único que resta às nações é o poder 

(...) de corrigir (...) os grandes danos que causam, ao seu próprio sistema, as 

decisões internacionais e os acontecimentos econômicos.”76 

 

Norberto Bobbio já observara a efetividade do fenômeno no seu “Dicionário” 

onde relata que: 

 

“O mercado mundial possibilitou a formação de empresas 

multinacionais, detentoras de um poder de decisão que não está sujeito a 

ninguém e está livre de toda a forma de controle: embora não sejam soberanas, 

uma vez que não possuem população e um território onde exercer de maneira 

exclusiva os tradicionais poderes soberanos, estas empresas podem ser 

consideradas assim, no sentido de que – dentro de certos limites – não tem 

superior algum.”77 

 

Só o Estado que transforma a retórica democrática em controle de “baixo para 

cima”, a forma jurídica em conteúdo concreto, a representação em extensão da 

cidadania, poderá oferecer novas dimensões à esfera pública, pois a redução do poder 

das corporações internas ao Estado é hoje pura aparência. O que há é a substituição das 

burocracias que emergiram do “Welfare State” e do Estado Desenvolvimentista, pelas 

novas burocracias dos bancos centrais e dos altos organismos de “planejamento”, estes 

                                                 
76 ARNAUD, André-Jean. Los juristas frente a la sociedad (1975-1993),p. 999. Arnaud lembra que junto a 
este movimento objetivo irá ampliando a “deslocalização dos poderes de decisão, jurídica” – p. 1000 – 
N.do A. 
77 BOBBIO, Norberto, cit. Por BARROS, Jefferson. “Centro utópico e trivialismo neoliberal”, in Rev. 
Ponto & Vírgula, n° 27, p. 38. Diz o autor J.B. “ O exercício da soberania – poder de mando de última 
instância – dos seres humanos (povo) só é possível através das soberanias nacionais (Estados) sobre o 
mercado. Sem o controle estatal – pacto social de classes contraditórias – do mercado não existe soberania 
e a cidadania não passa de uma máscara carnavalesca reduzindo a democracia a um sonho de terça-feira 
gorda para acabar em cinzas”. 
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sujeitos diretamente ao capital financeiro, na época em que a globalização criou a 

ideologia do “caminho único”. 

Na verdade, este caminho exige a “despolitização da política” para submetê-la – 

conscientemente – às puras determinações da economia: 

 

“Os defensores recentes do liberalismo são precisamente aqueles que 

advogam em defesa dessa particularidade, da subordinação do político ao livre 

jogo das dominações econômicas, onde vai se colocar precisamente a máxima 

hobbesiana de dominação do mais forte. A isto corresponde uma evacuação da 

esfera propriamente pública.”78 

 

Parece irrenunciável, de outra parte, face à internacionalização de todas as 

relações impostas pela globalização econômica, que deixemos de pensar na cidadania 

apenas como um estatuto meramente nacional. Todos os impulsos culturais, psicológicos 

e políticos, que incidem sobre a “práxis” dos indivíduos socialmente considerados, 

demonstram que a cidadania ativa, a nível local e nacional, só se realizará a partir da 

sua inserção num mundo que será cada vez mais um só. Como tal, regulado por novas 

formas, de caráter público e privado, no âmbito de um novo Direito Internacional79, 

realizando, no extremo, aquela “dependência de vizinhança”, física e obrigatória, 

prevista por Kant em A Paz Perpétua80. 

Também por isso a questão da organização do Estado e sua subordinação à 

sociedade civil – a sua transparência e seu controle social, a sua personalidade política 

renovada – só pode ser realizada por outras instituições. Estas devem combinar as atuais, 

com a exacerbação da consulta do referendo, do plebiscito, e as outras forma de 

participação direta, através de instituições conselhistas – que emergem da democracia 

direta – que possam remeter inclusive para a estruturação e o controle dos orçamentos 

                                                 
78 ROSENFIELD, Denis L. Lições de Filosofia Política: o estatal, o público e o privado. Porto Alegre: L&PM, 
1996, p. 3. 
79 ARRUDA, Marcos. Globalização e Sociedade Civil: repensando o cooperativismo no contexto da 
cidadania ativa. Rio de Janeiro: PACS, 1996, p. 3. 
80 KANT, Immanuel. A Paz Perpétua. Porto Alegre/São Paulo: L&PM, 1989, p. 43. 
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públicos. A revolução na informática e na microeletrônica facilita este processo 

reformador. 

A representação política – estável, previsível, claramente normatizada – deve ser 

articulada com as representações de fato e de direito, que tenham capacidade de 

representar a cidadania ativa, que hoje organiza a sociedade civil “por baixo”, com 

novas formas de legitimação. É uma nova rede social de defesa coletiva da cidadania 

que apareceu como reação democrática, da sociedade fragmentada e carente de canais 

de participação, contra a impotência do ritualismo democrático-formal. 

Estes setores auto-organizados quando se apresentam perante o Estado, 

adquirem identidade nas suas demandas específicas e as jogam na cena pública. Passam a 

contrastá-las com as demais, permitindo que os grupos organizados saiam da esfera 

puramente privada para que seus requerimentos adquiram, pelo contraste, caráter 

público. Eles formam, assim, um sistema de presenças, de participação direta, sem a 

mediação exclusiva daquela política cuja “práxis” foi forjada pela cultura da 

representação moderna. 

O mundo atual é um mundo de segregação e exclusão: das formalidades 

jurídicas e sociais, de um lado, e das informalidades alternativas fragmentadas, de outro. 

É um mundo onde os incluídos tendem a formar um bloco de interesses cada vez mais 

homogêneo contra o “resto”. Se essa tendência não for revertida por uma nova cultura 

de solidariedade e por novos regulamentos, a barbárie realizar-se-á pelo consenso 

manipulado, baseada nas idéias elitistas do passado. 

Com a quebra frontal dos velhos paradigmas, com a desmoralização de todos 

os totalitarismos – do fascismo ao stalinismo – precisamos reinventar a generosidade, a 

utopia e a solidariedade. Ela só pode surgir através de uma nova proposta de sociedade, 

que parta do desejo de um novo modo de vida, sustentado em novas formas jurídicas, 

inclusive para viabilizar um novo tipo de direito: o direito ao trabalho socialmente útil, 

ao lado do trabalho “produtivo”. 

Esse direito só será viabilizado numa sociedade que, ao mesmo tempo em que 

promova o trabalho de solidariedade contra a exclusão, reorganize o direito ao 
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trabalho, através da própria socialização dos postos de trabalho, e também da definição 

do valor do trabalho não produtivo, pelo seu cunho humano e social. 

O Estado, tal qual foi constituído pelos modernos, nunca dispôs de mecanismos 

institucionais para “igualar os desiguais” nem para compensar os “fatores reais de 

poder”, que constrangem as suas instituições formalmente neutras, através das quais 

inclusive as suas normas “neutras” operam. Hoje, estas instituições do Estado, vencidas 

por um mundo pautado pela 3a revolução cientifíco-tecnológica e pela globalização 

econômica, são objetivamente paralisantes. 

Elas paralisam o movimento de defesa dos “de baixo”, ou seja, da cidadania 

que precisa de um Estado forte e ágil, para proteger-se dos superpoderes reais do capital 

monopolista. Um superpoder que avança a sua regulação em todas as direções. De 

outra parte, esta forma econômica paralisa também – contraditoriamente – outro 

movimento: o movimento de avanço dos “de cima” (ou seja, dos que não estão 

vinculados ao grande capital) que diz precisar menos instituições (públicas) e menos 

“direitos” (públicos), para impor crescentemente seus regramentos privados. 

Isso ocorre seguramente porque há dois séculos que não criamos nenhuma 

instituição democrática81. As instituições fundamentais do Estado são praticamente as 

mesmas de duzentos anos atrás. Enquanto isso, as transformações que se operaram na 

técnica, na ciência e na própria economia mundial, construíram um mundo cujas bases 

materiais se voltam, tanto contra os valores da modernidade (tornando cada vez mais 

inócuas as tradicionais instituições do Estado), como se voltam contra a realização 

prática dos direitos fundamentais, cada vez mais distantes da cotidianeidade do homem 

comum. 

Estas disfunções do Estado Moderno, que afogam a vida coletiva, destroem o 

“sentido” do público e anulam a crença na vida democrática (enquanto a própria 

maquinaria da 3a revolução científico-tecnológica instiga o individualismo e a solidão) – 

estas disfunções – ajudam a desvincular os homens das formas de solidariedade mínima, 

                                                 
81 PRZEWORSKI, Adam. Entrevista na Veja, Editora Abril, 18/10/1995, p. 10.  
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que emprestaram uma certa coerência aos atuais padrões civilizatórios e ao próprio 

Estado Moderno. 

A recomposição da funcionalidade do Estado, no mundo atual, só pode 

processar-se através de um “choque democrático”, com a dissolução das barreiras 

burocráticas que separam o Estado do cidadão comum, A consulta, o plebiscito, o 

referendo, podem ser vulgarizados com a sua integração num novo Direito 

Constitucional Democrático. De outra parte, o chamamento a uma participação direta 

dos cidadãos pelo controle da elaboração e execução do Orçamento – por onde passa o 

poder real do Estado e são mediados os interesses grupais de classe – pode ser a base 

desta virada regenerativa da democracia. 

 

2.7 ESFERA PÚBLICA E CIDADANIA 

 

É de amplo conhecimento o fato de que a forma-cidadania (moderna)82 

encontrou a sua viabilidade histórico-estrutural na transição da sociedade tradicional 

para a ordem racional-legal, representada pelo Estado Democrático de Direito que 

acompanhou o surgimento do modo de produção capitalista na modernidade. É no 

âmbito do processo histórico de racionalização do poder e do Estado que se pode 

compreender a condição histórica em que se deu a evolução da cidadania em seus três 

aspectos básicos – civil, político e social – conforme o clássico estudo de Marshall (1967). 

Tais dimensões consignaram à cidadania um status substancialmente enriquecido de 

direitos, como medida universal de igualdade humana básica. O processo gradativo de 

asserção de direitos ocorreu, entretanto, a partir de intensas lutas, por parte das classes 

                                                 
82 O termo é utilizado para designar a forma peculiar com que a cidadania apareceu na época moderna. É 
sabido que o surgimento da cidadania na história da civilização ocidental está ligado ao fenômeno da 
democracia antiga. Histórica e etimologicamente derivada do termo “cidade”, o conceito de cidadania 
surgiu com o advento das cidades-Estado na civilização greco-romana, sendo essas compreendidas no 
sentido clássico de sociedade política: polis para os gregos ou civitas para os antigos romanos. Na origem 
do termo, a cidadania possui um significado essencialmente político, uma vez que ele denota a 
participação ativa na vida da cidade, entendida como espaço público para a tomada de decisões coletivas. 
Para uma ampla reflexão sobre o significado da cidadania antiga ver, entre outros, Rousseau (1973); 
Castoriadis (1987); Arendt (1974) e Bobbio et alli (1993). 
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subalternas, para alargar os direitos em cada uma dessas três dimensões (Hobsbawm, 

1987; Bobbio, 1986, 1992; McPherson, 1991). 

Como se sabe, um dos aspectos centrais constitutivos da asserção da cidadania – 

como problema teórico, histórico e político – no âmbito do processo teórico e político – 

no âmbito do processo de organização do regime democrático moderno, diz respeito à 

constituição e ao papel desempenhado pelo espaço público democrático. Conforme 

destacam diversos analistas, a esfera pública ocupa uma posição central no processo de 

permanente fundamentação e justificação das decisões políticas, de sua validação e 

efetividade, pois ela se torna a arena onde acontece, de um lado, a aglutinação da 

vontade coletiva e, no sentido oposto, a justificação de decisões políticas previamente 

acertadas (Telles, 1994; Costa 1994, 1997). 

Com efeito, já no pensamento político clássico, a noção de interesse “público” 

aparece através de dois significados fundamentais, relacionados com o ideal democrático 

e republicano que, da polis grega até o iluminismo de Kant, é visto como o governo do 

poder público em público: um significado de público como pertencente à esfera estatal, 

à res pública, contraposto ao privado – transmitindo pela distinção clássica entre ius 

publicum e ius privatum dos juristas romanos -, e um significado de público como 

visível, evidente (“offentliches” – “manifesto” em alemão)83. É sabido que o iluminismo, 

como pensamento social, propugnou pelo estabelecimento de um nexo necessário entre 

a opinião pública e o caráter público do poder. Para Kant, por exemplo, a visibilidade 

do poder era uma necessidade não apenas política mas moral84. 

Faz-se necessário, entretanto, distinguir o duplo sentido do conceito de 

“público”, conforme estabelecido pelo pensamento clássico – não obstante o tema da 

visibilidade do poder seja colocado no rol dos chamados “insucessos” da democracia, 

por autores realistas como Bobbio, de outra dimensão histórica e sociológica que 

acompanhou a realidade das transformações do Estado moderno, qual seja: a formação 

                                                 
83 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1986.p. 83-106. 
84 Kant considera “conceito transcendental do direito público” o seguinte princípio: “Todas as ações 
relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não é suscetível de se tornar pública, são injustas”.  
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de uma “esfera pública”, como terceira arena societária localizada entre a sociedade civil 

e a autoridade do Estado, em decorrência das transformações estruturais, políticas e 

culturais que surgiram com o advento da modernidade85. Nesse sentido, o papel da 

esfera pública para o funcionamento da democracia tem sido objeto de discussão por 

diferentes correntes teóricas86, destacando-se, no debate contemporâneo, as abordagens 

realizadas pela teoria do discurso de Habermas e as reflexões sobre a cidadania de 

Hannah Arendt. 

Como se sabe, Hannah Arendt87 deu uma contribuição fundamental à noção do 

espaço público e de sua íntima vinculação com o próprio conceito de cidadania, ao 

relacionar o conceito de espaço público com o mundo compartilhado com os outros, 

que não é propriedade privada dos indivíduos e nem do poder estatal. Nesse espaço, 

para se alcançar à democracia, deve prevalecer o princípio da igualdade, resultante da 

organização humana através das instituições, em contraste com a diversidade humana 

do mundo privado. Para Arendt, o espaço público é onde os homens, através de 

procedimentos discursivos, da convivência com a pluralidade humana, dos argumentos, 

podem compartilhar a construção de um mundo comum legitimado pelo 

reconhecimento público e intersubjetivo dos outros. Esse reconhecimento da 

                                                 
85Bobbio parece não ter compreendido o sentido historio e sociológico de Mudança Estrutural da Esfera 
Pública quando, ao comentar o estudo de Habermas, o considera “discutível” por não contemplar a 
distinção dos dois significados de “público” acima mencionados. Ora, Habermas não negligencia esse 
duplo sentido do pensamento clássico, mas a sua inovação está exatamente em apontar o surgimento 
histórico de uma terceira arena “pública”, que não é nem estatal, no sentido da res publica nem 
propriamente “privada”. Nesse sentido parece-me fundamental ressaltar a complementaridade do “triplo” 
significado de “público”: como princípio da res publica, como princípio da visibilidade do poder e como 
lócus societário de geração e fundamentação do poder legítimo. 
86 No âmbito da teoria pluralista da democracia, a esfera pública cumpre um papel funcional de atuação, 
ao lado dos mecanismos institucionalizados de representação política, como “sistema intermediário, cuja 
função política consiste na absorção (input) e no processamento (throughput) de determinados temas e 
opiniões, bem como na transmissão das opiniões públicas que resultam deste processamento (output) 
tanto aos cidadãos quanto ao sistema político” (Gerhards, Jürgen e Neidhardt, Friedhelm, apud Costa, 
1997, p. 181). Uma discussão crítica dessa concepção de esfera pública é realizada por Costa (1997). Para 
uma discussão sobre a categoria “esfera pública” no âmbito das teorias democráticas, ver Benhabib, Seyla 
(1992). 
87 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. Trad. Roberto 
Raposo. 6a reimp. São Paulo: Companhia das letras, 2006. 
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pluralidade, que torna possível a construção de um mundo comum, necessita do espaço 

público como lugar de reconhecimento da singularidade de cada um. 

É nesse sentido que, ao refletir sobre o fenômeno totalitário engendrado pela 

sociedade moderna, Hannah Arendt funda o conceito de cidadania como o direito a ter 

direitos para referir-se à dissolução do espaço público como base do mundo comum. 

Por isso, no sentido arendtiano, perder o acesso à esfera do público significa perder o 

acesso à igualdade, pois a destituição da cidadania e a limitação à esfera privada 

significam a privação dos direitos, uma vez que estes só existem em função da 

pluralidade dos homens, ou seja, da garantia tácita de que os membros de uma 

comunidade dão-se uns aos outros. Para Hannah Arendt a política institui a pluralidade 

humana e um mundo comum somente possível através do espaço público. Mas esse 

espaço público é definido como um espaço possível de ser construído somente pela 

ação e pela palavra. 

Por outro lado, em Mudança Estrutural da Esfera Pública, Habermas, e que 

estão relacionados à emergência de uma esfera pública, diz respeito à separação entre a 

subjetividade do indivíduo, na esfera privada (“esfera íntima”), e a atividade material 

decorrente da retirada das atividades produtivas do interior da casa burguesa. A 

elaboração das experiências subjetivas desses seres humanos privados teria permitido a 

constituição de autonomias em relação à rígida ordem hierárquica medieval. Os salões e 

os círculos literários constituíram os espaços possíveis para a crítica cultural através de 

uma nova racionalidade argumentativa baseada numa comunicação discursiva entre 

iguais. A existência de uma esfera pública crítica, constituída de indivíduos capazes de 

estabelecer relações puramente humanas umas com as outras, teria favorecido o 

rompimento com as hierarquias fundadas na autoridade e na tradição, criando 

condições para a ação política. 

Conforme Leonardo Avritzer, a perspectiva aberta em Mudança Estrutural na 

Esfera Pública (a primeira obra habermasiana) expressa uma divergência “empírica” com 
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a concepção marxista sobre a natureza da política88. Essa divergência leva em conta a 

constatação da existência de uma esfera de livre debate durante os séculos XVII e XVIII, 

com importantes implicações sobre o papel e o conteúdo da política moderna. Na 

medida em que a “reprodução das vidas dos indivíduos privados transcende os limites 

da autoridade doméstica privada e torna-se objeto do interesse público, cria-se uma 

zona contínua de contato administrativo que se torna crítica no sentido em que ela 

desencadeia o julgamento crítico de um público capaz de fazer uso da razão” 

(Habermas apud Avritzer, 1996, p. 31). Assim: 

 

“A determinação da política nas sociedades modernas não pode mais 

ser reduzida a priori à não correspondência entre estratificação social e 

universalidade política, tal como supôs Marx (...), pois ela envolve uma outra 

dimensão (...) relacionada com a disputa entre indivíduos privados e a 

autoridade estatal acerca da universalidade dos procedimentos administrativos 

que dizem respeito à regulamentação da atividade material. Esta disputa está na 

origem de uma esfera não analisada por Marx e que Habermas denomina de 

pública.”89 

 

A publicização como forma de participar do poder político, a diferenciação 

entre poder político e poder econômico, o debate público, crítico e racional sobre as 

decisões da autoridade estatal que diziam respeito à esfera material, são características 

de um fenômeno histórico do qual Habermas extrai sérias implicações para a análise da 
                                                 
88 Segundo Avritzer, a divergência empírica de Habermas expõe em relação às categorias marxianas na 
Mudança Estrutural da Esfera Pública, assume nas demais obras habermasianas o caráter de divergência 
teórica, através da crítica sistemática ao chamado “paradigma da produção” marxiamo. Esse é entendido 
como “a idéia de que haveria uma ligação entre o processo de autoprodução dos indivíduos através do 
trabalho social e o processo de esclarecimento político acerca da emancipação humana” AVRITZER, 
Leonardo. A moralidade da democracia. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1996. 
p. 24. As críticas feitas por Habermas a Marx implicariam, assim, em uma mudança de concepção do lugar 
da política, uma vez que essa, no interior do paradigma habermasiano da comunicação, passaria a 
constituir uma dimensão prático-moral capaz de estabelecer os fundamentos da emancipação humana. 
Não obstante, ainda segundo Avritzer, tanto a negação dos fundamentos filosóficos do “paradigma da 
produção”, quanto aos fundamentos sociológicos da análise do modo capitalista de produção, não é 
suficiente para que Habermas deixe de reivindicar a tradição marxiana. Para a discussão da relação entre 
Habermas e Marx e entre Habermas e Weber. 
89 AVRITZER, Leonardo. A moralidade da democracia. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Editora da 
UFMG, 1996. p. 31. 
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política moderna. Uma das mais importantes relaciona-se com o fato de que a discussão 

entre indivíduos privados e a autoridade estatal realizados em uma:  

“esfera que não é privada – já que os interesses individuais estão 

suspensos – e nem é estatal no sentido em que o prestígio derivado da posição 

administrativo-estatal também está suspenso – é capaz de transformar as 

determinações da esfera pública em determinações reais e não meramente 

ilusórias.”90 

 

Para Habermas, a possibilidade de universalização da política aberta pela 

constituição de uma esfera pública torna-se algo real, que independe, portanto, das 

estratificações sociais existentes na esfera material, tal como supôs Marx (A questão 

judaica, 1991), ao sustentar a falsa determinação da política advinda da ruptura, 

estabelecida pelo Estado Moderno, entre a vida material e ávida política e/ou entre o 

individualismo na esfera da produção (burguês) e o universalismo na esfera da política 

(cidadão)91. 

Como se sabe, Habermas sustentanta, em sua produção teórica, uma releitura 

da modernidade como resultado de um longo diálogo crítico e reconstrutivo de caráter 

                                                 
90 AVRITZER, L. A moralidade da democracia. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Editora da UFMG, 
1996. p. 30-34. 
91 Para Marx, a proclamação dos Direitos do Homem apenas materializa a cisão, típica das sociedade 
burguesas, entre o Homem e o Cidadão, pois os direitos surgidos no século XVIII promoveram a 
dissociação dos indivíduos no seio da sociedade e a separação entre essa sociedade atomizada e a 
comunidade política. A posição marxiana contida na Questão Judaica foi transformada num cânone de 
ampla influência no movimento comunista desse século. Com efeito, a crítica da crítica marxiana sobre os 
direitos humanos e sobre a cidadania está menos associada à leitura de Marx sobre os direitos na forma 
estabelecida pelas Declarações Francesa e Americana (embora esse aspecto não seja secundário), e mais à 
sua impotência para descobrir o que estava latente com o surgimento dos chamados direitos do homem e 
do cidadão a partir das revoluções burguesas. Para Bobbio (1983), Marx confundiu uma questão de fato 
(a ocasião histórica que deu origem a esses direitos representada pela revolução burguesa contra o Estado 
absoluto) por uma questão de princípio. Para Lefort (1987), Marx não percebe o que aparece à margem 
da ideologia no próprio texto da Declaração, e não examina o seu significado prático – a reviravolta que 
tinham promovido na vida social -, pois a sua teoria não permite conceber o sentido da mudança história 
na qual o poder se encontra confinado a limites e o direito plenamente reconhecido em exterioridade ao 
poder: essa dupla aventura torna-se ilegível, simples sinal de ilusão. Por isso, Marx não capta a dimensão 
universal dos direitos, qual seja, a independência do pensamento e da opinião fae ao poder, da clivagem 
entre poder e saber e não somente da cisão entre o burguês e o cidadão, entre a propriedade privada e a 
política. Por outro lado, Habermas (2003) entende que a condição de burguês é precondição para a 
condição de homem e cidadão, O autor de Mudança Estrutural da Esfera Pública “aponta para a 
complementaridade das três princípios compatíveis com a cidadania civil e política” (Avritzer, 1996,p.33). 
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multidisciplinar com os clássicos da filosofia, da sociologia e da psicologia92. Não cabe 

aqui reconstruir esse debate que tem na Teoria da Ação Comunicativa a culminância de 

sua original interpretação da modernidade – partir do “paradigma da comunicação” -, e 

o ponto de partida para a teoria (democrática) procedimental de política deliberativa.93 

Cabe apenas assinalar que, segundo Habermas, na modernidade ocidental 

ocorreu um processo de diferenciação das estruturas sistêmicas do processo de 

racionalização comunicativa. Como resultado desse processo surge uma diferenciação 

social mais complexa do que a dualidade entre Estado e sociedade suposta por outras 

teorias convencionais. De um lado, organizam-se estruturas sistêmicas que não só 

diferenciam do mundo da vida, mas se diferenciam entre si: o subsistema econômico e o 

subsistema administrativo. Numa relação distinta das estruturas sistêmicas, situa-se o 

campo da interação social organizado em torno da idéia de um consenso normativo 

gerado a partir das estruturas da ação comunicativa. Dessa forma, Habermas faz uma 

distinção fundamental entre ação instrumental e ação comunicativa. A ação instrumental 

é a forma de ação técnica que aplica (racionalmente) meios para a obtenção de fins. Essa 

forma de ação é típica da integração sistêmica que passou a predominar nas sociedades 

modernas, institucionalizando-se em dois subsistemas (o econômico e o político) 

indispensáveis para o funcionamento e a reprodução da sociedade. A integração 

sistêmica, portanto, é uma forma objetivada de coordenação da ação social própria à 

economia de mercado e à dimensão administrativa do Estado moderno. Já a ação 

comunicativa se dá numa base interativa dos mundos: objetivo, social e subjetivo, 

permitindo que os atores relacionem-se simultaneamente com: a) os fatos da natureza; 

b) com as pessoas, através do julgamento das ações e das normas existentes na 

sociedade e c) com as suas pulsões interiores, expressando seus sentimentos e vivências. 

São as esferas da sociedade em que a linguagem desempenha o papel que o dinheiro 
                                                 
92 O paradigma da comunicação e da ética discursiva (Teoria da Ação Comunicativa, 1984) é o resultado 
de um longo diálogo de Habermas respectivamente com Kant e a tradição da filosofia moral, cognitiva e 
iluminista, Weber, Marx, Durkheim e Parsons, além dos representantes do estruturalismo genético, o 
epistemólogo suíço Jean Piaget e psicólogo norte-americano Lawrence Kohlberg. 
93 Com o mesmo intuito de analise do espaço público e democracia com o foco na comunicação e 
sociedade ver em: ESTEVES, João Pissara. Espaço Público e Democracia: comunicação, processo de sentido 
e identidade social.São Leopoldo: Unisinos, 2003. 
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desempenha no sistema econômico e o poder no sistema político. Essa forma de 

coordenação da ação é própria da integração social no mundo vivido. 

Conforme a teoria da ação comunicativa, sem um sistema lingüístico que 

permita a ação comunicativa, ou melhor, a interação lingüisticamente mediada, não se 

pode pensar e analisar as relações sociais cotidianas, espontâneas e padronizadas. 

Ocorre que no mundo sistêmico já não há lugar para a ação comunicativa, pois a 

linguagem é substituída pelo dinheiro (no sistema econômico) e pelo poder (no sistema 

político). Assim, uma das patologias que caracteriza a modernidade é exatamente a 

colonização do mundo vivido pelo mundo sistêmico. Ou seja, para Habermas, a ação 

instrumental vai invadindo os espaços do mundo vivido, desalojando e expulsando a 

ação comunicativa do seu habitat natural (desde a família, associações de bairro, 

comunidades de base, sindicatos, isto é, instituições sociais, até organizações artísticas, 

científicas, culturais). 

São essas relações multifacetadas, oriundas dos conflitos surgidos do encontro 

dos subsistemas (econômico e administrativo) entre si e destes com o mundo da vida, 

que constituem o centro do diagnóstico habermasiano das sociedades contemporâneas. 

Para Habermas, o resultado desse encontro não é o desaparecimento das formas 

interativas, mas sim o surgimento de uma esfera de autonomia social identificada com o 

processo de produção da democracia. Por isso, ele não nega a necessidade da ação 

instrumental para assegurar a reprodução material e institucional da vida (no interior do 

sistema econômico e político) – mas defende a descolonização do mundo vivido e a 

restauração, nesse mundo, da sociabilidade, da espontaneidade e da solidariedade com 

base na ação comunicativa. 

Essa reflexão sobre uma modernidade inconclusa e seletiva continuou a se 

desenvolver no conjunto de obras habermasianas posteriores à Teoria da Ação 

Comunicativa. Nessas obras o autor vislumbra, a partir dos marcos da teoria do discurso 

e da redescoberta da sociedade civil, a importância de uma esfera pública politicamente 

influente, onde agentes comunicativamente competentes seriam capazes de submeter 

tradições, normas e autoridades a processos de questionamento e julgamento discursivo, 
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levando à substituição de um consenso baseado na convenção, por outro, de caráter 

pós-convencional. Entretanto, para Habermas, a modificação dos procedimentos de 

legitimação do Estado intervencionista, com um subsistema político centrado em si e 

orientado pelo poder, leva à necessidade de modificação da idéia normativa de auto-

organização da sociedade, conforme a noção clássica da “soberania popular”. Nessa 

modificação: 

 

“Podemos distinguir o poder gerado de maneira comunicativa e o 

poder utilizado administrativamente. No espaço público político entrecruzam-

se, então, dois processos em sentidos opostos: a geração comunicativa do poder 

legítimo, para a qual Hannah Arendt esboçou um modelo normativo, e a 

obtenção de legitimação pelo sistema político, com o qual o poder 

administrativo é refletido. Como os dois processos – a formação espontânea de 

opinião em espaços públicos autônomos e a obtenção organizada de lealdade 

das massas – se interpenetram, e quem domina a quem, é uma questão 

empírica.”94 

 

Contemporaneamente, Habermas entende que na esfera pública política estão 

presentes dois processos simultâneos e ambivalentes: a) o uso manipulativo do poder da 

mídia para obtenção de lealdade política das massas e influências das preferências de 

consumo frente a imperativos sistêmicos e b) a geração comunicativa de poder legítimo. 

A teoria discursiva preocupa-se, portanto, em investigar a origem dos inputs que 

atingem a esfera pública como geração de poder legítimo num contexto secularizado, o 

que a leva reconhecer a força das formas de coordenação da ação do mundo sistêmico, 

mas também do campo originado nos fluxos comunicativos do mundo da vida 

caracterizado por ações orientadas para o entendimento. 

A categoria sociedade civil como base social de espaços públicos autônomos 

abrange, assim, as diferentes associações voluntárias que absorvem e condensam a 

ressonância que as situações-problema emergentes na sociedade encontram nos 

                                                 
94 HABERMAS, Jürgen. Soberania popular como procedimento. Um conceito normativo de espaço 
público. São Paulo, in Novos Estudos CEBRAP, n° 26, março, p. 108, 1990. 
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domínios da vida privada, canalizando tal resposta de forma amplificada para a esfera 

pública política. A essa esfera caberia: 

 

“Atuar como instância intermediadora entre os impulsos 

comunicativos gerados no mundo da vida e os colegiados competentes que 

articulam, institucionalmente, o processo de formação da vontade política 

(parlamento, conselhos, etc.). Quando os fluxos comunicativos gerados nos 

“microdomínios da prática cotidiana” extrapolam as fronteiras das esferas 

públicas autônomas, podem ter acesso às instâncias deliberativas previstas na 

ordem democrática e, finalmente, influir nas decisões aí tomadas.”95 

 

A ampliação da esfera pública, através da criação de espaços políticos de 

realização dos procedimentos argumentativos (comunicativos) de formação da opinião 

e da vontade que orientam as decisões políticas, adquire, na teoria democrática 

habermasiana, um papel fundamental para a institucionalização da política deliberativa, 

Aliás, a defesa da possibilidade de conjugar a soberania popular – entendida como 

processo de autolegislação ou forma de autodeterminação política da comunidade – 

com a institucionalização dos procedimentos de comunicação da opinião pública e da 

formação da vontade política, é um dos aspectos que diferenciam a política deliberativa 

do “republicanismo” (e/ou “comunitarismo”), como concepção política oposta à 

concepção liberal, especialmente presente no debate norte-americano. A teoria do 

discurso toma elementos de ambos e articula de uma forma nova e distinta: 

 

“Coincidindo com o modelo republicano, ela (a teoria do discurso) 

concede um lugar central ao processo político de formação da opinião e da 

vontade comum, mas sem entender como algo secundário à estruturação em 

termos de Estado de Direito. Em vez disso, a teoria do discurso entende os 

direitos fundamentais e os princípios do Estado de Direito como uma resposta 

conseqüente à questão de como institucionalizar os exigentes pressupostos 

comunicativos do processo democrático. A teoria do discurso não faz a 

                                                 
95 COSTA, S. Contextos da construção do espaço público no Brasil, in Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, 
n° 47, março, p. 182, 1997. 
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realização de uma política deliberativa depender de uma cidadania 

coletivamente capaz de ação, mas sim da institucionalização dos 

correspondentes procedimentos e pressupostos comunicativos (...) Assim como 

no Estado liberal, também na teoria do discurso os limites entre o Estado e a 

sociedade são respeitados; mas aqui a sociedade civil, como base social de 

espaços públicos autônomos, distingue-se tanto do sistema de ação econômica 

quanto da administração pública.”96 

 

A teoria proposta por Habermas, embora aceite a noção de política própria do 

republicanismo como autodeterminação da comunidade, entende ser importante a 

institucionalização desses procedimentos, ao contrário do que se pode deduzir do 

pensamento de Hannah Arendt. A mobilização contínua e permanente da cidadania na 

esfera pública, depreendida da noção republicanista, tornar-se-ia insuficiente para 

reverter a tendência de restrição da participação nas democracias contemporâneas 

(tendência essa sustentada pelas “teorias elitistas da democracia” quando advogam, em 

nome do “realismo”, a impossibilidade de compatibilizar administração complexa, 

racionalidade e participação). 

Diferentemente do republicanismo, a teoria do discurso entende que a política 

dialógica (racionalidade comunicativa voltada para o êxito) pode entrelaçar-se no 

campo das deliberações, quando as correspondentes formas de comunicação estão 

suficientemente institucionalizadas. A instância geradora de poder legítimo, entretanto, é 

a esfera pública, a dimensão da sociedade onde se dá o intercâmbio discursivo. Esse 

poder administrativamente gerado pelo Estado, não só normativamente, mas porque o 

segundo deriva do primeiro. 

Entretanto, a esfera pública e os procedimentos de formação democrática da 

opinião e da vontade políticas, institucionalizadas em termo de Estado de Direito, 

devem ser capazes de se afirmarem contra os outros dois poderes – o dinheiro e o 

poder administrativo. Portanto, tudo gira em torno das condições de comunicação e 

                                                 
96 HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia, in Revista Lua Nova, n°36, 1995.p.47-
48. 
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dos procedimentos que outorgam à formação institucionalizada da opinião e da 

vontade políticas, sua força legitimadora. 

No capítulo seguinte será abordado o tema orçamento público, importante se 

faz as referidas considerações para uma melhor análise do orçamento participativo, em 

uma visão onde possamos verificar, uma maior inserção do cidadão, agindo nos moldes 

de uma democracia participativa, modificando o exercício do Poder Executivo 

Municipal, transformando a esfera pública. 
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3. ORÇAMENTO 

 

3.1 CONCEITO E ORIGENS 

 

O orçamento pode ser visto com um quadro de técnica contábil para organizar 

paralelamente as despesas e as receitas públicas, permitindo que o Estado possa impor 

ordem e método na Administração. Sem esse meio, não se poderá obter com relativa 

facilidade uma noção ampla dos negócios públicos, nem da alteração com que são 

utilizados os recursos arrecadados dos contribuintes. 

A utilização dos orçamentos públicos caracteriza, uma clara manifestação e 

afirmação da soberania popular. 

Entretanto, a origem do orçamento não se prende a meditação profunda de 

técnicos, nem com a preocupação de racionalizar a estrutura financeira. Uma árdua e 

multissecular cadeia de lutas políticas ocasionaram a elaboração orçamentária hoje, 

imprescindível ao equilíbrio dos interesses contraditórios em torno do poder. 

Na observação de Francesco Nitti, citado por Walter Paldes Valério (1995), a 

história dos orçamentos públicos como que se confunde com a história das origens 

constitucionais dos países modernos, desde quando o passou a ter participação nos 

assuntos do Estado, inclusive em matéria de finanças97. 

No império, sob os regimes autocráticos e despóticos, os gastos dos governantes 

em determinadas situações, se fundiam com os gastos do Estado, a utilização contínua 

do orçamento público não era notória e, se acaso fosse elaborado, não passava, em 

verdade, de uma peça de ficção. A realização da peça orçamentária se inicia de maneira 

lenta na transformação da forma absoluta de governo para a forma constitucional. 

Theodor Monnsen enfatiza que no Direito Romano, havia a cobrança de 

espólios de guerra, além dos pagamentos feitos ao erário. A administração dividia-se 

em: a) administração dos bens de raiz e móveis da comunidade e; b) administração do 

                                                 
97 NITTI, Francesco apud VALÉRIO, Walter Paldes. Programa de Direito Financeiro e Finanças. 5a ed. 
Porto Alegre: Editora Sulina, 1995. p. 159. 
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caixa respectivo, com inclusão dos passivos e ativos em espécie. Cabendo a 

administração patrimonial aos censores, e a administração do caixa aos qüestores. Não 

existia, ainda, o denominado orçamento, pelo menos em tese, muito embora na prática 

era nítida em previsão, mesmo não sendo nada ortodoxa, no ditame às despesas. Como 

imperava a irresponsabilidade do governante, não questionava ele, ao pronunciar 

guerra ou determinar a construção de aquedutos ou prédio públicos, se havia recursos. 

Iniciava de forma bastante precária, a denominação de orçamento, onde o poder do 

imperador era absoluto: ele simplesmente determinava e quem fosse inteligente 

executava98. 

No direito romano como no período da Idade Média, não era permitido falar 

especificamente de um controle orçamentário, entretanto era intuitiva a imperiosidade 

do abastecimento do erário para suportar as quimeras do príncipe. Paulatinamente, os 

governantes começaram perceber a necessidade de um controle entre gastos e receitas, 

alterando a concepção de Estado absoluto para o Estado liberal, em que o ideal era 

nada ter de impostos e gastos mínimos. 

O início dessa investigação perde-se nebulosamente no intróito da Idade Média, 

pois as instituições feudais mitigam o poder real, ou imperial, confundiram receitas 

provadas da órbita do príncipe – o maior latifundiário da época - com receitas 

autoritárias, por conta, ganhavam imunidade os poderosos senhores vinculados à coroa, 

por acordos de lealdade e cooperação mútua, sobretudo para os conflitos militares 

contra desafetos comuns. 

De acordo com Aliomar Baleeiro: 

 

“entre o monarca e os senhores feudais, assim como entre estes e seus 

companheiros d’armas e vilões, existiam vínculos de recíproco apoio, mediante 

o reconhecimento de certos deveres e prerrogativas. Os reis, na Europa 

                                                 
98 MOMMSEN,Theodor. Compendio Del derecho publico romano. Tradução de P. Dorado. Madri. 1999. 
p. 453-454 e 473. 
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medieval, viviam de rendimentos dominiais de suas terras e de direitos 

regalianos, limitada a tributação a formas suaves e tradicionais.”99 

 

Entretanto, ocorrendo outras necessidades, como a da beligerância, o monarca, 

averiguando que tais demandas necessitavam de aporte financeiro, de acordo com as 

concepções jurídicas vigentes à época, deveria ele conseguir anuência dos principais 

vassalos, embora a estes fosse solicitado o sacrifício tanto dos vilões quanto dos plebeus. 

Eles contribuíam aos senhores feudais, de maneira que a Coroa se abstinha de recolhê-

los diretamente, uma hipocrisia do sistema. 

Esse assentimento era obtido em assembléias ou conselhos, sempre que urgisse 

tê-lo. Com o passar do tempo, estas receberam nominações específicas em cada região. 

Caracterizando a periodicidade e na atual conjuntura, a permanência.  

Pelo que foi evidenciado, analisa-se a dificuldade que os governantes da Idade 

Média tinham ao fazer qualquer espécie de alteração no que tange a tributos, 

necessitando o consentimento de colegiados que fornecessem alguma forma de 

legitimidade para os atos. 

Ao que indica o antecedente das Cortes espanholas foi a “cúria negra” dos 

demais povos europeus, quer dizer, conselho de nobres e sacerdotes que assistiam o 

monarca em algumas resoluções consideradas importantes para a coletividade. 

A cúria transformou-se em “Cortes”, quando os representantes do comércio e 

ofícios do povo das cidades se uniram aos do clero e da aristocracia, transformando-se 

em grandes assembléias de classes, para concessão de tributos extraordinários solicitados 

pela Coroa em certas vicissitudes ou para outras decisões políticas de transcendência. 

A base se dá entre os séculos XI e XII. Através de um documento datado em 

31.03.1091, entretanto, Afonso VI notifica a cobrança de um tributo extraordinário e 

alude ao consentimento dos que vão pagá-lo. 

Logo após declarar-se independente da Espanha e escolher rei próprio, Portugal 

convoca as Cortes de Lamego, em 1143. Pretendem os historiadores que, antes da 
                                                 
99 BALEEIRO, Aliomar.Uma introdução à ciência das finanças. 16a ed. Rio de Janeiro, Editora Forense, 
2004.p.413. 
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conquista da normanda (século XI), nenhum rei saxão ousara aplicar tributos ou exigir 

serviço militar, sem o consentimento e conselho de uma assembléia. 

O serviço militar poderia ser resgatado em dinheiro (scutage). De qualquer 

forma, deveria haver assentimento de quem houvesse de fornecer a bolsa ou homens 

d’armas. 

Na Inglaterra, no ano de 1215, é o ponto de partida da formação histórica do 

orçamento na Inglaterra, quando a nobreza e a plebe desse país impõem ao Governante 

João Sem Terra, através da Magna Carta, a participação dos cidadãos na votação dos 

tributos, pelos representantes parlamentares. Os tributos foram os primeiros que ficaram 

na dependência de aprovação pelo Parlamento (no taxation without representation). O 

orçamento, nessa fase, era um complexo de autorização para lançar e arrecadar 

impostos. A autorização para arrecadar determinava em se conhecer qual seria a 

destinação do produto da arrecadação, exceto os de costume, para resgate do rei, 

elevação de seu filho mais velho a cavalheiro ou dote da filha mais velha. 

Ainda segundo Aliomar Baleeiro: 

 

“com o passar do tempo o conselho comum do reino transformou no 

Parlamento, que se dividiu em duas Câmaras, pela separação dos “comuns” em 

corpo deliberante separado e destinado, no curso dos séculos, a preponderar 

nas decisões políticas e fiscais. Mas seis séculos de lutas contra reis recalcitrantes, 

por parte de parlamentos tenazes, custaria a consolidação do princípio, que 

entretanto, decaiu na França, Espanha e Portugal. Essa evolução se desdobra em 

várias crises esboçadas no período dos Tudors e acirradas na fase dos Stuarts, 

sobretudo no século XVII, quando, após sucessivas crises (1628, 1644, 1648 etc), 

a tese tradicional sai definitivamente triunfante com a “gloriosa revolução” de 

1688, que consagra na Declaração de Direitos do ano imediato”100. 

 

Após aquela revolução, Guilherme de Orange e Maria, como pretendentes ao 

trono, foram compelidos a aceitar as condições determinadas, passando a constituir 

                                                 
100 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2004. p. 415. 
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como essência na cerimônia da coroação do juramento dos monarcas ingleses: respeitar 

as leis do Parlamento e os costumes do País. Estava firmada a supremacia do 

Parlamento. 

Não é muito diferente o processo histórico na França, onde se reuniram, em 

États Généraux, e também nos “Estados Provinciais”, representantes da nobreza, clero e 

povo, em diversas oportunidades, a temática gerava em torno da concessão ou não de 

tributos. Entretanto, os Estados Gerais de Compiègne, recusaram os impostos solicitados 

no ano de 1382. Em Paris, reuniram-se várias dessas assembléias, até 1614, de tempos em 

tempos, havia convocações desses órgãos de decisão da vontade nacional, ocorrendo 

até que os monarcas absolutos, mais contundentes, como Francisco I, Henrique IV e Luís 

XIV, prescindem deles, consoante a fórmula famosa do último: “O Estado sou eu”. 

Constroem, então, juristas cortesões a doutrina do poder real de tributar, à semelhança 

dos imperadores romanos, contra o velho costume que, ainda no século XVI, 

proclamava: “Nosso rei não pode levantar dinheiro sem o consentimento dos Estados”. 

Consoante a lição de Aliomar Baleeiro temos que: 

 

“Quando, afinal, se debatia em terríveis embaraços financeiros, Luís 

XVI, premido pelo Parlamento, que, na França de então, era simples tribunal 

judiciário com funções administrativas em mãos da “nobreza togada”, recorreu 

ao velho estilo, já obsoleto, e convocou para obtenção de impostos os Estados 

Gerais, de cuja fermentação rebentaria a Revolução Francesa (1789). Eles, por 

autoridade própria, converteram-se em Constituinte, reafirmando, antes o 

princípio de que a tributação deveria ser consentida. Aliás, desde dezembro de 

1788, o monarca já havia decretado igualdade de todos perante o imposto e a 

votação do orçamento das despesas”101.  

 

Parece um tanto exagerado atribuir-se unicamente à Inglaterra e à França a idéia 

do imposto consentido, mas sem dúvida cabe principalmente à Inglaterra, a propagação 

das doutrinas de utilização orçamentárias, se verifica ainda que em uma versão 

                                                 
101 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2004. p. 414 e 415. 
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embrionária em diversos outros povos europeus, onde obrigavam o monarca a solicitar 

a uma assembléia de contribuintes o consentimento para a nova tributação. Verifica-se 

esta prática de permissão da população para uma espécie de orçamento, mesmo que de 

maneira subliminar em torno de 1.000 anos se encontram também na Espanha e 

Portugal que transmuta ao Brasil colonial. 

O orçamento é designado pela palavra budget, do velho francês bougette, que 

designa a associação à bolsa de couro, na qual o ministro levava à Câmara dos Comuns 

a papelada da proposta da Lei de Meios nos paises da França e Inglaterra. 

Após a retomada do território invadido pelos árabes na Península Ibérica, e 

mediante a formação de Municípios, com personalidade e representação política no seio 

da população, em um processo de restauração das instituições municipais da época 

romana. Cartas-pueblos e “fueros” estes instrumentos asseguravam a população uma 

série de prerrogativas incluíndo os atinentes à tributação. 

No dia-a-dia eram as Câmaras municipais que respeitavam o princípio de 

representação e da tributação consentida. Os vereadores atribuíam quais as mercadorias 

em que deveriam recair as sisas e nomeavam pessoas para distribuição do ônus dos 

dribles ou impostos de caráter pessoal. Aliomar Baleeiro preconiza com relação a 

temática em nosso País. 

 

“A colonização lusa transportou para o Brasil, desde o meado do 

século XVI, suas instituições municipais, que aqui medraram, assumindo várias 

delas atitudes de altivez e até de indolência. A da Bahia enfrentava o 

governador e capitão-general com vivacidade, regateando os impostos para 

sustento das tropas que guarneciam a velha capital, escarmentada com a 

invasão holandesa. A do Rio de Janeiro, como não se conformasse com certa 

finta, depôs o governador Salvador Correia de Sá e Benevides, em 1660, 

encabeçando motins graves. Todavia, Capistrano é cético acerca dos poderes 

políticos que João Francisco Lisboa creditou ao Senado da Câmara no Brasil. 

Os reis portugueses, quando necessitaram de contribuições 

extraordinárias, “pedidos”, “peitas” ou “donativos”, para a guerra contra a 

Holanda, ou cumprimento da paz com esta libertação de Angola, dote para a 
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princesa real, reedificação de Lisboa, etc., dirigiram seus apelos às Câmaras 

municipais brasileiras, que deliberavam, então, a maneira de repartir o gravame. 

Algumas delas celebraram empréstimos desde o primeiro século da colonização. 

No Brasil, antes da independência, Nogueira da Gama já levantava 

para o príncipe regente dados comparativos da receita e da despesa do Brasil, 

mas esses quadros ainda não eram um orçamento. 

A Constituição de 1824 deu à Câmara dos Deputados a iniciativa das 

leis de impostos (art. 36, no. 1) e ordenou que os Ministros da Fazenda, 

havendo recebido dos outros ministros os orçamentos relativos às despesas de 

suas repartições, apresentaria àquela Câmara, anualmente, um balanço geral da 

receita e da despesa do Tesouro de ano a ano antecedente e igualmente o 

orçamento geral de todas as despesas públicas do ano futuro e da importância 

total de todas as contribuições e rendas públicas (art. 172), 

Mas o primeiro orçamento nacional elaborado, em conformidade 

com esse dispositivo, que abrigava as principais regras da matéria foi o votado 

para o exercício 1831-1832. Desde 1828, havia orçamento do Tesouro na Corta 

e Província do Rio de Janeiro”102. 

 

No Brasil, afirmou José Afonso Da Silva que o:  

 

“orçamento clássico, cuja origem se identifica com a das instituições 

democráticas representativas, era uma peça de previsão das receitas e 

autorização das despesas públicas, classificadas estas por objeto, sem se cogitar 

das necessidades reais da administração e da população, nem dos objetivos 

econômicos-sociais a atingir com sua execução”.103  

 

Apontava para a evolução por que passava a Lei de Meios, esclarecendo que:  

 

“deixando sua posição de neutralidade em face da economia, as 

finanças públicas se transformaram em elementos ativos de interferência nas 

relações de ordem econômica e social. O orçamento, então, como instrumento 

                                                 
102 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16a ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 
2004. ps. 416 e 417. 
103 SILVA, José Afonso da. Orçamento-programa no Brasil. São Paulo: RT, 1973. p. 1. 
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básico da atividade financeira do Estado, teria que assumir novas funções, para 

exercer finalidades de política fiscal de relevo nos momentos de depressão ou 

de prosperidade econômica”.104  

 

A idéia de orçamento-programa surge com a planificação econômico-social, 

aparecendo na Rússia como instrumento da planificação da economia. Após a Segunda 

Guerra Mundial é desenvolvida a idéia, como forma para a recuperação das economias 

de diversos países que estiveram envolvidos nesse período bélico. 

 

3.2 NATUREZA JURÍDICA DO ORÇAMENTO 

 

Afirmam alguns que a natureza jurídica do orçamento, cuida de simples ato 

administrativo, sem caráter de lei. Para outros, é lei em sentido formal, lei em sentido 

material, lei material e formal. Por fim, alguns sustentam que é a lei em relação à receita 

e ato administrativo no tocante à despesa. A última classificação que surgiu o coloca 

como ato-condição. 

O orçamento é, por vezes, designado lei de meios. Seria mero instrumento de 

arrecadação, mesmo porque não diz respeito aos objetivos maiores do Estado. É simples 

procedimento arrecadatório para que o Estado cumpra suas funções. Cuidar-se-ia de ato 

administrativo. Formalmente, não há distinção das demais leis. É ele aprovado pela 

mesma forma dos demais projetos (arts. 59 a 69 da CF), ainda que possa ter, em seu 

conteúdo, atos específicos. Formalmente, é lei. É o que pensa Trotabas105.  

Se analisarmos o orçamento por outro ângulo, teremos que é lei que difere das 

outras. Em primeiro lugar, há prazos para que seja encaminhado pelo Executivo ao 

Legislativo (art. 35, § 2o, do ADCT). Ademais, não poderá ser objeto de lei delegada 

(art. 68, § 1o, III, da CF). O descumprimento da lei orçamentária resulta em 

responsabilidade do Presidente da República (art. 85, VI), cabendo-lhe iniciar o processo 

legislativo (art. 84, XXIII). Há uma série de restrições previstas na destinação de recursos 

                                                 
104 Idem, p. 3. 
105 TROTABAS, Louis. Finances publiques, 13 ª ed. Paris: Dalloz. 1969. p. 79-80. 
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(art. 167), bem como as emendas são limitadas (art. 166, § 3o) e tem tramitação própria 

perante o Congresso Nacional. Tem conteúdo limitado à despesa e receita (art. 165, § 

8o). São estas algumas das peculiaridades orçamentárias, sem prejuízo de outras 

existentes em dispositivos esparsos da Constituição. Vê-se, pois, que não é uma lei 

comum, É uma lei diferente. 

De outro lado, pode-se também ver o orçamento como lei em sentido material, 

em relação às receitas. É que, na previsão dos recursos tributários e das denominadas 

receitas originárias, há a constante possibilidade de cobrança. A previsão legal não se 

exaure em uma só previsão, mas sua ação-tipo é repetida. 

Tem, pois, o caráter de generalidade e abstração, e inova, primariamente, no 

ordenamento jurídico. 

A generalidade vem caracterizada pelo fato de alcançar uma série ou classe de 

pessoas. Assim, a lei que dispõe sobre os servidores públicos a eles alcança, somente. Já 

a legislação processual alcança todo o país. A abstração é identificada pela repetição, 

sem exaurimento da previsão legal, da denominada ação-tipo. A saber, quando se prevê 

a hipótese de incidência de um dado tributo, vem ele descrito em todos os seus 

elementos, e em cada ocorrência fática no mundo empírico incide a norma, sem exaurir 

seu conteúdo. Operando-se a subsunção, reitera-se a situação jurídica, dando como 

conseqüência a operação de nascimento da obrigação tributária. De outro lado, a lei 

tem o condão de inovar o mundo jurídico, fazendo-o de forma originária, isto é, 

produz efeitos na realidade, transmudando direitos ou criando obrigações. Intervém, 

pois na realidade, produzindo efeitos. 

Não se pode negar que o orçamento opera alterações na realidade jurídica. 

Permitindo que sejam os tributos exigidos, colocando em posição de sujeição aqueles 

que praticarem fatos geradores, dando nascimento à obrigação tributária. Ademais, 

permite à Administração efetuar a cobrança, lançar, impor restrições e obrigações. A 

publicação da lei orçamentária coloca a Administração em posição sobranceira na 

exigência de seus créditos, na medida em que ocorrerem. De seu turno, vê-se na 

contingência de operar seus instrumentos para realizar seus créditos e, igualmente, nasce 
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para ela a obrigação de perseguir as finalidades ou aplicar os recursos naqueles débitos 

que a lei previu. 

Outro motivo pelo qual o orçamento deixa de ser mera peça financeira para ser 

plano de governo é que os fins têm de ser buscados tal como previstos pelo legislador. 

A posição da Administração Pública é, pois, agir de acordo com as determinações 

constantes da lei específica. 

Alguns autores, no entanto vê, na peça orçamentária, uma mescla de lei em 

sentido material e formal. Dizem que é ela lei material em relação às receitas e vem 

sempre previsto em um ato administrativo é uma manifestação unilateral do Poder 

Público, ou de quem faça suas vezes, no exercício de função administrativa, que produz 

efeitos jurídicos individuais e imediatos. É a posição de Léon Duguit, para quem o 

orçamento é, na despesa, simples operação administrativa, enquanto a receita é lei. 

De seu turno, Gaston Jèze, criador da distinção entre situações gerais e 

impessoais (ato-regra), atos que geram situações individuais e concretas (ato-subjetivo) e, 

por fim, situações que, para que produzam efeitos, necessitam de situação intermediária 

(ato-condição), identifica o orçamento com a terceira espécie. Classifica despesa e receita 

como ato-condição, uma vez que o ato em nada aumenta o conteúdo da lei, mas torna-

se eficaz para determinadas situações. Assim, as receitas estão previstas em lei e tornam-

se efetivas através de atos dos funcionários. O orçamento autoriza esses atos e dá 

eficácia à lei. Em relação às despesas, maior a razão, uma vez que dependem de 

expressa previsão legal. De seu turno, as receitas dominiais independem de previsão 

orçamentária. Daí por que se torna prescindível a previsão orçamentária. 

Em suma, e inserindo-se na discussão, basta a afirmação de que se cuida de lei 

em sentido formal, que estabelece a previsão de receitas e despesas, consolidando 

posição ideológica governamental, que lhe imprime caráter programático. Ao lado de 

ser lei, é o orçamento um plano de governo, mas que deve possuir previsões efetivas de 

ingressos públicos e previsões reais de despesas, equilibradas com aqueles. 
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3.3 CONCEPÇÃO MODERNA DE ORÇAMENTO 

 

Deixando de lado a controvérsia sobre a natureza jurídica do orçamento, 

importa notar que ele vem se firmando e evoluindo para uma nova concepção. Já não 

é somente mera peça financeira de previsão de receitas e despesas, nem está 

simplesmente subordinado à concepção política predominante. Obviamente sofre tal 

influência e identifica-se com o governo dominante. No entanto, não é só isso. 

É claro que, em relação às receitas, devem elas ter previsão normativa e estar 

vinculadas, ademais, à previsão no plano plurianual, na lei de diretrizes e bases, 

desembocando na lei orçamentária anual. Todos devem guardar fina sintonia. A ampla 

previsão na primeira das leis limita a segunda e esta amarra a terceira, de modo a 

apenas consentir nos gastos que estiverem taxativamente previstos nas anteriores. 

Evidente que se cuida, o plano plurianual, de previsão bastante genérica, uma vez que 

quadrienal. No entanto, tem um mínimo de conteúdo, a produzir eficácia vinculativa ao 

legislador anual, que, no primeiro semestre, lança as previsões futuras sobre a peça 

orçamentária anual. Esta, já submetida às leis anteriores, tem o objetivo de explicar os 

desejo do Executivo, inseridos na proposta de lei, que será alterada, na medida do 

possível, pelo legislador, via emendas. 

O que se pretende deixar claro, agora é a nova concepção da lei orçamentária, 

como vinculativa da ação do Estado. Pinto Ferreira propõe uma reforma orçamentária, 

assinala que:  

 

“sem uma boa disciplina orçamentária, não é possível a restauração 

do equilíbrio orçamentário e das finanças públicas. É preciso, assim, retificar a 

elaboração da Lei de Meios: o orçamento não deve continuar a ser uma 

cornucópia de benesses financeiras e eleitorais, mas um órgão de 

planejamento”.106 

 

                                                 
106 PINTO FERREIRA. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 497. 



 122

Com a assunção de novas responsabilidades, a estrutura do Estado moderno 

cede a imperativos de boa administração. Já não bastam boas intenções. O Estado 

através de seus governantes têm o dever de planificar a peça orçamentária, de forma a 

identificar a intenção de cumpri-la. Não pode estabelecer previsões irreais ou fúteis, 

apenas para desincumbir-se de determinação constitucional. A peça orçamentária há de 

ser real. 

A positivação não só do ideário político, mas da concretude da peça 

orçamentária passa a vincular à ação administrativa e à ação política. As finalidades que 

forem inseridas na peça orçamentária deixam de ser ação governamental, mas 

identificam a solidez de compromissos com o cumprimento dos objetivos ali 

consignados. 

Já não se pode admitir um orçamento sem compromissos, apenas para cumprir 

determinação legal. Já não se aceita o governante irresponsável. Longe vai o tempo em 

que se cuidava da mera peça financeira, descompromissada com os interesses públicos. 

Já é passado o momento político em que as previsões frustravam a esperança da 

sociedade. 

A introdução para essa modificação no plano da concretude e efetivação inicia 

com o orçamento participativo. Para que serve ele? Está o governante obrigado a 

acolher as propostas que lhe forem apresentadas? Para que ouvir a sociedade? Trata-se 

de mero jogo lúdico? É mera diversão, tal como os jogos com os cristãos da Antiga 

Roma, que eram devorados pelos leões para gáudio de uma platéia destituída de 

sentido ético? Serviria de mera burilação de ocupante desocupado do governo? Mera 

elucubração mental para brincadeira com os interesses públicos? 

A evidência das respostas às questões formuladas leva-nos à conclusão de que o 

orçamento não pode ser peça financeira, nem apenas simples plano de governo, mas 

representa o compromisso político de cumprimento de promessas sérias levadas ao 

povo. A previsão desperta esperança, expectativa de satisfação dos compromissos, 

certeza de que os desejos serão atendidos. 
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Como disse, o chamado à participação da população para manifestar-se sobre 

os gastos públicos identifica que aquilo que se inserir como previsão da peça 

orçamentária deve ser atendido pelo governante. Nem por outro motivo é que o 

Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001) estabelece no art. 44 que, no 

âmbito municipal: 

“a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do inciso 

III do art. 4° desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas 

públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual, como condição obrigatória para sua 

aprovação pela Câmara Municipal”. 

 

Nem tem sentido que a lei determine a participação popular, o que, aliás, 

deveria ser obrigação do governante, efetuando-se reuniões públicas para discussão 

sobre onde deve o dinheiro ser gasto para depois enganar a população, pois a 

participação popular era “de mentirinha”. Seria ignóbil fazer comícios, travar discussões, 

dar a palavra à população, e, ao final, toda essa mise-en-scène não produzir qualquer 

efeito ou ter qualquer utilidade prática. É essencial que a participação democrática não 

se esgote no mero exercício de escolha dos governantes, mas permita iniciar outro 

processo, qual seja o da participação direta. No entanto, não pode esgotar-se a 

participação no prazer lúdico do palpite. Tem de se consolidar em decisões tomadas na 

sociedade, incluindo-se elas nas decisões que forem formalizadas pelo governante. 

Não se pode brincar impunemente com a população ou colocá-la na mera 

condição de participante de uma comédia. Se for ela ouvida, devem os gastos ser 

alocado na denominada Lei de Meios. 

É verdade que o Chefe do Executivo resta a última palavra, na estruturação e 

elaboração do orçamento. No entanto, a sensibilidade política impõe que sejam 

atendidas reivindicações da população ou que, ao menos, sejam levadas em conta. É 

imperioso que se passe a um estágio democrático mais adiantado, não só com a 

participação do povo nas deliberações do governo, como também que seja ele ouvido e 

atendido em suas angústias e apreensões. Como anota Tarso Genro. 
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“O processo do Orçamento Participativo não se choca somente com a 

estreiteza e as limitações da democracia representativa. Ela também se diferencia 

do ‘conselhismo puro’, aquele processo não-regrado, em que os mais hábeis e 

ativos levam vantagem. E também do ‘populismo tradicional’, meramente 

consultivo, no qual a participação popular é um simples elemento de 

conhecimento, para que o Executivo tome as decisões que lhe pareçam mais 

convenientes.”107 

 

Decorre daí que o orçamento vai perdendo seu caráter autoritário de mera 

alocação de recursos onde e naquilo em que o governo tenha interesse. Resta evidente, 

diante de notável evolução social por que se passa, sensível aos olhos de todos, que já 

não pode o governante elaborar o “seu” orçamento. O possessivo perde seu caráter. É 

ele obra da participação popular juntamente com representantes do governo, em 

saudável mescla democrática, que culmina com a atuação bastante ativa do Parlamento, 

maior ou menor; na busca de soluções técnicas misturadas com políticas, resultando 

obra digna das modernas democracias. 

Na preciosa lição de Ricardo Lobo Torres sobre o orçamento e a vida financeira 

e a conexão com direitos humanos. 

 

“A vida financeira e orçamentária do País deve se ajustar ao culto da 

justiça e dos direitos humanos. Com efeito, duas idéias básicas, de conteúdo 

ético e jurídico, passam a orientar a humanidade na virada do século e do 

milênio: a da supremacia dos direitos humanos e a da busca da justiça. O 

constitucionalismo hodierno não tem por missão apenas garantir uma ordem 

financeira equilibrada, senão que se orienta no sentido de obtê-la e sustentá-la 

com vista à defesa dos direitos humanos e à procura da justiça material. [...] não 

se otimizam os direitos sociais, isto é, se não se concedem as prestações estatais, 

na via do orçamento ou dos serviços públicos, em sua dimensão máxima, mas 

possível”108. 

                                                 
107 GENRO, Tarso; SOUZA, Ubiratan de. Orçamento Participativo: a experiência de Porto Alegre. 4a. ed. 
São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.p. 34. 
108 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: o orçamento na 
Constituição. 2a ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. v. 5. p. 387. 
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Daí é que se pode afirmar que a peça orçamentária vem sofrendo inúmeras 

alterações, transformando-se em algo que envolva a responsabilidade do governante. 

De mera previsão de despesas e receitas, passa para o estágio do plano de governo, 

absorvendo as diversas ideologias em jogo. Mais recentemente, já é o orçamento uma 

peça real de movimentação econômica. 

Nesse sentido, a seguir serão examinadas algumas dimensões que podem indicar 

a contribuição da experiência do Orçamento Participativo de Gravataí para a construção 

da esfera pública democrática e, conseqüentemente, para a própria promoção da 

cidadania e consolidação da democracia no País. 
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4. ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO PLANO DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  

 

Podemos analisar o Orçamento Participativo como instrumento de efetivação 

dos Direitos Fundamentais, através da construção da Democracia Participativa com 

acentuação do desenvolvimento da cidadania ativa.  

Mas, o principal esteio para que haja uma cidadania efetiva passa por uma 

Administração Pública que prime pela transparência e que invoque para si, o papel 

transformador da sociedade contemporânea.  

No cerne desse raciocínio das relações entre Estado, Administração Pública e 

sociedade civil observa-se a opinião expressada por Luís Felipe Colaço Antunes: 

 

“O actual Estado administrativo encontra-se confrontado com uma 

sociedade ao mesmo tempo dividida e relutante em delegar a resolução dos 

seus interesses e conflitos em aparelhos rígidos, legitimados pelos mecanismos 

partidários e representativos. Por sua vez, as organizações espontâneas 

resultantes do pluralismo social, permitem cada vez mais uma relação directa do 

cidadão com a Administração e o Estado. O Estado encontra-se 

permanentemente no dever de repensar o seu papel e os seus objetivos em 

relação à sociedade, assim como no dever de justificar a sua presença e a sua 

ação. Nesta perspectiva pode falar-se de uma função arbitral do Estado, ainda 

que contestada, no sentido de que, salvaguardando os direitos do cidadão e da 

sociedade, deve conter os conflitos, predispondo os serviços necessários à 

satisfação das necessidades colectivas manifestadas segundo as articulações 

sociais e territoriais.”109 

 

Com o enfoque na necessidade de maior transparência e participação na 

Administração Pública José Joaquim Gomes Canotilho denomina democratização da 

administração, a qual pode manifestar-se (i) na substituição das estruturas hierárquico-

autoritárias por formas de deliberação colegial, (ii) introdução do voto na seleção das 
                                                 
109 ANTUNES, Luís Felipe Colaço. A tutela dos interesses difusos em direito administrativo: para 
legitimação procedimental. Coimbra: Almedina, 1989, p. 77. 
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pessoas a quem foram confiados cargos de direção individual, (iii) participação paritária 

de todos os elementos que exercem a sua atividade em determinados setores da 

Administração, (iv) transparência ou publicidade do processo administrativo e (v) gestão 

participada, que consiste na participação dos cidadãos por meio de organizações 

populares de base e de outras formas de representação na gestão da Administração 

Pública.110 

Cabe ressaltar desse modo, que a junção da noção de democracia à de Estado 

de Direito, muito mais do que estabelecer um qualitativo do modo de ser do Estado, é 

responsável pela atribuição aos cidadãos do direito de participação nas decisões 

estatais.111 

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece no parágrafo único do art. 1o que 

“todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. Exemplificando, cumpre registrar que, 

sinalizando o caminho da colaboração entre Administração e população, a Lei Maior 

admite no inc. X do art. 29 “a cooperação das associações representativas no 

planejamento municipal”, concretizando-se, por exemplo, na idealização do plano 

diretor (art. 182 e ss). Por seu turno, o inc. II do art. 194 possibilita uma gestão 

democrática e descentralizada da seguridade social, “com a participação da comunidade, 

em especial de trabalhadores, empresários e aposentados”. Gestões similares estão 

previstas no inc. III do art. 198 (saúde), inc. II do art. 204 (assistência social) e inc. VI do 

art. 206 (ensino público). A conservação do patrimônio cultural brasileiro deve ser 

                                                 
110 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 5a ed. 2a reimp. Coimbra: Almedina, 1992, 
p. 433. O tema democracia administrativa suscita a preocupação com o reforço das garantias de 
determinados direitos fundamentais, pela via da participação dos cidadãos nas organizações e nos 
procedimentos. Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho, “certos direitos fundamentais adquiriam 
maior consistência se os próprios cidadãos participassem nas estruturas de decisão”(idem, p. 558). Para o 
autor, “as condições reais em que se desenvolve a eficácia de um direito fundamental apontam para a 
necessidade de a lei criar estruturas organizatórias funcionalmente efectivantes desse direito” (idem p. 
652). 
111  Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma ser a participação popular na Administração Pública “uma 
característica essencial do Estado de Direito Democrático, porque ela aproxima mais o particular da 
Administração, diminuindo ainda mais as barreiras entre o Estado e a sociedade” DI PIETRO, Maria Sylvia 
Zanella. Participação popular na Administração Pública. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 
v. 191, pp 26-39, jan./mar. 1993, p. 32. 
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promovida com a cooperação da comunidade (§ 1o do art. 216), e a tutela do meio 

ambiente (bem de uso comum do povo) há de ser levada a efeito com a participação da 

comunidade (caput do art. 225), sendo dever do Estado a promoção da educação 

ambiental e da conscientização pública para o fim aludido (inc. VI do art. 255). 

A configuração, no sistema constitucional brasileiro, do direito à participação 

nas decisões estatais, comprova que, de uma perspectiva unidimensional Estado-súdito 

(o indivíduo não era possuidor de direitos diante do Estado, mas unicamente de deveres 

para com o Estado), passou-se a uma perspectiva bidimensional Estado-cidadão (direitos 

e deveres originados do vínculo da cidadania destinam-se tanto ao Estado quanto aos 

indivíduos). A noção de cidadania foi e continua a ser objeto de transformações, razão 

do contínuo aprofundamento de seu conteúdo e extensão de seu alcance. 

Fábio Konder Comparato, traçando a evolução histórica do conceito, distingue 

três etapas da cidadania: (i) a cidadania na civilização greco-romana, (ii) a cidadania 

individualista do Estado liberal e (iii) a nova cidadania no Estado social. Com relação à 

nova cidadania, o autor destaca que sua noção elementar reside “em fazer com que o 

povo se torne parte principal do processo de seu desenvolvimento e promoção: é a 

idéia de participação”.112 Segundo o autor, tal participação há de instaurar-se em cinco 

níveis: (i) na distribuição dos bens, materiais e imateriais, indispensáveis a uma existência 

socialmente digna; (ii) na proteção dos interesses difusos ou transindividuais; (iii) no 

controle do poder político; (iv) na administração da coisa pública, e, (v) na proteção 

dos interesses transnacionais. 

E no que cabe à participação popular na administração da coisa pública, cabe 

transcrever as condições de Fábio Konder Comparato: 

 

“A relevância da atuação administrativa do Estado social é um fato 

sobejamente conhecido. Convém, no entanto, advertir para a falsa dicotomia 

que se procura hoje inculcar, no tocante à distribuição eqüitativa do bem-estar 

social, entre o estatismo e o privatismo. O princípio da participação popular 

                                                 
112 COMPARATO, Fábio Konder. A nova cidadania. In: ____. Direito público: estudos e pareceres. São 
Paulo: Saraiva, 1996, pp.3-24, p. 10. 



 129

permite evitar esses extremos, introduzindo uma linha de ação mais 

democrática na administração da coisa pública”.113 

 

Eis a figura do cidadão que manifesta sua vontade em fazer parte de 

procedimentos passíveis de culminar em decisões estatais que afetem direitos seu, não 

somente de natureza individual, mas de ordem coletiva ou difusa. 

É o cidadão consciente de seus direitos civis, políticos e sociais (porque bem 

informado), e que deseja tomar a palavra e expressar sua opinião nos assuntos relativos 

à condução das atividades públicas. É o cidadão responsável, conhecedor de seu 

compromisso social de intervir na esfera estatal, visando com que as decisões dela 

emanadas possam ajustar-se o mais possível à realidade social. É o cidadão cooperador, 

que almeja não ser visto como intruso ou estranho na organização administrativa, mas 

como o seu principal colaborador. Enfim, é o cidadão participador, que assume posturas 

proativas perante uma Administração Pública que deve agir em proveito dos cidadãos e 

de toda sociedade. 

Clèmerson Merlin Clève enumera cinco qualificativos do vocábulo cidadão,114 

centralizando sua análise na figura do cidadão propriamente participante, ou seja, 

aquele que se insere na esfera decisória da Administração Pública. Para o autor, a 

participação do cidadão na esfera estatal é uma aplicação de mecanismos de democracia 

direta no âmbito das ações estatais: 

 

“A questão da democracia não pode ser posta apenas em termos de 

representatividade. Não há dúvida que em Estados como os modernos não há 

lugar para a prescindibilidade da representação política. Os Estados modernos, 

quando democráticos, reclamam pela técnica de representação popular. A 

nação, detentora da vontade geral, fala pela voz de seus representantes eleitos. 

Mas a cidadania não se resume na possibilidade de manifestar-se, 

periodicamente, por meio de eleições para o legislativo e para o executivo. A 

                                                 
113 Idem, p. 19. 
114 Seriam eles o cidadão eleitor, o agente do poder, o colaborador (gestão privada de interesses públicos), 
o seduzido e o censor. Cf. CLÈVE, Clèmerson Merlin. O cidadão, a Administração Pública e a nova 
Constituição. Revista de Informação Legislativa, Brasília, a, 27, no. 106, pp. 81-98, abr./jun. 1990.  
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cidadania vem exigindo a reformulação do conceito de democracia, 

radicalizando, até, uma tendência, que vem de longa data. Tendência 

endereçada à adoção de técnicas diretas de participação democrática. Vivemos, 

hoje, um momento em que se procura somar a técnica necessária da democracia 

direta. Abre-se espaço, então, para o cidadão atuar, direta e indiretamente, no 

território estatal”.115 

 

Boaventura de Sousa Santos apresenta soluções para o que denomina problema 

democrático: a (necessária) compatibilização em um determinado pais da democracia 

representativa com a democracia participativa. 

A primeira solução é a que admite a coexistência entre as duas espécies 

democráticas: a democracia representativa em nível nacional, convivendo com a de 

democracia participativa local. 

A segunda solução seria a complementaridade, que expressaria uma articulação 

mais intensa entre as duas espécies de democracia. Aqui pressupõe-se que o governo 

reconheça ser possível a substituição de parte do processo de representação e 

deliberação típicos da democracia representativa por mecanismos e procedimentos 

típicos da democracia participativa. O objetivo da complementaridade, para o autor é 

“associar ao processo de fortalecimento da democracia local, formas de renovação 

cultural e da necessidade de inclusão social”.116 Prossegue, esclarecendo que a 

complementaridade seria diferente da coexistência, pois “implica uma decisão da 

sociedade política para ampliar a participação em nível local através da transferência ou 

devolução para formas participativas de deliberação de prerrogativas decisórias a 

princípio detidas pelos governantes”.117 

Boaventura de Sousa Santos propõe três teses para o fortalecimento da 

democracia participativa: (i) fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o 

local e o global, e (iii) ampliação do experimentalismo democrático, no sentido de que 
                                                 
115 Idem, pp. 82-83. 
116 AVRITZER, Leonardo; SANTOS, Boaventura de Sousa. Introdução: para ampliar o cânone democrático. 
In: SANTOS, Boaventura de Sousa (org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p 76. 
117 Idem. 
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as práticas bem-sucedidas de participação originam-se em gramáticas sociais, “nas quais o 

formato da participação foi sendo adquirido experimentalmente”.118 

Mario Nigro afirma que por meio da participação “o Estado procura introduzir 

o mais de sociedade possível em sua esfera atraindo para o campo do aparato estatal o 

maior número de interesses sociais e garantindo sua defesa e gestão aos seus titulares, 

considerados singularmente ou em grupo; ...”.119 

É possível afirmar que os mecanismos participativos exercem um duplo papel 

informativo. De um lado, propiciam a obtenção de dados por parte dos cidadãos; de 

outro, habilitam o órgão administrativo decididor, tornando-o apto a emitir um 

provimento mais acertado e mais justo, pois estabelece um maior conhecimento acerca 

da situação subjacente à decisão administrativa. 

O emprego de mecanismos participativos enseja a criação de espaços de efetiva 

negociação, nos quais as decisões administrativas são tomadas, não somente a partir da 

perspectiva da ponderação ou da harmonização dos interesses envolvidos, mas também 

sob a ótica da reciprocidade de concessões. O enfoque da negociação significa que a 

Administração Pública, empresas, organizações não-governamentais e cidadãos 

mutuamente cedem sobre pontos relativos ao objeto em discussão, favorecendo a 

obtenção de um equilíbrio de interesses originalmente contrapostos, que permaneceriam 

contrapostos se não fosse pela ocorrência de trocas e concessões entre as partes. 

Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernández apresentam três 

justificativas para o fomento ao exercício da participação popular na Administração 

Pública. 

Primeiramente, a consciência da necessária aproximação do poder com a 

sociedade em substituição à separação antes dominante, e que servira de base à 

construção liberal. Em segundo lugar, a exigência de afastar os riscos que um governo 

dominado por burocratas pode gerar para a sociedade, tornando possível a identidade 

entre governantes e governados. E em terceiro lugar, considerando ser a ideologia 

                                                 
118 Idem, p. 78. 
119 NIGRO, Mario. Il nodo della partecipazione. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civille, Milão, 
ª34, no. 1, p. 230. 
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participativa um autêntico contraponto ao desenvolvimento dos sistemas burocráticos, 

os autores defendem que a Administração participada ou concertada é uma técnica 

essencial de eficiência, a qual visaria complementar ou substituir a tradicional 

Administração autoritária. De acordo com os autores, “a idéia de participação dos 

administrados nos processos de decisão parece capaz não somente de diminuir as 

disfunções organizativas e burocráticas, mas também de obter um novo consensus, uma 

nova legitimidade (...) que permita superar a atual crise do poder autoritário...”.120 

Com efeito, percebe-se que a efetivação do direito à participação na esfera 

administrativa – o qual pode ser consubstanciado pela estruturação de Conselhos de 

Políticas Públicas que contem com a participação de membros da comunidade ou de 

organizações da sociedade civil – têm grande importância na efetivação dos direitos 

fundamentais, notadamente por tratar-se, esta efetivação, de um resultado direto do 

desenvolvimento da ação administrativa. 

Não há dúvidas de que a crise do modelo providencialista pôs em xeque a 

figura do Estado prestador, trazendo à baila a discussão em torno de uma co-

responsabilidade entre Estado, empresas e sociedade na busca da concretização de uma 

extensa lista de direitos – sobretudo aqueles com sede constitucional – e portanto 

caracterizados formal e materialmente como direitos fundamentais.121 

                                                 
120 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón; GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Curso de Derecho administrativo. 6a 
ed. Madrid: Civitas, 1999, v. 2. p. 84. 
121 Para Jorge Miranda, direitos fundamentais são “direitos ou posições subjectivas das pessoas enquanto 
tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, 
seja na Constituição material – donde, direitos fundamentais em sentido material” in MIRANDA, Jorge. 
Manual de Direito Constitucional: direitos fundamentais. Coimbra, 1988, t. 4, p. 7. Segue o autor “são 
direitos inerentes à própria noção da pessoa, como direitos básicos da pessoa, como os direitos que 
constituem a base jurídica da vida humana no seu nível actual de dignidade...” Idem, p. 9. José Joaquim 
Gomes Canotilho afirma que direitos fundamentais materiais seriam “os direitos que conferem 
subjectivamente um espaço de liberdade de decisão e de auto-realização, servindo simultaneamente para 
assegurar ou garantir a defesa desta subjectividade pessoal”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 
Constitucional. 5a ed. 2a reimp., 1992, p. 542. Robert Alexy sustenta que direitos fundamentais em sentido 
formal seriam posições tão importantes que a decisão sobre sua outorga (ou não outorga) não pode estar 
inserida no campo da lei. Por seu turno, a concepção material de direitos fundamentais é determinada 
pelo conceito de dignidade da pessoa. E acrescenta, no que tange aos direitos à prestações do Estado, que 
“toda a concepção material dos direitos a prestações inclui uma resposta à questão de saber se, desde o 
ponto de vista do direito constitucional, as posições de direitos a prestações que se têm em mira são tão 
importantes que não podem ser confiadas à simples maioria”. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos 
fundamentales, 1997, pp. 432-435. No Brasil considerado a abertura material consagrada pelo § 2º do 
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Para Gilmar Ferreira Mendes: 

 

“Os direitos fundamentais são, a um só tempo, direito subjetivos e 

elementos fundamentais da ordem constitucional objetiva. Enquanto direitos 

subjetivos, os direitos fundamentais outorgam aos titulares a possibilidade de 

impor os seus interesses em face dos órgãos obrigados. Na sua dimensão como 

elemento fundamental da ordem constitucional objetiva, os direitos 

fundamentais – tanto aqueles que não asseguram, primariamente, um direito 

subjetivo, quanto aqueles outros,  concebidos como garantias individuais – 

formam a base do ordenamento jurídico de um Estado de Direito 

Democrático”.122 

 

Frederich Muller define os direitos fundamentais como: 

 

“(...) normas, direitos iguais, habitação dos homens, i.é, dos cidadãos, 

a uma participação ativa. No que lhes diz respeito, fundamentam juridicamente 

uma sociedade libertária, um estado democrático. Sem a prática dos direitos do 

homem e do cidadão, ‘o povo’ permanece em metáfora ideologicamente 

abstrata de má qualidade”.123 

 

Os direitos fundamentais têm origem nas transformações pelas quais passa a 

humanidade, e advêm das demandas e necessidades do homem em virtude da sua 

existência, sobrevivência e desenvolvimento. Nas palavras de Norberto Bobbio, “são 

direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por lutas em 
                                                                                                                                                            
art. 5o da Lei Maior, Ingo Wolfgang Sarlet conceitua direitos fundamentais como “todas aquelas posições 
jurídicas concernentes às pessoas que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu 
conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, 
portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem 
como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se a Constituição 
material, tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do 
Catálogo)”SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3a. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003, p. 85. 
122 MENDES, Gilmar Ferreira. A doutrina constitucional e o controle da constitucionalidade como garantia 
da cidadania. Declaração da Inconstitucionalidade sem a pronúncia de nulidade no direito brasileiro. 
Revista de direito administrativo, Rio de Janeiro, v. 191, pp. 40-60, jan./mar. 1993, p. 44. 
123 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo: A Questão Fundamental da Democracia. São Paulo: Max 
Limonad, 2000.p. 63. 
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defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não 

todos de uma vez e nem uma vez por todas”.124 Dessa natureza histórica resultou o 

surgimento de fases, gerações ou dimensões dos direitos fundamentais.125 

Atualmente, vigora o entendimento de que haveria ao menos três dimensões 

consolidadas, havendo aqueles que sustentam ou vislumbram a quarta e a quinta 

dimensões de direitos fundamentais.126 

Os direitos fundamentais de primeira dimensão são oriundos do pensamento 

liberal do século XVIII, possuem forte caráter individualista e exigem uma abstenção do 

Estado. Aqui se englobam os direitos à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, à 

participação política, entre outros direitos que passaram a ser referidos genericamente 

como direitos civis e direitos políticos.  

Entre os direitos fundamentais de segunda dimensão estão os direitos sociais, 

culturais e econômicos, os quais encontram sua gênese no século XIX, notadamente a 

                                                 
124 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Regina Lyra. 2a tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004. 
125 Emprega-se o termo dimensão, e não geração de direitos fundamentais, uma vez que não se trata de 
direitos que existem em períodos distintos e isolados. Embora surjam em épocas diversas, passam a 
coexistir e reforçar-se uns aos outros, de modo que a existência de uma nova dimensão não implica a 
extinção daquela que a precedeu.  
126 A doutrina não é unânime em relação à existência de uma quarta dimensão de direitos fundamentais. 
Na visão de Paulo Bonavides, a quarta dimensão surgiria a partir da noção ampla da globalização, 
fenômeno integrado por aspectos não somente de índole econômica, mas igualmente política e cultural, 
entre outros. É no tocante à globalização política que se poderia extrair a idéia de globalização dos 
direitos fundamentais, o que se equivaleria a “universalizá-los no campo institucional” (BONAVIDES, 
Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19a ed. São Paulo: Melhoramentos, 2006. p. 524). Os direitos de 
quarta dimensão levariam a última fase do processo de institucionalização do Estado Social, de forma que 
englobam o direito à democracia, à informação e ao pluralismo. Tais direitos culminariam na efetiva 
globalização política e, por via de conseqüência, na liberdade de todos os povos. Lembrando-se que o 
surgimento de uma nova dimensão de direitos não elide ou supera as dimensões anteriores (ao contrário, 
as pressupõe); o direito à democracia globalizada significa a ampla responsabilidade – planos nacional, 
internacional, transnacional – pela defesa, proteção e principalmente efetivação dos direitos das outras 
três dimensões. Nas palavras de Paulo Bonavides, “a nova universalidade procura, enfim, subjetivar de 
forma concreta e positiva os direitos de tríplice geração na titularidade de um indivíduo que antes de ser 
o homem deste ou daquele país, de uma sociedade desenvolvida ou subdesenvolvida, é pela sua condição 
de pessoa um ente qualificado por sua pertinência ao gênero humano, objeto daquela universalidade” 
(idem, p. 527). Norberto Bobbio menciona uma quarta dimensão, porém relacionando-a à bioética, ou 
seja, “aos efeitos cada vez mais traumáticos de pesquisa biológica, que permitirá manipulações do 
patrimônio genético de cada indivíduo”. (BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Regina 
Lyra. 2a tiragem. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.) Para o autor, tanto a quarta, quanto a terceira 
dimensões constituem-se em “expressão de aspirações ideais, às quais o nome de ‘direitos’ serve 
unicamente para atribuir um título de nobreza”(idem, p. 9). 
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partir da percepção de que as formais consagrações dos direitos à liberdade e à 

igualdade não implicavam necessariamente a sua realização do ponto de vista 

substancial.127 Para a realização dessa categoria de direitos fundamentais – v.g., direitos à 

saúde, à educação, ao trabalho, assistência social – seriam exigidas intervenções ativas, 

prestações por parte do Estado.128 A titularidade desses direitos, compreendida como a 

densificação do princípio da justiça social129 continua pertencendo ao indivíduo, não 

podendo ser confundidos com direitos coletivos ou difusos. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão, conhecidos por expressarem 

valores atinentes à solidariedade e à fraternidade, são construídos em torno da 

titularidade coletiva ou difusa de um certo elenco de direitos, fruto de reivindicações e 

destinados à proteção de grupos humanos, povos, nações, coletividades regionais ou 

étnicas. Enfim, destinam-se ao gênero humano, em sentido amplo. Originalmente 

formatados no âmbito internacional, seriam aqueles direitos decorrentes da percepção 

da divisão do mundo entre nações desenvolvidas, nascendo na segunda metade do 

século XX, a partir de reflexões sobre temas como desenvolvimento segundo o qual 

constituem direitos dessa dimensão os relativos: (i) ao desenvolvimento; (ii) à 

autodeterminação dos povos; (iii) à paz; (iv) ao meio ambiente e à qualidade de vida; 

                                                 
127 Celso Lafer alude a uma complementaridade entre as duas primeiras dimensões, pois os direitos 
fundamentais de segunda dimensão “buscam assegurar as condições para o pleno exercício dos primeiros, 
eliminando ou atenuando os impedimentos ao pleno uso das capacidades humanas” (LAFER, Celso. A 
reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. 5a reimp. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 127). Todavia, o autor aponta uma contradição no campo da 
tutela desses direitos, pelo fato de “os direitos de primeira geração almejarem limitar os poderes do 
Estado, demarcando com nitidez a fronteira entre Estado e sociedade, e os direitos de segunda geração 
exigirem a ampliação dos poderes do Estado” (idem, p. 129). Com efeito, a positivação dos direitos 
fundamentais de segunda geração trouxe problemas ligados à sua realização, inaugurando-se a temática 
da eficácia social ou efetividade das normas constitucionais que os reconhecem entendida por Luis Barroso 
como a “concretização do comando normativo, sua força operativa no mundo dos fatos” (BARROSO, 
Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 220). 
128 Ressalva Ingo Wolfgang Sarlet que os direitos fundamentais de segunda dimensão “não englobam 
apenas direitos de cunho positivo, mas também as assim denominadas ‘liberdades sociais’, do que dão 
conta os exemplos da liberdade de sindicalização, do direito de greve, bem como o de reconhecimento 
de direitos fundamentais aos trabalhadores, tais como o direito a férias e ao repouso semanal 
remunerado,...”(SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3a ed, 2003, p. 53) 
Todavia, alerta o autor que tais direitos abrangem “bem mais do que os direitos de cunho prestacional, de 
acordo com o que ainda propugna parte da doutrina, inobstante o cunho ‘positivo’possa ser considerado 
com o marco distintivo desta nova fase na evolução dos direitos fundamentais” (idem). 
129 Idem. 
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(v) à conservação e utilização do patrimônio comum da humanidade – histórico e 

cultural, e (vi) à comunicação. 

Importa evidenciar que o Estado não pode desobrigar-se do seu papel de 

indutor, promotor e garantidor dos direitos fundamentais. Ao contrário, cumpre à 

organização estatal – mormente por meio de seu aparato administrativo – exercer ações 

em número, extensão e profundidade suficientes para bem desincubir-se da obrigação 

constitucional de realizar um dos valores que fundamentam a República Federativa do 

Brasil: a dignidade da pessoa humana (inc. III do art. 2o da Constituição Brasileira).130 

Ao lado disso, cumpre frisar que os direitos sociais encontram-se intimamente 

relacionados com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Paulo Bonavides assegura que “uma linha de eticidade vincula os direitos sociais 

ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o qual lhes serve de regra 

hermenêutica"131 e por isso ressalta que: 

 

“A observância, a prática e a defesa dos direitos sociais, a sua 

inviolável contextura formal, premissa indeclinável de uma construção material 

sólida desses direitos, forma hoje o pressuposto mais importante com que fazer 

eficaz a dignidade da pessoa humana nos quadros de uma organização 

democrática da Sociedade e do Poder”.132 

 

Assim, nesta seara, há um itinerário obrigatório a ser percorrido pelo ente 

estatal, mormente em respeito aos valores fundamentais do Estado Brasileiro disposto 

no art. 1o da Lei Maior. 

No cenário deste Estado Constitucional, acrescenta José Ortiz Dias que “os 

genéricos e clássicos fins estatais (...) concretizam-se em grande parte (...) na satisfação 

                                                 
130 José Afonso da Silva aduz que “a dignidade da pessoa humana constitui um valor que atrai a realização 
dos direitos fundamentais do homem, em todas as suas dimensões, e, como a democracia é o único 
regime político capaz de propiciar a efetividade desses direitos, o que significa dignificar o homem, é ela 
que se revela como o seu valor supremo, o valor que a dimensiona e humaniza”(SILVA, José Afonso da. A 
dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de Direito Administrativo, Rio 
de Janeiro, v. 212, pp. 89-94, abr/jun. 1998, p. 94). 
131 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 19a ed. São Paulo: Melhoramentos, 2006.p. 595. 
132 Idem, p. 594. 
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efetiva dos direitos fundamentais da pessoa, principalmente a cargo das Administrações 

Públicas, ...”133 E explicita:  

 

“A clássica, indeterminada e universalista função dos fins estatais como 

o bem comum, o ‘interesse público’, as necessidades públicas, concretizam-se na 

atualidade (em sua grande maioria) na satisfação dos direitos humanos e nas 

liberdades positivas da pessoa. Objetivo primordial das Administrações Públicas 

em nosso tempo deve ser precisamente a satisfação dos direitos e liberdades 

fundamentais, sendo missão do Direito Administrativo garantir efetivamente 

essa satisfação”.134 

 

Ora, uma vez engendradas as políticas públicas voltadas à promoção dos 

direitos fundamentais – sobretudo daqueles de caráter social -, é por intermédio do 

exercício da função administrativa que o Estado irá efetivar tal direito. Por isso, em 

última análise, sua efetivação ocorrerá por meio de uma ação administrativa. 

Os indivíduos e as organizações da sociedade civil têm o direito de pleitear 

perante a Administração Pública a efetivação dos direitos fundamentais. As 

correspondentes obrigações administrativas destinadas a conferir respostas a tais 

reivindicações encontram-se baseadas em competências e procedimentos fixados em lei; 

decorrem de posturas que devem ser assumidas em virtude de diretrizes e políticas 

públicas formuladas pelo governo, tudo em atendimento aos valores fundamentais do 

Estado Brasileiro, previstos na Constituição de 1988. 

No entanto, é essencial que a organização, a composição e o funcionamento da 

Administração Pública encontrem-se devidamente aparelhados e preparados para 

conferir elevado grau de realização aos direitos fundamentais, em todas as suas 

dimensões. 

                                                 
133 ORTIZ DIAS, José. El horizonte de las administraciones públicas en el cambio de siglo: algunas 
consideraciones de homenage al Profesor Dr. D. Ramón Martín Mateo, Valencia: Tirant to Blanch, 2000, 
t. 1, pp. 63-117, pp. 70-71.  
134 Idem, p. 70. 
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E como “o exercício das funções estatais apenas pode legitimar-se como 

instrumento de realização e tutela da dignidade da pessoa humana”,135 a função 

administrativa deverá não somente pautar-se em atenção a esse valor, mas também ser 

desempenhada no sentido de que as decisões são tomadas pelos agentes, órgãos e 

entidades administrativas estejam o mais próximo possível dos anseios do indivíduo e da 

sociedade. Isso demanda a obrigatória disponibilização de canais participativos aos 

cidadãos, gerando soluções concertadas, tornando possível a concretização do ideal 

constitucional da dignidade da pessoa humana. 

Por isso, concorda-se com Marçal Justen Filho, para quem importa revisar os 

pressupostos e as formas de abordagem do direito administrativo. É um dos possíveis 

novos eixos desse ramo jurídico decorreria de tese defendida pelo autor, que prega a 

personalização do direito administrativo, ao revelar que o núcleo da disciplina jurídica 

“não é o poder (e suas conveniências), mas a realização do interesse público – 

entendido como afirmação da supremacia da dignidade da pessoa humana”136. 

Concorda-se com Ingo Wolfgang Sarlet, para quem “os direitos fundamentais 

vinculam os órgãos administrativos em todas as suas formas de manifestação e 

atividades, na medida em que atuam no interesse público, no sentido de um guardião e 

gestor da coletividade”.137 

Na esfera administrativa, o consenso entre Administração Pública, cidadãos e 

sociedade civil – ou ao menos as decisões administrativas previamente negociadas – 

resultam do exercício do direito de participação da Administração Pública. 

Assim, a concordância ou aderência dos cidadãos aos provimentos emitidos 

pelos centros decisórios administrativos será uma conseqüência de maior legitimidade 

dessa decisão, pois seus pleitos, opiniões e sugestões foram ao menos apreciados. Isso 

acarreta maior eficiência e efetividade das decisões administrativas, sendo o caso de 

defender-se hodiernamente a legitimidade pela participação, inclusive como meio de 

                                                 
135 JUSTEN FILHO, Marçal. Conceito de Interesse Público e a “personalização” do direito administrativo. 
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, no. 26, pp. 115-136, 1999, p. 127.  
136 Idem, p. 129. 
137 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3a ed. 2003, p. 347. 
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obter-se maior eficiência no desempenho da função administrativa e maior justiça da 

decisão administrativa. 

Parece estreme de dúvidas que a estruturação e a consolidação de uma 

Administração Pública Democrática, com a observância generalizada do direito à 

participação nas decisões estatais, representa um inestimável reforço para que o Estado 

possa desincumbir-se daquela que é a maior de todas as suas atribuições no mundo 

contemporâneo: a de responsável primário pela efetivação dos direitos fundamentais. 

É preciso estabelecer canais de participação popular permanente de modo que o 

exercício de uma cidadania ativa molde toda a atuação estatal, isto é, que seja capaz de 

interferir nas decisões socioeconômicas pelo exercício de pressão legítimo. Assim, todo o 

espaço existente dentro do Estado deve estar organizado, de forma a permitir que a 

sociedade se manifeste, visto que o voto é apenas uma das fases da democracia, que só 

ganha concretude ao viabilizar a participação no processo de construção do Estado. 

A importância da descentralização radical de poder se dá na medida em que a 

centralização administrativa e governamental implica um distanciamento entre vontade 

política e detentores do poder político, enquanto a descentralização dá lugar à 

formação de pequenos núcleos de exercício de poder que permitem o resgate do 

sentimento de pertença pelos sujeitos, uma vez que são concretamente inseridos na 

realidade social que os cerca. 

Logo, é preciso governos que busquem um novo sentido de poder, que 

“empoderem” aqueles que nunca tiverem poder e estes passem a ser sujeitos das 

políticas públicas e não meros objetos. Não há dúvida que isso significa radicalizar a 

democracia e fortalecer o Estado para que exerça seu papel moderador, com ampliação 

da democracia participativa, que deve ser um processo em permanente movimento, 

capaz de se redefinir constantemente e permitir a inclusão das diferenças e uma real 

legitimação do sistema. 

O “empoderamento” para a participação social da população em seus espaços 

de atuação locais requer, além do ajuste político do Estado Democrático de Direito no 

que tange à garantia dos direitos fundamentais, uma re-construção do papel do Estado 
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na sociedade. Reconstrução do plano educativo (centrada na educação crítica de 

qualidade para muitos dentro do público), cultural (conformação de uma nova política 

de participação na qual o direito das garantias individuais esteja contemplado na 

coletividade), e de inclusão no mundo do trabalho e nos demais ambientes de 

construção coletiva da qual o ser humano faz parte. Uma inclusão ampla que permita 

aos brasileiros, a partir de sua inclusão real, vivenciar e contemplar o sentido amplo da – 

até então – histórica ilusão de liberdade, igualdade e fraternidade. 

O protagonismo dos sujeitos materializa o conteúdo dos direitos consagrados 

no texto constitucional, afastando a configuração tradicional dos direitos como simples 

posições jurídicas individuais. Cultiva, no seio da população, o sentimento 

constitucional, em vista da consolidação de um Estado Social e Democrático de Direito, 

visto que uma real democracia não se efetiva apenas pela sua dimensão política, se não 

também pela social, cultural, familiar, tecnológica, isto é, pela dimensão existencial dos 

cidadãos. 

Segundo Cláudio Roberto de Jesus sobre a proposta do Orçamento 

Participativo “pode ser interpretada como um tipo de política que procura maximizar o 

desempenho institucional, captando as demandas dos diversos grupos e racionalizando 

os limitados recursos, tudo isso com o respaldo da participação – de caráter 

deliberativo”. 

Como visto nos capítulos anteriores, existem diversos instrumentos 

internacionais, que tutelam a efetivação da democracia representativa e a cidadania. 

O que se quer evidenciar com o presente trabalho, é a experiência local do 

município de Gravataí no Rio Grande do Sul, no que tange a implementação do 

Orçamento Participativo, consubstanciando como resultado da prática do instrumento, 

não em uma democracia representativa mas, sim na construção de uma democracia 

participativa, onde cada cidadão pode livremente, ativamente, contribuir para o 

desenvolvimento da sua cidade. 

Dessa forma, o Orçamento Participativo, realiza um processo de construção 

temporal da educação cidadã dos gravataienses, utilizando-se para isso de um novo 
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modelo de gestão pública, onde o Poder Executivo municipal, compartilha das suas 

atribuições, da definição de alocação de verbas para as obras de investimento da cidade. 

A prática de discussão das prioridades dos investimentos públicos, traz um 

amadurecimento paulatino na sociedade, fortalecendo as decisões do Poder Público 

municipal, pois as atitudes da municipalidade contam com o respaldo da comunidade, 

que de forma democrática elegeu suas prioridades, suas obras, suas demandas. 

Os resultados do OP ao longo do tempo resultam em uma efetiva concretização 

da consciência cidadã, pois esse exercício carece de uma organização, um associativismo, 

para que nas estâncias decisórias se pense na cidade como um todo, tendo como fruto 

dessa organização o bem comum. 

Na seqüência conheceremos um pouco do município de Gravataí e o 

funcionamento do Orçamento Participativo gravataiense. 

  

4.1 A EVOLUÇÃO DO INSTRUMENTO E SEU FUNCIONAMENTO EM GRAVATAÍ 

 

O Orçamento Participativo é um processo que mistura os instrumentos de 

Democracia Direta e semidireta, numa concepção de Democracia Participativa. O 

orçamento é gerenciado e fiscalizado pela população, estabelecendo um novo 

paradigma político de inclusão no município de Gravataí, tendo como um dos fatores a 

descentralização dos investimentos públicos. 

O processo foi implantado na cidade em 1997, possuindo como preceito 

fundamental à participação popular na tomada de decisões sobre os investimentos 

realizados pelo Poder Público Municipal, através de mecanismos onde os munícipes 

integram os procedimentos decisórios em plenárias realizadas em regiões e 

microrregiões. 

Com a implementação do Orçamento Participativo na cidade de Gravataí, 

(hoje, o mais atuante ainda em vigor no país, tendo em vista o desmantelamento do 

Orçamento Participativo de Porto Alegre), podemos falar no estabelecimento de uma 



 142

nova esfera pública e de co-gestão, advindos das práticas estabelecidas pelo uso do 

Orçamento Participativo. 

A prática implantada pela administração municipal de Gravataí constituiu uma 

ruptura com a visão política tradicional, onde o cidadão costumeiramente tem sua ação 

limitada pela forma da democracia representativa, perdendo de certa maneira o 

controle sobre os seus representantes, pois o eleitor tipicamente só é chamado a se 

manifestar sobre as suas opções no período de eleições obrigatórias. 

Comumente observamos no cenário nacional e internacional ações políticas que 

privilegiam os interesses privados sobre os interesses públicos, abrindo espaço para ações 

de cunhos: “populistas”, “burocráticas” e “clientelistas”, desembocando num obstáculo 

praticamente intransponível para o exercício pleno da soberania popular. 

A comunidade, através do processo de democracia participativa, realizado por 

meio das quinze regiões administrativas em que foi dividida a cidade, prioriza as obras e 

os serviços de que necessitam, elegem os delegados e os conselheiros regionais, bem 

como elaboram o Regimento que orienta o funcionamento do Conselho do Orçamento 

Participativo.  

Criando desta forma uma esfera pública não estatal, onde a comunidade institui, 

autonomamente, tanto o processo de co-gestão da cidade, quanto os mecanismos de 

controle social sobre o Estado. 

O método adotado, não visa excluir nenhum outro mecanismo já existe, e sim 

de agregar novos elementos para fomentar a democracia, mediante ação política da 

sociedade organizada. A Câmara de Vereadores, por exemplo, permanece, 

evidentemente, com todas as suas prerrogativas constitucionais, principalmente quanto à 

discussão e aprovação da peça orçamentária. 

O Orçamento Público está previsto como já foi dito na  Constituição Federal, 

na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município como uma lei de iniciativa do 

poder Executivo. 

A Administração de Gravataí, ao elaborar o Orçamento Público em parceira 

com a comunidade, estabelece um “contrato social” entre o governo e a sociedade. 
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Ressalta-se que nesse processo o fundamental é a vontade política para concretizar e 

efetivar todo o processo. 

O Orçamento Participativo, em Gravataí, tem como previsão legal o artigo 98 

da Lei Orgânica Municipal, que expressa de forma categórica que:  

 

“art. 98. 

Cumpre ao Município, a adoção de mecanismos que possibilitem 

ampla participação e amplo acompanhamento popular na aplicação e 

administração de todos os recursos financeiros postos à sua disposição”138. 

 

Embora seu funcionamento esteja previsto na Lei Orgânica Municipal, a sua 

regulamentação não se dá por lei do município, mas sim, pela própria comunidade 

organizada através de um conselho eleito diretamente pela comunidade nas plenárias 

regionais. 

O Orçamento Participativo é um processo em constante aperfeiçoamento e 

sujeito a adaptações devido ao amadurecimento da consciência dos cidadãos. O 

Regimento Interno, discutido e aprovado no Conselho do Orçamento Participativo 

durante o último trimestre de cada ano, estabelecendo as diretrizes e formas de 

funcionamento do processo para o próximo ano. Todas as regiões divididas do 

município possuem representação no referido Conselho. 

Conforme dados do IBGE de 01.07.2006, Gravataí conta com uma população 

estimada de 270.763139 habitantes, e 160.312 eleitores conforme dados do TSE140 de 

junho de 2007, e uma área de 497,84 Km quadrados. Para melhor gerenciamento das 

demandas, o município foi dividido, como já exposto, em 15 regiões respeitando os 

limites das principais vias da cidade, questões geográficas e culturais dos munícipes. Cada 

região por sua vez, foi subdividida por microrregiões que podem ser compostas de um 

bairro ou por uma junção de vários conforme a cultura e localização dos mesmos. 
                                                 
138 GRAVATAI, Lei Orgânica do Município. Gravataí: Câmara Municipal, 1990. 
139 IBGE disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 acessado em 17 de julho de 
2007. 
140 Tribunal Superior Eleitoral, disponível em http://www.tse.gov.br/internet/index.html acessado em 17 
de julho de 2007. 
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Há 12 anos Gravataí experimenta esse processo contínuo de transformação e 

mudança. Mudança na qualidade de vida da cidade, que é visível no número de praças 

e unidades básicas de saúde, na restauração, construção e qualificação das escolas 

municipais. Mudança clara na pavimentação das ruas, em obras de drenagem e 

saneamento e na iluminação pública, nas áreas urbana e rural. 

Tais transformações e mudanças decorrem da bem sucedida implementação do 

processo do Orçamento Participativo, com notória consolidação em Gravataí, 

comprovada pela elevada participação e envolvimento significativo do número de 

moradores do município nas plenárias, que chegou a obter o índice de 21% do total de 

eleitores participantes nas mesmas. 

A estrutura administrativa do Executivo dá-se pela SMERC – Secretaria 

Municipal Especial de Relações Comunitárias, que elabora o processo de organização, 

suporte administrativo, assessoramento e estabelece contato permanente com o 

Conselho do Orçamento Participativo e viabiliza suas decisões. 

Duas etapas no processo estabelecem a participação direta das comunidades 

através de plenárias: a rodada de Plenárias Regionais e a realização das Plenárias 

Microrregionais. Ao término dessa fase iniciam-se as discussões nos fóruns eleitos durante 

as plenárias: Fórum Regional de Delegados e Conselho do Orçamento Participativo. 

 

4.2 DA ESTRUTURA 

 

4.2.1 SMERC – Secretaria Municipal Especial de Relações Comunitárias 

A SMERC, como secretaria, oferece suporte administrativo ao processo do 

Orçamento Participativo. É dela a responsabilidade de organização das Plenárias 

Regionais e Microrregionais, assim como, a de garantir e seguir orientações do Conselho 

do Orçamento Participativo. 

Serve ela também de elo entre os conselheiros, os delegados e a comunidade 

com as equipes técnicas das secretarias municipais. A Secretaria Municipal Especial de 
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Relações Comunitárias é composta pelo secretário municipal, chefe de gabinete, 

coordenadorias regionais do Orçamento Participativo, funcionários e estagiários. 

 

4.2.2 Plenárias Regionais 

 

Primeira etapa do processo, onde se realizam 15 grandes plenárias regionais. 

Nelas reúnem-se os moradores das microrregionais que as compõem.  

Através do credenciamento realizado, chega-se ao número exato de 

participantes maiores de 16 anos e residentes de cada vila ou bairro. Pelos números 

apresentados, será indicada a quantidade de delegados titulares e suplentes que cada 

microrregião terá direito de eleger nas respectivas plenárias microrregionais. O número 

de delegados é determinado de forma regimental.141 

Nestas Plenárias são escolhidos os três principais temas gerais da cidade, que 

serão trabalhados no ano seguinte de forma prioritária pela administração pública, estas 

são as chamadas temáticas no Orçamento Participativo. 

Nesta também, o Executivo Municipal realiza uma prestação de contas para a 

comunidade sobre obras, serviços e situação financeira do município. A comunidade 

tem a oportunidade de questionar e opinar sobre as ações governamentais. 

Por fim, são eleitos os conselheiros regionais, titulares e suplentes que irão 

compor o Conselho do Orçamento Participativo. 

Abaixo segue a forma na qual a cidade está divida por regiões142. 
 

                                                 
141 Art. 5°, § 1° do Regimento Interno do Orçamento Participativo de 2007. 
142 GRAVATAÍ. Orçamento Participativo. Disponível em: http://www.gravatai.rs.gov.br. Acesso em 17 de 
julho de 2007. 
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No quadro   abaixo    o cronograma  de   atividades   das plenárias regionais do 

Orçamento Participativo de 2007.143              

 

                                                 
143 GRAVATAÍ. Orçamento Participativo. Disponível em: http://www.gravatai.rs.gov.br. Acesso em 17 
de julho de 2007. 
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4.2.3 Plenárias Microrregionais 
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Segunda etapa do processo, onde se realizam plenárias em cada uma das 77 

microrregiões que garantiram sua participação pela presença nas plenárias regionais. 

No primeiro ponto de discussão os moradores (maiores de 16 anos) classificam 

através do voto as suas sugestões de obras, que no decorrer do processo passarão por 

uma análise técnica e financeira dos órgãos da Prefeitura Municipal, com 

acompanhamento do Conselho do Orçamento Participativo e dos Fóruns de Delegados. 

No segundo momento de discussão, são eleitos de forma direta, os delegados 

titulares e suplentes, representantes da microrregião a qual pertençam. Nada impede 

que sejam realizadas plenárias microrregionais extraordinárias, que serão convocadas 

conforme a necessidade durante o desenvolver da peça orçamentária. 

O conjunto de delegados eleitos em uma região, será parte integrante da 

composição do Fórum Regional de Delegados. 

Abaixo segue o calendário das reuniões das plenárias microrregionais do ciclo de 

2007, determinando quais as localidades que compõem cada microrregião, data e 

local144. 

 

 

                                                 
144 GRAVATAÍ. Orçamento Participativo. Disponível em: http://www.gravatai.rs.gov.br. Acesso em 17 de 
julho de 2007. 
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4.2.4 Fórum Regional de Delegados 

 

O Fórum Regional é formado pelo conjunto de delegados titulares e suplentes 

de cada região, espaço onde todos têm direito de expressar as suas propostas e opinião, 

mas o voto fica restrito aos titulares ou no caso de falta do titular o seu suplente o 

representa, exercendo a titularidade. 

Neste fórum é definida a forma de distribuição dos recursos destinados à região 

para cada microrregião. Definidos os valores, os delegados irão priorizar 

hierarquicamente as obras sugeridas nas plenárias microrregionais, até o limite das 

verbas disponibilizadas. 

O fórum homologa as obras definidas, que posteriormente serão encaminhadas 

ao Conselho do Orçamento Participativo (COP), para apreciação e referendo. 

 

 

4.2.5 Conselho do Orçamento Participativo 
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É formado por dois conselheiros titulares e dois conselheiros suplentes em cada 

uma das regiões administrativas da cidade, um representante titular e um suplente 

indicado pela UMAMEC (União Municipal das Associações de Moradores e Entidades 

Comunitárias), um representante titular e um suplente indicados pelo STPMG (Sindicato 

dos Servidores Públicos e Servidores Municipais de Gravataí), um representante titular e 

um suplente indicados pelo SPMG (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública 

Municipal em Gravataí), três representantes titulares e três suplentes, indicado pelo 

executivo e o Secretário da Secretaria Municipal Especial de Relações Comunitárias que é 

membro nato do Conselho. 

Todos possuem direito à voz no Conselho, mas o voto é restrito aos 

conselheiros titulares ou conselheiros suplentes no exercício da titularidade. 

Os representantes do Executivo não possuem direitos a voto. Isso estabelece o 

preceito básico de transparência e vontade política do Poder Público Municipal em que 

o real gerenciamento esteja nas mãos dos conselheiros eleitos pelas suas comunidades. 

O Conselho do Orçamento Participativo é a instância máxima de todo o 

processo, nele se discutem os aspectos gerais da cidade: as obras que irão compor o 

Plano de Investimentos, o Regimento Interno e onde são solucionados de forma 

definitiva problemas omissos no Regimento. 

 

4.3 ROTEIRO E CICLO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

4.3.1 Roteiro 

 

A Rodada das Plenárias Regionais do Orçamento Participativo são realizadas na 

15 regiões administrativas do Município. A população de cada região é chamada para: 

participar da Prestação de Contas realizada pelo Prefeito Municipal acerca dos Planos de 

Investimentos dos exercícios anteriores, para a eleição dos conselheiros regionais que 

irão compor o Conselho do Orçamento Participativo (COP) e para a definição do 

número de delegados. 
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É neste momento também que mediante a participação direta da comunidade 

devidamente cadastrada que são votadas às temáticas, que são a escolha dos três temas 

prioritários, eleitos entre determinados temas sugeridos pelo Conselho do Orçamento 

Participativo. A definição da prioridade temática servirá para nortear a ação da 

administração pública nas questões gerais como, por exemplo, saúde, educação, políticas 

públicas para a mulher, política para geração de emprego e renda, entre outros. A 

introdução das temáticas é uma alteração advinda da evolução da consciência cidadã, 

através do exercício contínuo da soberania popular, o mecanismo das temáticas 

começará a vigorar no ciclo do Orçamento Participativo de 2008. 

A dinâmica ou metodologia das Plenárias Regionais permite que possam 

participar todo o morador maior de 16 anos que ao chegar ao local da Plenária deverá 

identificar-se e realizar sua inscrição. Nessa sessão após a sua abertura ocorre a prestação 

de contas realizada pelo Prefeito, de acordo com o roteiro de funcionamento é aberta 

inscrições para perguntas da comunidade ao Chefe do Poder Executivo, após o período 

de questionamento onde todos podem fazer sua pergunta por escrito, e manifestar-se 

sobre a mesma no microfone após, ocorre a eleição dos Conselheiros e no final a 

divulgação do número de delegados de cada região. 

As plenárias microrregionais são realizadas após o término de todas as plenárias 

regionais, onde os moradores sugerem, defendem e votam hierarquizando as obras que 

irão compor o Plano de Investimentos do Município, para o exercício seguinte e elegem 

os delegados das microrregiões. 

As atribuições dos fóruns de delegados são as de estabelecer os critérios de 

distribuição dos recursos destinados para a região entre as microrregiões que compõem 

a mesma, a análise das avaliações técnicas e financeira das obras e serviços votados nas 

plenárias microrregionais elaboradas pelo governo e a definição da execução das obras, 

respeitando a hierarquia votada nas plenárias microrregionais. 

A atuação do Conselho do Orçamento Participativo se dá mediante a 

fiscalização da distribuição de recursos para as obras e serviços, acompanhamento, 
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discussão e aprovação da proposta de Orçamento Anual apresentada pelo executivo e a 

discussão e reformulação do Regimento Interno do Orçamento Participativo. 

 

4.3.2 O Ciclo do Orçamento Participativo 

 

No mês de janeiro ocorre o recesso do Conselho do Orçamento Participativo 

(COP) e a produção do material de divulgação do Orçamento Participativo. Em 

fevereiro há mobilização e divulgação das Plenárias Regionais do OP, reuniões 

preparatórias, realizadas pelos conselheiros e delegados com a comunidade: são 

reuniões de articulação, organização e preparação do Orçamento Participativo nas 

regiões e microrregiões. 

A realização das Plenárias Regionais começa em março com prestação de contas, 

apresentação do Regimento Interno do Orçamento Participativo, definição do número 

de delegados por microrregião e eleição dos conselheiros do OP. 

Nos meses de abril, maio e junho, há a divulgação e realização das plenárias 

microrregionais, eleição dos delegados das microrregiões, discussão e votação das obras 

e serviços das microrregiões. 

Na segunda quinzena do mês de julho ocorre a posse dos Conselheiros e 

Delegados do Orçamento Participativo, acontece também o Fórum de Delegados, para 

a discussão dos critérios de distribuição de verbas para obras e serviços, entrega da 

relação das obras e serviços, estudo do regimento interno do Orçamento Participativo. 

Discussão sobre a importância da atuação dos conselheiros e delegados junto à 

comunidade e ao governo e por fim a análise técnica/financeira por parte do governo 

das demandas votadas. 

Em agosto e setembro são feitas a montagem da matriz orçamentária a discussão 

e votação do orçamento anual no Conselho do Orçamento Participativo. 

E encerrando o ciclo nos meses de outubro, novembro e dezembro onde são 

feitos as discussões no Conselho do Orçamento Participativo sobre a necessidade ou não 
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de alterações no Regimento Interno do Orçamento Participativo para o próximo 

exercício. 

 

4.4 PARTICIPAÇÃO E INVESTIMENTO NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

  

Ao longo do processo de desenvolvimento do Orçamento Participativo nota-se 

alguns aspectos interessantes como o decréscimo do número de participantes nas sessões 

plenárias, considerado um fator negativo, percebido de certa forma como um 

desinteresse da comunidade que já não possui tantas demandas, e numa demonstração 

clara que o exercício da cidadania participativa, ainda precisa de maior maturação, pois 

o que se percebe é que os indivíduos estão imbuídos de um sentimento egoísta, fruto do 

que chamamos de era da pós-modernidade, logo se na minha rua está tudo bem! Pouco 

interessa se a rua do lado não está, essa linha de raciocínio que não visa a análise da 

coletividade, o conjunto ou o pensar a cidade como um todo. O aspecto positivo na 

evolução do instrumento é a introdução em 2008 das temáticas, fomentando dessa 

maneira o exercício pedagógico do pensar coletivo, numa busca de minimizar o 

desinteresse pelas plenárias locais, pois além de proposições para a região que o 

munícipe está inserido as temáticas permitirão a participação no pensar da cidade como 

um todo. 

Outro aspecto positivo é o valor de investimentos destinado pelo Chefe do 

Poder Executivo, que ao longo desses 12 anos de prática do Orçamento, aumentou-o 

em mais de 10 vezes em comparação ao primeiro ano de atividade. 

Podemos analisar esses dados com base nas tabelas abaixo: 

 

Participação no Orçamento Participativo 

Ano Regional Microrregional Total 

1997 7.236 8.848 15.415 

1998 3.899 7.637 11.536 

1999 10.610 9.503 20.113 
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2000 11.996 13.138 25.134 

2001 6.728 8.853 15.131 

2002 5.914 9.072 14.998 

2003 6.514 7.875 14.389 

2004 4.093 7.189 11.282 

2005 3.972 5.814 9.786 

2006 3.993 6.028 10.000 

2007 4.000 6.000 10.000 

                                                                                     TOTAL:            157.805 

Dados: Prefeitura Municipal de Gravataí145 

Valor total de investimentos de cada ano em todas as regiões do OP 

Valor de investimentos para 1998 R$   2.035.000,00 

Valor de investimentos para 1999 R$   4.055.000,00 

Valor de investimentos para 2000 R$   5.158.000,00 

Valor de investimentos para 2001 R$   9.157.500,00 

Valor de investimentos para 2002 R$   3.500.000,00 

Valor de investimentos para 2003 R$   5.000.000,00 

Valor de investimentos para 2004 R$   5.000.000,00 

Valor de investimentos para 2005 R$   9.000.000,00 

Valor de investimentos para 2006 R$  11.000.000,00 

Valor de investimentos para 2007 R$  16.000.000,00 

Valor de investimentos para 2008 R$  20.000.000,00 

TOTAL GERAL DE INVESTIMENTOS: R$  90.905.500,00 

Dados: Prefeitura Municipal de Gravataí146 

 

                                                 
145 GRAVATAÍ. Orçamento Participativo. Disponível em: http://www.gravatai.rs.gov.br. Acesso em 17 de 
julho de 2007. 
146 GRAVATAÍ. Orçamento Participativo. Disponível em: http://www.gravatai.rs.gov.br. Acesso em 17 de 
julho de 2007. 
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Como podemos observar ao analisar os quadros de participação e investimento 

no Orçamento Participativo, no início como era algo novo na cidade, e muito noticiado 

pelo vizinho Orçamento Participativo de Porto Alegre o número de participantes já 

pôde ser considerado alto e a medida em que as obras foram sendo executadas o 

instrumento ganhou credibilidade e nos anos seguintes o número de participantes 

aumentou consideravelmente tendo como ponto alto o ano de 2000, onde Gravataí 

superou em números absolutos inclusive a Capital do Estado, mas infelizmente 

principalmente porque a demanda da comunidade está sendo atendida, os números de 

cidadãos interessados em participar da decisão de onde as verbas do seu município 

devem ser investidas caíram. Felizmente no último período se manteve estagnado e não 

mais em declínio. Esse fator também está ligado com essa sensação de vazio que os 

indivíduos da atualidade são portadores. 

Com relação ao valor investido destinado pela Prefeitura Municipal de 

Gravataí, este vem aumentando, com previsão para o ano de 2008 de R$ 

20.000.000,00, em uma demonstração de comprometimento e efetividade do 

instrumento disponibilizado pela Administração da Frente Popular, além do aumento 

no valor do investimento, hoje obras consideradas estruturais para a cidade, estão fora 

das prioridades do Orçamento Participativo. 

No balanço final do Orçamento Participativo de 2007 foram diagnosticadas 

como prioridades: 177 vias públicas, 19 demandas de organização da cidade, 16 

demandas em educação, 15 demandas sobre política habitacional e 1 demanda na área 

da saúde. 

 

4.5 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GRAVATAÍ – LIÇÕES QUE DECORREM SOBRE 

ESSE INSTRUMENTO 

 

O Orçamento Participativo pelo seu caráter inovador da administração da coisa 

pública, prezando pela transparência, firmando laços de uma democracia participativa 

onde o cidadão exerce a soberania popular na eleição e da decisão daquilo que a 
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maioria dos moradores considera prioridade para as suas regiões, num processo de 

efetivação dos direitos fundamentais, já recebeu diversas delegações de outros países 

para compreender, aprender, difundir e implantar o Orçamento Participativo nas suas 

localidades. 

Ao longo desse período de 12 anos da prática do orçamento participativo, 

Gravataí já recebeu visitantes da Itália, Sr. Ângelo Baron, membro do diretório do 

Partido Democrático de Esquerda, da cidade de Bassano Del Grapa, na província de 

Vicenza, norte da Itália. 

O Orçamento Participativo de Gravataí recebeu como observador vindo de 

Burkina Faso, um país de 12 milhões de habitantes, a oeste do continente africano, o 

sócio-economista Romuald Compacre que esteve no município para conhecer a 

experiência do Orçamento Participativo e levá-la para seu país, socializado em 1990. 

Burkina Faso ainda possui forte influência colonialista francesa. Atualmente, o país, tem 

um governo central e municípios criados em 1999, não existindo Estados. Formado pela 

Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, Romuald Compacre lamenta que, em seu 

país, as pessoas não têm poder de decisão. A ONG a qual ele representa, Ace-Recit, 

esteve no Rio Grande do Sul, especificamente para conhecer o Orçamento Participativo 

de Gravataí e Porto Alegre, a fim de estudar a implantação deste instrumento de 

participação popular também no país africano. 

Estudantes norte-americanos da Universidade de Indiana participaram de 

plenárias do Orçamento Participativo com a finalidade de aprofundar seus estudos com 

relação à inclusão social e cidadania. 

Administradores públicos da África e do leste europeu estiveram em Gravataí 

para conhecer o trabalho realizado pelo governo municipal no Orçamento 

Participativo. Eles estiveram na Secretaria Municipal de Relações Comunitárias onde 

receberam material informativo sobre o OP e foram ensinadas técnicas aos gestores e as 

principais finalidades deste instrumento. Estiveram presentes nesta vista Vjolica Cavolli 

(Kosovo), Arsênio Paulo (Moçambique), Helder Macarinque (Moçambique), André Fuça 

(Angola), Rafael Chiwa (Angola), Jaime Vasconez (Equador), Justus Mika (Zimbábue), 
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Rudina Toto (Albânia), Alma Jukorlic (Bósnia-Herzegovina), Deddy Koespramcedyo 

(Indonésia). Os mesmos ficaram muito impressionados com um simples processo, mas 

que possui tamanha eficácia dentro do processo de transparência orçamentária e 

efetivação da cidadania participativa. 

Dez autoridades chinesas estiveram na cidade visitando diversos locais, como 

uma escola e duas unidades de saúde, onde tiveram explicações do processo de 

funcionamento do OP e as melhorias que a cidade passou no período de implantação. A 

delegação de chineses era composta por: Cui Xin (Fundação de Desenvolvimento e 

Pesquisa da China), Xu Jinjin (Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da China), 

Huang Haili (Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa da China), Qin Deliang (cidade 

de Haerbin), Wang Zhiliang (cidade de Haerbin), Xu Shumin (cidade de Haerbin), Zu 

Shumin (cidade de Wuxi), Shi Jun (cidade de Xangai), Yuan Wenjing (cidade de Xangai). 

O que se pode efetivar disso tudo é que com tamanho interesse, por pessoas das 

mais diferentes culturas, origens, países e continentes é o quanto essa forma inovadora 

de pensar uma cidade em um diálogo constante com os munícipes é importante e 

transformadora.  

 

4.6 COMENTÁRIOS DO CHEFE DO EXECUTIVO SOBRE O ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 

 

O Prefeito de Gravataí Sérgio Stasinski (gestão 2005- 2008) pensa que o 

Orçamento Participativo é um avanço no sistema democrático que é a democracia 

participativa. No Orçamento Participativo as pessoas em todos os momentos podem 

participar definindo tudo que pode ser investido livremente pela prefeitura, podendo 

ter trocas rápidas diferente do sistema da democracia representativa onde está revisão  é 

feita a cada 4 anos. Os cidadãos participam da construção da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, podendo definir os investimentos e obras, 

do seu local de moradia, onde de modo geral existe um conjunto de necessidades que 

quem lá reside sabe o que deve ser realizado por primeiro, priorizando qual obra, 



 163

serviço, demanda; optam, pois tem a condição e a capacidade de definir qual obra deve 

ser realizada, tarefa que a rigor deveria ser feita pelo chefe do poder executivo, mas, 

com o Orçamento Participativo o prefeito consulta e passa o poder de decisão para a 

comunidade, pois é ela que no dia-a-dia sente e sofre os problemas sabendo por 

conseqüência o que é mais importante para si, ampliando dessa forma a concepção de 

cidadania, seja pela escolha de qual a rua a ser asfaltada, necessidades de lazer, canchas 

esportivas, um equipamento de saúde, educação. 

Colocando ao cidadão um desafio de definir ele mesmo o que é mais 

importante e não o prefeito ou o vereador, modificando o papel da comunidade, pois 

no papel de críticos da classe política, cabe à eles decidir os rumos, realizações das coisas 

que devem ser feitas, passando a exercitar de maneira muito efetiva, testando a sua 

capacidade de gerenciar a coisa pública, co-responsabilizando os cidadãos, sendo uma 

forma bastante acabada de cidadania. Isso pode gerar de certa forma muitos conflitos 

porque o cidadão é testado na prática. Pois ele deve optar por uma pequena rua onde 

mora, ou optar em asfaltar a rua principal do bairro, ou então optar, por exemplo, por 

equipamento geral, ou local de convívio comum, integrando a juventude: pelo esporte 

ou as pessoas mais idosas, ou o local para tomar chimarrão, inserindo os moradores que 

muitas vezes nem se conhecem, todas essas questões devem ser discutidas e definidas 

pela comunidade numa demonstração de exercício de cidadania participativa. 

E num segundo momento pode se desafiar os cidadãos a discutir e definir 

questões gerais que não envolvem apenas a sua comunidade, mas que envolvam a 

cidade como um todo, o que alguns chamam de temáticas, discutir temas para o 

conjunto da cidade, por exemplo, discutir a necessidade de hospital público, que não se 

localizará necessariamente no bairro onde ela mora, mas na cidade em que ele reside 

que por conseqüência irá beneficiá-lo, ou ainda políticas mais gerais, como cultura, 

porque é impossível imaginar um teatro em cada bairro, mais um local onde se possa 

expressar o conjunto das manifestações culturais, ou ainda esporte, que mesmo tendo 

lugares específicos no bairro, pode haver necessidade de um centro esportivo, ou ações 

de grande porte, como a geração de emprego e renda que venham a beneficiar o 
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conjunto da cidade, mas não se localizando no seu bairro. O importante mesmo é que 

as pessoas aprendam a ter responsabilidade efetiva sobre a sua cidade. Não passando de 

forma cômoda aos seus representantes, que elas simplesmente criticam e possam efetivar 

a sua crítica a cada 4 anos, mas sim elas tenham uma responsabilidade objetiva a cada 

momento, na construção da cidade que elas queiram e seja possível, isso pode  parecer 

uma utopia, ou até mesmo ser uma, mas é uma forma ousada de tentar envolver cada 

cidadão dando a ele a responsabilidade de decidir. 

Como em qualquer sistema deve se ter muito cuidado para que não haja 

distorções, porque muitas vezes o cidadão que tanto reclama à possibilidade de decidir, 

acabam não participando e com isto permitindo que determinados grupos de interesses 

organizados acabem canalizando os recursos através de decisões de questões setorizadas 

e que acabam decidindo em decorrência de uma organização que não representa uma 

necessidade geral da cidade, mas sim de um grupo específico, por isso, os conjuntos dos 

cidadãos pelo seu não convívio com esse tipo de democracia acabam tendo uma 

participação menor deixando que questões que são importantes para poucos acabem se 

tornando temas decididos pela cidade. 

Com relação ao decréscimo de participação da população as pessoas lutam para 

a melhoria da sua própria rua e param de participar não pensando na cidade como um 

todo cabendo o grande desafio a quem administra e promove este tipo de democracia 

de envolver e politizar a discussão para que as pessoas entendam que elas moram em 

uma rua, que faz parte de um bairro, que faz parte de uma cidade, e quem sabe 

compreendam que a cidade pertence a um Estado de um grande País. 

Portanto, temos certeza de q. ainda falta muito pára que as pessoas 

compreendam a sua capacidade e nesse sistema a sua possibilidade de decisão e 

chegamos a um ponto que temos que insistir para que as pessoas participem das decisões 

porque muitas vezes quando lhes é dado à possibilidade de decidir de fato os rumos, o 

destino, as pessoas que tanto reivindicam isto acabam não usando este poder, porque 

isto na cultura de formação do cidadão seja ela familiar às instituições, não refere isto 

como uma prática comum, portanto é uma novidade e tudo que é novo é duvidoso, e 
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se não há um grande esforço acabam as pessoas apenas delegando ou aos 

administradores ou a um vizinho mais interessado. 

A prefeitura busca através dos canais do Orçamento Participativo dar as 

informações, formar e conscientizar as pessoas do seu real poder mas, muitas vezes é 

vencida pela novela, às vezes por uma comodidade de quem sabe estar apenas no 

conforto do seu lar, por descrença ou pelo comodismo característico do ser humano, 

porque às vezes é mais fácil não participar e depois simplesmente criticar o que não deu 

certo, ou aquilo que não ficou como ela acha que deveria ter ficado; isso se explica por 

uma historia de décadas ou séculos a onde as pessoas eram ensinadas que elas não 

deveriam decidir, e em alguns momentos apenas podiam eleger os seus representantes, 

direito este que nem sempre esteve à disposição, muitas vezes questionado pelo próprio 

cidadão, se ele sabe ou não votar. 

Trata-se de uma dicotomia convencer aqueles que nem sempre tem certeza se 

sabem eleger um representante, dizer à população que, além disso, elas podem 

efetivamente discutir e decidir os investimentos, os rumos e o perfil da sua cidade. 

 

4.7 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E A CONSTRUÇÃO DA ESFERA PÚBLICA 

DEMOCRÁTICA 

 

A cidadania instaurada pelo Orçamento Participativo de Gravataí vem se 

constituindo, efetivamente, num processo sócio-político tendencialmente favorável à 

criação das condições institucionais necessárias à promoção da cidadania. Essa inovação, 

na forma de gerir os recursos municipais, vem proporcionando, por um lado, um 

processo de inversão de prioridades dos investimentos públicos, fazendo com que os 

segmentos sociais historicamente excluídos do desenvolvimento urbano sejam 

reconhecidos como sujeitos legítimos do processo decisório de gestão governamental. O 

perfil sócio-econômico dos participantes, majoritariamente constituído pelas camadas de 

baixa renda e de baixo nível de escolaridade, e os investimentos prioritários canalizados 
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para atender as demandas por saneamento básico e outras obras de infra-estrutura e 

serviços nas vilas populares, são bastante reveladores quanto a esse aspecto. 

Mas há outra dimensão importante há ser ressaltada na prática do Orçamento 

Participativo e que está relacionada com o processo de racionalização política 

empreendida por esse método. Ao primar por regras universais e previsíveis de 

participação e por critérios objetivos e impessoais para a seleção das prioridades 

apontadas pelas comunidades, o instrumento estabelece uma dinâmica de acesso aos 

recursos públicos, que se opõe ao particularismo da “justiça casuística”, isto é, da prática 

de distribuição de favores sem atenção às normas universais necessárias à cidadania, 

como prática tradicional que caracteriza a gestão pública brasileira. 

Assim, a dinâmica do Orçamento Participativo engendra a constituição de uma 

esfera pública democrática que parece favorecer o exercício do controle social sobre os 

governantes (accountability)147, criando obstáculos objetivos tanto para a utilização 

pessoal/privada dos recursos públicos, por parte desses últimos, como para a tradicional 

troca de favores (individual ou coletiva) que caracteriza o fenômeno clientelista. Isso 

porque, na prática do OP, a legitimidade dos pleitos da sociedade civil é constituída 

pela mediação de critérios transparentes de justiça distributiva que tendem, no 

confronto entre as demanda particulares entre sim a preservar os interesses públicos 

como conteúdo da gestão sócio-estatal e princípio da res publica. 

Esse processo, que pode ser sinteticamente definido como a instituição de uma 

esfera pública ativa de co-gestão do fundo público municipal, se expressa através de um 

sistema de partilha do poder, onde as regras de participação e as regras de distribuição 

dos recursos de investimentos são construídas de forma procedimental e argumentativa, 

na interação institucional que se processa entre os agentes do Executivo e as 

                                                 
147 As idéias de accountability e de representação, assim como a distinção entre as esferas pública e 
privada, forma e dimensão republicana das democracias contemporâneas. A accountabillity, termo que, 
como chama atenção O’Donnell, talvez não casualmente, não tem tradução literal para nosso idioma, 
compreende dois aspectos principais: a) a obrigação do governante e do funcionário de sujeitar seus atos 
à lei; b) a obrigação do governante de prestar contas dos seus atos, com suficiente transparência para que 
a cidadania possa avaliar sua gestão e, mediante procedimentos democráticos, ratificá-la ou rechaçá-la.  
O’DONNEL, Guilhermo. Democracia Delegativa?, in Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n. 31, outubro, 
1991. p. 93. 
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comunidades da sociedade civil. Essa dinâmica procedimental de regramento 

compartilhado estabelece uma forma de legitimação e de validação das decisões 

políticas, que é dependente da forma com que se relacionam os diversos atores frente 

aos critérios (previsíveis, objetivos, impessoais e universais) construídos na interação 

entre o poder administrativo e os representantes das comunidades. A sua dinâmica 

pública (transparente) instaura, assim, uma lógica operacional, que obriga os 

participantes a tematizarem discursivamente as suas demandas em fóruns públicos, o que 

bloqueia o uso de critérios de relacionamentos clandestinos entre as entidades da 

sociedade civil e o Estado, como práticas típicas do exercício patrimonialista do poder. 

O entendimento do OP a partir do conceito de esfera pública ativa de co-gestão 

do fundo público municipal justifica-se na medida em que, empiricamente, a estrutura e 

o processo de funcionamento do OP criou uma arena institucional consensualmente 

construída e permanentemente reavaliada, onde ocorre a produção e a seleção da 

opinião e da vontade política para a deliberação sobre os fundos públicos do Município. 

Esse espaço público, entretanto, exige uma ação social ativa por parte dos atores 

(indivíduos e coletivos) da sociedade civil, configurando uma forma de democracia 

participativa que pressupõe o reconhecimento dos indivíduos como iguais na própria 

produção das regras e das normas de procedimento e deliberação. Esta participação, 

entretanto, não prescinde da escolha de representantes das comunidades, especialmente 

nas fases de deliberação junto às instâncias coletivas. Trata-se, portanto, de uma forma 

de democracia participativa, isto é, um método de complementaridade entre a 

representação tradicional (do Executivo e Legislativo) e formas de participação direta da 

população, que, não obstante, também requerem em seus dinâmicos operacionais 

instrumentos de representação política. 

Ao mesmo tempo, a categoria “co-gestão” remete a uma característica dessa 

esfera pública desenvolvida pela dinâmica do Orçamento Participativo, que se define 

strictu sensu por não ser estatal, mas também não propriamente “não-estatal”. Na 

realidade, o OP se constitui de um sistema político que põe em contato: a) o poder 

administrativo da esfera pública estatal; b) os fluxos comunicativos gerados na esfera 
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pública autônoma148 constituída pelas associações voluntárias enraizadas na comunidade; 

c) e as instâncias deliberativas criadas por esse contato regular e, portanto, 

institucionalizadas pelo funcionamento sistemático e previsível do instrumento. 

Em seu conjunto, esses elementos constituem uma esfera pública de co-gestão, 

em que o poder administrativo não age mais baseado somente nas formas de 

coordenação da ação próprias do mundo sistêmico (razão instrumental). O poder 

administrativo submete-se voluntariamente a um processo deliberativo no espaço 

público voltado para a produção de consenso que vai além do aparato estatal, 

retirando daí a sua fonte de legitimidade. Por outro lado, as associações voluntárias 

constituintes da esfera pública autônoma encontram nas instâncias regulares do 

Orçamento Participativo um lócus previsível para tematizarem e darem vazão 

institucional às suas aspirações originadas e ancoradas no mundo da vida e nos contatos 

interativos com a sociedade civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Para Habermas, as esferas públicas autônomas são aquelas que não são criadas e mantidas pelo sistema 
político para fins de criação de legitimação. 
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CONCLUSÃO 

 
O presente trabalho buscou examinar a evolução do Estado partindo da 

Antigüidade, onde o poder de gestão estava contido nas mãos de uma única pessoa de 

maneira absoluta evoluindo até o Estado Constitucional com a separação de 

competências entre os Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário fazendo breves 

análises sobre as concepções, socialista, liberal, neoliberal e social atrelado ao estudo da 

soberania. 

O estudo da democracia participativa como Estado Constitucional sob o aspecto 

de direito fundamental considerada como direito de 4a geração, ao passo que os direitos 

humanos elevados à potência de direito constitucional tornam-se direitos fundamentais.  

Com a Democracia participativa a soberania passa do Estado para a Constituição, 

porque a Constituição é poder real do povo, poder esse que não foi transferido de 

nenhuma forma e nem para nenhuma representação, porque poder soberano não se 

delega. 

Evidenciando a santíssima trindade política do poder, o povo é a Constituição, 

a Constituição é o povo, acrescidos da soberania, que traz a inviolabilidade, a grandeza 

ética, a fundamentalidade da Democracia participativa. 

O dilema da participação versus representação, em nossa opinião não deve 

existir, pois a democracia participativa incorpora o espírito da democracia direta, 

mediante os instrumentos de participação direta, dentro de um regime democrático 

representativo. 

Constitui numa terceira via a democracia participativa em relação à democracia 

direta e à democracia representativa. Acreditamos que nas sociedades modernas é 

plenamente possível estabelecer um tipo de regime democrático que possibilite a 

participação direta na tomada de decisões. É possível a convivência da representação 

com mecanismos de participação direta no poder. 

A democracia participativa é importante pelo fortalecimento da soberania 

popular, a possibilidade de participações concretas, efetivas nas decisões públicas. Maior 

participação das pessoas na condução dos assuntos públicos é fundamental para o 
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exercício e a construção da cidadania. A participação tem caráter educativo, gerador de 

conhecimentos e aprendizagem, a exclusão do povo desse processo nunca permitirá sua 

educação política, ou seja, a educação política se dá no próprio processo de 

participação política. 

Verificamos também, que existem diversos instrumentos que visam a proteção 

da democracia participativa, da cidadania na esfera internacional, isso demonstra a 

relevância e importância que a temática requer. 

Não obstante, a esfera pública e os procedimentos de formação democrática da 

opinião e da vontade políticas, institucionalizadas em termo de Estado de Direito, 

devem ser capazes de se afirmarem contra os outros dois poderes – o dinheiro e o 

poder administrativo. Dessa forma, tudo gira em torno das condições de comunicação e 

dos procedimentos que outorgam a formação institucionalizada da opinião e da 

vontade políticas, sua força legitimadora. 

Com o estudo do orçamento público percebe-se ser o mesmo de origem 

histórica que remonta a própria evolução do Estado. Também se afere que a definição 

da natureza jurídica do Orçamento não é pacífica na doutrina, o que é pacífico na 

doutrina moderna e a obrigatoriedade da utilização da peça orçamentária pelo Poder 

Executivo. 

Por fim, chega-se o entendimento que o Orçamento Participativo tendo como 

pressuposto o conceito de esfera pública ativa de co-gestão do fundo público municipal 

justifica-se na medida em que, empiricamente, a estrutura e o processo de 

funcionamento do Orçamento Participativo criou uma arena institucional 

consensualmente construída e permanentemente reavaliada, onde ocorre a produção e 

a seleção da opinião e da vontade política para a deliberação sobre os fundos públicos 

do Município. Esse espaço público, entretanto, exige uma ação social ativa por parte dos 

cidadãos, configurando uma forma de democracia participativa que pressupões o 

reconhecimento dos munícipes como iguais na própria elaboração das regras e normas 

de procedimento e deliberação. Esta participação, todavia, não prescinde da escolha de 

representantes das comunidades, especialmente nas fases de deliberação junto às 
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instâncias coletivas. Trata-se, portanto, de uma forma de democracia participativa, quer 

dizer, um método de complementaridade entre a representação tradicional (do Poder 

Executivo e do Legislativo) e formas de participação direta da população, que, não 

obstante, também requerem em seus dinâmicos operacionais instrumentos de 

representação política. 

Concomitantemente, a modalidade de co-gestão, remete a uma característica 

dessa esfera pública realizada pela dinâmica do Orçamento Participativo, definida stricto 

sensu por não ser estatal, mas também não propriamente não-estatal. Em verdade, o 

Orçamento Participativo se constitui de um sistema político que põe em contato, o 

poder administrativo da esfera pública estatal; os fluxos comunicativos gerados na esfera 

pública autônoma constituída pelos cidadãos e as instâncias deliberativas criadas pelo 

contato regular, dessa maneira, institucionalizadas pelo Orçamento Participativo. 

Na totalidade, esses elementos constituem uma esfera pública de co-gestão, 

onde o poder administrativo não age somente baseado nas formas de coordenação da 

ação própria. O poder administrativo nesse caso se submete voluntariamente a um 

processo deliberativo no espaço público voltado para a produção de consenso que 

ultrapassa o aparato estatal, subtraindo disso a legitimidade para as suas ações. 
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