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RESUMO 

 

Essa dissertação tem por objeto a análise das insuficiências dos meios jurídicos em controlar o 

processo de tomada de decisão no que se refere às políticas públicas de promoção e 

implementação de direitos humano-fundamentais, abordando, especificamente, os problemas 

trazidos pelo fenômeno da “espetacularização da política” na efetivação constitucionalmente 

adequada de tais políticas públicas. Defende que os mecanismos jurídico-constitucionais de 

controle da legalidade e efetividade de tais políticas são incapazes de identificar e avaliar o 

papel que a mídia e a utilização midiática das ações governamentais – voltadas à melhoria dos 

índices de aprovação e de desempenho eleitoral dos governantes – possuem na definição e na 

implementação de tais políticas, em razão da baixa permeabilidade interdisciplinar do atual 

paradigma juspublicista à linguagem das Ciências da Comunicação e das Ciências Políticas, 

no que tange, em especial, a atual ‘cultura do espetáculo’ em que vivemos e, 

consequentemente, a cultura política do espetáculo, baseada na perspectiva da influência que 

os meios de comunicação de massa e a mídia em rede possuem na opinião pública, sendo uma 

variável determinante a ser considerada nas ações e decisões dos gestores e administradores 

públicos. Parte-se da crítica aos atuais referenciais teóricos do Direito Público, da Teoria da 

Constituição e da Teoria dos Direitos Fundamentais, bem como da análise reflexiva e 

interdisciplinar no atual papel das mídias na vida político-social, para explicitar, como 

resultado central da investigação, as contradições e falhas nos atuais instrumentos de controle 

jurídico-constitucional das políticas públicas, na garantia da vinculação das mesmas àquilo de 

deveria ser a meta legitimante de todas elas: a promoção dos direitos humano-fundamentais. 

 

Palavras-chave: Sociedade do Espetáculo; Controle da Administração Pública; Direitos 

Humanos. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

This thesis has the objective of analysis of the shortcomings of the legal means to control the 

decision-making process with regard to public policies for the promotion and implementation 

of human-fundamental rights, addressing specifically the problems brought by the 

phenomenon of "spectacle of policy "on constitutionally proper execution of such public 

policies. It argues that the legal and constitutional mechanisms to control the legality and 

effectiveness of such policies are unable to identify and evaluate the role that the media and 

use media of government actions - aimed at improving approval rates and electoral 

performance of governments - have the definition in the implementation of such policies, due 

to the low interdisciplinary permeability of the current juspublicist paradigm to the language 

of communication science and policies, regarding in particular the current 'culture of the 

spectacle' which we live and, consequently, the policies culture of the spectacle based on the 

perspective of the influence that the mass media and networked media have on public opinion, 

being an important variable considered in the actions and decisions of managers and public 

administrators. It starts with the criticism of the current theoretical frameworks of Public Law, 

Constitutional Theory and Theory of Fundamental Rights, as well as reflective and 

interdisciplinary analysis on the current role of media in political and social life, to explicit, as 

a central outcome of the investigation, the contradictions and gaps in the current legal and 

constitutional control instruments of public policy, in ensuring of link them to what's 

supposed to be the legitimizing goal of all of them: the promotion of human-fundamental 

rights. 

   

Keywords: Society of the Spectacle; Control of Public Administration; Human rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho trata das insuficiências dos meios jurídicos em controlar o 

processo de tomada de decisão no que se refere às políticas públicas de promoção e 

implementação de direitos humano-fundamentais. Aborda, especificamente, os problemas 

trazidos pelo fenômeno da “espetacularização da política” na efetivação constitucionalmente 

adequada de tais políticas públicas. Parte da hipótese preliminar de que os mecanismos 

jurídico-constitucionais de controle da legalidade e efetividade de tais políticas são incapazes 

de identificar e avaliar o papel que a mídia e a utilização midiática das ações governamentais 

– voltadas à melhoria dos índices de aprovação e de desempenho eleitoral dos governantes – 

possuem na definição e na implementação de tais políticas.   

A mídia é analisada tanto como instrumento de representação da opinião pública e 

das demandas da população quanto meio técnico utilizado para orientá-la, constituindo-se em 

variável determinante nas escolhas realizadas pelos administradores públicos brasileiros. 

A espetacularização da política é analisada enquanto fenômeno de distorção da 

atividade governamental, que deixa de ter foco na promoção da Constituição e dos Direitos 

Humano-fundamentais, para focar-se no bom desempenho midiático, como forma de 

perpetuação e conquista de poder. 

Tal investigação se faz relevante por explicitar a necessidade de atualização e 

reformulação das instituições e dos instrumentos jurídicos de fiscalização e controle de 

políticas públicas de promoção de direitos humano-fundamentais, associando a atuação 

institucional com a dinâmica da sociedade brasileira atual, visando à adequação da teoria com 

a prática administrativa e à observância das mídias tradicionais e contemporâneas nas ações 

de controle. De certa forma, a presente investigação explicita as insuficiências da linguagem e 

da técnica atual de controle jurídico-constitucional da Administração Pública para tratar das 

sutis e complexas dinâmicas de tomada de decisão que se dão na experiência governamental 

contemporânea. Evidencia, portanto, a necessidade de um acréscimo de variáveis e aspectos 

de análise nas teorias consolidadas de Direito Público e de Direito Administrativo, ante a 

escassez de referenciais jurídicos que tratam da relação entre mídia, democracia e direito e das 

formas de controla-la com o intuito de proteger e promover a dignidade da pessoa humana. A 

insuficiência da linguagem juspublicista para lidar com os fenômenos aqui enfrentados dá não 

só a justificativa central para a realização da presente investigação, mas o mote para o seu 

tratamento interdisciplinar, neste trabalho. 
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Consoante a Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro contemporâneo possui 

a realização da dignidade da pessoa humana como um fundamento central que impõe a 

convergência de todas as ações, omissões, atividades, projetos, programas e políticas estatais 

no sentido da promoção dos direitos humano-fundamentais. Nessa ótica, o Estado não é um 

fim em si mesmo, mas um instrumento de garantia e efetivação dos direitos fundamentais da 

população. 

Quanto às ações estatais, especificamente no que tange às políticas públicas, existe 

uma margem de discricionariedade ou liberdade para o administrador escolher, diante do caso 

concreto e considerando critérios de oportunidade, conveniência, razoabilidade e 

proporcionalidade, aquilo que melhor atenda ao interesse público, compreendido como 

promoção da dignidade da pessoa humana.  

Entretanto, ao observar os problemas da sociedade brasileira contemporânea, é fácil 

perceber que a realidade das práticas estatais e governamentais não condiz com a linguagem 

constitucional que, em teoria, as fundamenta. Empiricamente, a discricionariedade 

administrativa acaba por possibilitar a utilização do aparato estatal para uma autopromoção 

político-partidária, visando interesses eleitorais e privados, mas sob um manto de legalidade. 

Hoje em dia, esta distorção do desenho constitucional pensado para a atividade governamental 

está cada vez mais voltada para uma análise dos impactos midiáticos das atuações estatais, 

convertendo os efeitos obtidos nos meios de comunicação de massa contemporâneos em um 

critério em geral mais relevante à determinação das escolhas governamentais do que a própria 

avaliação sobre a efetividade constitucional e a efetiva promoção dos direitos humano-

fundamentais obtida pelas mesmas. Nisso reside a natureza exata do problema de investigação 

enfrentado neste trabalho. 

Como derivação do problema enfrentado, constata-se que, atualmente, os meios de 

comunicação podem ser definidos como elementos fundamentais da dinâmica social, 

exercendo o papel de intermediadores das relações sociais, definindo o que se tornará público 

e visível para toda a sociedade. Segundo os estudos contemporâneos na seara da política e 

comunicação que foram analisados nessa dissertação, esse processo de “recorte e edição” da 

realidade incide também sobre os problemas sociais que, a partir de sua veiculação pela 

mídia, entram na agenda dos governantes e se tornam problemas políticos passíveis de uma 

atuação estatal, principalmente mediante a formulação e implementação de políticas públicas. 

O problema que surge, nesse contexto, relaciona-se aos critérios utilizados pela mídia na 

definição do que é relevante ou não para ação governamental, visto que os meios de 
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comunicação possuem interesses próprios, assim como os indivíduos e grupos detentores de 

poder político.  

Entretanto, a atuação midiática não se restringe à definição do que pode ser 

considerado ou não um problema político. A relação entre a mídia e as políticas públicas de 

direitos humano-fundamentais é muito mais abrangente, atingindo todas as fases do ciclo 

deliberativo de formulação, implementação e avaliação dessas políticas, dando visibilidade a 

todo o processo deliberativo e tendo a capacidade de determinar a forma pela qual tais 

políticas serão vistas, entendidas e julgadas por toda a sociedade. Por outro lado, a mídia 

também pode ser usada como mero instrumento de governo, fornecendo legitimidade, 

especialmente através da “fabricação” da opinião pública, a decisões estatais que nem sempre 

passam pelo escrutínio público ou atendem à finalidade ética do Estado. 

Portanto, parte-se da premissa que existe uma influência midiática nas decisões 

políticas, que pode ser tanto positiva, como forma de fortalecimento da democracia, quanto 

negativa, como meio de iludir a opinião pública e utilizá-la como elemento legitimador de 

atitudes questionáveis.  

Como consequência do enfrentamento dessa problemática, faz-se necessário aventar 

das seguintes questões-problemas, complementares ao problema central que, para o 

enfrentamento deste, pretendemos responder na presente dissertação: 1) Nesse contexto, o 

ordenamento jurídico brasileiro possui instrumentos para garantir que os governantes 

vinculem-se à Constituição na definição das políticas públicas prioritárias ao desenvolvimento 

da sociedade da maneira mais adequada à promoção da dignidade da pessoa humana? 2) Em 

que medida o lapso existente entre a teoria e prática administrativa possibilita o 

desvirtuamento das ações políticas dos governantes?; 3) Qual a relação existente entre os 

meios de comunicação de massa e a democracia?; 4) Por qual motivo os instrumentos 

jurídicos de controle de políticas públicas de direitos humanos são insuficientes ou ineficazes 

na fiscalização de tais políticas? 5) Por conseguinte, quais são as principais insuficiências e 

pontos de contradição na linguagem do Direito Público e Administrativo que acabam por 

impedir o enfrentamento jurídico-institucional deste estado de coisas? 

Assim, podemos considerar que a pesquisa possui o seguinte objetivo geral: analisar 

os motivos pelos quais a atuação midiática do poder público e dos governantes, apontada 

como fator político determinante, não é considerada nos processos de controle realizados 

pelas instituições controladoras da atividade administrativa e como essa lacuna jurídico-

interpretativa acaba por acarretar o não atendimento dos clamores sociais mais importantes, 

bem como o desrespeito e a baixa efetividade dos direitos humano-fundamentais. Isto, para 
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traçar um quadro explicativo acerca das características atuais, tanto do Direito Público 

contemporâneo, quanto das práticas reais de tomada de decisão no exercício de funções 

públicas, naquilo que concerne e pode explicar as razões pelas quais os mecanismos jurídicos 

de controle da Administração Pública se fazem insuficientes para garantir que as decisões 

neste âmbito sejam tomadas menos em função do fim legítimo que poderiam ter (real 

promoção dos direitos fundamentais) e mais em função dos efeitos políticos-midiáticos que 

podem alcançar. Cabe esclarecer que essa análise tem foco nas ações governamentais voltadas 

à implementação de políticas públicas de promoção de direitos humano-fundamentais, ante a 

influência midiática nas decisões políticas.  

Quanto aos objetivos específicos, pode-se elencar: 1) refletir sobre os obstáculos 

existentes para a efetivação de um verdadeiro modelo democrático, que valorize e fomente a 

participação da população como um todo; 2) explicar como o desenvolvimento tecnológico-

midiático modificou a organização da esfera pública e política e, consequentemente, da 

formação da opinião pública; 3) analisar os procedimentos atuais de fiscalização e controle de 

políticas públicas nos diversos órgãos competentes para tal função, explicitando, na medida 

do possível, as contradições verificadas ao utilizar o novo referencial fundamentado em 

princípios constitucionais; 4) relacionar a cultura contemporânea do espetáculo com a cultura 

política brasileira atual, que determina as ações dos agentes públicos a partir da possível 

influência que a publicidade de tais ações realizada pelos meios de comunicação de massa 

acarretará na opinião pública; 5) verificar, em que medida, a mídia se relaciona com o 

processo de políticas públicas de direitos humano-fundamentais, explicitando as fases em que 

atua e a dimensão dessa atuação.  

Considerando a corrupção sistêmica existente no Brasil, percebe-se que o controle, 

tanto social quanto institucional, é problemático e ineficaz, evidenciando ainda mais a 

necessidade de aprimoramento das formas de controle das ações políticas, especialmente no 

que se refere às políticas públicas, por se constituírem em importante instrumento de 

efetivação da justiça social. 

Podem-se elencar algumas dificuldades iniciais dessa pesquisa, dentre elas, ganham 

destaque a falta de transparência das decisões administrativas devido à ausência de 

fundamentação ou utilização de uma fundamentação genérica e a ideia, teoricamente já 

ultrapassada, mas ainda bastante impregnada no sistema de fiscalização brasileiro, de que 

escolhas políticas fundadas na discricionariedade são de competência exclusiva dos detentores 

do poder público, o que impossibilita a reavaliação ou controle externo do mérito da decisão. 

Notadamente em razão da primeira dificuldade elencada, essa pesquisa foca na percepção das 
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incoerências e inconsistências da linguagem teórico-dogmática do Direito, frente a tais 

problemas, a partir do suporte e da abertura crítica propiciada pela incursão nos campos 

interdisciplinares da ciência política, da comunicação social e da gestão pública.  

A presente pesquisa, portanto, foi teórica, mas com abordagem eminentemente 

zetética e interdisciplinar, com cunho exploratório e utilização da observação e de materiais 

bibliográficos, documentais e eletrônicos para coleta de dados. Restringiu-se à análise das 

teorias e pesquisas relativas ao tema das decisões discricionárias provenientes eminentemente 

do Poder Executivo, originariamente competente para a formulação e implementação de 

políticas públicas de promoção de direitos humano-fundamentais. 

Necessitou-se, também, de uma abordagem interdisciplinar, visto que a mídia e seus 

efeitos políticos não se constituem originalmente como objeto de estudo do Direito. Dessa 

maneira, a interdisciplinaridade, considerada como “o estabelecimento de um mínimo de 

coordenação entre os diferentes conceitos e a convergência de pontos de vista” (Pombo, 2003) 

foi essencial nesse trabalho por possibilitar a articulação de conhecimentos de diferentes 

áreas, como a Ciência Política, o Direito e a Comunicação Social, com a finalidade de se 

atingir o objetivo proposto. Como dito, a linguagem jurídica atual se mostra incapaz, por si 

só, de lidar com o fenômeno aqui abordado, o que se pode constatar da própria ineficácia do 

controle jurídico das decisões governamentais tomadas a partir de preocupações mais 

midiáticas que jurídico-constitucionais; e pode também ser constatado a partir da percepção 

da clara ausência de uma tratativa teorizada e articulada, na linguagem institucional do 

Direito, acerca das estratégias de comunicação e de mídia que utilizam as Administrações, no 

cotidiano de suas atividades e na construção de suas políticas. 

Os resultados das etapas de investigação desenvolvidas seguem apresentados em três 

capítulos.  

No primeiro capítulo, pretendeu-se trabalhar com o conceito de Estado Democrático 

de Direito, desmembrando-o em Estado, Democracia e Direito, estabelecendo uma 

comparação entre a teoria e a realidade dos referidos institutos, com o escopo de demonstrar a 

existência de um ambiente favorável ao comportamento desvirtuado dos governantes no 

cumprimento de suas funções ante a ineficácia dos dispositivos jurídico-constitucionais em 

limitar a atuação estatal. O foco central do capítulo foi analisar em que medida o próprio 

sistema político, na figura do seu preceito fundamental – o Estado Democrático de Direito – 

possui uma função essencialmente simbólica, ignorando os mandamentos éticos e mantendo o 

status quo mediante a instrumentalização da própria noção de Estado Democrático de Direito.  
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Para tanto, foram utilizados como referenciais teóricos os conceitos de Estado 

Poiético, de Joaquim Carlos Salgado, em que há a corrupção da finalidade estatal, na qual o 

indivíduo deixa de ser o fim último do Estado e se torna um instrumento na promoção de 

diversos outros interesses; e de “audience democracy” ou “democracia de audiência”, de 

Bernard Manin, em que há a substituição do papel dos partidos políticos pelos meios de 

comunicação de massa e os eleitos não são os que apresentam as melhores propostas e, sim, 

aqueles que melhor se comunicam.  

Outro fator que colabora para o desvirtuamento comportamental dos governantes é a 

combinação entre o caráter de abertura dos princípios de direitos humanos, que permite certa 

discricionariedade na tomada de decisões, sendo, nesse aspecto, de grande importância os 

estudos dos valores que determinam essa discricionariedade, isto é, da cultura política do 

espetáculo, da ausência e/ou insuficiência da participação popular e do controle social e 

institucional nas ações políticas. Essa questão também foi abordada nesse primeiro capítulo. 

No segundo capítulo, foi analisada a sociedade de consumo contemporânea, em 

especial a sociedade ou civilização contemporânea do espetáculo, baseada no domínio 

midiático nas relações sociais, problematizando como tal organização da sociedade influencia 

a formação da opinião pública, tanto positivamente quanto negativamente, e, 

consequentemente, se constitui em fator de grande relevância a ser considerado na construção 

de uma verdadeira democracia, especialmente nas decisões políticas estatais. 

Foram utilizados, como ponto de partida e referencial inicial, Zygmunt Bauman e sua 

obra Vida para o Consumo – a transformação das pessoas em mercadorias (2008) para 

caracterizar a cultura consumista contemporânea, além das teorias de Guy Debord, segundo a 

qual a sociedade moderna pode ser caracterizada como uma sociedade do espetáculo, no 

sentido de estarmos todos inseridos nessa dinâmica em que surgem idealizações coletivas 

sobre o indivíduo, o grupo e o mundo com o objetivo de sustentar o sistema capitalista 

mediante a alienação generalizada das pessoas e o fetichismo da mercadoria, e de Mario 

Vargas Llosa, que considera o espetáculo não apenas como característica do sistema 

econômico, mas como um elemento cultural das civilizações modernas. 

No que se refere ao desenvolvimento dos meios de comunicação e a relação destes 

com a democracia, foram utilizados, como referenciais teóricos, Manuel Castells e Pierre 

Lèvy, que fazem uma análise das consequências sociais da revolução da comunicação 

experimentada na segunda metade do século XX, englobando aspectos sociais e culturais, 

além de Wilson Gomes e Rousiley C. M. Maia com seu denso estudo sobre a relação entre a 



15 

 

comunicação e o regime democrático e as perspectivas e problemáticas existentes nesse 

aspecto. 

No terceiro capítulo, foi feita uma conjugação entre os resultados obtidos nos dois 

capítulos anteriores, com o intuito de explicar e refletir sobre os mecanismos, características e 

práticas que acarretam uma insuficiência do ordenamento jurídico atual em controlar a 

finalidade das ações dos governantes no que se refere ao desvio rumo a interesses midiáticos 

na construção de políticas públicas, especialmente à implementação de políticas públicas de 

promoção de direitos humano-fundamentais. Essa problemática é catalisada pelo uso de 

discursos de fundamentação que se caracterizam pela utilização constante de conceitos e 

instrumentos do Direito Administrativo, porém, de forma desvinculada dos mandamentos 

constitucionais, ocultando, assim, os reais critérios de decidir, o que possibilita a 

predominância de interesses privados, partidários e midiáticos sobre o interesse social-

constitucional nessas decisões políticas, sem que isso possa ser efetivamente controlado pelas 

instituições constitucionais.  

Nesse sentido, foram de muita importância os ensinamentos de Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto e Gustavo Binembojm acerca da necessária atualização das teorias clássicas de 

Direito Público e de Direito Administrativo, com o intuito de diminuir a lacuna existente entre 

os mandamentos teóricos e a realidade empírica do Estado brasileiro, em busca de uma práxis 

de elaboração, gestão e controle das políticas públicas que realmente façam delas 

instrumentos de efetivação dos direitos da pessoa humana. 

Além deles, como referenciais teóricos para fundamentar a relação existente entre 

mídia e políticas públicas de direitos humano-fundamentais foram utilizados os ensinamentos 

de Xun Wu, M. Ramesh, Michael Howlett e Scott Fritzen relativos ao ciclo deliberativo de 

formação e implementação de políticas públicas, como também de Cláudio Camargo 

Penteado e Ivan Fortunato, os quais definem um quadro mais aproximado da relação das 

políticas públicas com a mídia. 

Ao final da investigação, os principais resultados obtidos dizem respeito à 

desvirtuação do sistema político brasileiro, que não cumpre com o seu papel ético-

constitucional de proteção e promoção dos valores sociais, em especial dos direitos humanos 

como valor fundamental de toda a ordem jurídica, ante a insuficiência jurídica em limitar o 

poder. Isso acontece preponderantemente por dois motivos: 1) pela atual dinâmica da 

sociedade, baseada em uma comunicação de massa ilimitada e instantânea através da rede 

mundial de computadores, que inseriu a visibilidade como elemento fundamental no jogo 

político, condicionando ações e decisões que afetam toda a coletividade; e 2) pela ineficácia 
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do Direito em considerar e se apropriar dos novos instrumentos sociais para sua efetivação, 

haja vista a incompatibilidade dos institutos jurídicos tradicionais, principalmente do Direito 

Administrativo, com a complexidade das relações da sociedade e a necessidade de uma 

construção argumentativa e democrática do consenso. 

Por fim, a título de esclarecimento quanto às nomenclaturas utilizadas nesse trabalho, 

vale ressaltar ainda o fato de alguns autores defenderem a existência de uma diferenciação 

entre direitos humanos e direitos fundamentais. Segundo eles, os direitos humanos seriam 

aqueles previstos em normas internacionais enquanto os direitos fundamentais seriam os 

direitos humanos positivados nos ordenamentos jurídicos estatais. Para os fins dessa 

dissertação, porém, direitos humanos e direitos fundamentais não foram considerados 

conceitos distintos, mas momentos inter-relacionados e indissociáveis do mesmo conceito, 

visto que a própria Constituição Federal dispõe que o rol de direitos e garantias fundamentais 

elencados não é taxativo e tal divisão poderia dar margem a não efetivação de direitos 

humanos simplesmente pela inexistência de uma norma jurídico-constitucional expressa, 

sendo estes conceitos, por vezes, substituídos por direitos humano-fundamentais como 

alternativa para abranger tanto direitos humanos quanto direitos fundamentais.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



17 

 

2. A DISTORÇÃO DA FINALIDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

BRASILEIRO 

 

A sociedade pode ser definida como um sistema de necessidades, formado a partir da 

conjugação dos interesses e anseios de seus integrantes, incluídos aí os indivíduos, os grupos 

e as classes sociais. Para organizar, escalonar e implementar soluções para tais necessidades 

sociais é que surge o Estado, instituição de cunho coletivo, formado por membros da 

sociedade, com poder para legitimamente tomar decisões em nome da coletividade e 

autoridade para submeter as vontades individuais a sua própria, objetivando uma finalidade 

específica. Nesse sentido, não há um Estado separado da sociedade, pois ele é a própria 

sociedade politicamente organizada, ou uma organização política da sociedade (SALGADO, 

2002), cujo objetivo é “criar condições para a consecução dos fins particulares de seus 

membros, ocupando-se da totalidade das ações humanas, coordenando-as em função de um 

fim comum” (DALLARI, 2001, p. 48). 

Assim, a finalidade estatal é definida pela própria sociedade, segundo valores ou 

normas, e imposta à coletividade mediante o poder político, o qual detém, privativamente, a 

força necessária para manutenção da ordem e “impõe, nos limites da lei, a vontade de quem o 

exerce, atuando em nome do povo” (PINTO, 2010, p. 207). A política, portanto, é a atividade 

ou conjunto de atividades do Estado, com a participação de agentes públicos e privados, que 

tem o condão de solucionar os conflitos sociais mediante a definição de metas, planos e 

objetivos, e da tomada de decisão, que possui poder ou força necessária para submeter as 

vontades dos integrantes da sociedade à finalidade do Estado. 

Porém, o poder político, entendido como elemento essencial na relação comando-

obediência existente entre governantes e governados e como energia que move os indivíduos 

e coletividades para a realização de suas finalidades (MOREIRA NETO, 2006), não é 

ilimitado e irrestrito. Nas democracias ocidentais contemporâneas, a atuação estatal é limitada 

pelos princípios da legalidade e da legitimidade, em que a legalidade exprime, basicamente, a 

observância das leis e do Direito e a legitimidade engloba a manifestação do consentimento e 

da obediência por parte dos indivíduos e o respeito à soberania popular (BONAVIDES, 

2014).  

No Brasil, essa limitação ao poder político está constitucionalmente positivada na 

figura do Estado Democrático de Direito, princípio estruturante do nosso sistema político, em 

que o Estado pode ser compreendido como o poder instituído, a democracia, como a origem 

do poder e o direito, como instrumento de limitação do poder. É claro que a separação aqui 
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demonstrada é apenas para fins didáticos, visto que os institutos mencionados são construções 

temporais, sendo impossível, empiricamente, fazer uma separação rígida entre eles.  

Nesse contexto, considerando a tradicional compreensão do conceito de Estado 

Democrático de Direito, pode-se afirmar, de maneira sucinta, que a finalidade conceitual e 

discursiva do Estado brasileiro, prevista nas normas jurídico-constitucionais, é a proteção e 

promoção da dignidade da pessoa humana, através da atuação estatal fundada na conjugação 

entre o princípio democrático e os direitos humano-fundamentais. 

Entretanto, ao analisarmos a realidade brasileira, encontramos inúmeras contradições 

entre o que determina a teoria e que acontece na prática político-administrativa, especialmente 

no âmbito da Administração Pública. Nesse capítulo, pretende-se analisar algumas dessas 

contradições e como elas possibilitam o desvirtuamento das ações dos governantes, que 

menosprezam a proteção e promoção dos direitos humano-fundamentais e priorizam 

interesses particulares, principalmente os que se referem a interesses político-partidários. Para 

tanto, parte-se do próprio conceito de Estado Democrático de Direito, fundamento de todo o 

sistema político, mas que, empiricamente, encontra-se totalmente desvirtuado, funcionando 

mais como uma arma semântica de governo, utilizada para dar uma roupagem de adequação 

constitucional às ações estatais, do que como uma garantia fundamental da população. 

  

2.1 ESTADO 

2.1.1 Estado Contemporâneo 

 

Ao longo do desenvolvimento dos estudos acerca da sociedade, os aspectos relativos 

ao surgimento, formação, caracterização e função do Estado sofreram várias modificações, se 

adequando às teorias e ideologias predominantes em um dado momento histórico. Dessa 

forma, vários conceitos de Estado podem ser elencados nessa dissertação, dentre os quais 

destacam-se os elaborados por Thomas Hobbes, Karl Marx, Max Weber e Antônio Gramsci, o 

que demonstra a complexidade e a historicidade do próprio fenômeno estatal. 

Com Thomas Hobbes, o Estado era uma instância centralizadora de poder e de 

autoridade, criada a partir de um contrato social em que os indivíduos delegavam poder a um 

soberano com o objetivo de coordenar e orientar a passagem do “estado de natureza”, baseado 

no instinto e na impulsividade, para o “estado civilizado”, em que a racionalidade passa a ser 

o valor estruturante da sociedade.  
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Essa concepção de Estado prevaleceu até 1848, data em que Karl Marx publicou sua 

obra denominada Manifesto do Partido Comunista, em que a definição de Estado adquire um 

aspecto econômico. Nessa ótica, o Estado passa a ser caracterizado como instrumento de 

domínio e luta de classes e quem detivesse seu controle poderia impor seus projetos e 

interesses à toda coletividade. Esse controle do aparato estatal seria implementado através da 

propriedade privada dos meios de produção e estaria diretamente relacionado ao sistema 

capitalista. 

Com Max Weber, o conceito de Estado passa a se relacionar ao monopólio do uso 

legítimo da força física e da violência como demonstração de poder. Nesse contexto, o Estado 

é definido como “uma relação de domínio de homens sobre homens, baseada no instrumento 

da força legítima” (LIMA in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 327), em que a submissão 

dos dominados à autoridade estatal se torna um pressuposto de sua própria existência. Essa 

submissão, nas democracias modernas, seria estruturada através de um critério legal-racional, 

mediante a legitimação do exercício da autoridade por regras e normas racionalmente 

elaboradas.  

Já nas primeiras décadas do século XX, Antônio Gramsci fez uma releitura do 

conceito de Estado marxista e adicionou características do capitalismo industrial, 

principalmente o surgimento da grande massa como ator político, e um aspecto positivo ao 

Estado, no sentido do dever de não apenas se abster, mas também atuar nas relações sociais. O 

Estado passa a ser definido, então, como o “complexo de atividades práticas e teóricas com as 

quais a classe dirigente não só justifica e mantém seu domínio, mas consegue obter o 

consenso ativo dos governado”, cuja principal função é elevar a grande massa, mediante sua 

própria atuação, a um determinado nível cultural e moral (LIMA in GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015, p. 329). 

A partir dessas diferentes visões sobre a mesma instituição, é possível perceber toda 

complexidade e densidade semântica do conceito de Estado, que, de maneira geral, pode ser 

analisado sob três perspectivas que se articulam: 1) O Estado pode ser considerado um 

sistema institucional utilizado para administrar, gerir, regular e dirigir os interesses das 

sociedades contemporâneas, a partir da interpelação das demandas, anseios e necessidades de 

seus integrantes. Nesse aspecto, o Estado relaciona-se com governo e sistema político, 

tornando-se, dessa maneira, um instrumento de governo e de gestão; 2) O Estado é entendido 

como agente e espaço de dominação, de exercício de poder e de autoridade, como associação 

política que monopoliza o uso legítimo da força e da violência; e 3) O Estado passa a ser 

compreendido como ambiente ético e sociocultural delimitado por regras, valores e costumes, 



20 

 

em que são estabelecidas as bases de pertencimento e reciprocidade entre os cidadãos (LIMA 

in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015).  

Feitos esses esclarecimentos iniciais, passa-se à análise do conceito de Estado 

Moderno, por ser esse o modelo de Estado que mais guarda semelhanças com o modelo 

estatal contemporâneo. O Estado Moderno se originou a partir da tensão existente durante a 

formação dos estados-nacionais europeus, na segunda metade do século XV, em que se 

confrontava um sistema policêntrico de poder, estruturado a partir da autoridade dos senhores 

feudais, e um sistema unitário e territorializado comandado por um soberano, que 

possibilitaria a chamada racionalização da gestão do poder. Com a colaboração da Igreja 

Católica, este último sistema acabou prevalecendo e o Estado feudal, estruturado por vários 

governos de cunho eminentemente pessoal foi substituído pelo Estado unitário e soberano, 

com um governo marcadamente político (SCHIERA in BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 

1998).  

Apresentam-se como principais características desse modelo de Estado sua autonomia, 

em que a autoridade estatal é plenamente soberana e não depende de nenhuma outra 

autoridade; sua distinção da sociedade civil, embora seja uma expressão desta; e a existência 

de uma absoluta identificação entre o estado e o monarca, que representa a própria soberania 

estatal (GRUPPI, apud STRECK; DE MORAIS, 2004). 

Assim, no Estado Moderno, caracterizado por uma soberania absoluta do monarca, o 

poder também sofre um processo de despersonalização, com a implementação do método 

legal-racional fundando na obediência à regra instituída como principal forma de dominação, 

resultando em uma desvinculação entre a autoridade e o indivíduo que a exerce e na relação 

direta entre o poder estatal e as normas vigentes. 

Com o Estado, nessa sua nova feição, procura-se ligar o Poder a uma função 

e ‘para que se formasse o conceito de Estado era necessário que a potência, 

que é a possibilidade de ser obedecido, se reforçasse com a autoridade, que é 

uma qualificação para dar a ordem’ (Burdeau). O rompimento paradigmático 

da velha ordem medieval para a nova ordem se dá principalmente através da 

passagem das relações de poder (autoridade, administração da justiça, etc.) – 

até então em mãos privadas do senhor feudal -, para a esfera pública (o 

Estado centralizado).  (Streck; de Morais, 2004, p. 26-28). 

 

A primeira versão do Estado Moderno foi o Estado absolutista, que tinha como base 

de sustentação do poder monárquico a ideia de que o poder dos reis derivava de algo divino, 

transcendental, o que significava a completa autonomia do monarca e a impossibilidade de 

controle ou limitação por nenhum outro poder ou instituição, concretizando o que Hobbes 

denominou de Leviatã (STRECK; DE MORAIS, 2004).  
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O Estado Absolutista pode ser definido como única e unitária estrutura organizativa 

formal da vida associada e autêntico aparelho da gestão do poder, em que há a utilização de 

processos cada vez mais próprios e definidos e o exercício monopolístico do poder por parte 

do monarca, o qual é capaz de estabelecer, nos casos controversos, de que parte está o direito 

a partir de regras preestabelecidas, ou de decidir, em casos de emergência, segundo os valores 

e as crenças da época, visando instaurar e manter a ordem mediante a pacificação interna do 

país, a eliminação dos conflitos sociais e a normalização das relações de força nos planos da 

decisão e da administração (SCHIERA in BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 1998). 

Nesse período em que o príncipe e seu aparelho estatal monopolizavam a vida 

política da sociedade, o indivíduo encontrava explicação para sua existência apenas como 

membro do corpo social, sem qualquer representação política. Isso possibilitou a tomada de 

consciência da identidade individual e da característica comum de seus interesses privados e, 

consequentemente, a organização de tais interesses através de uma atitude sempre menos 

passiva e mais crítica em relação à gestão estatal por parte do monarca. Sobre essa base é que 

se formou a sociedade civil moderna, compreendida como conjunto organizado dos interesses 

privados de seus integrantes, e, dentro dela, “a primordial diferenciação em classes, na base 

de uma dominação sempre menos contrastada conseguida pelo novo modo de produção 

capitalista” (SCHIERA in BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 429). 

Contudo, ao mesmo tempo em que no Estado Moderno, em suas origens absolutistas, 

havia uma centralização e unificação do poder na figura do príncipe, ele dependia diretamente 

das classes sociais da sociedade para o seu funcionamento, especialmente por motivos 

financeiros, resultando no descontentamento dessas classes, especialmente da burguesia, por 

sustentarem financeiramente o Estado e a nobreza, mas não possuírem nenhum poder político. 

Foram justamente os conflitos causados por esse embate entre classes sociais que 

possibilitaram o surgimento da segunda versão do Estado Moderno – o Estado Liberal. 

O Estado Liberal, influenciado pela valorização do indivíduo na ordem social e 

inaugurado na Revolução Francesa em 1789 a partir da luta burguesa contra o absolutismo, se 

caracterizava por “uma ideologia de princípios individualistas, que defendia garantias contra 

os poderes arbitrários, direitos humanos, liberdade, mobilidade social e, principalmente, a 

limitação da área de ingerência do Estado, entre outras ideias” (STRECK; DE MORAIS, 

2004, p. 49).  

Indubitavelmente, o Estado Liberal foi um dos modelos que mais colaborou para 

uma efetiva mudança na relação entre governantes e governados. Por isso, definir o 

liberalismo, mesmo sendo uma tarefa bem difícil por sua complexidade e historicidade, é 
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fundamental para compreendermos a situação política atual. Basicamente, o liberalismo pode 

ser definido a partir de três núcleos distintos - moral, político e econômico – que se 

mantiveram intactos durante todas as fases de seu desenvolvimento. 

No núcleo moral, encontram-se as liberdades pessoais, fundadas na garantia de 

proteção individual contra o governo, e sociais, que correspondem às denominadas 

oportunidades de mobilidade social, “sendo que todos têm a possibilidade de alcançar uma 

posição na sociedade compatível com suas potencialidades” (STRECK; DE MORAIS, 2004, 

p. 53). 

O núcleo político apresenta-se sob quatro aspectos: 1) consentimento individual, 

fonte da autoridade política e dos poderes do Estado; 2) representação, em que os competentes 

para decidir são eleitos pelo povo, conforme determinados requisitos pré-estabelecidos; 3) 

constitucionalismo, definido como o respeito a um documento fundamental que delimitasse o 

poder político e orientasse a atividade estatal; 4) soberania popular, em que a fonte do poder 

político é a vontade geral, normalmente externada por meio de representantes eleitos. 

E, por fim, o núcleo econômico relaciona-se com o modelo de economia liberal, 

cujos pilares são a propriedade privada e o mercado livre de controles estatais e com “a ideia 

dos direitos econômicos e de propriedade, individualismo econômico ou sistema de livre 

empresa ou capitalismo” (STRECK; DE MORAIS, 2004, p. 55). 

A partir da institucionalização desses núcleos basilares liberais, houve a passagem da 

esfera da legitimidade divina do governante para a esfera da legalidade, motivo pelo qual o 

Estado desse período também pode ser definido como um Estado de Direito, fundado sobre a 

liberdade política (não apenas privada) e sobre a igualdade de participação dos cidadãos no 

poder, o qual seria gerenciado pela burguesia como classe dominante mediante a utilização 

dos instrumentos científicos fornecidos pelo direito e pela economia no auge da Revolução 

Industrial (SCHIERA in BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 1998). 

Assim, o Estado Liberal de Direito pode ser caracterizado como uma limitação 

jurídico-legal negativa, em que o dever estatal era estabelecer “instrumentos jurídicos que 

assegurassem o livre desenvolvimento das pretensões individuais, ao lado das restrições 

impostas à sua atuação positiva”. (STRECK; DE MORAIS, 2004, p. 91). Entretanto, na 

realidade, esse modelo estatal acabou por representar um instrumento de domínio da 

burguesia sobre outras classes sociais e de manutenção do status quo, aumentando a 

desigualdade política e social entre os estratos da população e criando obstáculos ao pleno 

desenvolvimento classes sociais subalternas. 
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a) O papel das ideias sociais 

No final do século XIX, impulsionada pelo crescimento das cidades e o surgimento 

da grande massa proletária urbana, houve uma mudança significativa no pensamento liberal, 

com a substituição do minimalismo estatal, atuante apenas para a segurança individual, por 

uma visão mais abrangente, em que o Estado teria o papel de remover os obstáculos para o 

“autodesenvolvimento dos homens, pois com um maior número de indivíduos podendo 

usufruir as mais altas liberdades, estar-se-ia garantindo efetivamente o cerne liberal, qual seja: 

a liberdade individual” (STRECK; DE MORAIS, 2004, p. 57).  

Entretanto, essa mudança do pensamento liberal só causou mudanças estruturais no 

Estado após a Segunda Guerra Mundial, período em que houve um aumento progressivo da 

complexidade das relações sociais devido à intensificação da urbanização e da 

industrialização e o avanço da democratização política e social, com a valorização dos 

sindicatos e dos movimentos sociais, além do sufrágio universal e da expansão dos direitos 

sociais. Nesse contexto, o Estado se expande e se torna o principal instrumento de 

atendimento às demandas cada vez mais crescentes e diversificadas da sociedade.  

Dessa forma, o Estado passa de figura passiva na ordem social, interferindo apenas 

quando era estritamente necessário, para uma figura ativa, com a obrigação não apenas de 

garantir direitos, como também de provê-los. Assim nasce a ideia de justiça social, na qual se 

preconiza a igualdade de oportunidades e a solidariedade, e surge uma terceira versão do 

Estado: o Welfare State ou Estado do bem-estar social. 

O Estado do bem-estar social foi estabelecido entre 1940-1960, com o intuito de 

recuperar o vigor e a capacidade de expansão dos países capitalistas após a tensão social, 

econômica e política do período entre guerras, podendo ser definido como “aquele que 

garante tipos mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação, educação, assegurados a todo 

cidadão, não como caridade, mas como direito político” (STRECK; DE MORAIS, 2004, p. 

71),  

Assim, o desenvolvimento do Estado de bem-estar social representou uma 

reaproximação entre a sociedade (ou mercado, ou esfera privada) e o Estado (ou política, ou 

esfera pública) com o objetivo de minimizar os problemas sociais existentes. Como resultados 

do desenvolvimento desse modelo de Estado, podem ser elencados: a evolução dos canais que 

historicamente permitiram a comunicação entre a esfera pública e privada, especialmente dos 

meios de comunicação, o aumento da dependência financeira do Estado em relação à 

sociedade, haja vista a necessidade de recursos financeiros para a resolução dos problemas 
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sociais, o aumento da cota do produto nacional bruto destinada à despesa pública, a 

remodelação das estruturas administrativas voltadas para os serviços sociais, as quais se 

tornaram mais vastas e complexas, o crescimento em número e importância política da classe 

ocupacional dos "profissionais do Welfare", o aperfeiçoamento das técnicas da descoberta e 

avaliação das necessidades sociais e o desenvolvimento de conhecimento relativo ao impacto 

das várias formas de assistência na redistribuição da renda e na estratificação social 

(SCHIERA in BOBBIO; MATEUCCI; PASQUINO, 1998). 

Uma das principais mudanças nesse novo modelo, portanto, foi a conversão do 

Estado em instrumento de formulação, regulação e organização de políticas públicas, as quais 

se tornaram cada vez mais permeadas por uma diversidade de atores e interesses, ante as 

novas formas de representação política presentes no seio da sociedade, o que exigiu uma 

amplitude cada vez maior de conhecimentos técnicos por parte dos organismos e instituições 

para atender à pluralidade de demandas.  

Com a transformação do papel do Estado, também se reformula a função do direito 

na sociedade, substituindo-se a ideia de Estado Liberal de Direito, em que se prioriza o Estado 

mínimo e a liberdade individual, por Estado Social de Direito, na qual o Estado abandona a 

passividade e se torna um agente ativo na sociedade, visando o bem-estar e o 

desenvolvimento social. Assim, o Direito preenche-se com um conteúdo social, não prevendo 

apenas direitos capazes de limitar o Estado, mas também direitos às prestações do Estado 

(STRECK; DE MORAIS, 2004). 

Por certo tempo, o objetivo foi alcançado, propiciando, através do desenvolvimento 

econômico, das garantias sociais e do oferecimento de emprego para a maioria da população 

nos países mais desenvolvidos, o crescimento econômico industrial e a implementação das 

políticas sociais por meio da participação de diferentes setores da sociedade. Entretanto, o 

momento dourado do Estado do bem-estar social começou a sucumbir em meados de 1970, 

principalmente com as crises do petróleo de 1973 e 1979.  

A crise financeira experimentada no período intensificou a crise fiscal do Estado, em 

que a despesa governamental aumentava mais rapidamente do que a entrada de recursos, 

aumentando, consequentemente, o déficit público e provocando instabilidade econômica, 

inflação, instabilidade social e acréscimo da carga fiscal, o que causou em grande parte da 

sociedade e na opinião pública uma atitude favorável à volta da contribuição baseada no 

princípio contratualista e à suspensão ou extinção das intervenções assistencialistas estatais. 

Essa crise fiscal aliada à alta carga de impostos cobrada pelo Estado de bem-estar 

social e à insatisfação de empresas privadas com a gestão pública possibilitou o aparecimento 
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de outras concepções de Estado e de sociedade, tais como o neoliberalismo. A visão político-

econômica neoliberal predominou, no início dos anos 80, em grande parte dos países 

desenvolvidos ocidentais, principalmente nos Estados Unidos, possibilitando a flexibilização 

da ação estatal sobre a economia e a revalorização do livre mercado. Acrescente-se a esse 

contexto o extraordinário desenvolvimento tecnológico ocorrido no período, que teve como 

resultados a eliminação das fronteiras e a concretização dos meios de comunicação como 

elementos de integração social e se chegará ao fenômeno que diferencia o Estado 

contemporâneo do Estado Moderno clássico: a globalização. 

 

b) O papel da globalização 

No geral, a globalização pode ser interpretada de três formas principais: 1) A partir 

de uma interpretação de cunho liberal, que entende a globalização como progresso do 

capitalismo a partir da liberdade do mercado; 2) A partir de uma interpretação de cunho 

histórico-econômico, que defende que a globalização surgiu com as Grandes Navegações dos 

séculos XV a XVII; e 3) A partir de uma interpretação concentrada nas transformações do 

modo de produção capitalista, principalmente no que tange à passagem do capitalismo 

industrial para o capitalismo financeiro a partir dos anos 1980 (KHAIR in GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015), a qual melhor atende aos objetivos dessa dissertação. 

Nesse trabalho, portanto, a globalização pode ser entendida como um fenômeno 

histórico-social relativamente novo e de vastas proporções, que abrange e influencia os 

campos econômico, político, social e cultural das civilizações contemporâneas mediante um 

alto grau de integração e interdependência entre distintas nações e sociedades. Tal integração 

e interdependência só foi possível através da introdução na realidade das comunidades de 

novas tecnologias, principalmente de comunicação e informação, que assumiram o 

protagonismo das relações sociais, com o escopo de criar uma sociedade mundial não como 

projeto de um estado-nação hegemônico, mas como resultado não direcionado da interação 

social em escala global. 

O processo de globalização tem como marco inicial a criação de organismos 

internacionais multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial, que se tornaram instrumentos de uma nova ordem mundial, baseada no 

desenvolvimento tecnológico e na hegemonia do capital financeiro.  

Tal hegemonia pode ser analisada a partir de três momentos articulados: a 

internacionalização das firmas multinacionais e a consequente abertura das economias 
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nacionais para esse novo modelo de transação comercial; as transformações produzidas pelas 

novas tecnologias de informação e comunicação, que implementaram a atuação empresarial 

em rede, modificando as relações sociais, especialmente as trabalhistas e consumeristas; e a 

globalização financeira, estruturada na interconexão dos mercados de capitais nacionais e 

internacionais, que possibilitou a criação de um mercado de capitais globalmente unificado e 

o protagonismo do sistema financeiro sobre os demais sistemas sociais a partir do momento 

que passou a “conduzir e determinar a dinâmica e o ritmo das firmas e da inovação 

tecnológica, inaugurando um regime de acumulação dominada pelo financeiro”, o que 

posteriormente denominou-se de economia dos mercados financeiros liberalizados (KHAIR in 

GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 415). 

Esse processo de transformação profunda da economia capitalista tem pelo 

menos cinco dimensões importantes: a velocidade e a intensidade do 

desenvolvimento científico, responsável pelo aumento extraordinário do 

poder político dos especialistas, e a expansão voraz das novas tecnologias; 

uma menor margem de manobra na formulação e execução das políticas 

macroeconômicas do Estado; o alto grau de diferenciação da economia em 

sistemas e subsistemas autorregulados e altamente especializados; a 

flexibilidade da empresa global, propiciada pelo desenvolvimento das 

técnicas pós-fordistas de produção; a crise do Estado-Nação como resultado 

da complexa rede de relações entre empresas, instituições internacionais, 

agências de avaliação de risco, movimentos sociais e organizações não 

governamentais (Smanio; Bertolin, 2013, p. 50). 

 

Desde logo, é possível perceber que a globalização não afeta apenas o aspecto 

econômico-financeiro dos Estados, mas também as relações sociais, políticas, científicas, 

culturais e ambientais, chegando a ser definida como um fenômeno civilizatório, uma vez que 

rompe com a estrutura espaço-temporal, redefinindo os conceitos de espaço e de tempo, 

eliminando as fronteiras e implementando uma comunicação instantânea, o que causa uma 

aproximação de povos e culturas. 

Nessa ótica, vale ressaltar a definição da globalização, formulada por Marshall 

McLuhan (1962), a partir do surgimento de uma aldeia global, em que a possibilidade de uma 

comunicação global com a recepção instantânea de imagens e vozes em locais distantes do 

contexto em que foram originalmente concebidas transformaria o conteúdo da cultura 

moderna, adquirindo uma característica de universalidade. Esse conceito vislumbrou uma 

nova concentração de interesse na comunicação mundial como um fator transformador da 

vida local, de relevância semelhante ao impacto dos mercados capitalistas, demandando o 

reconhecimento do fenômeno globalizatório além da interação do econômico, do cultural e até 

mesmo do político, constituindo-se como um processo de transformação social no sentido 

mais amplo possível (ALBROW in OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996). 
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Nessa ótica, há o surgimento de poderes iguais e/ou superiores ao poder dos Estados-

nacionais contemporâneos, especialmente o econômico e o simbólico-cultural, atuantes tanto 

no contexto interno quanto no contexto internacional, resultando na redefinição dos conceitos 

dos elementos formadores do Estado a partir de uma perspectiva globalizada, a exemplo do 

território e da soberania. Isso demonstra que o processo de globalização causou uma mudança 

estrutural nas sociedades contemporâneas mediante o enfraquecimento do poder político 

estatal, quando comparado com o Estado Moderno clássico, e a proliferação de outros centros 

de poder, internos e externos.  

Especificamente quanto às relações políticas, a globalização condicionou qualquer 

tipo de compreensão relacionada ao fenômeno estatal e institutos correlatos ao contexto de 

“reestruturação socioprodutiva, revolução tecnológica, transformação do trabalho e 

mundialização do capital, das redes de comunicação e dos sistemas de informação” (KHAIR 

in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 330), haja vista o surgimento de uma planificação, em 

escala mundial, das diferentes sociedades e nações. 

Envolvido por um processo que faz a economia transnacionalizada ser mais 

forte que a política nacional, o Estado passou a ter de dividir decisões para 

poder decidir alguma coisa ou a aceitar diretrizes estabelecidas por centros 

de poder externos a ele. Sua própria soberania reflui, passa a ser tutelada ou 

regulada pelas estruturas globais de poder ou mesmo pela ‘lógica’ da 

economia mundial. Os projetos nacionais, com o imaginário que a eles se 

vincula, ficam dramaticamente travados e só tendem a se viabilizar quando 

‘aceitam’ as injunções externas globais, ou mediante diluições deliberadas 

do nacional, ou por intermédio da reiteração combativa do antagonismo 

político ou sob a forma de proclamações radicalizadas (fundamentalistas) de 

autoexclusão (KHAIR in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 332). 

 

Entretanto, ao mesmo tempo em que a globalização impõe certa padronização, em 

escala planetária, de sistemas econômicos, políticos e culturais, verifica-se um aumento da 

desigualdade social, principalmente em países periféricos, a exemplo do Brasil. Isso acontece 

porque a velocidade da transformação econômica global e o ritmo da inovação tecnológica e 

do crescimento não são uniformes, possibilitando o surgimento de particularidades e 

descontinuidades entre países e setores da economia diretamente vinculadas ao contexto 

histórico-social das nações a serem analisadas (KHAIR in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

Surge, desse modo, um dos principais dilemas do Estado brasileiro contemporâneo: a 

coordenação entre sua interação no mercado mundial, com a aceitação de todos os seus 

termos e diretrizes, e a promoção da justiça social mediante a redução das desigualdades e a 

salvaguarda e provimento da dignidade da pessoa humana. Tal dilema se torna ainda mais 

crítico ao considerarmos a ideia de que o Estado do bem-estar social nunca chegou a ser 
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implantado no país devido a sua modernidade tardia e arcaica (STRECK; DE MORAIS, 

2004) e, nesse contexto, o papel do Estado brasileiro é ainda maior, visto que “em países 

como o Brasil, em que o estado Social não existiu, o agente principal de toda a política social 

deve ser o Estado” (STRECK; DE MORAIS, 2004, p. 78), porém, cresce na mesma 

proporção a necessidade de integração ao mercado financeiro global, posto que toda política 

social demanda recursos financeiros. 

Segundo Lênio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais, esse dilema seria 

solucionado através do Direito, enquanto legado da modernidade e como um “campo 

necessário de luta para a implantação das promessas modernas” (2004, p. 79). Portanto, as 

normas constitucionais, compreendidas como instrumentos de equilíbrio nos constantes 

embates sociais e fundamento de todo o ordenamento jurídico, cumprem um papel de suma 

importância ao dispor que o Brasil é um Estado Democrático de Direito, que tem por 

princípio fundamental a promoção da dignidade da pessoa humana, estabelecendo um 

consenso jurídico no confronto entre a política, a economia e a sociedade no Estado brasileiro 

contemporâneo. 

 

2.1.2 Estado Democrático de Direito 

 

A noção de Estado Democrático de Direito no Brasil é uma construção jurídico-

constitucional que surgiu como possível alternativa para promover uma verdadeira 

transformação da realidade social e garantir os direitos humano-fundamentais mínimos à 

população. De acordo com Lênio Luiz Streck e José Luis Bolzan de Morais, o conteúdo desse 

modelo de Estado ultrapassa o “aspecto material de concretização de uma vida digna ao 

homem e passa a agir simbolicamente como fomentador da participação pública no processo 

de construção e reconstrução de um projeto de sociedade” (2004, p. 97).  

O Estado Democrático de Direito, portanto, é resultado da conjugação da democracia 

com o constitucionalismo pós-positivista e representa, em tese, uma reaproximação do Estado 

e do Direito com a ética. Assim, tem como fundamentos de legitimidade e elementos 

estruturantes a Democracia, que pode ser entendida como um projeto moral de autogoverno 

coletivo fundado na soberania popular, ou seja, é a “projeção política da autonomia pública e 

privada dos cidadãos, alicerçada em um conjunto básico de direitos fundamentais” 

(BINENBOJM, 2014, p. 50), e o Direito, representado atualmente na figura dos direitos 

humano-fundamentais, protagonistas do ordenamento jurídico contemporâneo, o que elevou, 

consequentemente, a dignidade da pessoa humana, traduzida no postulado kantiano de que 
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cada homem é um fim em si mesmo, à condição de princípio jurídico e valor fundamental do 

ordenamento e do Estado (BINENBOJM, 2014). Os conceitos e problemáticas existentes 

relacionadas aos fundamentos do Estado Democrático de Direito serão melhor analisadas no 

decorrer desse capítulo. 

Nesse contexto, o Estado Democrático de Direito não é apenas a união formal entre 

os conceitos de Estado Democrático e Estado de Direito. Na verdade, representa a conjugação 

desses dois modelos de Estado acrescidos de um componente revolucionário de transformação 

do status quo (SILVA, 2005), podendo ser considerado um princípio estruturante do 

ordenamento jurídico brasileiro, a partir do qual derivam diversos outros princípios, os quais 

têm por objetivo “superar as desigualdades sociais e regionais e instaurar um regime 

democrático que realize a justiça social” (SILVA, 2005, p. 122).  

Nesse ambiente, e com as características que lhe são imanentes – a eliminação da 

rigidez formal, a supremacia da vontade do povo e a preservação da liberdade e da igualdade 

(DALLARI, 2001) –, o Estado Democrático de Direito tem como princípios: a) 

constitucionalidade; b) organização social democrática; c) sistema de direitos fundamentais 

individuais e coletivos; d) justiça social como fundamento de mecanismos corretivos das 

desigualdades; e) igualdade formal e material entre os cidadãos; f) divisão dos poderes e 

funções; g) o princípio da legalidade como medida do direito, ou seja, “através de um meio de 

ordenação racional, vinculativamente prescritivo, de regras, formas e procedimentos que 

excluem o arbítrio e a prepotência”; h) segurança e certeza jurídicas (STRECK; DE 

MORAIS, 2004, p. 99). 

O fator revolucionário de transformação do status quo, nesse caso, seria a efetiva 

participação da sociedade civil nos processos políticos, que pode se dar tanto pela observância 

do “respectivo e devido processo legal, em que a participação seja assegurada na medida do 

possível e do razoável, se não na tomada de decisão, ou no controle social dos decorrentes 

resultados das políticas públicas executadas” (MOREIRA NETO, 2006, p. 49).  

O Estado Democrático de Direito representa, desse modo, a ascensão jurídico-

constitucional do indivíduo e da sociedade ao protagonismo político, sendo a participação 

popular no jogo político e na tomada de decisões pressuposto para a existência de uma 

verdadeira democracia, que não se exaure apenas com a escolha dos representantes. Esse fator 

provocou uma redefinição em diversos conceitos jurídico-constitucionais, dentre eles o da 

legalidade da atuação do governante, o qual se atrelou ao princípio democrático e aos direitos 

humano-fundamentais e passou a ser entendido no sentido de juridicidade, isto é, na 

necessidade de conjugar a legalidade em sentido amplo, englobando tanto regras quanto 
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princípios, com a legitimidade, entendida como a conformidade do agir do Estado à vontade 

do povo (MOREIRA NETO, 2006). “Trata-se de uma espécie de acordo prévio sobre o 

funcionamento e exercício regular (e adequado) do poder numa sociedade, prevenindo-se seu 

abuso ou desvirtuamento” (TAVARES, 2013, p. 774).  

É possível afirmar que esse modelo jurídico-constitucional de Estado é resultado de 

um contexto globalizado, em que se percebeu uma crescente fragmentação, complexidade e 

auto-organização da sociedade civil, além de uma insuficiência da democracia representativa 

em efetivar a soberania popular e da redução de poder dos Estados nacionais frente ao 

surgimento de outras fontes de poder a nível mundial, como o poder econômico e o poder 

cultural, pilares do processo de globalização. 

Nesse sentido, surgem alguns obstáculos à concretização do Estado Democrático de 

Direito. Um deles se refere à inefetividade e insuficiência dos dispositivos jurídico-

constitucionais, em especial dos princípios constitucionais, que, na prática político-

administrativa, acabam exercendo uma função apenas simbólica. Isso acontece com o próprio 

conceito de Estado Democrático de Direito, devido ao seu caráter de abertura e necessidade 

de hermenêutica jurídica para sua efetivação, e às problemáticas existentes em suas bases 

estruturantes – democracia e direitos humano-fundamentais, como será estudado no decorrer 

desse capítulo. 

Outro obstáculo verificado se refere à corrupção da finalidade estatal, que deixa de se 

orientar pela promoção dos diretos humano-fundamentais, cerne do ordenamento jurídico-

constitucional vigente, e passa a priorizar diversos outros critérios, principalmente critérios 

econômicos ou de autopromoção, possibilitando o surgimento de uma patologia intrínseca ao 

Estado brasileiro contemporâneo - o Estado Poiético. 

 

2.1.3 Patologias do Estado Contemporâneo: o Estado Poiético 

 

Segundo Joaquim Salgado (2002), o Estado pode ser dividido, desde a sua formação, 

em duas categorias: o ético e o poiético. O Estado ético seria a conjugação do embate entre 

liberdade e poder, podendo ser classificado, segundo o critério histórico-cronológico, como 

imediato, que abrange o período greco-romano até a Idade Média; técnico, que surgiu no 

século XVII; e o mediato ou Estado de Direito, que teve como marco inicial a Revolução 

Francesa.  

O Estado ético imediato, que abrange o período greco-romano até a Idade Média, 

justifica-se em função de sua finalidade eminentemente ética, em que o poder estatal visa à 
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realização de alguma coisa que beneficie o indivíduo, enquanto elemento de uma 

comunidade. Dessa forma, a finalidade desse modelo de Estado no período greco-romano é a 

realização da justiça, que, no Estado grego significa “dar a cada um o que é seu, o seu lugar 

na sociedade, segundo seu mérito, aferido por suas aptidões” e, no romano, “dar o que é 

direito de cada um” (SALGADO, 2002). 

Durante a Idade Média, porém, a estreita relação entre o Estado e a Igreja Católica 

influenciou o comportamento político, incorporando a figura da justiça divina aos fins do 

Estado. Por isso, a finalidade estatal nesse período era, segundo o entendimento de Santo 

Agostinho, “converter os homens para a cidade de Deus” e, de acordo com Santo Tomás, “ser 

um instrumento de realização do bem comum, enquanto contempla o bem de todos e, ao 

mesmo tempo, o bem de cada indivíduo”, mas de forma submissa ao poder espiritual 

(SALGADO, 2002). 

No Estado técnico, por sua vez, que surgiu a partir do pensamento maquiavélico no 

século XVII, houve uma subversão da finalidade estatal pela técnica para alcançar e preservar 

o poder. Assim, o Estado técnico tinha como finalidade sua própria preservação, justificando 

sua existência em si e por si mesmo e utilizando o poder como instrumento de sua 

perpetuação. 

 No Estado ético mediato ou Estado de Direito, que teve como marco inicial a 

Revolução Francesa, há a retomada da razão como centro de toda atividade política a partir do 

advento do Iluminismo. Dessa forma, o poder estatal é remodelado e passa a se legitimar a 

partir de sua origem, da técnica por meio da qual se exerce e por sua finalidade. A origem 

legítima do poder, portanto, depende da vontade do povo, verificada pelo seu consentimento, 

na técnica com que o poder se exerce seguindo “procedimentos pré-estabelecidos, com o voto 

popular, as regras de decisão da maioria e de respeito à minoria, e pela finalidade, que volta a 

ser ética: a declaração e realização dos direitos fundamentais” (SALGADO, 2002).  

 Em oposição ao Estado ético, encontra-se o Estado poiético, entendido como uma 

ruptura no Estado de Direito. O Estado poiético é um mecanismo de despersonalização e de 

perda da substância espiritual da liberdade, transformando sua relação com o indivíduo, o qual 

deixa de ser um fim em si mesmo e passa a ser um instrumento para algo ou alguém. 

 

Na sociedade civil contemporânea, o homem passa a ser instrumento para 

algo e, na medida em que é instrumento para algo, coisa, é instrumento para 

o outro, pessoa, que o domina, segundo a estrutura da relação senhor-

escravo, guardada evidentemente a essencial diferença entre a relação de 

servidão ou escravidão e a do trabalho livre (Disponível em: 



32 

 

http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/1998/02/-sumario?next=3. 

Acesso em: 13 jan 2015). 

 

No Estado poiético, a organização política estatal é utilizada como instrumento para 

implementar interesses econômicos, através da utilização de termos técnicos e com uma 

aparência de cientificidade, ao invés de realizar os direitos humano-fundamentais, em especial 

os direitos sociais. Dessa forma, a finalidade ética estatal desaparece e o político, o jurídico e 

o social ficam subordinados ao econômico, com o aval do próprio Estado.  

A cisão do Estado está, pois, nesse embate que se trava dentro dele mesmo, 

criando dois estados: o estado poiético do domínio burotecnocrata e o estado 

ético do domínio da sociedade política, enquanto Estado Democrático de 

Direito (Disponível em: 

http://200.198.41.151:8081/tribunal_contas/1998/02/-sumario?next=3. 

Acesso em: 13 jan 2015). 

 

Para Joaquim Salgado (2002), as consequências do Estado poiético na sociedade 

brasileira podem ser divididas em três grupos: morais, políticas e jurídicas. A consequência 

moral se refere ao aparecimento de uma corrupção sistêmica, em que a legitimidade da 

decisão política, baseada em um fazer ético é suprimida e substituída pela decisão de um 

corpo burotecnocrata, o que frequentemente se relaciona com a intimidação e a corrupção sob 

o manto de termos científicos. 

A consequência moral também se relaciona com a consequência política, visto que a 

legitimidade, dada pelo povo a um representante para tomar decisões em seu nome, 

desaparece em confronto com a burotecnocracia. Dessa forma, a vontade do povo é suprimida 

pelo tecnicismo e pela economia, abrindo margens à implementação de uma autocracia 

através da burotecnocracia, visto que, “depois de ter criado as premissas da catástrofe 

econômica, com ela ameaça para obter mais poder” (SALGADO, 2002) porque a lógica de 

um Estado poiético é essa: aumentar seu poder cada vez mais. 

A consequência jurídica, por sua vez é vista no caráter a-ético ou a-jurídico desse tipo 

de Estado, que busca justificar-se pela própria técnica ou aparência de técnica que o define, 

causando uma insegurança jurídica generalizada, catalisada por uma anarquia legislativa, 

repleta de medidas provisórias que nem sempre são necessárias ou urgentes e emendas à 

Constituição como soluções a qualquer dificuldade encontrada pelo administrador. 

Além da predominância do critério mercadológico como expressão do poder 

econômico, as ações governamentais e administrativas também são orientadas a partir de um 

critério midiático, como expressão do poder simbólico/cultural. O Estado Poiético, portanto, 

derivou do processo de globalização e tem como finalidade primordial não apenas a satisfação 
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do mercado financeiro mundial, como também veicular uma imagem benéfica do governo e 

do governante para a nação e para todo o mundo, no sentido da autopromoção.  

A questão central e que demonstra a importância do fator cultural na política 

contemporânea é que, para transmitir uma imagem benéfica, os governantes não se 

preocupam em realizar ações eficazes, eficientes, com qualidade e que realmente promovam o 

bem-estar da população. Para eles, basta, nesse ambiente, que a mídia veicule suas ações de 

forma que faça parecer que são adequadas, eficazes e eficientes, o que é uma representação da 

própria cultura contemporânea, priorizando a imagem ao invés da realidade, o parecer ao 

invés do ser. 

É nessa ótica que se fala em um Estado do Espetáculo, que se preocupa mais com a 

imagem de suas ações do que em realmente concretizar o bem-estar da sociedade, criando 

atividades imaginárias para satisfazer as necessidades de uma sociedade de consumo 

fomentada pelos meios de comunicação de maneira geral. O Direito, nesse contexto, não é 

suficiente para limitar a atuação do governante, ante a existência de expressões e conceitos 

abertos e indeterminados, que adquirem a função de mantenedores do entretenimento e da 

diversão características do espetáculo, como será visto no último capítulo dessa dissertação.  

Dessa forma, essa ruptura com o Estado de Direito causada pela emergência do 

Estado Poiético proporciona, além da predominância de interesses econômicos por meio da 

burotecnocracia, a possibilidade dos agentes públicos utilizarem do próprio sistema jurídico-

político, através do uso de expressões e conceitos simbólicos veiculados em larga escala pela 

mídia, para criar uma ilusão na população de que são melhores governantes do que realmente 

são e que a situação do país está melhor do realmente está, com o intuito de satisfazer 

pretensões particulares e/ou político-eleitorais.  

 

2.2 DEMOCRACIA  

 

A democracia, um dos pilares do Estado Democrático de Direito, pode ser definida 

como “um projeto moral de autogoverno coletivo, que pressupõe cidadãos que sejam não 

apenas os destinatários, mas também os autores das normas gerais de conduta e das estruturas 

jurídico-políticas do Estado” (BINENBOJM, 2014, p. 50). Assim, todo regime democrático, 

teoricamente, tem como fundamento a igualdade entre os indivíduos, representando a 

projeção política da autonomia pública e privada dos cidadãos, alicerçada em um conjunto 

básico de direitos fundamentais (BINENBOJM, 2014).   
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A noção de autogoverno coletivo, formado por vários cidadãos com interesses e 

necessidades particulares, pressupõe a existência de conflitos e é justamente assim que a 

democracia se desenvolve, considerando o conflito legítimo, “uma vez que não só trabalha 

politicamente os conflitos de necessidades e interesses, como procura institui-los como 

direitos e, como tais, exige que sejam reconhecidos e respeitados” (CHAUÍ apud STRECK; 

DE MORAIS, 2004, p. 101).  

Por esse motivo, Bobbio (1997) define a democracia moderna como o meio de luta 

contra o abuso do poder organizado em dois fronts — contra o poder que parte do alto em 

nome do poder que vem de baixo, e contra o poder concentrado em nome do poder 

distribuído. Segundo o autor, é fácil perceber porque a democracia moderna possui esse tipo 

de configuração, visto que 

 

[...] onde a democracia direta é possível, o estado pode muito bem ser 

governado por um único centro de poder, por exemplo, a assembleia dos 

cidadãos. Onde a democracia direta, em decorrência da vastidão do 

território, do número de habitantes e da multiplicidade dos problemas que 

devem ser resolvidos, não é possível e deve-se então recorrer à democracia 

representativa, a garantia contra o abuso do poder não pode nascer apenas do 

controle a partir de baixo, que é indireto, mas deve também poder contar 

com o controle recíproco entre os grupos que representam interesses 

diversos, os quais se exprimem por sua vez através de diversos movimentos 

políticos que lutam entre si pela conquista temporária e pacífica do poder. 

(1997, p. 60-61). 

 

A preferência pelo regime democrático na maioria dos países ocidentais é um reflexo 

das circunstâncias históricas, principalmente das Revoluções Inglesa (1689), Americana 

(1776) e Francesa (1789), momentos marcados pela luta contra o absolutismo, em que “a 

afirmação dos princípios democráticos era o caminho para o enfraquecimento do absolutismo 

dos monarcas e para a ascensão política da burguesia” (DALLARI, 2001, p. 147). 

Tais movimentos influenciaram de maneira significativa a organização dos Estados 

e, a partir de então, três princípios básicos passaram a orientar a dinâmica estatal, como 

exigências de um governo democrático: a supremacia da vontade popular, a preservação da 

liberdade e a igualdade de direitos. 

A supremacia da vontade popular, que colocou o problema da participação 

popular no governo, suscitando acesas controvérsias e dando margem às 

mais variadas experiências, tanto no tocante à representatividade, quanto à 

extensão do direito de sufrágio e aos sistemas eleitorais e partidários; a 

preservação da liberdade, entendida como o poder de fazer tudo o que não 

incomodasse o próximo e como o poder de dispor de sua pessoa e de seus 

bens, sem qualquer interferência do Estado. A igualdade de direitos, 

entendida como a proibição de distinções no gozo de direitos, sobretudo por 

motivos econômicos ou de discriminação entre classes sociais. As 
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transformações do Estado, durante o século XIX e primeira metade do 

século XX, seriam determinadas pela busca de realização desses preceitos, 

os quais se puseram também como limites a qualquer objetivo político. A 

preocupação primordial foi sempre a participação do povo na organização do 

Estado, na formação e na atuação do governo, por se considerar implícito 

que o povo, expressando livremente sua vontade soberana, saberá resguardar 

a liberdade e a igualdade (Dallari, 2001, p. 151). 
 

Entretanto, até meados do século XX, o conceito predominante de democracia ainda 

era o formal, no sentido de considerar como respeitado e cumprido o critério democrático 

apenas com a escolha dos governantes, com o sufrágio em eleições periódicas e com a adoção 

da regra da maioria na tomada de decisão. Ainda é muito recente o entendimento da 

necessidade de se adotar também um conceito substancial de democracia, fundado na 

legitimidade da ação dos corpos políticos eleitos.  

Desse modo, surgem três vias de desenvolvimento da democracia que devem ser 

exaltadas por sua rápida aceitação nos sistemas político-jurídicos contemporâneos: 1) a 

legitimação pela participação dos indivíduos e órgãos da sociedade nos processos de poder; 2) 

a legitimação pela processualização aberta das decisões e dos controles das decisões; e 3) a 

legitimação pelo resultado do exercício do poder estatal, aferido segundo regras derivadas da 

aplicação do princípio da eficiência (MOREIRA NETO, 2006).  

A democracia no Brasil reflete esse novo entendimento e pode ser definida como 

uma democracia participativa, em que há a conjugação de uma democracia indireta, na qual a 

vontade popular é representada por pessoas legitimamente eleitas, com instrumentos da 

democracia direta, em que os cidadãos atuam diretamente no sistema político e na tomada de 

decisão, como o referendo, o plebiscito, a iniciativa popular, a participação em conselhos 

deliberativos e o orçamento participativo. 

 

2.2.1 Democracia representativa 

 

A democracia representativa é a forma de governo em que os cidadãos delegam o 

exercício de sua soberania a representantes eleitos mediante eleições livres, periódicas, 

competitivas, regulares, definidas por lei e monitoradas por um corpo judicial independente, 

em que as decisões são tomadas com a utilização do critério da maioria. Os representantes do 

povo organizam-se em partidos políticos, os quais tanto viabilizam a disputa pelo poder entre 

diferentes competidores como servem de referência para as escolhas dos eleitores no que se 

refere ao governo e suas diretrizes (LIMA in NOGUEIRA; GIOVANNI, 2015).  
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O conceito de representação, criação da modernidade, é resultado da expansão da 

abrangência e da complexidade das sociedades políticas ocidentais contemporâneas, o que 

impossibilitou o exercício direto do cidadão dos seus direitos políticos nas assembleias e 

parlamentos. Contudo, mesmo que o exercício da soberania popular seja feito por 

representantes, os cidadãos ainda são a fonte do poder e é por meio do voto que as autoridades 

eleitas adquirem legitimidade para a sua atuação, externando “a vontade popular e tomando 

decisões em seu nome, como se o próprio povo estivesse governando” (DALLARI, 2001, p. 

157). Nesse aspecto, a questão central a ser analisada é o instituto da representação política. 

O instituto da representação política, como princípio teórico, já foi objeto de muitas 

controvérsias ao longo da história, mas o maior problema da representação política pode ser 

sintetizado no embate entre duas visões opostas relacionadas à relação entre o representante e 

seu eleitor: a “duplicidade” ou a “identidade”, sendo que ambas demonstraram ser, na prática, 

insuficientes para garantir a soberania popular. 

A “duplicidade” está relacionada ao advento do Estado Liberal e foi o ponto de 

partida para a elaboração de todo o sistema representativo moderno. Segundo esse 

entendimento, o representante é considerado politicamente como uma nova pessoa, portadora 

de vontade distinta daquela do representado, de iniciativa e reflexão e de poder criador, além 

de autonomia absoluta em sua capacidade decisória, orientado de maneira permanente para o 

bem comum. Dessa concepção, se extraem todos os corolários do sistema representativo 

típicos do constitucionalismo liberal: a total independência do representante, o sufrágio 

restrito, a índole manifestamente adversa do liberalismo aos partidos políticos, a essência do 

chamado “mandato representativo” ou “mandato livre”, a separação de poderes, a moderação 

dos governos, o consentimento dos governados (BONAVIDES, 2000).  

Em contraposição ao modelo de “duplicidade”, encontra-se o modelo de 

“identidade”, originado a partir das tendências contemporâneas da sociedade de massa, que se 

inclina a limitar as faculdades do representante e submetê-las a organizações partidárias e 

profissionais ou aos grupos de interesses, tornando o mandato cada vez mais imperativo. De 

acordo com essa visão, é retirado do representante todo o poder próprio de intervenção 

política animada pelos estímulos de sua vontade autônoma, vinculando-o à vontade dos 

governados. O modelo da identidade entre representantes e representados impregnou todo o 

sistema representativo durante o século XX, mas acabou por se mostrar ilusório, posto que foi 

instrumentalizado pelos interesses prevalentes dos grupos que governam a chamada sociedade 

de massa e lhe negam a vocação democrática, sofrendo o que Paulo Bonavides (2000) 
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denominou de “depravação ideológica”, em que as autoridades eleitas são definidas cada vez 

mais como “comissários” e cada vez menos como “representantes”. 

Nesse mesmo sentido, Bernard Manin (1997) critica a democracia representativa, 

afirmando ser um regime político marcado por seu elitismo, o que possibilita certa 

padronização econômica, social e até mesmo ideológica dos representantes, demonstrando a 

fragilidade do critério da maioria como fator decisório por não representar a totalidade e a 

complexidade da sociedade.  

Assim, a representação política é fundada no princípio da distinção, ou seja, existe 

uma ideia de que os representantes eleitos são superiores aos eleitores, superioridade esta 

considerada de forma abrangente, incluindo aspectos financeiros, morais e/ou sociais. E, 

mesmo que no Brasil o voto tenha sido implementado como obrigatório, universal e secreto 

com o objetivo de aumentar a participação e a educação política dos cidadãos, a representação 

política, em si, é essencialmente aristocrática ou elitista, devido, principalmente, à sua forma 

de escolha – o próprio voto (MANIN, 1997). 

Apesar de exaltar a liberdade do eleitor em escalonar os valores que considera 

positivo e usá-los como critério de votação como uma qualidade do processo eleitoral, Manin 

(1997) enumera alguns elementos que caracterizam as eleições como uma demonstração 

explícita da aristocracia:  

a) O tratamento desigual dirigido aos representantes por parte dos eleitores – ao 

votar, os eleitores decidem com base em algum critério geral e abstrato (por exemplo, 

orientação política, competência ou honestidade), mas eles também decidem eleger alguém 

apenas por achar que um é melhor do que outro.  

b) Distinção de candidatos baseada em uma situação de escolha – eleger é escolher. 

Segundo o autor, aqueles que conseguem ser eleitos se colocam em uma situação de 

superioridade em relação aos que não conseguiram se eleger e até daqueles que o elegeram. 

“It is no accident that the terms ‘election’ and ‘elite’ have the same etymology and that in a 

number of languages the same adjective denotes a person of distinction and a person who has 

been chosen” (MANIN, 1997). 

c) Vantagens conferidas por chamar a atenção – para ser eleito, um candidato precisa 

atrair a atenção do eleitorado. Entretanto, a psicologia cognitiva demonstrou que a atenção 

primária se foca em características ou indivíduos salientes. Dessa maneira, será eleito o 

candidato que já se destaca na sociedade, de alguma maneira, ou que se destaque durante a 

campanha eleitoral. 
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d) O custo para disseminar informação – os candidatos precisam se tornar 

conhecidos e isso custa caro, o que acaba favorecendo aqueles que são capazes de mobilizar 

maiores recursos para adquirir as melhores plataformas publicitárias. 

Essas mesmas características aristocráticas enumeradas por Manin em relação aos 

candidatos também se compatibilizam com os partidos políticos, os quais podem ser definidos 

como “corpos formados a partir do tecido social que desempenham a função de canalizar as 

aspirações e projetos políticos de determinada gama de indivíduos, organizando-os para o fim 

de alcançar o exercício direto do poder” (TAVARES, 2013, p. 679). 

Desse modo, com relação aos partidos políticos, considerados a essência da 

representação política brasileira, podem ser elencadas algumas críticas, tanto favoráveis 

quanto desfavoráveis. A favor dos partidos, pode-se enumerar a necessidade e as vantagens do 

agrupamento das opiniões convergentes, criando-se uma força grupal capaz de superar 

obstáculos e de conquistar o poder político e a facilidade de identificação das correntes de 

opinião e de sua receptividade pelo meio social, servindo para orientar o povo e os próprios 

governantes. Contra os partidos, pode-se afirmar que o povo, mesmo quando o nível geral de 

cultura é razoavelmente elevado, não tem condições para se orientar em função de ideias e 

não se sensibiliza por debates em torno de opções abstratas e, por isso, no momento de votar 

são os interesses que determinam o comportamento do eleitorado. Além disso, os partidos são 

acusados de terem se convertido em meros instrumentos para a conquista do poder, uma vez 

que raramente a atuação de seus membros condiz fielmente com os ideais enunciados no 

programa partidário (DALLARI, 2001).  

Os partidos políticos também estão no centro da crítica feita por Norberto Bobbio à 

democracia representativa, cujo defeito em comparação com a democracia direta é a formação 

de pequenas oligarquias, que são os comitês dirigentes dos partidos. Segundo ele: 

[...] tal defeito apenas pode ser corrigido pela existência de uma pluralidade 

de oligarquias em concorrência entre si. Tanto melhor, porém, se aquelas 

pequenas oligarquias, através de uma democratização da sociedade civil, 

através da conquista dos centros de poder da sociedade civil por parte dos 

indivíduos sempre mais e sempre melhores participantes, tornam-se sempre 

menos oligárquicas, fazendo com que o poder não seja apenas distribuído, 

mas também controlado. O pluralismo enfim nos permite apreender uma 

característica fundamental da democracia dos modernos em comparação 

com a democracia dos antigos: a liberdade — melhor: a liceidade — do 

dissenso. Esta característica fundamental da democracia dos modernos 

baseia-se no princípio segundo o qual o dissenso, desde que mantido dentro 

de certos limites (estabelecidos pelas denominadas regras do jogo), não é 

destruidor da sociedade, mas solicitador, e uma sociedade em que o dissenso 

não seja admitido é uma sociedade morta ou destinada a morrer. (Bobbio, 

1997, p. 61) 
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Nesse sentido, Norberto Bobbio (1997) enumera alguns obstáculos causados por um 

distanciamento entre a clássica teoria democrática e a estruturação das sociedades ocidentais 

contemporâneas, o que prejudicou o desenvolvimento de uma democracia efetiva nesses 

países. Na concepção do referido autor, podem ser elencados seis principais:  

a) Nascimento da sociedade pluralista – a teoria democrática foi pensada 

considerando uma sociedade política na qual a relação entre o povo e os seus representantes 

se daria de forma direta, sem intermediários, ou seja, um modelo centrípeto de sociedade 

baseada em um único centro de poder. Na realidade das sociedades democráticas modernas, o 

que se percebe é totalmente o contrário, com uma exaltação dos grupos, organizações, 

associações, sindicatos e partidos políticos e uma diminuição do indivíduo, caracterizando as 

chamadas sociedades policêntricas ou poliárquicas, com diversos centros de poder.  

b) Revanche dos interesses – na democracia moderna, a representação política 

assume um lugar de destaque e, para que os representantes eleitos atinjam seus objetivos, não 

podem estar submetidos a um mandato vinculado, ou seja, um mandato que orienta a ação dos 

representantes em uma determinada direção, visando interesses particulares. Entretanto, 

empiricamente, percebe-se que, por muitas vezes, os interesses de grupos sociais sobrepõem-

se aos interesses nacionais, criando o que Bobbio chamou de sociedade neocorporativa, 

caracterizada como “uma forma de solução de conflitos sociais que se vale de um 

procedimento (o do acordo entre as grandes organizações) que nada tem a ver com a 

representação política e é, ao contrário, uma expressão típica de representação dos interesses” 

(1997, p. 26). 

c) Persistência das oligarquias – conforme dito anteriormente, o ideal democrático é 

um autogoverno coletivo, em que aqueles que se subordinam ao sistema, participam 

ativamente de sua elaboração e são igualmente considerados. Na prática, porém, os regimes 

democráticos modernos não se caracterizam pela “ausência de elites, mas pela presença de 

muitas elites em concorrência entre si para a conquista do voto popular” (SCHUMPETER, 

apud BOBBIO, 1997, p. 27). 

d) O espaço limitado – um fator relevante na eficiência democrática se refere não 

apenas ao aumento do número dos que têm direito de participar das decisões que lhe dizem 

respeito, mas também dos espaços nos quais podem exercer esse direito. Nos dizeres de 

Bobbio, “se a democracia não consegue derrotar por completo o poder oligárquico, é ainda 

menos capaz de ocupar todos os espaços nos quais se exerce um poder que toma decisões 

vinculatórias para um inteiro grupo social” (1997, p. 27). 
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e) O poder invisível – a democracia nasceu com a perspectiva de eliminar das 

sociedades o que Bobbio denomina poder invisível, ou seja, aqueles fatores internos e 

externos que influenciam na ação dos governantes e que ficam ocultos. Assim, o intuito 

democrático seria o desenvolvimento de um governo cujas ações deveriam acontecer 

publicamente, com total transparência. 

[...] a exigência de publicidade dos atos de governo é importante não apenas, 

como se costuma dizer, para permitir ao cidadão reconhecer os atos de quem 

detém o poder e assim controlá-los, mas também porque a publicidade é por 

si mesma uma forma de controle, um expediente que permite distinguir o 

que é lícito e o que não é. (Bobbio, 1997, p. 30). 
   

Outro instrumento importante na eliminação do poder invisível no governo seria o 

efetivo controle realizado pelos órgãos de controle competentes e pela sociedade. Como será 

exposto posteriormente, essa também se constitui em uma promessa não cumprida na 

democracia. 

f) O cidadão não educado – esse obstáculo se refere à educação para a cidadania, que 

seria pressuposto para o exercício efetivo da democracia. Mais uma promessa fracassada, 

levando-se em consideração que a educação no país, no geral, é extremamente problemática, a 

quase inexistência de uma educação voltada para a cidadania, e o sentimento de desinteresse e 

desânimo que domina a sociedade brasileira atual, frente aos constantes abusos cometidos. 

Em um contexto globalizado, contudo, surgem novas formas de poder e os partidos 

deixam de ser os principais atores do jogo político, visto que a cada dia eles parecem mais 

ideologicamente padronizados, e passam a ser substituídos pelos meios de comunicação, os 

quais dominam as relações sociais contemporâneas, possibilitando o surgimento da “audience 

democracy” ou democracia de audiência (MANIN, 1997), caracterizada por: 

1. A personalização da escolha eleitoral, causada por dois motivos principais: a 

influência dos canais de comunicação política na natureza da relação representativa, fazendo 

com que uma nova elite de experts em comunicação substitua os ativistas políticos e os 

burocráticos partidários; e o crescimento do papel das personalidades frente à expansão das 

plataformas, ou seja, em uma sociedade complexa, em que os problemas se tornam cada vez 

menos previsíveis, os governantes possuem o dever de agir e de se posicionar. 

2. A mudança do papel da escolha eleitoral no geral, em que os eleitores tendem a 

responder (a temas particulares prometidos em cada eleição) ao invés de apenas expressar 

(suas identidades culturais e sociais). Assim como os problemas sociais, os resultados das 

eleições ficam cada vez menos previsíveis. 
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3. Um reforço da autonomia parcial dos representantes, haja vista a proliferação de 

imagens durante as campanhas eleitorais, criando “papeis” para o candidato, como o solidário, 

o religioso, o preocupado com a família, etc. e essas imagens mostradas nas campanhas 

vinculam as ações dos eleitos. 

4. Liberdade da opinião pública, causada pela liberdade de expressão defendida em 

países verdadeiramente democráticos e pela diversificação das fontes de informação. Manin 

esclarece que os meios de comunicação de massa, apesar de ter suas preferências políticas e 

distorcer algumas situações em benefício próprio, não são estruturalmente vinculados a 

nenhum partido político e os eleitores estão igualmente expostos a uma diversidade de 

informações. Entretanto, a opinião pública nem sempre representa a opinião política dos 

eleitores, servindo, por muitas vezes, como forma de legitimação rápida de uma ideia pré-

concebida, tema que será melhor desenvolvido no próximo capítulo. 

5. Decisão através de uma discussão cada dia mais diversificada, levando-se em 

consideração a complexidade da sociedade contemporânea, a proliferação de centros de poder 

e a instabilidade do eleitorado. Isso tem como consequência o aumento das negociações entre 

governo e grupos de interesse e o crescimento da importância da mídia no debate político 

(uma nova elite substituindo outra). A relação entre a mídia e a democracia será melhor 

desenvolvida no próximo capítulo. 

Dessa forma, a partir da análise das problemáticas existentes relacionadas ao instituto 

da representação, é possível afirmar que a democracia representativa, que predominou no 

século XX, é essencialmente formal, em que a legitimação dos agentes políticos se dá com a 

mera escolha dos representantes através do voto. Contudo, o voto, como exposto nesse 

subtópico, possui características elitistas ou aristocráticas, o que possibilita a desconsideração 

da vontade popular e a prevalência de interesses particulares ou de grupos de pressão nas 

ações e decisões governamentais, desrespeitando e tornando a democracia representativa um 

conceito simbólico que, na realidade, representa apenas um instrumento de manutenção do 

status quo.  

Ante a insuficiência do modelo de democracia representativa, por si só, para garantir 

a vontade popular no processo político, verificou-se uma mudança na estruturação política 

brasileira com a promulgação da Constituição de 1988, no sentido de garantir a existência de 

uma democracia material, com a efetiva participação da sociedade civil no processo de 

escolha dos representantes e na tomada de decisão mediante a previsão de uma democracia 

participativa, que alia instrumentos tanto de uma democracia representativa quanto de uma 

democracia direta. 
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2.2.2 Democracia participativa 

 

A noção de democracia participativa surgiu com o escopo de superar as 

problemáticas existentes na democracia representativa ante o aumento da complexidade social 

e das formas de representação, visando promover a ampla participação popular nos processos 

políticos decisórios, tanto em termos de espaço quanto de sujeitos, aumentando 

expressivamente as responsabilidades cívicas dos cidadãos. Dessa maneira, com uma maior 

participação da sociedade civil no jogo político, atuando mediante instrumentos como a 

iniciativa popular, a participação em conselhos deliberativos e o orçamento participativo, as 

demandas de setores historicamente excluídos ganhariam, em teoria, espaço e visibilidade 

política, promovendo uma verdadeira justiça social e fazendo com que as decisões coletivas 

ganhassem legitimidade na medida em que nasceriam do livre debate público entre aqueles 

que estariam a elas submetidas (LIMA in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

A legitimidade é um fator de suma importância para a concretização da democracia 

representativa. Visando implantar uma democracia material, que vai além do sufrágio de 

nomes para ocupar os cargos hierarquicamente mais altos dos poderes da República, 

estabeleceu-se como requisito para a obtenção e exercício do poder uma legitimidade plena, a 

qual pode ser dividida em legitimidade originária, legitimidade corrente e legitimidade 

finalística. 

A legitimidade originária visa justificar, mediante um título, a obtenção do poder por 

parte dos governantes e gestores. Nas democracias contemporâneas, esse título é dado através 

do consenso, podendo ser uma escolha explícita ou uma aceitação implícita, a exemplo da 

escolha do chefe do Poder Executivo, pelo pleito eleitoral, ou dos magistrados e certos 

agentes públicos, pela capacidade técnica comprovada. A legitimidade corrente, por sua vez, 

pode ser aferível durante todo o tempo em que dure a detenção do poder e tem por objetivo 

garantir a permanente legitimidade pelo desempenho dos administradores, que devem agir 

balizados pelas expectativas e anseios fornecidos pela sociedade. E, por fim, a legitimidade 

finalística é verificada a partir dos resultados produzidos pelos agentes políticos, os quais, ao 

exercitarem as parcelas de poder que possuem, devem realizar o confronto entre o que deveria 

realizar, a partir de sua proposta, e o que de fato realizou (MOREIRA NETO, 2006). 

Assim, na construção de uma democracia material, surgem novos instrumentos que 

visam não apenas a participação popular pelo voto, mas pela “aferição de resultados (controle 
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de eficiência) e de participação na escolha das políticas e para a confirmação de que elas estão 

sendo executadas a contento (controle social)” (MOREIRA NETO, 2006, p. 46). 

A participação política do cidadão, considerada direito fundamental a partir de uma 

interpretação sistemática da Constituição, é comumente vislumbrada a partir de duas vertentes 

na teoria democrática contemporânea: a democracia como processo de seleção de agentes 

políticos e a democracia como processo decisório de políticas públicas, sendo essa última 

mais interessante aos fins dessa dissertação. 

A teoria da democracia como processo de seleção de agentes sofreu algumas 

modificações com o passar do tempo, inclusive no que se refere à histórica regra da maioria. 

O entendimento contemporâneo é no sentido de que sociedades altamente complexas e 

segmentadas não podem basear-se na regra da maioria, pois sua opção é ou serem 

“democráticas consensuais ou deixarem de ser democracias, na medida em que, devido à 

fragmentação e à intensidade das opções, as decisões passem a ser tomadas por margens 

majoritárias cada vez menores” (MOREIRA NETO, 2006, p. 48). 

Com relação à teoria da democracia como processo decisório de políticas públicas, é 

um campo relativamente novo e extremamente fértil ao surgimento de novas formas de 

participação da sociedade civil na vida política, haja vista a pouca ou quase nenhuma 

dificuldade para que seja amplamente implantada. Nessa vertente democrática, há a admissão 

de diversas modalidades de controle social no ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, 

que agem na fiscalização tanto de agentes políticos quanto de políticas públicas, necessitando 

apenas, para serem bem empregadas, de uma específica preparação cívica do cidadão, 

suportada por uma livre e ampla rede de informação pública (MOREIRA NETO, 2006). 

Mas como esses dois requisitos não podem ser considerados de difícil 

superação nesta Era da Informação, como apropriadamente a denomina 

Manuel Castells, mesmo em países em vias de desenvolvimento, tem-se que, 

por um lado, a preparação cívica se pode dar pari pasu com a educação 

regular, que se realiza em todas as escolas, notadamente na prática diuturna 

da discussão dos temas coletivos e da tomada de decisão em grupo, e, por 

outro lado, a ampla e livre rede de informação pública é a proporcionada 

pela mídia e pela internet, sendo que esta vertentes de realização da 

democracia material é bastante promissora a curto prazo, justificando-se que 

sobre ela sejam concentrados os esforços oficiais (MOREIRA NETO, 2006, 

p. 48-49). 

 

Alguns problemas da democracia participativa podem ser elencados nesse contexto. 

Primeiro, houve esforços de institucionalização da participação popular nos processos 

políticos, mediante a criação de instrumentos como conselhos populares e orçamentos 

participativos, que não foram acompanhados, entretanto, por uma densa discussão a respeito 
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da qualidade da representação, impossibilitando a efetiva participação da sociedade civil nos 

processos decisórios e tornando tais instrumentos inócuos, o que pode ser facilmente 

constatado através de uma análise contextualizada do fenômeno (LIMA in GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015). 

Em primeiro lugar, porque as sociedades se tornaram policêntricas e a 

resolução dos conflitos sociais passa a depender bem mais de acordos entre 

grandes organizações do que da existência de uma boa classe política. A 

representação política reflui em benefício da representação de interesses. Ao 

mesmo tempo, aumentarão os espaços em que os cidadãos (os grupos, as 

associações) exercem algum poder de voto ou de veto, com o que se altera o 

peso relativo da representação política. Em terceiro lugar, como os 

problemas se complicam a passam a exigir sempre mais conhecimento 

especializado para serem equacionados, a arena política é invadida por 

técnicos e experts. O cidadão pressiona por mais participação e é ao mesmo 

tempo barrado no terreno em que são tomadas as decisões. Simultaneamente, 

a maior quantidade de direitos e reivindicações – e, portanto, de políticas 

públicas direcionadas para atendê-las – faz com que o aparato administrativo 

do Estado tenha de ser reforçado, em benefício de uma tecnocracia sempre 

mais preeminente (Lima in Giovanni; Nogueira, 2015, P. 250).  

 

O segundo problema se relaciona com as bases da democracia como processo 

decisório de políticas públicas segundo o entendimento de Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 

quais sejam a mídia e a educação. O referido autor é bem otimista com relação à eficácia do 

papel da mídia e da educação na construção desse modelo democrático, entretanto o cenário 

que se apresenta não corresponde a tamanho otimismo, principalmente no que se refere à 

mídia. 

Indubitavelmente, com o desenvolvimento de tecnologias de informação e 

comunicação, a mídia atingiu o patamar de principal instrumento de socialização na sociedade 

contemporânea e passou a determinar os mecanismos e valores da representação, da 

governabilidade democrática e do Estado. Contudo, ao analisarmos o conteúdo veiculado por 

esses meios de comunicação, é fácil perceber que, atualmente, a função primordial da mídia 

não é educar politicamente o cidadão, e sim entretê-lo, diverti-lo e distraí-lo, dando prioridade 

à visibilidade de temas que despertam sua atenção, como barbáries, tragédias e escândalos. 

Nesse aspecto, a atividade política se banalizou, passando a ser exclusivamente 

relacionada à ineficácia, irregularidade, ilegalidade, corrupção, desvio de recursos públicos 

etc., o que acabou por despertar a desconfiança do cidadão. Essa desconfiança traz consigo o 

desinteresse dos indivíduos por assuntos de cunho coletivo, a inexistência do sentimento de 

pertencimento à comunidade e a ausência de vontade do cidadão em participar da vida 
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política do país, aspectos que a educação, de forma isolada, é incapaz de resolver. E talvez 

seja esse um dos principais problemas da democracia brasileira contemporânea. 

Assim, a democracia participativa, ainda que deva ser exaltada, padece de inúmeros 

desafios à sua concretização, dentre eles a priorização das demandas mais urgentes da 

sociedade nas ações dos agentes políticos, o funcionamento eficaz das instituições e o 

fomento de uma cultura política na sociedade brasileira, em que o cidadão compreenda a 

necessidade e a importância de sua efetiva participação e controle sobre os agentes públicos, 

as instituições e o sistema político de forma geral. 

 

2.3 DIREITO E DIREITOS HUMANO-FUNDAMENTAIS 

 

O Direito, outro elemento estruturante do conceito de Estado Democrático de 

Direito, é um fenômeno histórico-cultural que tem por objetivo solucionar os conflitos e 

pacificar a sociedade através de uma ordenação normativa da realidade, que abrange o 

“conjunto de normas de conduta e de organização, constituindo uma unidade e tendo por 

conteúdo a regulamentação das relações fundamentais para a convivência e sobrevivência do 

grupo social” (BOBBIO in BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 349). Nessa 

dissertação, toda a análise relativa a esse tópico terá como referência a Constituição, por seu 

caráter de supremacia e por ser o fundamento de existência e validade de todo o ordenamento 

jurídico brasileiro.  

O Direito, em um primeiro momento, mantinha íntima relação com o Estado, posto 

que, a partir do surgimento do Estado Moderno, houve a monopolização da produção jurídica 

através da subordinação de todas as fontes de produção do Direito, inclusive a lei, e do 

aparelho coativo-administrativo ao poder estatal, não existindo, nesse período, outro direito 

além do estatal e nem outro Estado além do que foi construído juridicamente (BOBBIO in 

BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998). Desde o momento em que o Estado é a 

“organização da força monopolizada [...] aquilo a que se chama habitualmente poder político 

não é mais do que poder que torna real um ordenamento normativo e faz deste ordenamento 

um ordenamento efetivo e não imaginário” (BOBBIO in BOBBIO; MATTEUCCI; 

PASQUINO, 1998, p. 351). 

A partir da Revolução Francesa e o advento da razão como fundamento social, o 

Direito deixa de ser mero instrumento de coação da sociedade, tal qual o era em sua gênese, e 

se torna também instrumento de limitação do poder. Nesse período, denominado “período 

legislativo” ou “primeiro positivismo”, houve uma identificação do Direito com a lei, 
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resultando na supremacia desta última como expressão da vontade geral, na consagração de 

constituições escritas, principalmente a norte-americana e a francesa, e na supervalorização do 

legislador. Com a constituição norte-americana, houve a gênese da ideia de supremacia da 

constituição, mas tal supremacia só foi efetivada na Europa a partir da I Guerra Mundial, 

momento em que começou a ser replicada nos ordenamentos jurídicos de diversas nações.  

Entretanto, o modelo legalista começou a entrar em crise, motivada pelo excesso de 

leis na regulamentação da vida social, por sua insuficiência em suprir as aspirações sociais e 

por sua utilização como manto protetor do Estado no cometimento de abusos e barbáries, a 

exemplo dos acontecimentos da primeira metade do século XX. Vale ressaltar ainda que a 

crise da lei representou também a crise do Poder Legislativo, que deixou de ser entendido pela 

sociedade como representante legítimo da vontade popular. 

Por essa razão, McBain critica a ideia de “governo das leis”, exaustivamente pregada 

durante o Iluminismo como materialização da racionalidade, afirmando que todos os governos 

são governos de leis e de homens, relativizando o antagonismo dessa expressão: 

Nesse sentido, assiste-lhe razão, já que as leis, por serem feitas, executadas e 

interpretadas pelos Homens, não são isentas nem afastam, em certa medida, 

um governo de Homens (e, mais contundentemente, de juízes). A expressão 

“governo de leis” em contraposição à ideia de um “governo de Homens” 

aparentemente pretende propor a completa superação desta. A contraposição 

rígida, conclui o próprio autor, é absurda. Mesmo numa concepção centrada 

no Parlamento, de autorrestrição e contenção judicial, a ideia de um governo 

absoluto das leis é inconsistente com o próprio modelo ocidental de Direito e 

representa, na realidade, um retorno às concepções próprias do século XIX, 

das grandes codificações do Direito (apud Tavares, 2013, p. 519). 

 

O pensamento jurídico contemporâneo, nesse sentido, considera que a aplicação do 

Direito não é apenas “um ato de conhecimento – revelação do sentido de uma norma pré-

existente -, mas também um ato de vontade – escolha de uma possibilidade entre as diversas 

que se apresentam”, exaltando seu caráter ideológico, o que impossibilita a existência de uma 

neutralidade e de uma objetividade jurídica pura (BARROSO, 2013, p. 107).  

O Direito contemporâneo, portanto, deve prever instrumentos que garantam e 

promovam os direitos mínimos dos cidadãos, a despeito de qualquer ideologia que possa ser 

utilizada em sua aplicação – o que, no Brasil, foi concretizado mediante a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. “O Direito, em sentido amplo, compreende não apenas o 

Direito privado e o Direito público, mas também a moralidade; não apenas o Direito em 

sentido estrito, que corresponde grosso modo ao Direito privado, mas também a esfera da 

eticidade” (BOBBIO, in BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO, 1998, p. 350). 
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Assim, no constitucionalismo contemporâneo, marcado por seu caráter pós-

positivista, há a previsão, a partir de um documento escrito e formal, de um conjunto de 

normas destinado a realizar os valores da sociedade, a despeito de se reconhecer nos valores 

uma dimensão suprapositiva ou de abertura, no qual as ideias de justiça e de realização dos 

direitos fundamentais desempenham um papel central (BARROSO, 2013). Nessa ótica, o 

Direito deixa de ser um reprodutor e passa a ser um transformador da realidade, 

principalmente devido ao caráter de abertura dos princípios constitucionais, que possibilita 

uma reaproximação entre o direito e a dinâmica das sociedades contemporâneas. 

Essa transformação do papel da Constituição no ordenamento jurídico, 

principalmente nos Estados do mundo romano-germânico, pode ser refletida a partir de três 

marcos fundamentais – o histórico, o filosófico e o teórico (BARROSO, 2013). O marco 

histórico pode ser definido, na Europa continental, com o constitucionalismo pós-guerra e, no 

Brasil, com a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização. O marco filosófico é o 

pós-positivismo, abrangendo a reentronização dos valores na interpretação jurídica, com o 

reconhecimento de normatividade aos princípios e de sua diferença qualitativa em relação às 

regras, a reabilitação da razão prática e da argumentação jurídica, a formação de uma nova 

hermenêutica e o desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre a 

dignidade de pessoa humana. O marco teórico envolve três mudanças de paradigma: o 

reconhecimento de força normativa às disposições constitucionais, que passam a ter 

aplicabilidade direta e imediata, transformando-se em fundamentos rotineiros das postulações 

de direitos e da argumentação jurídica, a expansão da jurisdição constitucional e, por fim, a 

mudança na hermenêutica jurídica, com o surgimento de um conjunto de ideias identificadas 

como nova interpretação constitucional. 

Assistiu-se, assim, à transposição de um modelo baseado numa democracia 

radical ou pseudodemocracia, exacerbado (a vontade majoritária legislada), 

para um modelo pluralista e de consenso (pluralismo das fontes do Direito e 

abandono do método lógico pelo método da argumentação e do 

convencimento, especialmente pelos tribunais), sem que com essa afirmação 

se pretenda sustentar um modelo reducionista simples que pressuponha a 

inexistência de complexidades nessa transformação. É a passagem para uma 

democratização do constitucionalismo, como adverte Friedrich (Tavares, 

2013, p. 52). 

  

Nessa ótica, é de fundamental importância a figura dos princípios constitucionais. A 

teoria do constitucionalismo contemporâneo promove a reaproximação entre ética e Direito a 

partir da assunção de valores ao âmbito jurídico, formalizados com a normatização dos 

princípios, que passam a ter aplicabilidade direta e imediata, não necessitando da criação de 
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uma lei posterior para que tenham efeitos jurídicos. Além disso, os princípios adquirem o 

status de referenciais interpretativos, ou seja, devem ser observados na aplicação das normas 

jurídicas, alcançando todos os ramos do Direito. 

Os princípios constitucionais, portanto, explícitos ou não, passam a ser a 

síntese dos valores abrigados no ordenamento jurídico. Eles espelham a 

ideologia da sociedade, seus postulados básicos, seus fins. Os princípios dão 

unidade e harmonia ao sistema, integrando suas diferentes partes e 

atenuando tensões normativas. De parte isto, servem de guia para o 

intérprete, cuja atuação deve pautar-se pela identificação do princípio maior 

que rege o tema apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, 

até chegar a formulação da regra concreta que vai reger a espécie. Estes os 

papéis desempenhados pelos princípios: a) condensar valores; b) dar unidade 

ao sistema; c) condicionar a atividade do intérprete. (Barroso, 2013, p. 122). 
 

Ademais, as atuais leis fundamentais passam a penetrar novas áreas, não só instituindo 

direitos de caráter prestacional, que reclamam atuações positivas dos poderes públicos e não 

mais meras abstenções, como também disciplinando os mais variados assuntos sobre os quais 

elas antes silenciavam, como a ordem econômica, por exemplo. A partir dessa perspectiva, 

pode-se falar numa supremacia não apenas formal, mas também material da Constituição, 

“em que seus princípios e regras, devem, pela sua relevância não apenas jurídica, como 

também moral, irradiar-se por todo o ordenamento, fecundando-o com sua axiologia 

transformadora” (BINENBOJM, 2014, p. 64-65).  

As normas constitucionais, dessa maneira, podem ser divididas em regras e 

princípios, que se distinguem por uma diferença qualitativa, em que as regras são normas que 

contêm determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível, isto é, são 

sempre satisfeitas ou não, e os princípios são mandamentos de otimização, os quais “ordenam 

que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas 

existentes” (ALEXY, 2012, p. 90-91).  

Desse modo, os princípios são a origem e o fim de sua concretização, isto é, são 

institutos essencialmente polissêmicos, possuidores de múltiplos significados e carentes de 

interpretação para sua aplicação, mas que, ao mesmo tempo, orientam sua própria efetivação, 

estabelecendo limites para a atuação do intérprete e do aplicador do Direito a partir do sistema 

de valores constitucionalmente protegidos. 

É de suma importância, nesse aspecto, o estudo dos valores previstos na Constituição 

Federal brasileira, por orientar todo o ordenamento jurídico e determinar as ações dos agentes 

públicos e instituições. Dentre esses valores, encontra-se a dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental pátrio e um dos grandes consensos éticos do mundo ocidental, sendo 
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objeto de proteção em declarações de direitos, convenções internacionais e constituições 

(BARROSO, 2013). 

Entretanto, o que é a dignidade da pessoa humana? 

Esse é um dos conceitos “camaleões” do ordenamento jurídico brasileiro, isto é, um 

conceito aberto, plástico e plural, que causa grandes polêmicas em sua aplicação. Segundo 

Barroso, a dignidade da pessoa humana é um valor fundamental sob a forma de princípio. 

“Como valor e como princípio, a dignidade humana funciona tanto como justificação moral 

quanto como fundamento normativo para os direitos fundamentais” (BARROSO, 2013, p. 

43). Dessa forma, a dignidade da pessoa humana, em uma concepção minimalista, é composta 

por três elementos: valor intrínseco da pessoa humana, autonomia individual e valor 

comunitário. 

O valor intrínseco é, no plano filosófico, o elemento ontológico da 

dignidade, ligado à natureza do ser. Trata-se da afirmação da posição 

especial da pessoa humana no mundo, que a distingue dos outros seres vivos 

e das coisas. As coisas têm preço, mas as pessoas têm dignidade, um valor 

que não têm preço. [...] A autonomia é, no plano filosófico, o elemento ético 

da dignidade, ligado à razão e ao exercício da vontade em conformidade com 

determinadas normas. A dignidade como autonomia envolve a capacidade de 

autodeterminação do indivíduo, de decidir os rumos da própria vida e de 

desenvolver livremente a sua personalidade. [...] O valor comunitário 

constitui o elemento social da dignidade humana, o indivíduo em relação ao 

grupo. Aqui, a dignidade é moldada pelos valores compartilhados pela 

comunidade, seus padrões civilizatórios, seu ideal de vida boa. (Barroso, 

2013, p. 44-46) 
 

A dignidade da pessoa humana compõe-se, em seu núcleo material elementar, pelo 

mínimo existencial que, de acordo com o razoável consenso existente, inclui renda mínima, 

saúde básica e educação fundamental, além o acesso à justiça, indispensável para a 

exigibilidade e efetivação dos direitos (BARROSO, 2013). Assim, a dignidade da pessoa 

humana está diretamente relacionada aos direitos humano-fundamentais, abrangendo aspectos 

dos direitos individuais, políticos e sociais, e “à centralidade moral da dignidade do homem, 

no plano dos valores, corresponde à centralidade jurídica dos direitos fundamentais, no plano 

do sistema normativo” (BINENBOJM, 2014, p. 50). 

Os direitos humano-fundamentais podem ser analisados sob dois aspectos: um 

subjetivo e outro objetivo. Subjetivamente, podem ser direitos de defesa contra a intervenção 

do Poder Público; direitos a prestações positivas por parte do Poder Público, tanto de natureza 

concreta e material, como de natureza normativa; direitos à organização e ao procedimento, 

que dependem na sua realização tanto de providências estatais com vistas à criação e 

conformação de órgãos, entidades e repartições, como de outras, normalmente de índole 
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normativa, destinadas a ordenar a fruição de determinados direitos e garantias. Objetivamente, 

extrapolam o âmbito individual e representam uma concretização de valores em si, a serem 

protegidos e fomentados pelo Estado, pelo Direito e pela sociedade (BINENBOJM, 2014). 

Uma decorrência da dimensão objetiva dos direitos humano-fundamentais é o 

surgimento dos “deveres de proteção do Estado”, de quem se exige não apenas uma 

abstenção, mas também uma proteção e promoção dos referidos direitos. Entretanto, esse 

dever de agir do Estado, protegendo e promovendo direitos, não é um dever de agir 

específico, isto é, há certa margem de livre conformação de legisladores e administradores na 

definição dessas medidas, as quais serão definidas pela lei ou pela própria Administração 

(BINENBOJM, 2014). 

No mesmo sentido, André Ramos Tavares elenca, como característica dos direitos 

humano-fundamentais, sua dupla natureza, que reconhece tanto a sua função de direitos 

subjetivos quanto a de princípios objetivos da ordem constitucional. As consequências desta 

última função seriam a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, que obriga que todo o 

ordenamento jurídico estatal seja condicionado pelo respeito e pela vivência dos direitos 

humanos, e a teoria dos deveres estatais de proteção, que pressupõe o Estado (Estado-

legislador; Estado-administrador e Estado-juiz) como parceiro na realização dos direitos 

humano-fundamentais (TAVARES, 2013). Porém, “esse caráter duplo não costuma decorrer 

expressamente dos textos das constituições, mas da técnica de aplicação empregada pelo 

operador, da abertura interpretativa decorrente de seu não afastamento expresso”. 

(TAVARES, 2013, p. 358) 

Outra característica dos direitos humano-fundamentais é sua “dimensão de abertura”, 

o que significa, sinteticamente, que as formas de tutela não são enumeradas de forma taxativa 

e essa abertura dos direitos fundamentais fornece o espaço de conformação necessário à 

atividade criativa do legislador e do juiz (TAVARES, 2013), isto é, exigem uma 

“interpretação construtiva do caso particular”, pois são concretizados no discurso. “O método 

decisivo já não é o da tradicional subsunção, mas sim a retórica e a argumentação, a busca da 

solução pelo convencimento e demonstração” (TAVARES, 2013, p. 361). 

Os direitos humano-fundamentais possuem, ainda, uma característica adicional: sua 

vinculação com a máxima da proporcionalidade. Conforme dito, princípios são mandamentos 

de otimização em face das possibilidades jurídicas e fáticas, isto é, a própria natureza dos 

princípios de direitos humanos implica a máxima da proporcionalidade, com “suas três 

máximas parciais da adequação, da necessidade (mandamento do meio menos gravoso) e da 
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proporcionalidade em sentido estrito (mandamento do sopesamento propriamente dito)” 

(ALEXY, 2012, p. 116-117). 

Desse modo, tão importante quanto o estudo da Constituição, é o estudo da 

hermenêutica jurídica utilizada na concretização de seus dispositivos, especialmente dos 

direitos humano-fundamentais, por ser no campo discursivo que se realizam.  

 

2.3.1 Interpretação constitucional e os direitos humano-fundamentais 

 

Existe, no ordenamento jurídico pátrio, uma filtragem constitucional, em que “toda a 

ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da Constituição, de modo a realizar os 

valores nela consagrados” (BARROSO, 2013, p. 133). Ocupam papel central nesse contexto 

os princípios constitucionais, por serem a representação dos valores de uma sociedade. Assim, 

haja vista a insuficiência dos tradicionais métodos interpretativos frente à dimensão 

polissêmica da Constituição atual, surgiu uma nova interpretação constitucional, que 

considera seu conteúdo aberto, principiológico e extremamente dependente da realidade 

subjacente, em que  

[...] o relato da norma, muitas vezes, demarca apenas uma moldura dentro da 

qual se desenham diferentes possibilidades interpretativas. À vista dos 

elementos do caso concreto, dos princípios a serem preservados e dos fins a 

serem realizados é que será determinado o sentido da norma, com vistas à 

produção da solução constitucionalmente adequada para o problema a ser 

resolvido. (Barroso, 2013, p. 142). 
 

Norberto Bobbio indica a existência de três formas de fundar os valores: “deduzi-los 

de um dado objetivo constante, como, por exemplo, a natureza humana; considerá-los como 

verdades evidentes em si mesmas; e, finalmente, a descoberta de que, num dado período 

histórico, eles são geralmente aceitos (precisamente a prova do consenso)” (2004, p.17). Nas 

democracias contemporâneas, os valores são justificados pelo consenso, em que um valor é 

tanto mais fundando quanto mais é aceito.  

Com o argumento do consenso, substitui-se pela prova da intersubjetividade 

a prova da objetividade, considerada impossível ou extremamente incerta. 

Trata-se, certamente, de um fundamento histórico e, como tal, não absoluto: 

mas esse fundamento histórico do consenso é o único que pode ser 

factualmente comprovado. (Bobbio, 2004, p. 17-18) 

 

E como chegar a um consenso decisório em relação aos direitos humano-

fundamentais? 

Os direitos humano-fundamentais, por serem normas que representam valores, são 

construídos a partir do discurso, em que se considera, dentre as interpretações possíveis, 

aquela que melhor atenda ao caso concreto, sendo esse o meio concreto de se chegar o 
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consenso. Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma que o consenso seria um princípio 

implícito do estado Democrático de Direito, sendo definido como “o primado da concertação 

sobre a imposição nas relações de poder entre a sociedade e o Estado” (2006, p. 62). 

Nesse aspecto, defende-se a necessidade de uma teoria do discurso na formulação e 

aplicação do direito, baseada em uma argumentação racional como maneira de se chegar ao 

consenso. Com relação aos direitos humano-fundamentais, a argumentação tem um caráter 

primordial, visto que não são fundados em teorias materiais, mas em teorias de princípios, 

com o objetivo de se atingir resultados constitucionalmente mais adequados.  

Alguns autores trabalham com uma teoria do discurso desenvolvida a partir de uma 

argumentação racional para garantir que não haja o predomínio de critérios particulares nos 

processos decisórios, dentre eles Habermas e Alexy. Na teoria habermasiana, a construção do 

discurso se efetiva por uma razão comunicativa, em que o uso da linguagem é orientada pelo 

entendimento, através da qual os atores coordenam suas ações (agir comunicativo), sendo esse 

o modo de se conciliar facticidade e validade no campo do Direito (HABERMAS, 1997). 

O consenso seria efetivado, então, a partir de uma troca discursiva de argumentos 

que tanto podem fortalecer as convicções dos agentes envolvidos, como estremecê-las, 

introduzindo uma tensão entre facticidade e validade na sociedade, residida na linguagem e no 

seu uso. A tensão ideal entre esses dois conceitos tem como fundamento a aceitação de 

pretensões de validade, que cria fatos sociais e os permuta, vinculada a aceitabilidade de 

“razões dependentes de um contexto, que estão sempre expostas ao risco de serem 

desvalorizadas através de argumentos melhores e processos de aprendizagem que 

transformam o contexto” (HABERMAS, 1997, p. 56-57). 

A teoria discursiva de Habermas tem como ponto central o uso de uma racionalidade 

procedimental construída sobre o princípio democrático, em que os agentes envolvidos são 

dotados de autonomia, ou seja, a possibilidade de utilizar ou não sua liberdade argumentativa 

e de subordinar-se a regras que eles mesmos criaram e aceitaram como pressuposto para um 

agir comunicativo válido. 

O princípio da democracia resulta da interligação que existe entre o princípio 

do discurso e a forma jurídica. Eu vejo esse entrelaçamento como uma 

gênese lógica de direitos, a qual pode ser reconstruída passo a passo. Ela 

começa com a aplicação do princípio do discurso ao direito a liberdades 

subjetivas de ação em geral – constitutivo para a forma jurídica enquanto tal 

– e termina quando acontece a institucionalização jurídica de condições para 

um exercício discursivo da autonomia política, a qual pode equipar 

retroativamente a autonomia privada, inicialmente abstrata, com a forma 

jurídica. Por isso, o princípio da democracia só pode aparecer como núcleo 

de um sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos forma um 

processo circular, no qual o código do direito e o mecanismo para a 
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produção de direito legítimo, portanto o princípio da democracia, se 

constituem de modo co-originário. (Habermas, 1997, p. 158) 

 

Os direitos humano-fundamentais seriam, desse modo, consequência da decisão 

recíproca de cidadãos livres e iguais de legitimamente regular as suas vidas através do direito 

positivado. A função de tais direitos é “assegurar a autonomia pública e privada dos cidadãos 

para que estes possam deliberar num ambiente de liberdade e igualdade, no qual a única 

forma de coerção seja a do melhor argumento” (BINENBOJM, 2014, p. 56). 

A teoria do discurso de Alexy, por outro lado, tem como fundamento a utilização de 

uma razão prática na concretização dos direitos humano-fundamentais, em que há uma 

vinculação da argumentação racionalmente estruturada de acordo com o caso concreto. 

Assim, seria possível a formulação de uma teoria normativa da argumentação, composta por 

uma série de regras que definem o procedimento que uma argumentação deve seguir para ser 

considerada racional, aplicáveis não apenas aos discursos jurídicos, mas a todos os discursos 

práticos, visando dar mais objetividade ao discurso no âmbito dos direitos humano-

fundamentais.  

Esse procedimento, de razão prática, requer um alto grau de clareza 

linguística, informação empírica, universalidade e ausência de 

prejulgamento. Isso é o ideal em relação ao uso da razão prática, mas como 

tal ideal não é fácil de atingir, o melhor é uma realização aproximada. 

(Disponível em: 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/direito/article/viewFile/30699/19816. 

Acesso em: 21 jan 2016). 
 

Com relação aos direitos humano-fundamentais, haja vista a presença preponderante 

de princípios polissêmicos na concretização dos referidos direitos, há uma falta de clareza 

tanto com relação da estrutura das normas “quanto acerca de todos os conceitos e formas 

argumentativas relevantes para a fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais” 

(ALEXY, 2012, p. 43), o que demanda a utilização de instrumentos complementares em sua 

aplicação, como a razoabilidade e a proporcionalidade. 

Nesse contexto, Barroso (2013) define três parâmetros de controle para a 

argumentação jurídica, considerando a verificação da correção ou validade de uma 

argumentação em relação ao caso concreto como seu principal problema. Em primeiro lugar, 

a argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar fundamentos normativos (implícitos que 

sejam) que a apoiem e lhe deem sustentação, não sendo suficiente o bom-senso e o sentido de 

justiça pessoal; em segundo lugar, a argumentação jurídica, principalmente quando envolva a 

ponderação, diz respeito à possibilidade de universalização dos critérios adotados pela 

decisão; e um último parâmetro é formado por dois conjuntos de princípios: os princípios 
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instrumentais ou específicos de interpretação constitucional e os princípios materiais 

propriamente ditos, que trazem em si a carga ideológica, axiológica e finalística da ordem 

constitucional.  

As teorias de Habermas e Alexy foram elaboradas tendo, como referência, o juiz, 

membro do Poder Judiciário e responsável por aplicar a lei ao caso concreto. Entretanto, nada 

obsta que as referidas teorias também sejam utilizadas como orientação para a ação dos 

administradores públicos no exercício de sua jurisdição administrativa, visto que o objeto 

dessa dissertação se refere à Administração Pública brasileira e à forma como os 

mandamentos jurídico-constitucionais influenciam em sua atuação.  

 

2.3.2 Transformações do Direito Público contemporâneo: reorientação do direito 

público em direção à pessoa e aos direitos humano-fundamentais 

 

Atualmente, o direito passa por um processo de constitucionalização, isto é, a 

fundamentalidade da constituição não se concretiza apenas com relação às decisões que traz 

em si, “mas também nos procedimentos que institui para que elas sejam adequadamente 

tomadas pelos órgãos competentes, em bases democráticas” (TAVARES, 2011, p. 69), o que 

alguns autores denominaram de filtragem constitucional. Entretanto, esse processo de 

constitucionalização será analisado sob a perspectiva do Direito Público, especialmente do 

Direito Constitucional e do Direito Administrativo e como tal transformação afeta a atuação 

da Administração Pública. 

A constitucionalidade do direito público acontece principalmente pelo caráter de 

abertura dos princípios constitucionais, que possibilita sua “permeabilidade a elementos 

externos e a renúncia à pretensão de disciplinar, por meio de regras específicas, o infinito 

conjunto de possibilidades apresentadas pelo mundo real” (BARROSO, 2013, p. 127). 

Por ser o principal canal de comunicação entre o sistema de valores e o 

sistema jurídico, os princípios não comportam enumeração taxativa. Mas, 

naturalmente, existe um amplo espaço de consenso, onde têm lugar alguns 

dos protagonistas da discussão política, filosófica e jurídica do século que se 

encerrou: Estado de direito democrático, liberdade, igualdade, justiça 

(Barroso, 2013, P. 127). 

 

A assunção dos valores à centralidade do ordenamento jurídico-constitucional 

contemporâneo ampliou a liberdade do intérprete e do aplicador do direito, especificamente 

do administrador público, ao mesmo tempo em que o limitou, estipulando a finalidade a ser 

alcançada – a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana –, mediante a utilização 
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de um fundamento jurídico baseado em um tripé ético: a legalidade como fundamento 

positivo, a legitimidade como fundamento político e a licitude como fundamento ético 

(MOREIRA NETO, 2006). 

A partir desse fundamento, surgem três princípios essenciais à atuação estatal: o 

princípio da realidade, o princípio da razoabilidade e o princípio da interdição do arbítrio. O 

princípio da realidade garante que os fatos serão considerados da maneira como a realidade os 

exterioriza; o princípio da razoabilidade visa a adequação e a proporcionalidade do objeto à 

finalidade do ato em análise; e o princípio da interdição do arbítrio garante que o ato de poder 

praticado estará baseado em uma motivação, explícita ou implícita, que justifique as pretensas 

desigualdades no que se refere à proteção dos direitos humano-fundamentais (MOREIRA 

NETO, 2006).  

Há ainda a redefinição do conceito de interesse público, que passa a ser entendido a 

partir de uma perspectiva principiológica e voltado à proteção e promoção da dignidade da 

pessoa humana, assunto que será melhor desenvolvido no último capítulo dessa dissertação. 

Introduziu-se, também, outros critérios à atividade estatal ainda mais exigentes, de 

forma a se construir à legitimidade da ação governamental e coadunar com a complexidade da 

sociedade brasileira contemporânea e com a exigência de proteção e promoção dos direitos 

humano-fundamentais, quais sejam os princípios da eficiência, da economicidade, da 

efetividade e da responsividade, que refletem uma mudança importante do constitucionalismo 

contemporâneo mediante a introdução do resultado como elemento fundamental da 

verificação do atendimento do interesse público. 

A eficiência, desse modo, pode ser definida como a conformação entre os resultados 

pretendidos e os meios empregados em determinada atividade; a economicidade, critério 

derivado do princípio da eficiência, significa a adequação proporcional entre os recursos 

despendidos e os resultados obtidos; a efetividade, que também deriva da eficiência, significa 

a conformação entre os meios empregados e o que efetivamente se logrou, que deve ser 

aferida não apenas no caso concreto, mas a partir do contexto social, considerando se o ato do 

Poder Público está realmente produzindo os efeitos abstrata e genericamente visados pela 

ordem jurídica; e, por fim, o princípio da responsividade, resultado direto do Estado 

Democrático de Direito, em que não basta a resposta do agente a uma demanda, mas sim que 

tal resposta tenha legitimidade (MOREIRA NETO, 2006). 

Outro princípio fundamental relacionado a juridicidade e a esse novo papel do 

Direito Público é a moralidade administrativa, que pode ser definida como “específico critério 
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comportamental, próprio do agente administrativo, vinculado não mais apenas à legalidade e à 

legitimidade, mas, desse modo, também à licitude” (MOREIRA NETO, 2006, p. 32). 

Não se trata, portanto, de exigências da moral comum, requeridas de todos 

em quaisquer circunstâncias, mas de um comportamento ético próprio do 

agente público que espontaneamente se propõe a administrar os interesses da 

sociedade cometidos ao Estado, já que a tanto nada o obriga, devendo, por 

isso, ter um desempenho absolutamente voltado à consecução de finalidades 

públicas, não se tolerando que vise a quaisquer outras finalidades que as 

afastem ou as desvirtuem (MOREIRA NETO, 2006, p. 32). 

 

E, por último, o critério da subsidiariedade, que reflete uma nova maneira de 

realização do princípio da separação dos poderes do Estado, oferecendo uma fórmula para a 

distribuição do poder não só no Estado como em toda a sociedade. No plano social, essa 

distribuição de poder é feita mediante a preservação, em sua base, da dignidade da pessoa 

humana entendida em sua expressão mais simples, como poder individual, “ao qual se atribui 

a responsabilidade primária de atender a todas as necessidades que possam ser 

individualmente satisfeitas” (MOREIRA NETO, 2006, p. 41). No plano estatal, ultrapassadas 

as possibilidades dos entes privados, o Estado atuaria em serviço da dignidade da pessoa 

humana entendida de forma ampla, como direito objetivo, mediante modalidades públicas de 

concentração de poder pelo monopólio legítimo da força (MOREIRA NETO, 2006). 

Este fracionamento subsidiário dos poderes outorgados pela sociedade ao 

Estado, bem como a passagem da função normativa, outrora concentrada nos 

parlamentos, a outros órgãos públicos, fenômenos esses que vêm ocorrendo 

para permitir um pronto e eficiente atendimento das demandas cidadãs, 

requerem, em consequência, um novo tipo de balanceamento e de controle 

recíproco entre as diferentes sedes de poder, tanto as tradicionais quanto as 

inovadas, o que significa, afinal, que os instrumentos de legitimação 

dispostos pelo regime democrático tendem a se expandir e a se aperfeiçoar 

muito além dos restritos horizontes da democracia representativa 

(MOREIRA NETO, 2006, p. 42).  

 

É possível verificar, que os meios formais de justificação dos direitos humano-

fundamentais e seus instrumentos jurídicos de proteção e promoção existem, sendo que a 

maior dificuldade, nesse contexto, encontra-se em sua concretização, ou seja, é um problema 

político e não filosófico (TAVARES, 2013). Desse modo, o maior obstáculo à realização dos 

direitos humano-fundamentais é a ineficácia dos dispositivos constitucionais em solucionar 

problemas, o que deu causa a uma crise da teoria da constituição. Segundo J. J. Gomes 

Canotilho (2001), as causas dessa ineficácia podem ser divididas em:  

1) Problemas de inclusão: com a pretensão de ser o “estatuto jurídico do político”, a 

constituição se mostra ineficiente nesse papel, porque não é possível à norma constitucional 

conformar autoritariamente a sociedade; 
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2) Problemas de referência: mesmo com o surgimento de novos direitos com o passar 

do tempo, a constituição ainda tem como foco o indivíduo, mostrando-se indiferente aos 

novos sujeitos do poder: as entidades organizativas (multinacionais) e os atores 

neocorporativos (ordens profissionais); 

3) Problemas de reflexividade: segundo Canotilho (2001), a teoria da constituição 

atual passa por uma crise de reflexividade, visto que é impossível um sistema regulativo 

central gerar um conjunto unitário de respostas dotadas de racionalidade e coerência 

relativamente ao conjunto cada vez mais complexo e crescente de demandas ou exigências 

oriundas do ou constituídas no sistema social; 

4) Problemas de universalização: aqui reside um dos paradoxos fundamentais do 

discurso constitucional, que é sobrepor o discurso jurídico-constitucional aos discursos reais 

emergentes, tais como os discursos econômicos ou tecnológicos; 

5) Problemas de materialização do direito: a própria esfera jurídica de diferentes 

âmbitos sociais, como, por exemplo, o direito ambiental e administrativo, sofrem com uma 

falta de contextualização frente às normas constitucionais, mantendo conceitos e valores que 

impedem a mudança e a inovação jurídicas;  

6) Problemas de reinvenção do território: a supranacionalização e a 

internacionalização do direito alteraram o papel dos Estados e das Constituições, 

incorporando novos centros de poder aos ordenamentos jurídicos estatais, como por exemplo, 

o Mercosul. 

7) Problemas de tragédia: significa a transmutação do sucesso da estatalidade em 

insucesso do paradigma político-estatal, ou seja, existe a necessidade de se incorporar as 

mudanças sociais no Direito e no Estado para que cumpram o seu papel de maneira efetiva. 

8) Problemas de fundamentação: segundo Canotilho, a ideia dirigente compatibiliza-

se com uma lógica material de valores, mas coaduna-se pouco com a razão lógica dos 

discursos analíticos, baseados em paradoxos, dilemas e teoremas. 

9) Problemas de simbolização: a sociologia crítica põe em evidência o impasse do 

dirigismo constitucional através da dissociação entre a prática de dizer e a prática de fazer o 

direito, demonstrando a falta de reflexividade das normas constitucionais. 

10) Problemas de referência: a impossibilidade de, através de um código unitarizante, 

dirigir os complexos e diversos sistemas sociais, se baseado em um futuro imprevisível, a não 

ser em termos utópicos. 

Essa ineficácia torna a Constituição Federal apenas simbólica, isto é, há um 

predomínio ou hipertrofia da função simbólica (essencialmente político-ideológica) em 
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detrimento da função jurídico-instrumental (de caráter normativo-jurídico). Desse modo, a 

principal característica da legislação simbólica se consistiria na “produção de textos cuja 

referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas que serve, primária e 

hipertroficamente, a finalidades políticas de caráter não especificamente normativo-jurídico” 

(NEVES, 2000, p. 101). 

Nessa ótica, é importante analisar o modo de agir dos governantes, intérpretes da 

Constituição, que, preponderantemente, é balizado por finalidades políticas. Habermas indica 

quatro variantes à maneira de se entender o “agir”: agir teleológico (do qual o agir estratégico 

é um caso ampliado), agir regulado por normas, agir dramatúrgico e agir comunicativo (apud 

MACHADO, 2015). 

Na variável teleológica, o agente, concebido individualmente, propõe-se a alterar 

algo em sua realidade externa-objetiva com vistas à obtenção de alguma finalidade que lhe é 

desejada de modo predeterminado, mediante a utilização do critério da eficiência. Na variável 

regulada por normas, há a existência de um mundo objetivo e de um mundo social, e a ação 

deve se conformar não apenas com o critério de eficiência, mas também com um critério de 

validade (aceitação mútua e justificada) das normas pelos agentes potencialmente atingidos 

por seu conteúdo. Na variável dramatúrgica, há a predominância do mundo interno dos 

agentes e a maneira como elementos desse mundo são filtrados e levados à experiência social 

e o critério racional utilizado nessa forma de agir é o da sinceridade. E, por fim, o agir 

comunicativo, já exposto nesse trabalho, e que pressupõe uma tripla referência ao mundo: o 

mundo objetivo, o mundo social e o mundo subjetivo, que se utiliza de uma racionalidade 

reflexiva por meio do uso da linguagem para dar efetividade a esse modelo de agir 

(MACHADO, 2015). 

A ampliação do campo de atuação constitucional e, consequentemente, do campo de 

atuação dos administradores públicos, mediante a assunção dos valores ao ordenamento 

jurídico demanda o uso de uma teoria racional do discurso, efetivada mediante a linguagem e 

a comunicação, como critério mais adequado para se chegar ao consenso em relação às ações 

e decisões estatais – o agir comunicativo. Entretanto, a realidade brasileira demonstra que essa 

teoria do discurso não é efetivada pelo sistema político-administrativo, que funciona 

pragmaticamente por meio do agir estratégico, que pode ser definido como: 

[...] aquele tipo de ação instrumental em que uma pessoa, em seu agir, utiliza 

outra pessoa como meio (instrumento) adequado à realização de um fim 

(sucesso pessoal). [...]. Tal tipo de ação implica que aquele que age tentando 

influenciar perlocucionariamente um terceiro o faça da perspectiva da 

terceira pessoa, ou seja, sem se envolver diretamente com aquela, vez que a 

toma não como sujeito, mas como objeto. [...] o agir estratégico funciona por 
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intermédio do engodo que o agente produz, indicando ilusoriamente um fim 

como objetivo de sua ação, mas desejando subjetivamente fim diverso 

(SOUZA CRUZ, in SMANIO; BERTOLIN, 2013, p. 102). 

 

No jogo político-administrativo, é difícil encontrar gestores e administradores 

públicos que se utilizam o agir comunicativo, visto que tanto os erros quanto os acertos serão 

vinculados ao agente político, provocando sua avaliação e julgamento pelo escrutínio público. 

Dessa forma, verifica-se um distanciamento entre as normas jurídico-constitucionais e o 

sistema político-administrativo brasileiro, resultando em um dilema eminentemente ético a ser 

enfrentado pelos agentes públicos nos processos decisórios: escolher entre a ação que 

proporciona, de um lado, maiores benefícios pessoais e/ou político-eleitorais ou, de outro, o 

bem-estar de outras pessoas? 

Os fatores culturais e comportamentais dos indivíduos – e, por consequência, 

dos agentes públicos – por certo que precisam ser relevados nestes cenários, 

eis que o paradigma que viceja na sociedade contemporânea é o do 

individualismo, forjado em valores, como a acumulação de bens materiais, 

que, levados ao extremo, contribuem à fragmentação e ao desequilíbrio do 

trabalho em conjunto voltado ao público; sujeitos impulsionados por tais 

parâmetros axiológicos se encontram em situação de fazerem qualquer coisa 

para alcançar seus propósitos (LEAL, 2013, p. 63). 

 

É possível afirmar, nesse ambiente, que o distanciamento existente entre os 

mandamentos teórico-constitucionais e o sistema político-administrativo brasileiro 

contemporâneo tem como uma de suas principais causas o déficit ético existente nas ações 

dos agentes públicos, no sentido de não serem determinadas por critérios e valores que visam 

à promoção da dignidade da pessoa humana passíveis de serem arguíveis publicamente. 

Apesar disso, tais critérios e valores são aceitos e chancelados, mesmo que tacitamente e em 

diferentes níveis, tanto por seus pares, quanto pelas instituições e pela sociedade, o que indica 

a existência de uma cultura política apartada do ordenamento jurídico-constitucional 

brasileiro. 

Nesse patamar, analisar o elemento cultural presente na concretização dos direitos 

humano-fundamentais, cerne de todo o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, se 

torna fundamental para a compreensão e correção das lacunas juspublicistas que possibilitam 

o comportamento desvirtuado dos governantes, sendo possível relacionar a cultura política 

brasileira com a cultura predominante nas sociedades contemporâneas a partir do processo de 

globalização – a cultura do espetáculo. 
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3. A ESPETACULARIZAÇÃO DA POLÍTICA E AS CONTRADIÇÕES 

ENTRE O DISCURSO E A PRAXIS DO DIREITO PÚBLICO 

 

Em que pese à existência de dispositivos jurídico-constitucionais que limitam a 

atuação dos governantes mediante a positivação de princípios orientadores da atividade 

político-administrativa, especialmente os que tratam acerca dos direitos humano-

fundamentais, é fácil perceber a existência de um distanciamento entre o que determina os 

referidos princípios e o que acontece na realidade brasileira. Dentre os vários motivos 

causadores desse lapso de efetividade jurídica, encontra-se a falta de correspondência entre os 

valores constitucionalmente protegidos e os valores impregnados no sistema político 

brasileiro como um todo, o que dá margem ao desvirtuamento das ações dos administradores 

e gestores públicos em prol de interesses obscuros através da utilização dos próprios 

princípios jurídico-constitucionais como armas semânticas de cunho meramente simbólico no 

jogo político. 

Percebe-se, portanto, que o problema da ineficácia das normas constitucionais não é 

um problema jurídico, haja vista existirem instrumentos capazes de protegerem e promoverem 

os direitos presentes na Constituição Federal, mas um problema ético-cultural, que pode ser 

observado ao analisarmos tanto indivíduos politicamente ativos, os quais, em sua grande 

maioria, agem deliberadamente visando atender interesses particulares, mas que em seus 

discursos, tentam manter a imagem de bons políticos, quanto os politicamente passivos, que 

encaram com certa naturalidade e resignação os absurdos cometidos por nossos governantes. 

Nesse contexto, podemos notar algumas similaridades entre a cultura política brasileira e a 

cultura das sociedades ocidentais contemporâneas em um contexto globalizado, 

principalmente no que se refere à presença do individualismo, à falta de interesse por assuntos 

de cunho coletivo e à valorização da aparência e da imagem transmitida pelas ações estatais. 

Desse modo, faz-se necessário analisar a cultura ocidental contemporânea para 

entender a estruturação e organização da cultura política brasileira, estabelecendo os pontos 

de convergência e os valores predominantes tanto em uma quanto em outra, visto que a 

cultura política de um país nada mais é do que um reflexo da cultura predominante na 

sociedade. Nesse capítulo, portanto, pretende-se analisar a cultura da sociedade brasileira 

contemporânea em um contexto globalizado, tendo, como ponto de partida, as transformações 

resultantes do surgimento da sociedade de consumo de massa e, posteriormente, da sociedade 

em rede, e a fundamentalidade dos meios de comunicação, que atingiram o patamar de 
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instrumento primordial à dinâmica social, alcançando aspectos econômicos, políticos, 

jurídicos, culturais e sociais, e determinando um “novo” critério de interesse aos integrantes 

da sociedade: o espetáculo. 

 

3.1 O PAPEL DA MÍDIA: DA SOCIEDADE DE MASSA À SOCIEDADE EM REDE 

 

A sociedade ocidental contemporânea pode ser definida a partir da transformação da 

sociedade industrial, baseada no modelo fordista de produção em série de produtos 

absolutamente iguais, para um sociedade pós-industrial, em que o foco principal não é mais a 

produção, e sim o consumo. Em ambas, verificou-se que as mudanças resultantes desses 

modelos sociais não se restringiram a aspectos econômicos, estabelecendo também uma nova 

ordem, uma nova cultura e um novo modelo de vida aos integrantes da sociedade. 

A preocupação com o consumo de mercadorias e com o consumidor surgiu no século 

XX, a partir da grande quantidade de produtos inserida no mercado pelo modelo fordista de 

produção em série, impossível de ser consumida no quadro das relações sociais vigentes na 

sociedade da época, o que se consolidou como uma das causas da crise de superprodução de 

1929, a qual somente foi controlada com a intervenção do Estado na economia e o New Deal, 

que regularam a produção e fomentaram o consumo dos produtos existentes no mercado.  

Assim, o modelo fordista também pode ser definido como um novo modo de 

acumulação, balizado por princípios gerais de organização do trabalho e de uso das técnicas 

que constituem um paradigma tecnológico, em que a “produção deve ser entendida em sua 

relação com os agentes sociais, ou seja, o capital e o trabalho, e com as instituições que 

regulam as relações entre esses atores, como o Estado e o mercado” (KAUFMAN, in 

GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 372). 

Após a Segunda Guerra Mundial, com a expansão do mercado industrial norte-

americano por outras regiões do globo e o surgimento do Welfare State, consolidou-se a 

conjunção entre o modo de acumulação fordista e seu modo de regulação, entendido como o 

“conjunto de normas (incorporadas ou explícitas), instituições, mecanismos de compensação, 

dispositivos de informação que ajustam, permanentemente, as antecipações e os 

comportamentos individuais à lógica de conjunto do regime de acumulação” (LEBORGNE; 

LIPIETZ, 1990, p.18), demonstrando certa autonomia entre o ato de produzir e o ato de 

consumir, de modo que puderam ser regulados, padronizados e operados por um conjunto de 

instituições mutuamente independentes (BAUMAN, 2008). 
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Nessa ótica, a sociedade de produtores, principal modelo societário da fase “sólida” 

da modernidade, em que a satisfação do indivíduo residia na promessa de segurança a longo 

prazo, e não no desfrute imediato de prazeres, e na qual a maioria da metade masculina de 

seus membros eram interpelados basicamente como produtores e soldados, e quase toda a 

outra metade (feminina) como fornecedoras de serviços, perde forças e abre espaço ao 

surgimento de uma sociedade de consumidores, em que todo mundo precisa ser e tem que ser 

um consumidor por vocação, entendida como um direito e um dever humano que não admite 

exceções relacionadas a gênero, idade ou classe social (BAUMAN, 2008).  

Nesse contexto, o desejo humano por prudência, circunspecção, durabilidade e 

segurança, sobretudo segurança durável de longo prazo é substituído pela instabilidade dos 

desejos e a insaciabilidade das necessidades – a fase “líquida” da modernidade – o que 

possibilitou o surgimento de uma sociedade de consumidores, estruturada a partir de uma 

cultura consumista, e definida como 

[...] o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um 

estilo de vida e uma estratégia existencial consumistas, e rejeita todas as 

opções culturais alternativas. Uma sociedade em que se adaptar aos preceitos 

da cultura de consumo e segui-los estritamente é, para todos os fins e 

propósitos práticos, a única escolha aprovada de maneira incondicional. Uma 

escolha viável e, portanto, plausível – e uma condição de afiliação.  

(Bauman, 2008, p. 71) 

 

A principal mudança verificada entre a fase sólida e a fase líquida da modernidade se 

refere à noção de tempo, que deixa de ser linear e cíclica e passa a ser pontilhista ou pontuada, 

marcada tanto pela profusão de rupturas e descontinuidades, por intervalos que separam 

pontos sucessivos e rompem os vínculos entre eles, quanto pelo conteúdo desses pontos, isto 

é, há uma fragmentação e pulverização do tempo em uma multiplicidade de “instantes 

eternos”, implicando na substituição da ideia de progresso, em que há uma ação humana lenta 

e progressiva visando determinada finalidade por um objetivo ideal que pode e deve ser 

alcançado nesse exato momento ou, no mais tardar, no momento seguinte (BAUMAN, 2008). 

Essa mudança já indica uma das características da cultura consumista: a pressa, a 

rapidez, a efemeridade, a valorização do “agora”. A sociedade consumista tende a ser 

apressada por inexistir a possibilidade de uma “segunda chance” em um sistema fundado no 

“agora” e querer parar o tempo é sintoma de estupidez, preguiça ou inépcia (BAUMAN, 

2008). Essa nova relação com o tempo pode ser considerada resultado tanto do impulso de 

adquirir e juntar, quanto da necessidade de descartar e substituir produtos, aspectos 

fundamentais da sociedade de consumo e da economia consumista, a qual passa a se organizar 



63 

 

e estruturar mediante os princípios do excesso e do desperdício de bens, mercadorias, serviços 

e informações, que são produzidos em quantidade muito superior à capacidade social de 

adquiri-los.  

Outra característica da sociedade de consumo, que possui relação direta com a 

grande quantidade de mercadorias à disposição do consumidor, é a melancolia dos indivíduos, 

entendida como o sentimento de não estar ligado em coisa alguma, apesar da infinidade de 

possibilidades de conexão (BAUMAN, 2008). Além desse entendimento, a noção de 

melancolia pode representar a aflição genérica do consumidor, ou seja, “um distúrbio 

resultante do encontro fatal entre a obrigação e a compulsão de escolher/o vício da escolha e a 

incapacidade de fazer essa opção” (BAUMAN, 2008, p. 59). 

Há ainda a busca por uma vida feliz que, na sociedade de consumo (e talvez a única 

na história humana) concretiza-se na vida terrena, aqui e agora e a cada “agora” sucessivo, 

constituindo-se em uma busca por uma felicidade instantânea e perpétua. “Também é a única 

sociedade que evita justificar e/ou legitimar qualquer espécie de infelicidade, que se recusa a 

tolerá-la e a apresenta como uma abominação que merece punição e compensação”. 

(BAUMAN, 2008, p. 61).  

Ao mesmo tempo, a tão valorizada felicidade possui a característica de 

intangibilidade, por ser baseada na satisfação de desejos humanos em um grau extremamente 

difícil de alcançar, mas é justamente isso o que torna a promessa de satisfação sedutora: a 

frequente insatisfação ou satisfação parcial do desejo (BAUMAN, 2008). Nesse ambiente, 

existem duas formas de tornar perpétua a não satisfação dos indivíduos: desvalorizando e 

depreciando os produtos de consumo logo após terem sido promovidos no universo dos 

desejos dos consumidores, ou satisfazendo cada necessidade/desejo/vontade de tal maneira 

que eles só podem dar origem a necessidades/desejos/vontades novos, transformando o ato de 

consumir em um vício ou compulsão (BAUMAN, 2008). 

Outra característica da cultura consumista é o domínio da hipocrisia, que se estende 

entre as crenças populares e as realidades das vidas dos consumidores, provocando um ciclo 

contínuo de promessas não cumpridas e a realização de novas promessas ainda mais 

enganadoras ou exageradas. Se a busca por realização deve prosseguir e se as novas 

promessas devem ser atraentes e cativantes, as promessas já feitas devem ser rotineiramente 

quebradas e as esperanças de realização frustradas regularmente. É o “excesso da soma total 

de promessas que neutraliza a frustração causada pelas imperfeições ou defeitos de cada uma 

delas e permite que a acumulação de experiências frustrantes não chegue a ponto de solapar a 

confiança na efetividade essencial dessa busca” (BAUMAN, 2008, p. 65). Desse modo, o 
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consumismo também é uma “economia do engano”, que aposta na irracionalidade dos 

consumidores, e não em suas estimativas sóbrias e bem informadas, além de estimular 

emoções consumistas e não cultivar a razão. 

A sociedade de consumo tem como outra característica a valorização do 

individualismo, de modo que utopias historicamente entendidas como de responsabilidade 

coletiva são privatizadas e entregues aos interesses e à responsabilidade de indivíduos 

(BAUMAN, 2008). Isso tem como resultado o enfraquecimento da solidariedade e da 

responsabilidade com o outro, principalmente com aqueles que mais precisam de proteção. 

Portanto, cria-se um paradigma da desconfiança na sociedade do consumo, em que o espaço 

de que os consumidores líquido-modernos necessitam, “[...] só pode ser conquistado se 

expulsando outros seres humanos – em particular os tipos de indivíduos que se preocupam 

e/ou podem precisar da preocupação dos outros” (BAUMAN, 2008, p. 68). 

Os conceitos de responsabilidade e escolha responsável, que antes residiam 

no campo do semântico do dever ético e da preocupação moral pelo o outro, 

transferiram-se ou foram levados para o reino da autorrealização e do cálculo 

de riscos. Nesse processo, “o outro” como desencadeador, alvo e critério de 

uma responsabilidade reconhecida, assumida e concretizada, praticamente 

desapareceu de vista, afastado ou sobrepujado pelo eu do próprio ator. 

‘Responsabilidade’ agora significa, no todo, responsabilidade em relação a si 

próprio, enquanto ‘escolhas responsáveis’ são, no geral, os gestos que 

atendem aos nossos interesses e satisfazem os desejos do eu (Bauman, 2008, 

p.119). 

 

Contudo, uma das principais características da cultura consumista se refere ao 

critério de “vendabilidade” como requisito de investimento na afiliação social, isto é, a 

transformação dos próprios membros da sociedade de consumidores em mercadorias de 

consumo como representação de uma vinculação autêntica com esse modelo social, definindo 

seu status de cidadão.  

Pode-se afirmar, desse modo, que o objetivo central do consumo na sociedade de 

consumidores “não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação 

ou recomodificação do consumidor: elevar a condição de consumidores à de mercadorias 

vendáveis” (BAUMAN, 2008, p. 76). Essa mercantilização do indivíduo demonstra que a 

verdadeira soberania, aquela que decide quem será excluído e quem estará incluído em um 

determinado ambiente, pertence ao mercado, e não ao Estado. 

O resultado dessa tendência é a gradual separação entre o poder de agir, que 

agora flutua na direção dos mercados, e a política, que, embora continue a 

ser domínio do Estado, é cada vez mais despida de sua liberdade de manobra 

e de seu poder de estabelecer regras e apitar o jogo. Essa é, com certeza, a 

principal causa da erosão da soberania do Estado. Ainda que órgãos do 

Estado continuem a articular, divulgar e executar as sentenças de exclusão 
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ou expulsão, eles não têm mais a liberdade de escolher os critérios da 

‘política de exclusão’ ou os princípios de sua aplicação. O Estado como um 

todo, incluindo seus braços jurídico e legislativo, torna-se um executor da 

soberania do mercado (Bauman, 2008, p. 87). 

 

Contudo, todas essas alterações culturais, que não são a regra na história do 

desenvolvimento das sociedades, só poderiam ter acontecido mediante a atuação de um 

elemento externo aos atores envolvidos, capaz de promover uma socialização bem-sucedida, 

na qual os indivíduos desejem, mesmo que inconscientemente, realizar o que é necessário 

para capacitar o sistema e se auto reproduzir. Nessa ótica, aparecem os meios de comunicação 

como instrumentos de propagação da sociedade de consumo e do sistema capitalista através 

da mediação da cultura consumista, mas que sustentam, ao mesmo tempo, o discurso no qual 

o advento desse modelo de sociedade representa, na verdade, a valorização da autonomia 

privada e da liberdade de escolha do indivíduo.  

Assim, o século XX pode ser considerado como o século da Comunicação Social, em 

que sua importância pode ser afirmada mediante a constatação de que “em poucas dezenas de 

anos, o nosso ecossistema cultural se transformou mais do que nos três séculos precedentes” 

(SERRA, 2007, p. 70). A palavra comunicação surgiu na língua inglesa no século XV, 

derivada do latim communicare, que significa “tornar comum a muitos, partilhar”, mas na 

concepção atual, pode ser entendida em sentido duplo: ela pode ser (e é) interpretada como 

transmissão, um processo de sentido único, ou como partilha, um processo comum ou mútuo 

(SERRA, 2007). 

Desse modo, a comunicação pode ser estudada a partir de duas perspectivas: 1) A 

processual, que concebe a comunicação como “transmissão de mensagens” através da qual se 

procura produzir um determinado “efeito” sobre os receptores e se centra nas questões da 

eficácia e da exatidão da comunicação; e 2) A semiótica, que concebe a comunicação como 

“produção e troca de significados” resultante da interação das pessoas com as mensagens ou 

textos, e se centra nas questões relativas às diferenças culturais entre “emissores” e 

“receptores” (SERRA, 2007), sendo esta particularmente interessante aos fins dessa 

dissertação. 

A questão comunicacional é fundamental à compreensão da sociedade 

contemporânea, que pode ser definida como uma “sociedade de comunicação”, resultante de 

elementos tecnológicos, ideológicos, políticos, econômicos e culturais.  

O elemento tecnológico pode ser caracterizado a partir de três aspectos 

fundamentais: a automatização da comunicação, possibilitada pelos meios eletrônicos como o 
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cinema, a rádio, a televisão e o próprio computador; a mundialização da comunicação, 

possibilitada pelas redes de telecomunicações e que dá sentido concreto à “tribo planetária” 

ou “aldeia global” de McLuhan; e o papel cada vez mais central da imagem na comunicação, 

visando, em última análise, a “transparência” total e a “tele presença” (SERRA, 2007).  

O elemento ideológico é a “utopia da comunicação” que surge, nos EUA, a partir do 

fim da II Guerra Mundial, baseada na ideia de que a livre circulação de informação permitiria 

contrariar a desordem e a entropia que ameaçavam as sociedades humanas e a sua 

organização autorregulada (SERRA, 2007). 

O elemento político é a compreensão de que, numa sociedade democrática, a 

comunicação tem um papel essencial no que se refere à tomada de decisões e sua avaliação, à 

resolução pacífica de conflitos e à escolha de programas e governos, além de promover a 

transparência das ações governamentais, um dos valores fundamentais das democracias 

modernas (SERRA, 2007).  

O elemento econômico é o fato de que a “sociedade da comunicação” é uma 

sociedade eminentemente “pós-industrial”, em que a produção de bens e mercadorias vai 

perdendo importância em detrimento do consumo desses bens, especialmente dos bens 

relativos à “informação” e à “cultura”, que podem ser objeto de “comunicação” (SERRA, 

2007). 

O elemento cultural se refere à dialeticidade da cultura da “sociedade da 

comunicação”, em que há a união entre o global e o local, o que só é possível através das 

redes transnacionais de comunicação, que trazem o primeiro até ao segundo e tornam o 

segundo visível no seio do primeiro (SERRA, 2007). 

A comunicação pode ser distinguida, nesse ambiente, nos seguintes “níveis do 

processo de comunicação”: a) intrapessoal – reflexão; b) interpessoal – díade/casal; c) 

intergrupal ou associação – comunidade local; d) institucional/organizacional – sistema 

político ou empresa; e) comunicação de massas – englobando toda a sociedade (SERRA, 

2007). Ressalvando a existência de diversas teorias e escolas no estudo dos meios de 

comunicação, para a satisfação dos objetivos desse trabalho, restringir-se-á ao estudo e análise 

da comunicação de massa, especialmente dos mass media, por representarem instrumentos de 

mediatização da cultura através da veiculação de signos e símbolos.  

A comunicação de massa surgiu com o desenvolvimento do capitalismo industrial e 

o advento do estado-nação, se tornando uma característica constitutiva fundamental das 

sociedades modernas. Essa comunicação de massa, realizada através dos meios de 

comunicação de massa, pode ser definida como a atividade de produção, transmissão e 
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recepção do significado das formas simbólicas, se constituindo em um poder simbólico ou 

cultural, devido a sua “capacidade de intervir no curso dos acontecimentos, de influenciar as 

ações dos outros e produzir eventos por meio da produção e da transmissão de formas 

simbólicas” (THOMPSON, 1995, p. 24).  

É bom esclarecer que a expressão “comunicação de massa” não significa que uma 

grande quantidade de indivíduos receba os produtos produzidos pelos meios de comunicação 

de massa, mas sim que estes produtos estão disponíveis, em princípio, para uma grande 

pluralidade de destinatários, que não os recebem de forma pacífica e acrítica, apesar das 

mensagens serem transmitidas primordialmente em um único sentido. 

Contudo, nos interessa especificamente a comunicação de massa concretizada no 

seio da sociedade de consumo de massa, primeiro estágio da sociedade de consumo 

consolidada após a Segunda Guerra Mundial. Nesse modelo social, a lógica do consumo 

deixou de ser entendida apenas como uma característica do sistema econômico e se tornou um 

componente cultural das sociedades ocidentais contemporâneas. Nas palavras de Lipovetsky:  

Pouco a pouco, o espírito do consumo conseguiu infiltrar-se até na relação 

com a família e a religião, com a política e o sindicalismo, com a cultura e o 

tempo disponível. Tudo se passa como se, daí em diante, o consumo 

funcionasse como um império sem tempo morto cujos contornos são 

infinitos (2007, p. 16). 

 

Uma consequência do domínio da lógica consumista na sociedade foi a 

intensificação de sua massificação. O fenômeno denominado “sociedade de massa” não é 

recente e surgiu com a Revolução Industrial, a partir da análise de alguns de seus elementos 

característicos como a urbanização, a industrialização e a popularização da imprensa, e já foi 

tema de numerosos assuntos no âmbito das Ciências Políticas e Sociais. Mas, a partir da 

concretização de uma sociedade de consumo, a massificação atingiu seu apogeu. 

Uma sociedade de massa estrutura-se a partir de uma cultura de massa, cuja origem 

foi uma expressão direta do sistema de mídia resultante do controle da nova tecnologia de 

comunicação eletrônica exercido por governos e oligopólios empresariais (CASTELLS, 2000, 

p. 417), haja vista que culturas consistem essencialmente em processos comunicativos.  

Vale ressaltar ainda que as entidades aqui mencionadas – a cultura, enquanto 

dinâmica das representações; a sociedade, enquanto agrupamento de pessoas, seus laços, suas 

trocas, suas relações de força; e a mídia, enquanto técnica ou artefatos eficazes, não podem 

ser consideradas independentes, podendo ser diferenciadas apenas conceitualmente (LEVY, 

1999). Desse modo, “uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade 

encontra-se condicionada por suas técnicas” (LEVY, 1999, p. 25), sendo inviável, portanto, 
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analisar a sociedade de massa sem considerar sua principal técnica de concretização – a 

comunicação. 

Especificamente quanto à cultura consumista de massa, Theodor W. Adorno e Max 

Horkheimer propõem a substituição do conceito de cultura de massa por indústria cultural, 

visto que a cultura passou a ser criada segundo uma lógica industrial, baseada na 

padronização e no lucro. Ademais, criou-se um ambiente em que existia a ilusão de que o 

consumidor tinha a opção de escolher entre opções totalmente diferentes, mas que, na verdade 

eram, em sua essência, similares. Isso significou não apenas a padronização da cultura, mas 

também a padronização do consumidor (HORKHEIMER; ADORNO, 2002).  

Assim, esse fenômeno representaria algo muito além de uma mudança cultural, 

podendo ser definido como um sistema político e econômico construído com a finalidade de 

produzir bens culturais como mercadoria e como estratégia de controle social, a partir da 

imposição de uma ideologia. 

Para isso, seria necessária uma comunicação de massa, efetivada a partir do uso de 

meios de comunicação de massa (mass media), os quais passaram a ocupar os espaços 

deixados pelo enfraquecimento das tradicionais instituições sociais, como a família, a religião 

e os partidos políticos. Assim, os meios de comunicação têm a função de construir 

cognitivamente a realidade da sociedade, selecionando o que é importante ou não de ser 

conhecido pela população e dando visibilidade às suas escolhas, determinando como o mundo 

deve ser lido e atrelando perspectivas morais a essa descrição (LUHMANN, 2005). 

Essas seleções feitas pela mídia são orientadas por um critério de causalidade, em 

que há a representação simultânea de causas e/ou efeitos de cada fenômeno tratado. Por esse 

motivo, conformidade, acordo, repetição sempre das mesmas experiências e constância das 

condições gerais permanecem invisíveis para a população, existindo uma preferência por 

publicizar as rupturas ou dissensos, sejam temporais ou sociais.  

Portanto, é importante vislumbrar que o enfoque realizado pelos meios não pode ser 

caracterizado como neutro, pois como a referência utilizada é o conflito e as patologias 

sociais, abre-se espaço para a predominância de preconceitos ideológicos ou normativos por 

parte dos proprietários das mídias ou da linha editorial escolhida (LUHMANN, 2005). Nesse 

contexto, Luhmann (2005), a partir de sua teoria dos sistemas, define que a função dos meios 

de comunicação consiste em orquestrar a auto-observação do sistema social, o qual seria a 

sociedade como um todo, sem a definição de um objeto específico. 

Os meios de comunicação realizam na sociedade exatamente aquela 

estrutura dual de reprodução e de uma disposição cognitiva à irritação. Sua 
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preferência por informação, que perde seu valor de surpresa no momento em 

que se torna pública, isto é, em que é continuamente transformada em não 

informação, deixa claro que a função dos meios de comunicação consiste na 

produção contínua e no processamento das irritações – e não no aumento do 

conhecimento, nem numa socialização ou educação no sentido da 

conformidade às normas. Como efeito real dessa atividade contínua circular 

de produzir e interpretar as irritações por meio de informações vinculadas a 

um momento particular (que dizer, como diferença que faz a diferença) 

surgem as descrições do mundo e da sociedade pelas quais se orienta a 

sociedade moderna dentro e fora do sistema de seus meios de comunicação 

(Luhmann, 2005, p. 159). 

 

No apogeu da sociedade de massa, o sistema de comunicação social era dominado 

pela televisão, meio de comunicação caracterizada por sua sedução, estimulação sensorial da 

realidade e fácil comunicabilidade, na linha do modelo do menor esforço psicológico, se 

tornando o epicentro cultural de nossas sociedades (CASTELLS, 2000). Dessa maneira, uma 

mensagem similar, cujo conteúdo e formato eram personalizados para o denominador comum 

mais baixo, era enviada ao mesmo tempo de alguns emissores centralizados para uma 

audiência de milhões de receptores, geralmente considerados como homogêneos ou possíveis 

de ser homogeneizados (CASTELLS, 2000).  

O objetivo dessa mensagem era a satisfação do telespectador, visto que para a 

televisão, “o entretenimento é a supraideologia de todo discurso, não importa o que seja 

representado nem seu ponto de vista, a presunção abrangente é que a TV está lá para nossa 

diversão e prazer” (CASTELLS, 2000, p. 418). E, na maioria das vezes, a diversão se 

relacionava a alguma patologia da sociedade, como escândalos, barbáries, corrupção e 

traições, igualando a realidade a uma novela. 

Com a liderança da televisão, houve a explosão global da comunicação nas últimas 

três décadas, e a mídia se tornou o “ambiente audiovisual com o qual interagimos constante e 

automaticamente” (CASTELLS, 2000, p. 419). O domínio televisivo do sistema comunicativo 

só foi quebrado com o desenvolvimento tecnológico e o surgimento de novas mídias.  

A revolução tecnológica concentrada nas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) resultou tanto de fatores econômicos, como o declínio do socialismo soviético, a 

reestruturação do capitalismo, o aumento da concorrência econômica global, a integração dos 

mercados financeiros, a criação de um novo sistema de comunicação digital e o crescimento 

da internet, quanto de profundas mudanças sociais, como a nova consciência ambiental, o 

enfrentamento ao patriarcalismo, a fragmentação dos movimentos sociais e a crise de 

legitimidade dos sistemas políticos, resultando em uma nova ordem econômica e social 

(CASTELLS, 2000). 
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Desse modo, pode ser considerada um evento histórico da mesma importância que 

a Revolução Industrial, haja vista a descontinuidade provocada nas bases econômicas e 

culturais da sociedade e seu alcance global, sendo caracterizada não pela centralidade de 

conhecimentos e informações, mas pela utilização “desses conhecimentos e desta informação 

para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da 

informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso” 

(CASTELLS, 2000, p. 51).  

 Cria-se, então, um paradigma da tecnologia da informação com cinco características 

específicas: a primeira se refere à sua matéria prima – são tecnologias para agir sobre a 

informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia; a segunda se refere à 

penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias – como a informação é parte integrante de 

toda atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e coletiva são 

diretamente moldados pelo novo meio tecnológico; a terceira se refere a lógica das redes, que 

é o tipo morfológico ideal para a crescente complexidade das interações e modelos 

imprevisíveis de desenvolvimento derivado do poder criativo dessa interação; a quarta se 

relaciona com a flexibilidade, ou seja, a capacidade de reconfiguração constante, não apenas 

de processos, mas também de organizações e instituições sociais; e, por fim, a quinta se refere 

à convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado, resultando em 

uma lógica compartilhada na geração de informação (CASTELLS, 2000, p. 108-109). 

   Assim, a nova ordem econômica e social implementada pelo desenvolvimento das 

tecnologias da informação pode ser sintetizada no surgimento do capitalismo informacional e 

da sociedade em rede, segundo estágio da sociedade do consumo, ou seja, o processo de 

reestruturação capitalista resultou em uma sociedade informacional, que se utiliza do 

desenvolvimento tecnológico e a consequente acumulação de conhecimentos e maiores níveis 

de complexidade do processamento de informações como fontes de produtividade e poder. A 

conjugação entre o desenvolvimento de novas tecnologias e a tentativa da sociedade de 

reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para servir a tecnologia do poder dá origem à 

sociedade em rede (CASTELLS, 2000). 

O conceito de sociedade em rede pode ser entendido de duas formas: 1) como o tipo 

de sociedade organizada a partir das novas tecnologias de informação, especialmente a rede 

mundial de computadores, com características e objetivos específicos; ou 2) como o tipo de 

sociedade organizada com base em uma noção de “empresa em rede” típica da ciência da 

Administração, podendo ser caracterizada como aquela “cujo sistema de meios é constituído 
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pela intersecção de segmentos de sistemas autônomos de objetivos” (CASTELLS, 2000, p. 

191), os quais se inter-relacionam através da comunicação pela rede de computadores. 

A internet surge, assim, como a maior representante desse modelo comunicacional 

focado em uma comunicação virtual, ou seja, uma comunicação “‘desterritorializada’, capaz 

de gerar diversas manifestações concretas em diferentes momentos e locais determinados, 

sem, contudo, estar ela mesma presa a algum lugar ou tempo em particular” (LEVY, 1999, p. 

47). Sua principal característica é a interatividade, em que há a circulação da informação entre 

emissor e receptor, e não apenas uma transmissão como acontecia na televisão e no rádio em 

seus primórdios. 

Porém, existe sim um espaço em que essa comunicação acontece – ciberespaço –, o 

qual não se encaixa no conceito clássico de "espaço” ou “território”, mas que pode ser 

definido como “o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores 

e das memórias dos computadores” (LEVY, 1999, p. 59). Assim, o advento de uma 

comunicação virtual, aliado à globalização, resultou na redefinição de conceitos tradicionais 

da história humana – dentre eles, o de tempo e de espaço. 

O conceito de tempo cronológico foi relativizado, dando lugar ao conceito de tempo 

intemporal, caracterizado pela simultaneidade, em que as informações se transmitem 

instantaneamente, e pela intemporalidade, em que o excesso de informações relacionadas ao 

presente, ao passado e ao futuro aliado a uma sociedade em rede criam uma confusão 

temporal, misturando tanto a cultura do eterno quanto a cultura do efêmero. Já o conceito de 

espaço baseado em cidades e lugares e organizado a partir de sua relevância em um contexto 

mundial perdeu sua hegemonia e passou a competir com um espaço de fluxos, em que há um 

escalonamento das regiões economicamente mais importantes a partir do fluxo de 

informações extraídas da análise dos dados do tráfego (CASTELLS, 2000).     

Assim, o momento histórico atual que Castells denominou como Era da Informação, 

teve como impactos sobre a vida humana o surgimento da aldeia global, a integração das 

culturas e das civilizações pela rede mundial de computadores, a redução das distâncias 

físicas e as ações instantâneas, mas, ao mesmo tempo, causou uma busca incessante de 

identidade do indivíduo e a eclosão de conflitos, ante a falta de mecanismos preventivos de 

uma nova ordem mundial (MOREIRA NETO, 2006). 

Essa dinâmica comunicativa da era digital ampliou exponencialmente o 

espaço da comunicação, criando com uma velocidade extrema emissores 

simultâneos de informação que, na transição, podem ter esgotado a 

capacidade humana de agir como receptora de informação dos meios mais 

tradicionais. Para alguns autores que analisaram a implicação da tecnologia 

eletrônica, informática e cibernética na indústria cultural do século 20, os 
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meios de comunicação de massa objetivam moldar comportamentos e são 

em geral articulados sistematicamente como técnicas sociais devido ao modo 

pelo qual se inserem no jogo das forças sociais e pela influência que exercem 

na tomada de decisão do receptor. (GIOVANNI, in GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015, p. 541).  

 

Surge, desse modo, um aparente conflito entre as mídias tradicionais, caracterizadas 

por uma suposta passividade do espectador, e as mídias modernas, em que o espectador 

mantém uma postura ativa e participativa. Nesse aspecto, duas questões devem ser 

esclarecidas. Primeiro, a despeito de muitos estudos em relação à matéria, o espectador nunca 

foi passivo, nem mesmo antes do advento das mídias interativas, visto que existem três 

maneiras fundamentais pelas quais a plateia demonstra sua atividade: 1) por meio da 

interpretação individual dos produtos da mídia; 2) por meio da interpretação coletiva da 

mídia; e 3) por meio da ação política (CASTELLS, 2000, p. 420). Portanto, a atividade da 

audiência não se mede pelo relacionamento direto entre ela e os meios de comunicação, mas 

pelos resultados desse relacionamento. 

A segunda questão se refere à incompatibilidade dos diferentes meios de comunicação 

em um mesmo sistema social. A diferença principal entre as mídias tradicionais e as novas 

mídias, principalmente a internet, é o modo como acontece a transmissão das informações em 

que, na primeira, tem um ponto de partida (emissor) e um de chegada (receptor) e, na última, 

acontece através de um fluxo contínuo em que há a circulação entre emissor e receptor.   

Na verdade, tal incompatibilidade não existe visto que, atualmente, há a convergência 

em um processo contínuo ou uma série contínua de interstícios entre diferentes sistemas de 

mídia, em que o conteúdo passa por eles de maneira fluida, cuja consequência principal é a 

modificação recíproca da relação dos diversos meios de comunicação entre si e destes com o 

público – o que Jenkins (2009) denominou de cultura da convergência. 

A concretização da convergência dos meios aconteceu na segunda metade da década 

de 1990, a partir da fusão da mídia de massa personalizada globalizada com a comunicação 

mediada por computadores, criando um novo sistema de comunicação eletrônica, 

caracterizado pela integração de diferentes veículos de comunicação e seu potencial interativo 

– denominado multimídia (CASTELLS, 2000) – o qual possui as seguintes características:  

a) diferenciação social e cultural muito difundida levando à segmentação dos 

usuários/espectadores/leitores/ouvintes, que leva a diversificação da mensagem considerando 

não apenas o emissor, mas também o receptor;  

b) crescente estratificação dos usuários, em que o poder unificador cultural da 

televisão direcionada às massas é substituído por uma diferenciação socialmente estratificada, 
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levando a coexistirem uma cultura da mídia de massa personalizada com uma rede de 

comunicação eletrônica interativa de comunidades autosselecionadas;  

c) integração de todas as mensagens em um padrão cognitivo comum que, a partir da 

utilização do mesmo meio, mesmo a partir de fontes diferentes, intensifica a mistura de 

conteúdos que já estava ocorrendo na televisão direcionada às massas; 

d) Captação, em seu domínio, da maioria das expressões culturais em toda a sua 

diversidade, criando um ambiente simbólico que faz da virtualidade a nossa realidade, isto é, é 

um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência simbólica/material das pessoas) 

“é inteiramente captada, totalmente imersa em uma composição de imagens virtuais no 

mundo do faz-de-conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela comunicadora 

da experiência, mas se transformam na experiência” (CASTELLS, 2000, p. 459).  

Interessante notar que os “novos meios de comunicação eletrônica não divergem das 

culturas tradicionais: absorvem-nas” (CASTELLS, 2000, p. 456). Modifica-se, desta forma, 

não só a sociedade como um todo, mas a relação da mídia com seu próprio público, haja vista 

sua capacidade de incluir e abranger todas as expressões culturais. A questão é: que culturas 

tradicionais são absorvidas pelas novas mídias? A cultura realmente tradicional e hegemônica 

no contexto das sociedades contemporâneas é a cultura do consumo, sendo justamente esta 

que foi absorvida pelos meios de comunicação atuais, passando a ser caracterizada também 

por sua instantaneidade e sua propagação ilimitada.  

Entretanto, a utilização das novas mídias resultou na vinculação da comunicação à 

comunicação eletrônica, estabelecendo obstáculos à inclusão no sistema eletrônico, o que tem 

como consequências o enfraquecimento do poder simbólico dos emissores tradicionais fora do 

sistema, usualmente transmitido através dos hábitos e costumes sociais, como a religião, a 

autoridade, os valores tradicionais e a ideologia política, e a transformação radical do tempo e 

do espaço tradicionais, os quais perdem seu sentido cultural, histórico e geográfico e 

adquirem um aspecto de virtualidade e universalidade, tornando-se as bases de uma nova 

cultura – a cibercultura.   

Para Pierre Levy, a cibercultura é resultado do ciberespaço, o qual foi fruto de “um 

verdadeiro movimento social, com seu grupo líder (a juventude metropolitana escolarizada), 

suas palavras de ordem (interconexão, criação de comunidades virtuais, inteligência coletiva) 

e suas aspirações coerentes” (LEVY, 1999, p. 123). A cibercultura, portanto, tem uma relação 

direta com a sociedade e pode ser definida como uma forma de instaurar a presença virtual da 

humanidade em si mesma (o universal) a partir de três princípios: 1) a interconexão, em que a 

conexão é sempre preferível ao isolamento; 2) as comunidades virtuais, isto é, baseadas na 
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congruência de interesses, conhecimentos, projetos mútuos, em um processo de cooperação 

ou de troca, independentemente das proximidades geográficas e das filiações institucionais; e 

3) a inteligência coletiva, que seria a finalidade última do ciberespaço (LEVY, 1999). 

Com essas novas mídias, portanto, houve uma diversificação cultural da audiência, a 

qual passou de um público massificado, baseado na homogeneidade, para um público 

segmentado por ideologias, valores, gostos e estilos de vida, que enfocam a informação 

especializada e diversificada, refletindo a própria complexidade da sociedade contemporânea. 

De acordo com o entendimento de Françoise Sabbah: 

A nova mídia não é mais mídia de massa no sentido tradicional do envio de 

um número limitado de mensagens a uma audiência homogênea de massa. 

Devido à multiplicidade de mensagens e fontes, a própria audiência torna-se 

mais seletiva. A audiência visada tende a escolher suas mensagens, assim 

aprofundando a sua segmentação, intensificando o relacionamento individual 

entre o emissor e o receptor (apud CASTELLS, 2000, p. 424). 

 

Assim, no novo modelo comunicacional, “a mensagem é o meio”, ou seja, as 

características da mensagem moldarão as características do meio ante a diversidade midiática 

e a possibilidade de enfocar o público-alvo. Contraditoriamente ao que se possa pensar, 

entretanto, essa segmentação da audiência significou uma maior comercialização midiática, 

especialmente da televisão, e de maneira cada vez mais oligopolista em âmbito global. 

“Embora os meios de comunicação realmente tenham se interconectado em todo o globo, e os 

programas e mensagens circulem na rede global, não estamos vivendo em uma aldeia global, 

mas em domicílios sob medida, globalmente produzidos e localmente distribuídos” 

(CASTELLS, 2000, p. 426). E, dentre os poucos capazes de se apropriar da produção dessas 

novas mídias encontra-se o Estado, o que explicita a necessidade de compreensão da relação 

entre a política e a mídia e como tal relação influencia na moldagem político-constitucional da 

sociedade brasileira contemporânea.  

 

3.2 SOCIEDADE E CIVILIZAÇÃO DO ESPETÁCULO  

 

Em 1967, Guy Debord, utilizando-se de ideais marxistas, afirmou que a sociedade 

poderia ser definida como uma sociedade do espetáculo, em que o “espetáculo” seria 

resultante do modo de produção capitalista, tendo como fundamentos o consumo exacerbado 

devido a um fetichismo da mercadoria e a alienação das pessoas, ou seja, a ilusão da mentira 

convertida em realidade, com o objetivo de produzir uma ilusão para fomentar o capitalismo.  
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Segundo ele, o espetáculo era, ao mesmo tempo, parte da sociedade, a própria 

sociedade e a maneira de unificá-la. “Enquanto parte da sociedade, o espetáculo concentra 

todo o olhar e toda a consciência. Por ser algo separado, ele é o foco do olhar iludido e da 

falsa consciência; a unificação que realiza não é outra coisa senão a linguagem oficial da 

separação generalizada” (DEBORD, 1967, p. 14). 

Para compreender a noção trazida por Debord, é necessário analisar o contexto em 

que foi inserida. A partir da década de 1950, houve um expressivo crescimento econômico, 

principalmente nos Estados Unidos, marcado pela elevação do nível de produtividade do 

trabalho e pela extensão da regulação fordista da economia, apresentando-se como o modelo 

puro da “sociedade do consumo de massa” fundado no princípio da abundância. 

A principal característica dessa sociedade do consumo de massa, como a própria 

denominação já demonstra, foi o aumento do poder de compra da população, inclusive das 

camadas sociais mais periféricas, e que, posteriormente, gerou o aumento do consumo. 

Segundo Lipovetsky, durante esse período houve a difusão generalizada do crédito, o que fez 

com que, pela primeira vez na história, as massas tivessem “acesso a uma demanda material 

mais psicologizada e mais individualizada, a um modo de vida (bens duráveis, lazeres, férias, 

moda) antigamente associado às elites sociais” (LIPOVETSKY, 2007, p. 33). 

Essa democratização do consumo possibilitou o surgimento de um novo tipo de 

sociedade, baseada no crescimento, na melhoria das condições de vida e no consumo como 

pressuposto para o progresso, e que se utiliza de alguns instrumentos para tanto, como a 

dominação de uma lógica econômica e técnica muito mais quantitativa do que qualitativa e, 

consequentemente, uma alteração das táticas de publicidade e marketing. 

A publicidade e o marketing, nesse âmbito, e considerando a relação entre aumento 

do consumo e progresso que orientava as sociedades de consumo de massa, assumem um 

papel central na dinâmica social, por serem instrumentos capazes de induzir as pessoas ao 

consumo. Criou-se, assim, uma “sociedade do desejo”, a qual “substitui a coerção pela 

sedução, o dever pelo hedonismo, a poupança pelo dispêndio, a solenidade pelo humor, o 

recalque pela liberação, as promessas do futuro pelo presente” (LIPOVETSKY, 2007, p. 35).  

Debord, em sua teoria, também identificou uma sociedade do desejo, que 

influenciava diretamente e simultaneamente a realidade individual e social das pessoas, visto 

que, segundo ele, são interdependentes. Nesse tipo de sociedade, apenas o “ter” não é 

suficiente, tal qual o era no início do modo de produção capitalista. Em uma sociedade de 

consumo de massa, o “ter” e o “parecer” devem estar sempre unidos. “Assim, toda a realidade 
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individual se tornou social e diretamente dependente do poderio social obtido. Somente 

naquilo que ela não é, lhe é permito aparecer” (DEBORD, 1967, p. 19).  

O espetáculo seria, dessa maneira, uma relação social entre pessoas mediatizada por 

imagens, ou seja, a afirmação da aparência e a afirmação de toda a vida humana, socialmente 

falando, como simples aparência (DEBORD, 1967).  

Entretanto, a tese debordiana é econômica, filosófica e histórica (LLOSA, 2013), o 

que faz com que todos os outros elementos influenciadores e caracterizadores da sociedade 

sejam minimizados apenas ao seu aspecto econômico. O espetáculo, portanto, assim como 

definido por Debord, poderia ser alterado ou eliminado com uma mudança do sistema 

econômico adotado. 

Por mais que a visão debordiana do espetáculo seja completamente compreensível ao 

se considerar o contexto histórico bipolarizado em que ele estava inserido, as limitações de 

sua teoria devem ser ressaltadas. O espetáculo não está vinculado a um sistema econômico, 

haja vista que nem os países com governos socialistas e/ou comunistas, tais como a ex-União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e a Alemanha Oriental, os quais, teoricamente, 

não eram orientados pela lógica do consumo, deixaram de utilizar a propaganda como 

instrumento. Entretanto, nesses casos, o foco era primordialmente político-ideológico. 

Pode-se afirmar, dessa maneira, que o espetáculo surgiu a partir de um viés 

econômico, mas se transformou em um componente cultural das sociedades contemporâneas. 

E, nesse sentido, Mario Vargas Llosa analisa o “espetáculo” como característica da 

civilização contemporânea, considerando seu aspecto cultural. Segundo ele, a cultura não 

deve ser entendida como um mero fenômeno da vida econômica, mas como “realidade 

autônoma, feita de ideias, valores estéticos e éticos, de obras artísticas e literárias que 

interagem com o restante da vida social e muitas vezes são a fonte, e não o reflexo, dos 

fenômenos sociais, econômicos, políticos e até religiosos” (LLOSA, 2013, p. 15). 

Llosa afirma que a civilização do nosso tempo pode ser definida como uma 

civilização do espetáculo, em que o valor supremo vigente é o entretenimento e a diversão 

como forma de não se entediar e de evitar o que preocupa e angustia. Como consequências 

dessa forma de encarar a realidade estão a “banalização da cultura, a generalização da 

frivolidade e, no campo da informação, a proliferação do jornalismo irresponsável da 

bisbilhotice e do escândalo” (LLOSA, 2013, p. 19). Nesse aspecto, é importante ressaltar o 

Llosa entende por frivolidade: 

Frivolidade consiste em ter uma tabela de valores invertida ou 

desequilibrada, em que a forma importa mais que o conteúdo, e a aparência, 
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mais que a essência, em que o gesto e o descaramento – a representação – 

ocupam o lugar de sentimentos e ideias. [...] Isso é frivolidade, maneira de 

entender o mundo, a vida, segundo a qual tudo é aparência, ou seja, teatro, 

ou seja, brincadeira e diversão (LLOSA, 2013, p. 27). 

 

Dois fatos principais deram origem a essa civilização: o desenvolvimento econômico 

pós-Segunda Guerra Mundial e a democratização da cultura. A bonança experimentada pelas 

sociedades democrático-liberais da Europa e da América do Norte na década de 60 advinda 

do extraordinário crescimento econômico possibilitou o crescimento da classe média e da 

mobilidade social e, ao mesmo tempo, a abertura dos parâmetros morais, principalmente 

daqueles relacionados à sexualidade. “O bem-estar, a liberdade dos costumes e o espaço 

crescente ocupado pelo ócio no mundo desenvolvido constituíram notável estímulo para a 

multiplicação das indústrias da diversão, promovidas pela publicidade, mãe e mestra de nosso 

tempo” (LLOSA, 2013, p. 19). 

Por sua vez, a democratização da cultura, que surgiu com um belo discurso de que a 

cultura não podia continuar sendo patrimônio de uma elite e que as sociedades liberais tinham 

a obrigação de colocar a cultura ao alcance de todos, teve como consequências a 

mediocrização da vida cultural, baseada em uma facilitação formal e superficial dos 

conteúdos, e a massificação da própria ideia de cultura, que passou a ser adotada apenas em 

seu sentido antropológico, em que a cultura é definida como “todas as manifestações da vida 

de uma comunidade: língua, crenças, usos e costumes, indumentária, técnicas e, em suma, 

tudo o que nela se pratica, evita, respeita e abomina” (LLOSA, 2013, p. 20).  

Llosa é um crítico contundente da chamada “democratização da cultura”. Para ele, tal 

fenômeno teve dois efeitos principais: 1) o fim da alta cultura, que pode ser definida como 

pertencente a uma elite, sendo essa a condição essencial para a preservação da qualidade da 

cultura de minoria. Vale ressaltar o que o referido autor entende por cultura: não apenas a 

soma de diversas atividades, mas um estilo de vida, um meio de exteriorização dos valores 

preponderantes em determinada época, uma maneira de ser em que as formas têm tanta 

importância quanto o conteúdo, (LLOSA, 2013). A alta cultura seria a definição de cultura em 

sua essência, representando a primazia da qualidade em todos os seus aspectos e a 

predominância do conhecimento, da arte e da sensibilidade; e 2) a padronização das diversas 

culturas e a adoção do politicamente correto. A ideia proliferada de que as diversas culturas 

devem ser exaltadas de forma equânime e que não existe uma hierarquização entre elas 

causou o desaparecimento da crítica e uma confusão entre o que é e o que não é cultura. Nesse 

contexto, em que todos devem ser considerados cultos e que não é de bom tom fazer qualquer 

tipo de comparação, o que determina o sucesso ou não de um trabalho ou obra é o mercado. 
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Assim, o marketing e a publicidade ganham destaque e se tornam culturalmente 

fundamentais, com a utilização de técnicas que focam diretamente o indivíduo a fim de 

incentivar o consumo, criando um ambiente em que predomina o desejo, o efêmero e o 

divertido – terreno fértil para o desenvolvimento do espetáculo. Aos poucos, a cultura foi 

sendo transformada em propaganda, haja vista sua “degeneração por falta de originalidade, 

espontaneidade, espírito crítico e vontade de renovação e experimentação formal” (LLOSA, 

2013, p. 67). 

É válido esclarecer que o que Llosa chama de “democratização da cultura”, na 

verdade se refere a uma democratização do conceito de cultura, e que, se por um lado 

significou o enfraquecimento da alta cultura, por outro possibilitou a valorização da cultura 

popular, a qual passou a ocupar um espaço de destaque e influenciar a vida em sociedade. E é 

nesse ponto que se concretiza a existência de uma civilização do espetáculo, porque a cultura 

popular (se é que pode ser chamada de cultura) teria como objetivo apenas o entretenimento, a 

diversão e a ilusão (LLOSA, 2013). 

Outras circunstâncias que devem ser ressaltadas são a abrangência e o rápido 

desenvolvimento do espetáculo. Nesse aspecto, dois fatores devem ser mencionados: o 

primeiro deles diz respeito aos indivíduos. Conforme dito anteriormente, o espetáculo surgiu 

em um momento de grande desenvolvimento econômico, intensa urbanização e 

democratização do consumo, principalmente de bens duráveis, como, por exemplo, 

automóveis e televisores.  Consequentemente, o marketing e a publicidade, pela primeira vez 

na história, também alcançavam as classes sociais periféricas, estimulando desejos e vontades 

e, ao mesmo tempo, divulgando produtos que conseguiriam satisfê-los, pelo menos 

momentaneamente. Com o tempo, essa mesma lógica consumista passou a ser utilizada não 

apenas para comercializar produtos, mas também um estilo de viver, determinando o que é ser 

belo, o que é ser inteligente, o que é ser bem-sucedido etc., como se as pessoas fossem uma 

massa passiva e homogênea.  

É claro que esse ideal de felicidade padronizado teria como resultado o 

desapontamento, ou por não se encaixar nos padrões determinados, ou por se encaixar e 

perceber que não era suficiente. Acrescente-se a isso o enfraquecimento da família e da 

religião, institutos sociais historicamente basilares, o fracasso socialista, as crises periódicas 

do capitalismo, os grandes avanços da ciência que não trouxeram o progresso que 

prometeram, o intenso individualismo, a crise generalizada em todos os aspectos da vida 

social, dentre outras coisas de uma lista aparentemente sem fim. Assim, de maneira geral, os 

indivíduos de nossa época são pessoas desiludidas, desacreditadas e insatisfeitas, que se 
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apegam a qualquer coisa que prometa distraí-los, nem que seja momentaneamente, de suas 

decepcionantes realidades – o que é justamente a proposta do espetáculo. 

O segundo fator a ser ressaltado é o extraordinário desenvolvimento tecnológico do 

final do século XX e o surgimento das novas mídias, que transformaram a realidade da 

sociedade e trouxeram benefícios e prejuízos, tal como já foi analisado. 

Assim, o espetáculo é uma ilusão integrada à realidade de uma sociedade e que, por 

vezes, se confunde com a mesma, com o objetivo de oferecer algum tipo de satisfação ou 

diversão ao indivíduo, se constituindo como o resultado do advento de uma sociedade de 

consumo. Para Debord, o espetáculo seria baseado na ilusão do consumo e teria um viés 

econômico; para Llosa, na ilusão do entretenimento constante com um viés cultural. Apesar 

de divergirem em alguns pontos, essas duas versões do mesmo fenômeno não se excluem, 

pelo contrário, se complementam.  

O espetáculo, desse modo, pode ser definido como uma técnica utilizada para 

“vender” ideias, discursos e pessoas, constituindo-se em uma mercadoria-signo, isto é, na 

incorporação de uma vasta gama de associações imaginarias e simbólicas relacionadas à 

cultura consumista como forma de tornar bens, mercadorias, serviços, programas, 

informações e candidatos políticos mais atraentes ao público (BAUDRILLARD, 1981). Desse 

modo, alguns elementos da sociedade do consumo estão intrínsecos à ideia do espetáculo, tais 

como o individualismo, a hipocrisia, a volatilidade de ideias e conceitos e a perpetuação da 

não-satisfação dos desejos da população. 

Percebe-se que o espetáculo abrange não apenas o campo socioeconômico, mas 

também o cultural, o jurídico e o político. O principal problema, nesse aspecto, é a inserção 

do espetáculo como modus operandi do sistema jurídico-político, o que faz com que o Estado, 

instituição responsável por limitar os “efeitos colaterais” da cultura consumista, deixe de 

promover sua finalidade social e passe a funcionar segundo a lógica do consumo, utilizando-

se da mídia e de sua capacidade de “editar” a realidade e intermediar sua relação com a 

comunidade, para implementar, fortalecer e manter essa lógica no campo político, visando a 

satisfação de interesses particulares dos detentores do poder. 

 

3.3 MÍDIA, ESPETÁCULO E POLÍTICA 

 

 O que mais interessa aos fins dessa tese é a espetacularização da política, por ser 

esse o ambiente em que as decisões sobre os rumos de uma sociedade são tomadas. Para 

tanto, será utilizado como ponto de partida um relatório sobre a democracia na América 
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Latina elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e 

publicado em 2004, que enumerou três fatores que os líderes políticos latino-americanos 

consideravam como ameaças ao bom funcionamento da ordem democrática: 1) as diversas 

formas de poder econômico; 2) a ameaça do narcotráfico, e; 3) os meios de comunicação 

(PNUD, 2004, p. 164-165). Com relação aos meios de comunicação, o referido relatório 

elenca as seguintes hipóteses: 

Essa grande influência dos meios é vista como parte do aumento dos 

controles que permitiram democratizar o exercício do governo, e também, 

como uma restrição ao processo democrático, visto que eles têm a 

capacidade de gerar agenda, de predispor a opinião pública a favor ou contra 

diferentes iniciativas e de deteriorar a imagem de figuras públicas mediante a 

manipulação de denúncias. (PNUD, 2004, p. 165). 

 

Será que os meios de comunicação realmente representam um obstáculo tão grande 

para um bom funcionamento da democracia latino-americana?  

Para responder essa pergunta, precisamos analisar tanto a política contemporânea 

quanto o funcionamento dos meios de comunicação nos países da América Latina, em 

especial no Brasil. Vale ressaltar que o contexto histórico exige que a realidade latino-

americana seja tratada de maneira específica, considerando o fato de ser composta por países 

que se redemocratizaram recentemente e que ainda possuem graves problemas econômicos, 

sociais e morais. 

Atualmente, a atividade política é desprestigiada pela grande maioria da população 

mundial, não apenas a brasileira. Llosa afirma que esse desprestígio é causado pelo baixo 

nível intelectual, profissional e moral da classe política, o que gera um alto grau de 

desinteresse pela política, inclusive naqueles com capacidade para serem bons políticos.  

Nada desmoraliza tanto uma sociedade nem desacredita tanto as instituições 

como o fato de seus governantes, eleitos em eleições mais ou menos limpas, 

aproveitarem o poder para enriquecer burlando a confiança pública neles 

depositada (Llosa, 2013, p. 71). 

 

A causa e a consequência dessa desilusão podem ser culturalmente explicadas. Por 

um lado, a causa de pessoas com óbvia incapacidade de governar e administrar o que quer que 

seja serem eleitas é o fato de que a influência exercida pelo espetáculo sobre a política 

contribui para deteriorá-la moral e civicamente, estimulando o que há de pior, ao invés de 

exigir a manutenção de certos padrões de excelência e integridade. Consequentemente, a 

popularidade, o sucesso e os votos não são conquistados pela inteligência e pela probidade, 

mas pela demagogia e pelo talento cênico (LLOSA, 2013).  
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Por outro lado, a consequência, que também pode ser considerada fator determinante 

para que a desilusão se perpetue, é o incentivo à inércia da população, ou seja, a cultura 

contemporânea faz com que tudo isso seja percebido e vivido pelo grande público com a 

resignação e o fatalismo com que se aceitam os fenômenos naturais e como uma 

representação teatral que produz emoções fortes e agita a vida cotidiana (LLOSA, 2013, p. 

72). 

Para Hannah Arendt (apud PASSOS, 2010), esse tipo de situação no ambiente 

político está diretamente ligado a existência de uma sociedade de massa, visto que, com a 

substituição da sociedade de classes por uma sociedade do consumo, perdeu-se o espírito de 

coletividade, de pertencimento a um grupo e o interesse pela coisa pública, prevalecendo a 

apatia e a hostilidade por assuntos de cunho coletivo. Esse vazio causado pela desvinculação 

entre o indivíduo considerado em si próprio e como ser social foi preenchido pelos meios de 

comunicação de massa, utilizando-se de seu caráter onipresente. 

Foi mais ou menos isso o que aconteceu na América Latina. A onda democrática dos 

anos 80 e 90 coincidiu com a percepção cada vez maior de que a influência dos meios de 

comunicação havia se superado, excedendo ou igualando em influência algumas instituições 

como os parlamentos, o Poder Judiciário, os partidos políticos e, inclusive, os governos 

popularmente eleitos (RUIZ, 2010, p. 26).  

O que é diferente na América Latina com relação a outras zonas do mundo é 

que o inegável processo de democratização política que aconteceu no 

continente durante os anos 80 impulsionou um enorme crescimento da 

liberdade de expressão, ao mesmo tempo em que os meios de comunicação 

passavam por uma mudança tecnológica fundamental. Ou seja, a 

multiplicação da capacidade de divulgar e receber informação coincidiu com 

um enorme crescimento da liberdade de expressão. Em outras regiões, a 

revolução tecnológica nos meios de comunicação começou baseada em uma 

história já estabelecida de liberdade de expressão, enquanto na América 

Latina foi um processo simultâneo (Ruiz, 2010, p. 27).  

 

Além disso, a redemocratização e a consequente valorização da liberdade de 

expressão, representada pelos meios de comunicação, aconteceu em um momento de 

expansão mundial do capitalismo – não apenas dos produtos ofertados, mas do estilo de vida 

capitalista. Assim, especificamente no Brasil, a globalização e a evolução tecnológica e 

midiática se tornou uma realidade cultural na sociedade anteriormente à solidificação das 

novas instituições políticas e jurídicas da recente democracia. 

Um dos efeitos dessa situação foi o florescimento de um sentimento na população de 

que os meios de comunicação eram uma forma mais efetiva de representação de seus anseios 

e desejos do que os agentes e as instituições políticas. É claro que a velocidade característica 
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desse momento de desenvolvimento midiático também colaborou para esse pensamento, 

porque o intenso dinamismo existente no seio da sociedade contemporânea necessita de uma 

celeridade de informação, comunicação e resolução de conflitos, repelindo a lentidão e a 

burocracia das instituições. 

 Esse processo de valorização midiática teve como efeito a alteração na organização 

da esfera pública na sociedade brasileira, isto é, o meio utilizado para se alcançar uma 

formação discursiva da opinião e da vontade coletivas deixou de ser o campo político e os 

cidadãos passaram a discutir sobre interesses, vontades e pretensões com influência na 

comunidade política no campo midiático (GOMES; MAIA, 2008). 

 Entretanto, o local em que ocorre o embate argumentativo não foi a única mudança 

que aconteceu com a esfera pública. Na verdade, com a modernidade e o desenvolvimento 

midiático, alterou-se o seu próprio conceito. Originalmente, em seu berço burguês, esfera 

pública significava  

[...] o âmbito da vida social protegido, em princípio, de influências não-

comunicativas e não-racionais, tais como o poder, o dinheiro ou as 

hierarquias sociais. A argumentação política que nela se realiza constringe, 

por princípio, os parceiros do debate a aceitar como única autoridade aquela 

que emerge do melhor argumento (Gomes; Maia, 2008, p. 36). 

     

O centro da discussão sobre a esfera pública se refere aos processos utilizados para 

se formar a opinião pública e a vontade coletivas, os quais são baseados em interações 

focadas na comunicação e na busca de um consenso. Esses processos são as justificativas 

democráticas à formação da opinião pública e vontade comum e a fonte de legitimidade para a 

produção da decisão política em geral (GOMES; MAIA, 2008).  

Porém, a partir do momento que a esfera pública se deslocou para o ambiente 

midiático, essa “neutralidade” da esfera pública não pode mais ser aduzida, visto que os meios 

de comunicação de massa possuem objetivos e ideologias, nem sempre explícitas, mas 

determinadas. É nesse sentido que Habermas afirma que a esfera pública contemporânea é 

ilusória, no sentido de que, em relação com sua definição original, conserva apenas a 

“aparência de uma pseudo-esfera pública, encenada, fictícia, cuja característica maior parece 

consistir em ser dominada pela comunicação e pela cultura de massas” (apud GOMES; 

MAIA, 2008). 

A presença avassaladora dos meios de comunicação e cultura de massa causou a 

degeneração da esfera pública mediante a perda de suas principais características: a 

acessibilidade, a discutibilidade e a racionalidade, bem como a degeneração de seu resultado 
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mais essencial – a opinião pública, entendida como o estabelecimento razoável e possível do 

consenso material de uma argumentação pública. Desse modo, essa nova esfera pública  

[...] não é um meio de debate do qual se espera emergir uma opinião, mas 

um meio de circulação de opiniões estabelecidas às quais se espera uma 

adesão, o mais amplamente possível, de um público reduzido a uma massa 

chamada de tempos em tempos a realizar decisões plebiscitárias. Uma esfera 

pública constituída dessa arte não passaria de um meio de propaganda 

(Gomes; Maia, 2008, p. 49). 

 

Assim, verifica-se uma espetacularização da opinião pública, porque a partir do 

momento que a esfera pública deixa de ser um ambiente de argumentação e passa a ser um 

ambiente de persuasão, entra em cena outra forma de publicidade com o objetivo de 

convencer o público, não com base na discussão e na racionalidade, mas utilizando-se da 

“simpatia, da boa vontade, da adesão, não importando se a sua origem é racional ou 

meramente emocional – por isso serve-se da sedução” (GOMES; MAIA, 2008). Na realidade, 

essa opinião pública, por mais que seja compartilhada por um grande número de pessoas, não 

pode ser considerada “pública” visto que não resultou de um processo de discussão racional. 

Mesmo sofrendo essa degeneração, a esfera pública ainda é comumente utilizada, nas 

democracias modernas, como forma de legitimação social das decisões governamentais. Mas 

isso não significa que essas decisões sejam apresentadas ao público de maneira transparente e 

com a utilização de argumentos sinceros e verdadeiros, porque o interesse político em questão 

não é “conquistar o próprio reconhecimento na esfera pública, mas de conquistar o 

reconhecimento do público mediante a esfera pública” (GOMES; MAIA, 2008, p. 72). 

Portanto, as ações governamentais continuam sendo negociadas em segredo, dentro de 

gabinetes e salas privativas, sempre visando interesses próprios, político-partidários ou de 

corporações. O intuito aqui não é de submeter-se à esfera pública para fazer valer uma 

pretensão, mas submeter a esfera pública, trabalhá-la (GOMES; MAIA, 2008). 

Por isso, deve-se admitir que a esfera pública pode tanto representar os anseios da 

sociedade quanto ser um instrumento de manipulação social, indo contra o interesse do 

próprio indivíduo e de toda a coletividade. Essa dualidade da esfera pública resultou em uma 

modificação do conceito de opinião pública, que pode ser definido de três formas: 1) a 

opinião pública é a opinião coletiva resultante da discussão pública; 2) a opinião pública é a 

opinião publicada, não necessitando ser resultado da discussão realizada em público ou 

sustentada coletivamente. Esse tipo de opinião pública é baseado na publicidade feita por 

meio de uma comunicação de massa e, devido à sua extrema visibilidade, outras pessoas 

deverão a ela aderir, assumindo-a como própria; e 3) a opinião pública é aquela opinião que 
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aparece nas sondagens realizadas com fins políticos ou mercadológicos (GOMES; MAIA, 

2008).  

O fato da opinião pública fundada em um debate público ser muito menos eficaz na 

sociedade do que as outras duas reflete uma característica cultural de nosso tempo: a 

espetacularização. 

A rigor, o fato de as opiniões públicas do tipo dois e três serem mais eficazes 

do ponto de vista da influência política, aponta para o fato de a visibilidade 

ser, na prática, mais influente do que a discutibilidade. Significa que a 

discussão pública tem menor eficiência na produção da influência do que a 

exposição pública. Significa que a visibilidade e os sistemas especializados 

na sua produção e gestão, a começar pela comunicação de massa, têm papel 

central para a democracia contemporânea (Gomes; Maia, 2008, p. 115). 

 

Os meios de comunicação, portanto, entendidos como instituições ou sujeitos sociais, 

aparatos técnicos e artísticos da engenharia de emissão de mensagens, ou sistemas de 

expressão ou mensagens disponíveis, desempenham um papel fundamental na construção da 

democracia brasileira, por serem os responsáveis pela criação dessa esfera de visibilidade 

pública, de onde surge a opinião pública, verdadeira influenciadora das decisões políticas. 

Essa esfera de visibilidade pública não é nem monolítica, isto é, não existe uma “unicidade de 

emissor nem uma inteligência unificadora por trás do que é dito, a controlar cada expressão”, 

e nem universal, visto que não há um público único e homogêneo que desfrute das mesmas 

mensagens ao mesmo tempo (GOMES; MAIA, 2008, p. 146). 

Vale ressaltar que a esfera de visibilidade pública também traz alguns benefícios à 

formação da democracia, como a publicidade pública, ou seja, a publicidade tanto dos 

procedimentos, os quais são relacionados à acessibilidade, à disponibilidade, à abertura, à 

exposição e à visibilidade, quanto à publicidade das razões, que se refere à “capacidade de ser 

admitida ou considerada por um auditório universal” (GOMES; MAIA, 2008, p. 156). Nesse 

ambiente, valoriza-se ainda mais o papel da mídia, por ser o instrumento que pode determinar 

tanto a visibilidade quanto a discutibilidade dos temas de importância coletiva. 

Mas há, também, um ingrediente de implicação da comunicação: a 

visibilidade política contemporânea depende, em altíssimo grau, da 

comunicação de massa; a discutibilidade depende, fundamentalmente, do 

sistema político e da esfera civil, mas o campo da comunicação tem o poder 

de sequestrar os temas políticos para a esfera de visibilidade ou de iniciar 

discussões de temas políticos, gerando com isso: a) uma discussão em 

público de tais temas por agentes políticos e pelos que têm lugar de fala na 

sociedade; b) a visibilidade de discussões que, de outro modo, aconteceriam 

em âmbito particular ou reservado; c) o fornecimento de inputs para muitas 

discussões com pouca visibilidade (mas com algum grau de eficácia) na 

sociedade civil (GOMES; MAIA, 2008, p. 160). 
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A publicidade, desse modo, realizada por meio da comunicação, é essencial para a 

democracia contemporânea, por criar um espaço de deliberação a partir do conhecimento de 

alguma ação, plano governamental ou problema social, além de dominar esse espaço 

deliberativo, definindo o que pode ou não ser de conhecimento público. A publicidade cria 

ainda um padrão de julgamento, baseado no uso público da razão, em que serão considerados 

argumentos convincentes os que são dirigidos a uma audiência, principalmente, a uma 

audiência inclusiva e os que se sustentam na situação de diálogo, com uma troca pública de 

argumentos (GOMES; MAIA, 2008).  

O desafio, nesse contexto, é possibilitar uma igualdade de acesso aos meios de 

comunicação de massa aos diferentes atores sociais, inclusive ao cidadão comum, como 

forma de respeito ao princípio democrático. Mas é da responsabilidade desses atores o 

desenvolvimento de, dentre outras coisas, competência comunicativa e criatividade cultural, 

“bem como o descobrimento de razões convincentes para modificar os entendimentos dos 

demais nas relações cotidianas e o ‘modo de ver as coisas’ na cena pública, incluindo os 

fóruns mais organizados como os dos media” (GOMES; MAIA, 2008, p. 194). 

Dessa maneira, a internet pode cumprir uma importante função como instrumento de 

democratização, colaborando para a criação da denominada esfera pública virtual. Mesmo 

com alguns obstáculos referentes à universalização do acesso e a vontade dos cidadãos de 

participar politicamente das decisões governamentais, o surgimento de uma ciberdemocracia 

pode trazer vários benefícios à participação política do cidadão, dentre eles a superação dos 

limites de tempo e espaço, o aumento do volume de informações, a comodidade e o baixo 

custo de uso e, principalmente, a interatividade e interação, que possibilitam o fluxo de 

informações e argumentações em mão dupla entre cidadãos e sociedade política. 

Assim, a principal relação entre a mídia e o poder político se refere à legitimidade, 

requisito ético para o exercício do poder político, entendida como “um valor que se agrega à 

legalidade, pois se esta é a adequação da lei à vontade política formalmente manifestada, a 

legitimidade é a adequação da manifestação política formal à vontade geral” (MOREIRA 

NETO, 2006, p. 52). Não se desconsidera também, nesse ambiente, o papel fiscalizador da 

mídia, no sentido de auxiliar na transparência e na publicidade das ações e decisões estatais e 

de possibilitar uma vigilância constante e ilimitada sobre os agentes públicos e as instituições. 

Além disso, na Era da Informação, a mídia é um elemento estruturador da 

legitimidade democrática material formadora de uma democracia corrente, conforme 

denominação de Manuel Castells, isto é, uma modalidade de democracia que confirme 

“materialmente, nas realizações concretas dos governos eleitos, as presunções formais que 
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precederam à investidura política, o que, afinal, se revela no consenso popular contemporâneo 

sobre o resultado do emprego do poder” (MOREIRA NETO, 2006, p. 54). Nesse modelo 

democrático, o foco é 

[...] abrir um espaço político ao cidadão para, ele próprio, fazer as escolhas 

orientadoras e, acrescidamente, fazê-lo com um caráter vinculatório para a 

ação dos governantes, ao mesmo tempo em que, como necessário 

complemento, garantindo ao cidadão o uso dos consectários instrumentos de 

controle para avaliar a eficiência legitimatória da ação política, desfazer atos 

ilegitimados e, até mesmo, desconstruir o mandado dos que agiram 

ilegitimamente (além do impeachment, também o utilíssimo recall, como 

praticado em alguns países) (Moreira Neto, 2006, p. 55). 

 

Essa noção de democracia material representa uma transformação da cultura 

democrática atual a partir do desenvolvimento e integração dos meios de comunicação à vida 

política e vai além do sufrágio de nomes e de programas, representado pelo voto, exigindo a 

manifestação do consenso cidadão sobre como ele quer ser efetivamente governado.  

Duas condições colaboraram para a idealização desse tipo de democracia: a 

sociológica e a jurídica. A sociológica se refere à intensificação das comunicações e expansão 

da consciência cidadã; a jurídica se refere à ascensão da teoria dos direitos humano-

fundamentais e a definição dos direitos difusos da cidadania (MOREIRA NETO, 2006). 

Entretanto, outras duas condições são fundamentais para a realização da referida democracia: 

a participação política assegurada aos cidadãos e o controle.  

Infelizmente, a prática política brasileira atual demonstra que não podemos ser tão 

otimistas em relação ao papel político dos meios de comunicação de massa na construção de 

uma democracia deliberativa, visto que tendem a despolitizar o indivíduo, afastando-o da 

política real e fazendo-o evitar a discussão pública mediante a escolha de ter acesso apenas 

informações que o agradam ou satisfaçam seus anseios.  

Os servidores [os computadores] engolem e armazenam as marcas de 

dissensão e protesto para que a política líquido-moderna possa ir em frente 

sem sofrer influências nem interrupções – substituindo o confronto e a 

argumentação por frases descontextualizadas e oportunidades para fotos 

(Bauman, 2008, p.139). 

 

Outro obstáculo à definição dos meios de comunicação como representações de uma 

democracia plena é a substituição da consciência, da memória e da reflexão crítica por um 

conhecimento eminentemente tecnicista, em que a especialização dos experts profissionais é 

mais valorizada do que a sabedoria contemplativa e a cultura tradicional, dando origem a uma 

“sociedade da incultura”. Assim, no aspecto político, essa sociedade da incultura se manifesta 

mediante a presença de políticos profissionais, experts e comitês técnicos, que demonstram 
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uma verdadeira cegueira com relação a aspectos do mundo, do humano e das necessidades 

globais atuais. Essa sociedade da incultura também tem reflexos no comportamento político 

da população em geral, que, se não tiverem a adequada especialização, são incapazes de 

participar da sociedade e da política, restando a seus integrantes apenas “intuir” sobre os 

problemas e ter uma reação emotiva a eles (MAYOS, 2009). 

En plena “sociedad del conocimiento”, una amenazante “alienación 

postmoderna” se cierne – paradójicamente- sobre la sociedad humana con 

mayor tasa de crecimiento cognoscitivo y en la circulación de las 

informaciones, provocando una paralela y hasta ahora inapreciada “sociedad 

de la incultura”. En una dialéctica sorprendente y paradojal (aunque no tanto 

como podría pensarse), la capacidad humana colectiva de multiplicar 

exponencialmente los enlaces cognitivos y los saberes participa –de no 

mediar algún elemento corrector- en la creciente obsolescencia cultural de la 

mayoría de la población. Sencillamente, los individuos aisladamente y fuera 

de su especialización profesional son manifiestamente incapaces a largo 

plazo para seguir el ritmo exponencial de la producción cognitiva colectiva, 

global y especializada (Mayos, 2009, p. 57). 

 

Desse modo, a estruturação de uma sociedade em rede proporcionou a segmentação 

dos indivíduos e a proliferação de vários centros de interesse, deixando os indivíduos ainda 

mais isolados em seus grupos ou comunidades e possibilitando que ele permaneça assim. O 

resultado político disso é a desarticulação dos movimentos sociais diante de tantas 

subdivisões e diferenciações, além do aumento da intolerância política e do surgimento e 

popularização de visões extremistas, o que dificulta bastante a construção de um ambiente 

verdadeiramente democrático. 

Portanto, a relação entre mídia e política é extremamente complexa e problemática e, 

talvez, só compreenderemos sua verdadeira abrangência daqui a alguns anos. Atualmente, é 

possível verificar, nesse contexto, que os meios de comunicação, entendidos de maneira 

abrangente, possuem capacidade tanto para melhorar a atual dinâmica política brasileira, 

facilitando a participação popular nos processos decisórios e fomentando a publicidade e 

transparência da Administração Pública, quanto para dificultar ainda mais a presença popular 

na política, desmotivando o interesse da sociedade em assuntos de cunho coletivo, dando 

visibilidade a assuntos supérfluos ou banais, reorganizando e reorientando o interesse social, 

desarticulando os movimentos sociais e fomentando posturas políticas extremistas e 

intolerantes.  

No fim das contas, o que irá determinar se a mídia atuará “para o bem ou para o mal” 

será a vontade e o interesse dos atores diretamente atingidos no processo, isto é, todos os 

integrantes da sociedade, mas que somente conseguirão influenciar nessa relação político-
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midiática quando forem considerados um corpo político coletivo, e não como conjunto de 

indivíduos isolados. 

 

3.4 POLÍTICA E AS CONTRADIÇÕES ENTRE O DISCURSO E A PRÁXIS DO 

DIREITO PÚBLICO 

 

Apesar da existência de instrumentos jurídicos-constitucionais que limitam e 

orientam as ações estatais, o que se verifica na práxis política-administrativa brasileira é a 

prevalência de critérios políticos no processo de tomada de decisão pelos governantes e 

administradores públicos e que, raras vezes coadunam, empiricamente, com os mandamentos 

constitucionais. 

Nesse aspecto, é importante analisarmos as variantes capazes de influenciar a escolha 

pública estatal, principalmente no que se refere à formulação e implementação de políticas 

públicas de direitos humano-fundamentais, por se constituírem em principal instrumento a 

disposição do Estado para promover a dignidade da pessoa humana. Uma dessas variantes, 

apresentada nessa dissertação, se refere à cultura política brasileira entendida como uma 

vertente da cultura do espetáculo. 

Assim, o espetáculo, resultado de uma sociedade de consumidores e compreendido 

como a ilusão criada pelos meios de comunicação de massa a partir da vendabilidade de 

discursos, ideias, programas e governantes, possibilita a ignorância do indivíduo da realidade 

social brasileira e das necessidades humanas mais básicas, balizando seu interesse por temas 

que divertem, relaxam e iludem, criando uma realidade alternativa aos integrantes da 

sociedade. 

Nesse ambiente, o espetáculo se torna o modus operandi do sistema jurídico-político, 

o que faz com que o Estado, instituição responsável por limitar os “efeitos colaterais” da 

sociedade de consumo, deixe de promover sua finalidade social e passe a funcionar segundo a 

lógica consumista, utilizando-se da mídia e de sua capacidade de “editar” a realidade e 

intermediar sua relação com a comunidade, para implementar, fortalecer e manter essa lógica 

no campo político, visando à satisfação de interesses individuais dos governantes. 

Os governantes, individualmente considerados, também se inserem na lógica do 

consumo, sendo tanto consumidores como mercadorias, padecendo de todos os efeitos de uma 

cultura consumista, tais como o individualismo, a efemeridade, a hipocrisia e a melancolia, 

resultando em um comportamento estatal segundo critérios de mercado, e não critérios 
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jurídico-constitucionais, que deveria ser, em tese, os fundamentos da ação dos 

administradores públicos. 

Talvez seja essa a principal modificação da sociedade globalizada que dificulta a 

eficácia das normas jurídicas e constitucionais e o respeito à finalidade ética estatal – quem 

detém o poder político não é apenas um indivíduo, mas também é uma mercadoria, que 

precisa se inserir no mercado de consumo e, para isso, utilizará de todos os instrumentos à sua 

disposição para aparentar ser o melhor produto disponível. 

A atual lógica do sistema político é essa: vende-se candidatos, ideias, discursos, 

programas e políticas públicas como se fossem o caminho para a felicidade terrena do cidadão 

(a mesma felicidade inalcançável típica da cultura consumista). A partir daí, e já pressupondo 

um comportamento a-ético ou corrupto dos detentores do poder político, que é a regra e não a 

exceção na práxis político-administrativa brasileira, o único caminho possível para uma 

sociedade verdadeiramente democrática seria confiar no poder limitador e controlador do 

Direito. 

Com relação ao poder de limitar os governantes, foi visto que os instrumentos 

jurídico-constitucionais são insuficientes para esse papel, por demandarem um elemento 

subjetivo para serem concretizados, isto é, um ato de vontade do próprio agente a ser limitado, 

o que, considerando a cultura política brasileira contemporânea, prejudica a concretização dos 

mandamentos jurídico-constitucionais. 

Com relação ao poder controlador, também é possível perceber uma insuficiência 

dos órgãos e instrumentos de controle, por serem, basicamente, a conjugação de instrumentos 

e conceitos existentes durante o regime absolutista, a exemplo da noção de interesse público e 

de discricionariedade administrativa, com instrumentos e conceitos típicos da administração 

de empresas privadas, a exemplo do modelo gerencial e a extrema preocupação com a eficácia 

objetiva.  

O sistema de controle jurídico-constitucional brasileiro, na grande maioria de suas 

análises, desconsidera as transformações trazidas pelo advento de uma cultura consumista à 

sociedade e à política, possibilitando que o desvirtuamento da finalidade das ações estatais 

não seja identificado e muito menos corrigido. Ao analisarmos o controle exercido sobre 

políticas públicas, a situação se agrava, porque tais políticas, especialmente de direitos 

humano-fundamentais, deixam de ser, preponderantemente, meios de promoção da dignidade 

humana, e passam a ser instrumentos de autopromoção dos agentes políticos em uma 

sociedade de consumo, tema que será melhor desenvolvido no próximo capítulo. 
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4. INEFETIVIDADE DO CONTROLE CONSTITUCIONAL DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS FRENTE AO ESTADO POIÉTICO E À ESPETACULARIZAÇÃO DA 

POLÍTICA 

 

O controle sobre a Administração Pública é um dos instrumentos mais importantes 

na construção de um Estado eficiente, ágil, confiável e transparente, haja vista a necessidade 

de maximizar a aplicação de recursos escassos e de manter uma vigilância constante sobre as 

ações dos administradores para garantir o respeito aos preceitos constitucionais e legais. 

Assim, o controle é fundamental para a efetividade do princípio da dignidade da pessoa 

humana e para a construção de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, mandamento 

constitucional basilar de todo o sistema político-jurídico brasileiro. 

Em que pese sua importância, ainda existe um aspecto do controle que é muito 

polêmico e ainda pouco eficaz – o controle jurídico-constitucional exercido sobre as políticas 

públicas. Esse tema é relativamente novo no Brasil, visto que a compreensão de que as 

políticas públicas também se constituem como objeto de estudo da Ciência Jurídica data do 

final da década de 1970, com Ronald Dworkin, além do sistema de controle brasileiro só ter 

começado a se preocupar com o tema a partir da exigência por parte de organismos 

internacionais, principalmente Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, de alguns 

critérios para a concessão de empréstimos aos países menos desenvolvidos na década de 

1990.  

Uma dificuldade inicial para a efetivação desse tipo de controle se refere à ausência 

de uma configuração jurídica mais precisa do que seja “política pública” e quais requisitos 

jurídico-constitucionais toda política pública deveria atender. Isto possibilitaria a 

implementação de uma metodologia de trabalho por parte das instituições competentes. Uma 

das razões da inexistência do dessa delimitação jurídica mais precisa é o caráter polivalente 

das políticas públicas, as quais demandam conhecimentos e procedimentos de diversas áreas 

do conhecimento, dentre elas da Administração e da Ciência Política, para que sejam 

formuladas, implementadas e controladas. Essa polivalência, por si só, justificaria a 

dificuldade de análise jurídico-constitucional das políticas públicas, especialmente de direitos 

humano-fundamentais, além de motivar a interdisciplinaridade presente nessa dissertação. 

Assim, o conceito mais abrangente de políticas públicas e que engloba seu caráter 

polivalente foi elaborado por Maria Paula Dallari Bucci, segundo o qual política pública 
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[...] é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou 

conjunto de processos juridicamente regulados – processo eleitoral, processo 

de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo 

legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar 

os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização 

de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Como 

tipo ideal, a política pública deve visar a realização de objetivos definidos, 

expressando a seleção de prioridades, a reserva de meios necessários à sua 

consecução e o intervalo de tempo em que se espera o atingimento dos 

resultados (2006, p. 39). 

 

Vale ressaltar um importante aspecto do conceito exposto: no plano democrático 

constitucionalizado, as políticas públicas não são apenas ações governamentais juridicamente 

determinadas, mas ações governamentais exigidas pelo cidadão. No contexto atual, “o 

cidadão não é simplesmente destinatário das políticas públicas, mas o principal ator de sua 

criação e implementação” (PENNA, 2011, p. 212), o que decorre da própria estruturação do 

Brasil em Estado Democrático de Direito.  

Consequentemente, pode-se afirmar a existência de uma vinculação direta entre as 

políticas públicas e a eficácia dos direitos humano-fundamentais, em que a realização de uma 

política pública pode significar, por um lado, a concretização de algum aspecto do princípio 

da dignidade da pessoa humana e, por outro, a necessária priorização de um direito ao invés 

de outro, considerando um ambiente de escassez de recursos. 

Para que o Estado possa influenciar a atuação da sociedade civil, é 

elaborada uma série de mecanismos jurídicos para que sua atuação ocorra 

a contento. Nesse contexto, o instrumento utilizado para a promoção 

dessa participação perante as relações sociais são as políticas públicas. 

Por conseguinte, como agente central de implementação das políticas 

públicas, o Estado torna-se uma arena de disputa pelo acesso à riqueza 

social, haja vista que as políticas públicas, inequivocamente, envolvem 

conflitos entre as camadas sociais e, de modo invariável, implicam 

escolhas que resultam no atendimento de um interesse em detrimento de 

muitos outros (Breus, 2007, p. 214-215). 

 

As políticas públicas, portanto, visam realizar objetivos socialmente relevantes e 

politicamente determinados, ou seja, são escolhas políticas que tem por objetivo atender aos 

anseios da sociedade, especialmente no que se refere aos direitos sociais. Em regra, a 

formulação dessas políticas é da competência do Poder Executivo, respeitando-se os limites 

definidos pelo Poder Legislativo (BUCCI, 2006). Como o foco desse trabalho é o controle 

sobre as políticas públicas federais, pode-se afirmar que a formulação das políticas públicas a 

ser analisada é competência do Poder Executivo, na figura do Presidente da República, 

respeitando-se os moldes estabelecidos pelo Congresso Nacional. 
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Ressalta-se, ainda, que a Constituição Federal de 1988 elenca como instrumentos do 

planejamento da ação governamental o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os 

orçamentos anuais, ou seja, o processo de formulação, implementação, avaliação e controle de 

políticas públicas está diretamente relacionado às leis orçamentárias e aos recursos financeiros 

disponíveis. Portanto, as informações sobre as referidas leis e recursos e a transparência 

dessas informações também são primordiais para a realização do controle sobre tais políticas. 

Nesse contexto, é de extrema importância o conhecimento do plano plurianual (PPA) 

por ser o instrumento de planejamento de médio prazo do Governo Federal que estabelece, de 

forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública Federal. 

É nesse documento que estão definidos quais programas serão implementados durante o 

mandato em análise, qual o fundamento para serem implementados e de onde sairá os 

recursos financeiros necessários.   

Esclarece-se, ainda, a abrangência do controle a ser adotada nessa dissertação. O 

controle pode ser analisado sob duas perspectivas: em um sentido restrito ou técnico-jurídico 

e em um sentido amplo. Em sentido restrito, o controle da Administração Pública pode ser 

conceituado como “a verificação da conformidade da atuação desta a um cânone, 

possibilitando ao agente controlador a adoção de medida ou proposta em decorrência do juízo 

formado” (MEDAUAR, 2012, p. 25). Ou seja, a atividade controladora só poderia ser assim 

definida se implicasse a edição de ato ou medida por parte do agente controlador. 

Em sentido amplo, o controle pode ser conceituado como “a verificação da 

conformidade da atuação da Administração Pública a certos parâmetros, independentemente 

de ser adotada, pelo controlador, medida que afete, do ponto de vista jurídico, a decisão ou o 

agente” (MEDAUAR, 2012, p. 25). Nessa perspectiva, se incluiria o controle social, que nem 

sempre representa a adoção de um ato ou medida por parte da instituição controladora 

competente. 

Nessa dissertação, o controle será analisado em sentido amplo, englobando o 

denominado controle interno ou autocontrole, que é o controle realizado pela própria 

Administração Pública; o controle externo, exercido pelo Poder Legislativo com o auxílio dos 

Tribunais de Contas, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público; e o controle social, 

realizado por indivíduos e grupos integrantes da sociedade civil. 

Portanto, nesse capítulo pretende-se analisar o processo de elaboração, regulação e 

avaliação das políticas públicas de direitos humano-fundamentais relacionando os cinco 

estágios de seu ciclo deliberativo de formação político-administrativa, quais sejam a 

montagem da agenda, a formulação das políticas, a tomada de decisão política, a 
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implementação das políticas e a avaliação de políticas públicas, os quais não são lineares, mas 

geralmente podem ser identificado no processo de políticas públicas, com o procedimento 

jurídico-constitucional utilizado na concretização de tais políticas, estabelecendo o papel da 

mídia nesse processo e os desafios a sua adequada e efetiva concretização. 

 

4.1 ELABORAÇÃO, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas públicas podem ser entendidas como o resultado da compatibilização 

entre os objetivos políticos dos atores sociais, em especial dos atores governamentais, com os 

meios políticos disponíveis, em um processo que pode ser caracterizado como “resolução 

aplicada de problemas”. Esse processo de compatibilização tem duas dimensões: a técnica, 

que procura identificar uma relação adequada entre os objetivos e instrumentos disponíveis, 

visando promover uma solução eficaz a um problema determinado; e a política, visto que não 

há um consenso entre os diversos atores a respeito do que constitui um problema político ou 

uma solução adequada (HOWLETT; RAMESH; PERL; 2013). Esse quadro é limitado ainda 

mais pelo estado atual do conhecimento referente aos problemas sociais e econômicos e pelas 

ideias, normas e princípios a que os atores políticos se conformam ou se subordinam. 

Como se percebe, as políticas públicas são fenômenos complexos que podem ser 

analisados a partir de quatro elementos essenciais: ação, coordenação, processo e programa 

(SMANIO; BERTOLIN, 2013). Portanto, as políticas públicas surgem toda vez que o Estado 

é convocado a agir, visando à realização de objetivos coletivos, especialmente a redução das 

desigualdades e a promoção da justiça social. Por sua vez, são compostas por programas 

articulados entre si, envolvendo a participação de diversos atores – governamentais e não 

governamentais.  

Para que tal articulação seja possível, é necessária a coordenação entre União, Estados, 

Municípios, organismos internacionais e particulares com o intuito de garantir a adequada 

repartição de recursos, encargos e responsabilidades. Além disso, a concretização de políticas 

públicas envolve “processos de natureza administrativa, orçamentária, legislativa etc., razão 

por que as políticas públicas constituem um tema que ultrapassa a esfera do Direito, embora 

com ele estejam relacionadas” (SMANIO; BERTOLIN, 2013, p. 23). E, por fim, o programa 

como elemento necessário para a configuração de uma política pública, por meio do qual se 

definem as prioridades a serem adotadas, os destinatários da política, os meios para que 

alcance seus objetivos, os recursos necessários, o prazo para sua execução etc. 
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Nesse sentido, houve a delimitação de três estágios fundamentais do processo de 

concretização das políticas públicas de promoção de direitos humano-fundamentais para 

fundamentar a análise feita nessa dissertação, a saber: elaboração, regulação e avaliação das 

políticas públicas. 

 

4.1.1 Elaboração e planejamento das Políticas Públicas 

 

O processo de elaboração das políticas públicas pode ser definido como o estágio de 

preparação da decisão política em que podem prevalecer três perspectivas distintas por parte 

do administrador: 1) A perspectiva organizacional, que focaliza em questões organizacionais 

necessárias para responder aos desafios enfrentados no processo de políticas públicas, a 

exemplo da estrutura organizacional, das mudanças organizacionais, da gestão de recursos 

humanos e financeiros, e dos procedimentos administrativos; 2) A perspectiva técnica que tem 

por objetivo utilitário promover os melhores benefícios para o maior número de pessoas; e 3) 

A perspectiva política, na qual os administradores e gestores precisam estar particularmente 

em conformidade com a dinâmica política subjacente às atividades das políticas públicas em 

que eles se envolvem e desenvolvem. 

O primeiro momento de elaboração das políticas públicas é a construção da agenda, 

momento em que os governos decidem quais questões precisam de sua atenção e reação, 

determinando e definindo o que constitui “problema público” mediante sua transformação em 

objeto de debates e controvérsias políticas na mídia. Pode ser definido como um processo não 

linear, político e, ao mesmo tempo, técnico, orientado por acontecimentos fortuitos, e que 

ocorre dentro de uma complexa rede de atores estatais e sociais, que operam em níveis 

subnacionais, nacionais e internacionais. Dentre esses atores, encontram-se os indivíduos, os 

grupos de interesse, a mídia e organismos e organizações internacionais.  

Nesse contexto, a definição da agenda também pode ser entendida como o processo 

pelo qual as demandas de vários grupos da população são traduzidas em itens que os governos 

consideram para a ação, relacionando a criação de políticas públicas com as ações de atores 

não governamentais, as quais os administradores reagem. No entanto, tal definição pode ser 

ilusória, visto que evidências empíricas mostraram que, em muitos casos, preocupações sobre 

certos problemas de políticas são, na verdade, criadas por membros dos governos, ao invés de 

grupos sociais (WU et al, 2014).  

Portanto, as demandas de ações governamentais podem se iniciar internamente, com 

o governo controlando quase todos os aspectos da definição do problema e articulação da 
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questão, momento em que um assunto é colocado na agenda formal do governo, mesmo na 

ausência de uma queixa reconhecida publicamente ou sem o envolvimento do público em 

geral; ou externamente, quando as questões aparecem na agenda do governo como resultado 

da “pressão” de indivíduos, grupos e organizações de fora do governo. Nesse ambiente, as 

questões são levantadas em um campo não governamental, se expandindo o suficiente para 

que alcancem primeiro, a agenda pública ou informal, e, em seguida, a agenda formal ou do 

governo (WU et al, 2014).  

Além da criação interna de grande parte dos problemas públicos contemporâneos, é 

possível verificar ainda alguns outros obstáculos que fazem com que os governos, por muitas 

vezes, não atendam os anseios da sociedade de forma satisfatória, dentre eles o fato de muitos 

problemas públicos urgentes não chegarem às agendas de políticas oficiais, enquanto muitas 

preocupações relativamente menores chegam, e o mau enquadramento dos problemas 

públicos, o que leva à preocupação com soluções ineficazes e/ou inúteis, que impedem a 

consideração de soluções alternativas com potencial para resolver o problema (WU et al, 

2014). 

Há também a baixa participação popular no processo de definição da agenda política, 

fazendo com que a sociedade desempenhe um papel bem pequeno e indireto no processo de 

políticas públicas. Isso não quer dizer que seu papel possa ser desconsiderado, visto que 

fornece o pano de fundo de normas, atitudes e valores de base para se desenrolar o processo 

de políticas públicas, contudo, na maioria das democracias contemporâneas, a tarefa de 

governar não é efetivamente realizada pelos próprios cidadãos, mas sim por seus 

representantes, como foi exposto no primeiro capítulo dessa dissertação.  

Isso acaba por promover o desvirtuamento da finalidade das políticas públicas de 

direitos humano-fundamentais, pois, a partir do domínio quase absoluto dos representantes no 

sistema político e na tomada de decisão, abre-se espaço para a orientação de suas ações a 

partir de outros critérios, a exemplo da satisfação e resposta à opinião pública, e não 

necessariamente o adequado respeito e promoção da dignidade da pessoa humana.  

Nessa fase, a opinião pública, entendida como a opinião que é publicizada, exerce 

um papel de suma importância, visto que os representantes dependem de seu apelo aos 

eleitores para ganhar as eleições, as quais se constituem em plataformas para que os partidos 

políticos definam os esforços eleitorais dos atores políticos para conseguir cargos legislativos 

e executivos. Nesse contexto, os partidos trabalham para apresentar estratégias inovadoras 

para ganhar as eleições, incluindo a preparação de pacotes de políticas públicas com o único 

intuito de atrair eleitores (WU et al, 2014).  
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A definição da agenda, desse modo, pode ser considerada a fase mais crítica do ciclo 

das políticas públicas, especialmente das políticas de promoção de direitos humano-

fundamentais, existindo vários desafios à concretização de tais direitos. Dentre esses desafios, 

podem ser elencados (WU et al, 2014):  

a) A mudança do padrão das agendas políticas contemporâneas, baseado em 

demandas de respostas a crises, em que os governos, devido à pressão e ao curto 

prazo que possuem, são frequentemente obrigados a tomar algum curso de ação 

facilmente disponível, o que aumenta consideravelmente os riscos de tomar más 

decisões, que levam a maus resultados;  

b) O fato de que, até que uma crise irrompa, um problema público pode ter 

dificuldade de ser colocado nas agendas, o que impossibilita a existência de 

medidas preventivas;  

c) A frequente utilização da definição de agenda como um meio de os políticos se 

autopromoverem ao falar sobre os problemas de políticas públicas, em vez de se 

esforçarem de fato para resolver os problemas;  

d) A tendência dos governos em definir os problemas de maneira que os absolva da 

responsabilidade de causá-los ou agravá-los, e/ou de uma forma cuja resolução 

envolva o mínimo de esforço de sua parte;  

e) A “superlotação” da agenda, em que há uma relutância de muitos políticos em 

negarem a inclusão de problemas de grupos específicos na agenda dos governos, 

por causa da pressão de seu eleitorado e de grupos de interesses especiais, 

resultando em fracionamento dos recursos limitados, que poderiam ter sido 

usados para contemplar uma agenda menor de forma mais eficaz;  

f) E, por fim, a possível apropriação da definição de agenda pela mídia e/ou grupos 

de interesses especiais, com pouca preocupação pelo governo em geral, pelas 

prioridades sociais ou pelas conexões de problemas específicos com outros. 

Em um segundo momento, com a inclusão de um problema público na agenda 

governamental, dá-se início ao processo de elaboração propriamente dito, que consiste em 

identificar e delimitar um determinado problema público, existente ou em potencial, 

determinando as possíveis alternativas à sua satisfação ou solução, a partir de uma avaliação 

dos custos e efeitos de cada uma delas e do estabelecimento de prioridades, com base em 

critérios racionais.  
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Esse ciclo de elaboração de políticas públicas, ao contrário de sua definição teórica 

como um processo racional, pode ser visto, na realidade, como uma “atividade política 

incontornável em que as percepções e interesses dos atores individuais entram em todos os 

estágios” (ABREU, in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 134), o que causa sua 

transformação em algo problemático ante a influência das características políticas típicas, 

como a barganha e o ambiente conflitivo.  

 O estágio do planejamento é o ponto de partida para todo o processo de formulação e 

tomada de decisão relacionada a uma política pública e envolve a seleção e a especificação da 

alternativa considerada mais conveniente, realizada principalmente pelos órgãos 

governamentais, seguido de uma declaração que torna explícita a decisão adotada, definindo 

seus objetivos e seus marcos jurídicos, financeiros e administrativos. Para tanto, é necessária a 

realização de estudos multidisciplinares com a verificação dos grupos, setores e regiões 

prioritários que justifique a intervenção estatal e, consequentemente, o estabelecimento de 

metas a serem alcançadas em um determinado período de tempo, a partir da consideração dos 

meios e recursos à disposição do Estado. 

Nesse ambiente, algumas considerações devem ser feitas. Primeiro, o planejamento 

se relaciona diretamente com a formulação de uma política, entendida como o procedimento 

que se estende por todo o processo de políticas públicas. Assim, a busca por novas opções de 

políticas “pode preceder o início de um problema de política pública na definição de agenda e 

pode estender-se para além do ponto em que uma decisão é tomada e implementada, até a 

avaliação dos possíveis meios existentes e futuros de resolver problemas públicos” (WU et al, 

2014, p. 52). Nessa fase, a exemplo do estágio de elaboração, também existem uma série de 

desafios a serem encarados pelos administradores e gestores, desde desafios políticos 

relacionados à resistência do ambiente político à formulação sistemática de políticas públicas 

e à consideração de uma ampla gama de opções de políticas, e desafios técnicos e 

institucionais.  

Além da formulação, o estágio de planejamento se relaciona com a tomada de 

decisão em matéria de políticas públicas, a qual pode ser definida como a seleção de um curso 

de ação a partir de uma variedade de opções, incluindo a de manter o status quo. A tomada de 

decisão distingue-se da definição da agenda e da formulação de políticas tanto pelas principais 

características das tarefas, no primeiro caso, como no intervalo mais estreito dos principais 

atores envolvidos, no segundo. Além disso, também se distingue da fase de implementação de 

políticas por possuir um âmbito mais abrangente, pois esta última só enfoca o passo final no 
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processo de tomada de decisão para determinadas políticas e tende a ignorar os processos que 

levam à adoção de uma política pública nova ou revista (WU et al, 2014).  

O processo de tomada de decisão, apesar de ser eminentemente político e ter como 

ator principal a alta cúpula da Administração Pública, também é revestido por outros critérios 

que também devem ser observados de forma a harmonizar os diversos interesses em prol do 

atendimento de uma demanda da sociedade. Dessa maneira, além de critérios políticos, a 

decisão em matéria de políticas públicas pode se justificar em atos, leis, orientações 

regulamentares e/ou medidas processuais ou em preferências, alternativas e avaliações 

desenvolvidas por gestores públicos em vários níveis dentro do governo e por atores não 

estatais, com o fornecimento de informações técnicas e aconselhamento profissional sobre 

vários aspectos dessas opções, tais como a eficácia e a viabilidade administrativa. 

Esse tripé de considerações políticas, técnicas e organizacionais é uma 

característica distinta da tomada de decisão de políticas públicas, em 

comparação com a tomada de decisão no setor privado, que geralmente foca 

mais em critérios como a obtenção de lucro. A habilidade dos decisores de 

políticas públicas para integrar esses três aspectos em suas escolhas 

frequentemente determina a eficácia geral das políticas que eles adotam, ao 

tratar das preocupações públicas do governo, e, por isso, é importante que os 

gestores públicos assegurem que essa integração aconteça (WU et al, 2014, 

p. 80). 

 

Portanto, o processo de tomada de decisão de políticas públicas consiste: 1) Na 

presença de uma ou mais propostas de política pública a serem decididas com base na sua 

relação com a possível resolução do problema de política pública; 2) Na presença de um 

conjunto de critérios de decisão, mesmo que vagamente articulados na prática, com base em 

objetivos de tomadores de decisão e outras considerações; 3) Em alguns esforços na 

comparação e classificação das propostas de política pública, com base no conjunto de 

critérios de decisão estabelecidos; e 4) Na determinação de uma opção de política pública a 

ser implementada nas fases subsequentes do processo (WU et al, 2014).  

Nesse ambiente, em que há a ausência de um processo racional para se alcançar as 

metas das políticas públicas e “as decisões são tomadas frequentemente de forma ad hoc e 

desordenada, mesmo quando há tempo e informações adequadas, e quando o contexto de 

tomada de decisão permite uma maior aproximação ao modelo racional” (WU et al, 2014, p. 

83), alguns desafios referentes à tomada de decisão em matéria de políticas públicas podem 

ser elencados (WU et al, 2014): 
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1. Decisões de políticas públicas, mesmo em questões técnicas, muitas vezes são 

dominadas por imperativos imediatos e tomadas de forma ad hoc, sem uma consideração 

cuidadosa de suas implicações mais amplas e de longo prazo; 

2. Decisões de políticas públicas podem ser apoderadas por obsessões ideológicas ou, 

até mesmo, por fantasias de líderes políticos. Como exemplo, a convicção ideológica por 

parte dos formuladores de políticas, em vários países em desenvolvimento, de que a adoção 

de princípios de mercado poderia melhorar os resultados e a eficiência das políticas em 

muitos setores, o que provocou uma onda de privatizações que, na prática, não concretizaram 

tal convicção; 

3. Más decisões também podem surgir quando as decisões de políticas públicas são 

controladas e manipuladas por um pequeno número de dirigentes políticos e/ou um pequeno 

número de conselheiros de políticas intimamente associados com a tomada de decisão, por 

possibilitar o domínio de preconceitos pessoais e institucionais e ferindo o próprio princípio 

democrático, fazendo com que a política pública não cumpra com sua função social;  

4. Resultados ruins podem derivar de decisões de políticas públicas tomadas sem 

atenção à sua exequibilidade, levando a grandes distanciamentos entre o projeto e a 

implementação de políticas; 

5. Resultados ruins também podem acontecer quando decisões de políticas públicas 

tomadas por um órgão são inconsistentes e até mesmo conflitantes com as políticas 

implementadas por outros órgãos, causando um déficit de “horizontalidade” ou conformidade; 

6. As decisões de políticas públicas às vezes podem ser determinadas em grande 

parte por considerações puramente políticas, como eleições e o equilíbrio dos grupos de 

interesse, enquanto que as propostas com verdadeiro potencial para alcançar os objetivos de 

políticas podem ser ignoradas pelos tomadores de decisão; 

7. Horizonte de tempo curto para avaliar adequadamente os vários efeitos das 

propostas de políticas públicas, especialmente daquelas que se afastam significativamente das 

políticas e práticas atuais, resultando em uma dificuldade de identificar os custos e os 

benefícios a longo prazo, quando considerados;  

8. Falta de informações confiáveis por parte dos órgãos governamentais, visto que 

em muitos países em desenvolvimento, é dada uma baixa prioridade à coleta de dados e 

informações; 

 9. Falta de experiência em análise de políticas públicas, em que pouquíssimos 

funcionários do governo possuem o treinamento, experiência e conhecimento necessários para 

realizar uma análise adequada à complexidade do tema.  
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10. Medição de desempenho dentro da burocracia, o qual é frequentemente medido 

em relação às metas obrigatórias dos órgãos governamentais, tradicionalmente definidas em 

uma única dimensão, tal como a eficiência. “Portanto, há uma forte tendência a favor de uma 

única dimensão na tomada de decisão, em vez de atributos com múltiplas dimensões, como a 

sustentabilidade, equidade ou justiça” (WU et al, 2014, p. 87). 

 

4.1.2 Regulação e execução das Políticas Públicas 

 

O vocábulo “regulação” pode ser entendido de duas maneiras distintas. Em sentido 

amplo, a palavra regulação se refere ao controle, realizado pelo governo, do comportamento 

de entidades integrantes da sociedade, entre elas as empresas, os indivíduos e os diversos 

órgãos governamentais, sendo essa perspectiva inspirada em concepções formais e legais, 

concentrando-se principalmente “na construção e aplicação da regra e considera a regulação 

como parte indissociável do papel do Estado, aproximando-a do próprio conceito de políticas 

públicas” (ABREU, in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015, p. 868). Em sentido mais estrito, 

“regulação” pode ser entendida através de uma perspectiva econômica, relacionando-se com a 

criação de condições para o eficiente funcionamento dos mercados mediante o uso do poder 

coercitivo do Estado.    

No Brasil, o discurso de regulação relaciona-se, geralmente, à acepção econômica 

do termo e remonta ao fenômeno de desestatização previsto como instrumento de reforma do 

Estado durante a década de 1990, em que houve a entrada de empresas privadas em setores 

até então dominados pela intervenção estatal, especialmente nos setores industriais e de 

infraestrutura. Esse processo de privatização transformou o papel do Estado brasileiro, o qual 

deixou de ser produtor e interventor direto na vida econômica e passou a ser mero regulador 

dessas atividades (ABREU, in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

Para tanto, o Brasil criou agências reguladoras, de natureza independente, 

inspiradas em um modelo de regulação internacional e com competência para regular e 

ordenar diversos setores da economia a partir de diretrizes traçadas pelo Estado e por 

organismos internacionais. Nesse contexto, é possível traçar três níveis de atividades do 

Estado: o núcleo estratégico, ao qual incumbe a formulação de políticas públicas; as 

atividades exclusivamente estatais, desempenhadas por agências autônomas; e os serviços não 

exclusivos, os quais podem ser executados pelas organizações sociais (ABREU, in 

GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 
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As agências autônomas caracterizam dois tipos diferentes de entes públicos: 

as agências executivas e as agências reguladoras em questão. As primeiras 

dizem respeito a uma estratégia de flexibilização da gestão de organismos 

responsáveis por funções exclusivamente estatais. Quanto às agências 

reguladoras, referem-se a uma ação mais efetiva do Estado na regulação dos 

serviços públicos concedidos e de áreas econômicas importantes para o país, 

como no caso do petróleo (Abreu, in Giovanni; Nogueira, 2015, p. 870-871). 

A principal função das agências reguladoras no contexto das políticas públicas se 

refere ao enforcement, isto é, à sua capacidade de forçar ou impor, mediante algum tipo de 

sanção ou coerção, a aplicação e execução de leis ou normas de caráter vinculatório e o 

cumprimento de determinadas decisões por entidades privadas delegatárias de serviços 

públicos e integrantes do novo modelo de administração pública gerencial. Desse modo, ao 

menos em tese, as agências reguladoras se constituem como importante instrumento de 

concretização nas normas jurídico-constitucionais, especialmente dos direitos sociais, a partir 

da adequada efetivação das políticas públicas e do fornecimento de serviços públicos de 

qualidade (ABREU, in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). 

A fase de execução de políticas públicas pode ser definida como o conjunto de ações 

destinadas a atingir as metas previstas pela política através da observância dos princípios e 

diretrizes estabelecidos na fase inicial de formulação. Alguns autores diferenciam a execução 

de políticas e a implementação de políticas, afirmando que a implementação consiste em uma 

fase preliminar à execução, constituída pelo planejamento e organização do aparelho 

administrativo e dos recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos necessários à 

execução de uma política pública (ABREU, in GIOVANNI; NOGUEIRA, 2015). Contudo, 

não será essa a linha teórica seguida nessa dissertação, de forma que as fases de execução e 

implementação de políticas públicas de direitos humano-fundamentais serão consideradas 

equivalentes. 

Assim, a execução de políticas públicas é um processo dinâmico e não linear, que 

envolve elementos de todas as “fases” anteriores da criação de políticas, bem como todas as 

contingências e problemáticas que eles possam acarretar. A implementação também é política, 

que passa a ser mais bem visualizada como uma forma de governança em rede, uma vez que 

sua característica principal consiste em exigir uma ampla coordenação entre uma enorme 

diversidade de atores (WU et al, 2014). 

Um dos obstáculos à efetiva concretização de políticas públicas se relaciona 

justamente com a fase de execução ou implementação de tais políticas, a qual, por muitas 

vezes, é negligenciada por gestores e administradores públicos, tornando impossível a 

execução de políticas públicas de forma sistemática e resultando em desastres de políticas de 
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alto nível ou em execução muito abaixo das expectativas (WU et al, 2014). Desse modo, a 

exemplo de outros estágios de realização de políticas públicas de direitos humano-

fundamentais, podem ser enumerados dois desafios principais (WU et al, 2014): 

a) A enorme complexidade, tanto analítica quanto prática, que a implementação 

representa e a sensibilidade política da execução, expondo a necessidade de 

desenvolver um conjunto coerente de objetivos para a formulação de políticas 

públicas integradas, com forte apoio político e social para a sua formulação e 

implementação e com capacidade operacional suficiente para que sejam 

concretizadas.  

b) Vulnerabilidade e deficiência na implementação de políticas públicas a partir de 

uma coordenação de rede, focada na habilidade das organizações de trabalhar em 

conjunto para alcançar um resultado comum.  

 

4.1.3 Avaliação e controle das Políticas Públicas 

O conceito de avaliação de políticas públicas se refere, em termos amplos, à fase do 

processo de concretização das políticas públicas de direitos humano-fundamentais em que há 

a verificação se uma determinada política pública está, de fato, funcionando na prática, 

mediante a avaliação dos meios que são empregados e dos objetivos que são atendidos 

(HOWLETT; RAMESH; PERL; 2013). Os resultados e as recomendações da avaliação são 

incorporados a novas rodadas de criação de políticas, levando ao aprimoramento do desenho e 

da implementação de uma política pública ou à sua completa reforma ou revogação (WU et 

al, 2014).  

Nesse sentido, a avaliação contribui para o processo de criação de políticas públicas, 

pois sintetiza os conhecimentos sobre um problema e a solução proposta de política pública 

ou programa, desmitifica a sabedoria convencional e popular relacionada ao problema ou suas 

soluções, desenvolve novos conhecimentos sobre a eficácia do programa ou da política 

pública e explica, aos atores da política pública, as implicações das novas informações obtidas 

por intermédio da avaliação (WU et al, 2014).  

O processo de avaliação de políticas públicas é eminentemente político-

administrativo e, no geral, executado em âmbito governamental ou por órgãos especializados 

nesse tipo de avaliação, se limitando a examinar a prestação eficiente dos serviços 

governamentais, com foco no fator econômico-financeiro. A avaliação pode ser dividida em:  
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a) Avaliação de processo, que analisa os métodos organizacionais usados para a 

execução das políticas públicas, verificando métodos de melhorar a qualidade e a eficiência 

dos programas;  

b) Avaliação do esforço, que visa medir a quantidade de esforço que os governos 

investem para o cumprimento de suas metas, buscando estabelecer uma base de dados que 

possa servir para a determinação subsequente da qualidade e da eficiência da política 

implementada;  

c) Avaliação do desempenho, que foca mais no exame dos produtos (outputs) do que 

dos insumos (inputs) de um programa, com o objetivo de determinar o que a política pública 

está produzindo, sendo que esses dados são utilizados em avaliações mais abrangentes e 

intensivas;  

d) Avaliação da eficiência, a qual objetiva determinar os custos de um programa e 

julgar se o mesmo montante e qualidade de produtos poderiam ser alcançados com um custo 

mais baixo, ou seja, é uma avaliação eminentemente econômico-financeira que considera os 

insumos e os produtos das políticas públicas;  

e) Avaliação da eficácia é o tipo mais complexo de avaliação, em que há uma 

comparação entre o desempenho de um determinado programa e os objetivos almejados, com 

o intuito de determinar se está atingindo seus objetivos ou se esses objetivos precisam ser 

ajustados ao desempenho da política (HOWLETT; RAMESH; PERL; 2013, p. 208).  

Para os fins dessa dissertação, os tipos de avaliação a serem considerados são as 

avaliações de eficiência e eficácia, as quais são as mais difíceis de empreender no âmbito da 

Administração Pública por demandarem pleno acesso e transparência de informações e um 

alto nível de sofisticação e amplitude por parte dos agentes avaliadores para que sejam 

realizadas, circunstâncias que podem ser grandes obstáculos à concretização desse tipo de 

avaliação sobre as políticas públicas de direitos humano-fundamentais. 

Nesse contexto, os desafios que se apresentam à efetiva avaliação das políticas 

públicas são: a falta de apoio organizacional, em que, geralmente, não há uma ordem 

administrativa sobre a avaliação e nem órgãos dedicados ao assunto ou recursos suficientes 

para realizar o trabalho, a despeito da importância do procedimento avaliativo; a falta de 

experiência em avaliação, em que os departamentos de avaliação são frequentemente 

compostos por servidores públicos sem experiência, nem treinamento prévio em avaliação; 

percepção estreita do escopo da avaliação, direcionada à avaliação baseada em insumos, 

mantendo o controle de vários recursos empregados na implementação de políticas públicas 

através de instrumentos essencialmente contábeis por natureza, e poucas avaliações se 
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concentram em produtos e impactos; falta de capacidade na coleta de dados, tornando o 

trabalho de avaliação mais prejudicial do que benéfico à Administração (WU et al, 2014). 

Além desses, também podem ser elencados: 

1. Ambiente cobrado politicamente para a avaliação de políticas públicas, em que os 

conhecimentos formulados podem ter implicações significativas sobre as eleições e/ou 

alocações de recursos entre os diferentes atores e órgãos envolvidos; 

2. Objetivos pouco claros e subjetividade na interpretação de resultados;  

3. A natureza subjetiva da interpretação dos resultados da avaliação, em que o 

sucesso e o fracasso de uma política pública são conceitos altamente subjetivos, e uma mesma 

condição pode ser interpretada de forma muito diferente por diferentes avaliadores, muitas 

vezes sem forma definitiva de determinar quem está certo; 

4. O interesse próprio dos gestores públicos em usar a avaliação para melhorar a 

eficácia das políticas públicas pode ser comprometido por suas aspirações de carreira e 

preocupações com o futuro do seu órgão (WU et al, 2014). 

Portanto, é importante ressaltar que o processo de avaliação de políticas públicas, 

assim como acontece em outras fases do processo, também é uma atividade eminentemente 

política, mesmo contendo um componente técnico. Isso significa, sinteticamente, que a 

avaliação das políticas públicas de direitos humano-fundamentais é um procedimento 

essencialmente subjetivo, mostrando-se impossível realizar uma avaliação puramente objetiva 

no caso concreto. Nesse sentido, Michael Howlett, M. Ramesh e Anthony Perl afirmam que 

[...] para se extrair o máximo da avaliação de uma política deve-se também 

levar em conta os limites da racionalidade e as forças políticas que a moldam, 

sem cair no extremo de acreditar, porém, que a natureza subjetiva das 

apurações políticas impede que aconteçam avaliações significativas (2013, p. 

200). 

 

O controle e a fiscalização das políticas públicas, por sua vez, também pode ser 

definido como a atividade em que há a verificação se uma determinada política pública está, 

de fato, funcionando na prática, mas que é desenvolvida pelos mais diversos setores sociais, 

como o judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Contas e a sociedade civil. Michael 

Howlett, M. Ramesh e Anthony Perl equiparam o controle à avaliação de políticas públicas, o 

dividindo, genericamente, em administrativo, judicial ou político. O controle administrativo 

foi previamente analisado, se enquadrando nessa categoria os Tribunais de Contas. 

O controle judicial tem por objeto “possíveis conflitos entre as ações do governo e os 

princípios constitucionais ou padrões estabelecidos de conduta administrativa e direitos 

individuais” (JACOBSON et al., apud HOWLETT; RAMESH; PERL; 2013, p. 211). Dessa 
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maneira, os fundamentos para esse tipo de fiscalização, apesar de diferirem 

consideravelmente entre os países, podem ser delimitados a partir do exame de 

constitucionalidade da política pública a ser concretizada ou à possibilidade de o processo de 

sua concretização violar os direitos humano-fundamentais protegidos nas sociedades 

democráticas (HOWLETT; RAMESH; PERL; 2013).  

No controle judicial, portanto, há o predomínio de critérios jurídicos, pouco 

importando questões relativas a orçamento, prioridades, eficiências e dispêndios, o que pode 

ser considerado um obstáculo relativo à eficácia desse tipo de fiscalização, visto que a mera 

determinação formal emitida pela autoridade judiciária não extingue os problemas 

econômicos e financeiros que impedem a implementação de algumas políticas públicas. 

E, por fim, o controle político pode ser realizado por qualquer pessoa que tenha 

interesse na vida política. Notadamente, considerando a desconfiança e o descrédito que a 

população, de uma maneira geral, tem pela política, acaba por ser uma fiscalização com cunho 

partidário, parcial e tendenciosa, efetivamente realizada por pessoas inseridas no ambiente 

político-administrativo, com o objetivo principal de julgar o sucesso ou fracasso de uma 

política pública, demandando sua continuidade, sua mudança ou sua interrupção. Apesar 

desse tipo de fiscalização não ser orientada por critérios técnicos ou sistemáticos, não pode ser 

desconsiderada sua importância, visto que o elogio ou a crítica, nesse estágio, podem levar a 

“novas interações do ciclo, na medida em que os governos tentam responder às críticas, da 

mesma forma como acontece com grande parte das avaliações mais técnicas e 

fundamentadas” (HOWLETT; RAMESH; PERL, 2013, p. 212). 

A avaliação e o controle das políticas públicas de direitos humano-fundamentais tem 

como funções principais a corretiva ou conformativa e a pedagógica, isto é, os dados e 

informações colhidos durante esse estágio são utilizados para embasar mudanças nos 

programas de governo com o intuito de corrigir alguma falha ou irregularidade, ao mesmo 

tempo em que auxiliam no aprendizado político dos agentes responsáveis pela realização 

dessas políticas e dos atores estatais e não estatais envolvidos em seu processo de formulação 

e implementação. 

Assim como outras fases do processo de políticas públicas, podem ser enumerados 

vários desafios à realização de uma fiscalização efetiva e eficaz sobre as ações 

governamentais, dentre eles a falta de uma análise integrada das políticas públicas de direitos 

humano-fundamentais. Entretanto, como o estudo desse assunto faz parte do objetivo central 

dessa dissertação, a metodologia, sistemáticas e problemáticas existentes na atividade de 
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controle de políticas públicas no Brasil serão desenvolvidas mais detalhadamente no próximo 

tópico. 

 

4.2 O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

4.2.1 Controle Interno 

 

O controle interno, como o próprio nome já diz, é o controle exercido pela própria 

instituição que é objeto de fiscalização, com o escopo de auxiliar no atendimento dos 

objetivos do governo, e pode ser definido como:  

[...] conjunto de normas, princípios, métodos e procedimentos, coordenados 

entre si, que buscar realizar a avaliação da gestão pública e dos programas de 

governo, bem como comprovar a legalidade, eficácia e economicidade da 

gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e 

entidades públicas. (Nóbrega, 2011, p. 57) 

 

No modelo brasileiro, o controle interno, em âmbito federal, é realizado de forma 

centralizada através da Controladoria Geral da União (CGU), órgão integrante da estrutura da 

Presidência da República, e que tem como função primordial a defesa do patrimônio público, 

“incrementando a transparência na gestão mediante o exercício do controle interno, da 

auditoria pública, da correição, da prevenção e do combate à corrupção” em todos os órgãos 

do Poder Executivo (NÓBREGA, 2011, p. 58). 

O controle interno é fundamental para a eficiência do controle, visto que age com 

foco em duas ações de primordiais para o gasto público: 1) atua como controller, auxiliando o 

administrador na tomada de decisão, certificando a regularidade das contas, dos relatórios e da 

movimentação financeira; e 2) possui relevante papel punitivo e de combate à corrupção, 

leniência, ineficiência e desvio de recursos (NÓBREGA, 2011).  

Especificamente quanto às políticas públicas, o controle é extremamente difícil 

devido à grande quantidade e diversidade de políticas existentes no país e o volume de 

recursos envolvidos. Por isso, necessita-se de um método de trabalho que permita selecionar 

adequadamente as políticas públicas a serem avaliadas, delimitar o objetivo da avaliação, 

obter evidência e informações para fundamentar a avaliação, recomendar melhorias para a 

política pública em questão e avaliar a execução do programa de governo.  

A CGU emitiu, dessa forma, um Manual da Metodologia para Avaliação da 

Execução de Programas de Governo (2015), o qual afirma que o método usado que dispõe 

que a referida metodologia é composta por cinco processos: 1) tomada de decisão; 2) 

planejamento; 3) execução; 4) monitoramento; e 5) avaliação.  
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Como o objeto de estudo se refere ao processo de tomada de decisão por parte dos 

administradores públicos, apenas o primeiro processo será considerado. Assim, o processo de 

tomada de decisão na metodologia utilizada pela CGU tem a finalidade de selecionar quais 

políticas serão avaliadas e abrange as seguintes etapas: 

  
I. Mapeamento e conhecimento das políticas públicas pertencentes a cada 

ministério; II. Hierarquização das políticas públicas a partir de critérios de 

materialidade, criticidade e relevância; e III. Priorização das Ações de 

Governo que serão avaliadas (CGU, 2015, p. 30). 

 

Afere-se que a metodologia utilizada pela CGU para avaliar os programas de 

governo tem por delimitação as políticas públicas já implementadas ou em via de 

implementação. Portanto, a escolha feita pelo gestor e os critérios utilizados por ele para 

direcionar recursos financeiros para a política pública A ao invés da política pública B não são 

objeto do controle, e isso pode ser bastante problemático, como será estudado posteriormente. 

Entretanto, esse não é o único problema do controle interno. Uma pesquisa que 

avaliou 107 países e foi publicada no blog Public Financial Management
1
 elencou alguns 

problemas, os quais se encaixam perfeitamente na realidade brasileira. Dentre esses 

problemas, podemos destacar:  

1. Estrutura da Administração Pública – as estruturas de controle sempre foram moldadas 

de forma centralizada e os governantes nunca sentiram a necessidade de implementar 

sistemas de controle em suas administrações; 

2. Atuação das Entidades Superiores de Controle – nesse aspecto, o controle vem 

experimentando um extraordinário avanço, com o preenchimento de lacunas de 

controle tradicional e o cumprimento de sua função pedagógica e educacional. 

Entretanto, isso dificulta o desenvolvimento do controle interno, confundindo gestores 

no que tange ao seu papel e/ou utilidade; 

3. Turf battles – o controle interno, por muitas vezes, disputa espaço com o trabalho 

realizado pelas agências de governo, haja vista a falta de uma definição clara da 

competência de cada um; 

4. Má qualidade da burocracia – esse é um problema recorrente e, quanto mais pobre o 

país, mais dificuldades possui em implementar uma burocracia eficiente; 

5. Falta de normas internacionais – não existem normas internacionais sobre o tema, o 

que faz com que as normas de auditoria privada sejam aplicadas indiscriminadamente 

                                                 
1
 Disponível em: http://blog-pfm.imf.org/pfmblog/2010/08/posted-by-sanjay-vani---of-107-countries-in-which-

public-expenditure-and-financial-accountability-pefa-assessments-have-bee.html. Acesso em 14 mai 2016.  
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nesse setor, sem a observância do ambiente e das características específicas das 

instituições, o que prejudica o controle interno da Administração Pública. 

No Brasil, o controle interno federal possui alguns problemas adicionais. A dimensão 

continental do país e a grande dificuldade em atender todas as demandas são grandes 

empecilhos à CGU, que utiliza um controle do tipo police patrol, ou seja, “estabelece 

amostras representativas por regras de matrizes de risco de auditoria para atender (ou tentar) o 

seu mister constitucional” (NÓBREGA, 2011, p. 62). Outro problema se refere à baixa 

capacidade de enforcement, isto é, mesmo quando as auditorias acham problemas relevantes 

na Administração, esses achados devem ser reportados ao chefe do Poder Executivo, os quais 

possuem pouco ou nenhum interesse em tomar medidas de correção, principalmente quando 

tais achados são de responsabilidade de colaboradores próximos, o que causa “desperdício de 

talento e tempo e certo desânimo daqueles que exercem a função de controle” (NÓBREGA, 

2011, p. 63). Há ainda o costume por parte dos gestores de utilizar a CGU como uma 

“instituição álibi”, determinando que a instituição apure denúncias e escândalos no âmbito da 

Administração, mas com o real objetivo de possibilitar que passe tempo suficiente para que o 

assunto seja esquecido. 

No contexto do controle interno, a mídia é entendida apenas como canal de 

comunicação direta com o cidadão, principalmente para a realização de denúncias ou 

reclamações, e instrumento institucional, no sentido de divulgação das ações realizadas pelo 

órgão e das informações relevantes ao sistema de controle.  

 

4.2.2 Controle externo 

 

Apesar da Constituição Federal de 1988 dispor explicitamente que o controle externo 

é de titularidade do Congresso Nacional, nesse trabalho, o controle externo será definido 

como aquele realizado por um órgão estranho àqueles que toma a decisão ou realiza o ato e 

incluirá, em âmbito federal, além do controle legislativo, auxiliado pelo Tribunal de Contas da 

União, o Ministério Público da União, o Poder Judiciário e o controle social. 

 

a) Poder Legislativo 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 70, que o controle externo deverá ser 

exercido nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. 

Entretanto, paralelamente a esse tipo de fiscalização, existe a preocupação do controle no que 
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se refere aos aspectos de legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas.  

Mesmo que a Constituição estabeleça que o controle externo é competência do Poder 

Legislativo, a fiscalização das ações dos administradores públicos segundo os referidos 

critérios é realizada, preponderantemente, pelo Tribunal de Contas da União. E, apesar de o 

TCU ser um órgão auxiliar ao controle externo, é sempre bom lembrar que a Corte de Contas 

não integra o Poder Legislativo e, por isso, existem dificuldades na coordenação de 

informações e atuações entre as duas instituições assim como em qualquer outra relação entre 

órgãos autônomos e/ou independentes. 

Assim, o controle parlamentar, exercido pelo Poder Legislativo, é basicamente de 

legitimidade e excepcionalmente de legalidade (MOREIRA NETO, apud NÓBREGA, 2011). 

“Assim, sua função básica é garantir que a administração atue buscando seus objetivos 

últimos, quais sejam, o interesse da coletividade. É um controle que atua majoritariamente na 

fiscalização de atos ou na punição de responsáveis” (NÓBREGA, 2011, p. 64). 

A fiscalização exercida pelo Congresso Nacional e cada uma de suas casas sobre a 

Administração Pública, em especial no que se refere às políticas públicas, é uma das formas 

mais importantes do controle em análise. Isso porque o Poder Legislativo tem competência 

para analisar e apreciar as leis orçamentárias – Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LDO), cerne de toda e qualquer ação 

estatal, além do dever de avaliar e autorizar grande parte das movimentações financeiras não 

previstas no orçamento público.  

Outra forma de fiscalização das políticas públicas pelo Poder Legislativo é feita pelo 

trabalho das comissões. Em setembro de 2013, foi publicada a Resolução nº 44 oriunda do 

Senado Federal, a qual representou um avanço na questão da avaliação e fiscalização de 

políticas públicas. Esse documento foi uma resposta às jornadas que marcaram o cenário 

político e social do Brasil em 2013 e estabeleceu o procedimento a ser adotado pelas 

Comissões Permanentes em seu dever de acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas 

governamentais pertinentes às áreas de sua competência, sendo que cada Comissão deve 

eleger anualmente uma política pública para ter seus impactos e atividades avaliados, em 

parceria com Tribunal de Contas de União e entidades da sociedade civil. 

Para tanto, foram estabelecidos alguns referenciais a serem observados no 

cumprimento do dever institucional das Comissões Permanentes. Tradicionalmente, o 

desempenho de uma política pública pode ser avaliado considerando quatro dimensões: 

economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. O Referencial para Avaliação de Políticas 
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Públicas no Senado Federal
2
, a exemplo do referencial emitido pelo Tribunal de Contas da 

União, estabeleceu outras duas dimensões: resultados alcançados e recomendações. 

Dessa forma, construiu-se uma metodologia de trabalho para as referidas comissões, 

que devem observar os seguintes itens: a) planos e objetivos; b) monitoramento e avaliação; 

c) institucionalização; d) participação; e) capacidade organizacional e recursos; f) 

planejamento e gestão orçamentária; g) coordenação e coerência; h) gestão de riscos e 

controle interno; i) accountability. 

No que tange à avaliação dos planos e objetivos de uma política pública, o Referencial 

do Senado Federal estabelece: 

As políticas públicas devem ser fundamentadas por diagnósticos robustos, 

formuladas com base em evidências e mediante análise de alternativas, de tal 

forma que se sustentem em uma lógica de intervenção sólida, estruturada em 

planos que permitam a articulação, de modo adaptável, das ações necessárias 

ao cumprimento das metas e ao alcance dos objetivos definidos (Senado 

Federal, 2015, p. 10). 

 

Assim como a CGU, o Senado também tem como objeto de avaliação políticas já 

implementadas, ou seja, é realizado um controle a posteriori, em que será feita uma análise 

dos fundamentos da política pública com o seu resultado, o que não satisfaz o problema 

exposto nesse trabalho. Além disso, o controle realizado pelo Poder Legislativo fica 

comprometido pela chamada “regra da maioria”, haja vista que no Congresso Nacional 

brasileiro, a maioria toma por base um critério político-partidário ao invés de um critério 

ideológico, o que permite que, sendo um governante do mesmo partido que a maioria dos 

deputados e senadores, atuará praticamente sem ser fiscalizado. 

Há ainda uma espécie de controle parlamentar pouco mencionada pelos estudiosos do 

tema – a atuação dos partidos políticos no controle de constitucionalidade de políticas 

públicas feita pelo Poder Judiciário. Segundo levantamento feito pelo Observatório da Justiça 

Brasileira
3
 (2011), os atores que mais demandam no STF são os partidos políticos, seguidos 

dos sindicatos e entidades de classe. Em conjunto, os três atores citados são responsáveis, 

respectivamente, por 71% e 80% das ações de controle concentrado nos casos do Executivo e 

Legislativo.  

É interessante notar que a participação desses atores têm variações ao longo dos 

períodos presidenciais: com relação às ações de controle concentrado de constitucionalidade 

                                                 
2
 Disponível em: https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-legislativos/tipos-de-estudos/outras-

publicacoes/referencial-para-avaliacao-de-politicas-publicas-no-senado-federal-2015/RefPPub-2015. Acesso 
em: 12 abr 2016. 
3
 Disponível em: www.democraciaejustiça.org/cienciapolitica3/sites/default/files/controle_de_con 

stitucionalidade_e_judicialização.pdf. Acesso em: 20 ago 15. 
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de atos normativos de iniciativa do Legislativo federal, houve a inversão da participação dos 

partidos políticos e entidades sindicais entre os períodos presidenciais de Fernando Henrique 

Cardoso e Lula – enquanto o volume de demandas dos partidos políticos diminui, o das 

entidades de classe aumenta entre os períodos de governo dos dois presidentes. Os dados 

coletados pelo Observatório da Justiça Brasileira também mostram que há uma relação entre a 

tematização no STF e a composição político-partidária do governo federal e de sua oposição. 

A mídia, nesse ambiente, é vista como um palanque político e acaba por exercer a 

função de divulgar e promover os discursos dos políticos selecionados, além de seu caráter 

institucional, divulgando ações das comissões e do Poder Legislativo como um todo e 

informações entendidas como relevantes ao sistema de controle.  

 

b) Tribunal de Contas da União 

O Tribunal de Contas da União (TCU) teve sua competência de fiscalizar e controlar a 

aplicação de recursos federais prevista constitucionalmente, inclusive no que se refere às 

políticas públicas. Provavelmente, por seu um órgão essencialmente controlador, elaborou um 

dos documentos mais completos para avaliar a governança em políticas públicas, que serviu 

como inspiração para o referencial elaborado pelo Senado Federal. 

Desse modo, em seu “Referencial para Avaliação de Governança em Políticas 

Públicas” (2014), o TCU torna explicitas algumas características bem peculiares das referidas 

políticas, motivo pelo qual demandam um controle específico.  

A primeira delas diz respeito ao próprio conceito de políticas públicas, as quais podem 

ser definidas como “um conjunto articulado e estruturado de ações e incentivos que buscam 

alterar uma realidade em resposta a demandas e interesses dos atores envolvidos” (2014, p. 

21). Em seu referencial, o próprio TCU afirma que o processo de formulação e 

implementação políticas públicas é complexo, com a atuação de diversos atores, não apenas o 

Estado. Nesse sentido, elabora o conceito de “governança”, que é a “capacidade de ação 

estatal na implementação das políticas e na consecução das metas coletivas e o 

aperfeiçoamento da interação entre os atores diversos, de forma a articular seus interesses e 

garantir a transparência e a accountability da atuação governamental” (2014, p. 27).  

Além disso, o TCU (2014) relaciona a ideia de governança à geração de valor público, 

em que governança é a capacidade de governar em rede de forma colaborativa, orientado para 

o resultado, com o objetivo de gerar valor público sustentável. Consequentemente,  

[...] uma cadeia de valor público implica não apenas a consideração de 

variáveis objetivas de desempenho (inputs, atividades, outputs e 
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outcomes), como também a devida reputação a variáveis de natureza 

mais subjetiva, relacionadas à ‘expectativas, satisfação, confiança e 

requisitos valorativos referentes ao processo de governança como um 

todo’ (TCU, 2014, p. 28).  

 

A segunda se refere ao ciclo das políticas públicas que, além das suas divisões 

tradicionais de formulação, implementação e controle dos impactos das políticas, pode ser 

subdividido, de maneira mais analítica, nas seguintes fases: percepção e definição de 

problemas, formação de agenda, elaboração de programas e decisão, implementação de 

políticas e avaliação de políticas e eventual correção da ação. Essas fases usualmente fazem 

parte do chamado “ciclo político-administrativo”. 

Assim, o referencial do TCU dispõe que as fases de montagem da agenda, formulação 

de políticas e tomada de decisão política, que é justamente o foco desse trabalho, são de 

competência do universo da política, do subsistema da política pública e dos tomadores de 

decisão do governo, respectivamente. Em outras palavras, a tomada de decisão no que toca às 

políticas públicas está elencada como matéria exclusiva da política, englobada pela 

discricionariedade administrativa, que será analisada posteriormente. 

Dessa maneira, o documento estabelece alguns referenciais para a avaliação da 

governança em políticas públicas, quais sejam: a institucionalização, os planos e objetivos, a 

participação social, a capacidade organizacional e os recursos, a coordenação e coerência, o 

monitoramento e a avaliação, a gestão de risco e o controle interno e a accountability. Mas, 

apesar de prever a fiscalização de políticas públicas considerando a participação social, o 

procedimento de formulação dessas políticas não é objeto do controle, tanto por pertencer, 

segundo o próprio referencial, ao universo da política, como pela necessidade de limitar o 

trabalho do Tribunal aos procedimentos com maior risco de existência de irregularidades. 

Assim como no controle interno, a mídia é entendida apenas como canal de 

comunicação direta com o cidadão, principalmente para a realização de denúncias ou 

reclamações, e instrumento institucional, no sentido de divulgação das ações realizadas pelo 

órgão e das informações relevantes à fiscalização, não sendo considerada como variável 

importante no processo de controle. 

 

c) Ministério Público da União e Poder Judiciário 

O Ministério Público da União possui um importante papel no controle de políticas 

públicas, graças a instrumentos como o inquérito civil, a ação civil pública e o termo de 

ajustamento de conduta, que estão conseguindo induzir ações por parte dos governantes e 
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administradores no sentido de formular e implementar políticas públicas. Há ainda a atuação 

do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que participa ativamente da 

fiscalização realizada na aplicação de recursos federais. 

Já o controle judicial tem como seu principal instrumento o controle de 

constitucionalidade concentrado de políticas públicas que, em âmbito federal, é realizado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF). Vale ressaltar, nesse ambiente, o entendimento do próprio 

STF de que o desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto 

mediante inércia governamental, sendo passível de controle de constitucionalidade tanto um 

comportamento ativo quanto um comportamento passivo por parte do Estado. 

Ademais, a atuação do STF poderá resultar em anulação dos atos administrativos 

praticados ou alteração de seu conteúdo por meio de uma “atividade substitutiva, promovendo 

medidas de cunho prático a partir dos direitos previstos de modo genérico da Constituição, 

pelo que se fala em atividade administrativa do Poder Judiciário” (BREUS, 2007, p. 242). 

Assim, as decisões judiciais podem ser divididas em: 

a) Condenação do Poder Público a implementar as políticas públicas previstas na Lei 

Orçamentária – nesse caso, o Judiciário pode, sem maiores ressalvas, condenar o Poder 

Público à execução do orçamento não cumprido;  

b) Condenação do Poder Público a implementar políticas públicas sem qualquer 

dotação orçamentária – a falta de previsão orçamentária para a implementação de direitos 

fundamentais viola a Carta Magna, sendo plenamente cabível ao Judiciário determinar que o 

Poder Público concretize o mencionado direito, com vistas a realizar uma interpretação 

constitucional conforme, fazendo com que a lei orçamentária não seja declarada 

inconstitucional;  

c) Condenação do Poder Público a implementar direitos fundamentais com dotação 

orçamentária insuficiente – não basta que haja qualquer política implementada, é necessário 

que esta seja hábil a permitir o alcance pretendido, ou seja, o que importa é o cumprimento 

efetivo da Constituição Federal, da maneira que o administrador entender por mais 

conveniente;  

d) Condenação do Poder Público a implementar o impossível – sendo caso de 

ausência total de recursos, por frustração da receita, aplica-se a impossibilidade de 

cumprimento da decisão judicial, por configurar verdadeiro “estado de necessidade”, em que 

a decisão judicial não pode ser, de fato, cumprida pela Administração (TAVEIRA; 

MARÇAL, 2014). 
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No que tange ao controle judicial das políticas públicas, abrangendo inclusive a 

atuação do Ministério Público, pode-se elencar dois problemas principais: o primeiro se refere 

à classificação jurídica do objeto que se submete ao controle e relaciona-se à teoria geral do 

direito; o segundo se refere à separação dos poderes e pode ser considerado um problema 

jurídico-institucional. Dessa maneira, questiona-se: as políticas públicas são uma categoria 

jurídica nova ou uma categoria resultante de uma reorganização ou de uma nova 

sistematização de categorias que já fazem parte da ordem jurídica tradicional, a partir de uma 

abertura do direito para a interação com fenômenos próprios da política, da economia e da 

dinâmica social? E pode o Poder Judiciário e o Ministério Público atuarem em matéria de 

políticas públicas, haja vista ser esse um tema intrinsecamente relacionado à 

discricionariedade administrativa do governante legitimamente eleito pelo voto popular, sem 

que isso represente uma ingerência indevida em outro Poder da República? (BUCCI, 2006). 

Com relação ao primeiro problema, Maria Paula Dallari Bucci (2006) afirma que as 

políticas públicas não devem ser entendidas como uma nova categoria jurídica, visto que, 

nesse sentido, o conceito que mais se aproximaria ao de políticas públicas é o de atividade 

administrativa, que demandaria uma nova compreensão das referidas políticas pela teoria 

geral do direito, considerando a existência de um regime jurídico próprio das políticas 

públicas. Consequentemente, se assim fosse considerada, recorreríamos ao conhecido tema do 

controle da discricionariedade administrativa, com seus problemas e limites, no que se refere 

à sua sindicabilidade judicial. 

Para a autora, as políticas públicas são uma espécie de normas programáticas e 

devem ser analisadas como microplanos ou planos pontuais, que têm por escopo a 

“racionalização técnica da ação do Poder Público para a realização de objetivos determinados, 

com a obtenção de certos resultados” (2006, p. 27). Assim,  

 

[...] as políticas públicas não são, portanto, categoria definida e instituída 

pelo direito, mas arranjos complexos, típicos da atividade político-

administrativa, que a ciência do direito deve estar apta a descrever, 

compreender e analisar, de modo a integrar à atividade política os valores e 

métodos próprios do universo jurídico (Bucci, 2006, p. 31). 

  

No que se refere ao segundo problema, pode-se dizer que, conforme mandamento 

constitucional, é inquestionável a possibilidade do Poder Judiciário analisar e controlar uma 

política pública. Entretanto, o controle judicial deve se restringir aos direitos efetivados por 

tais políticas, excluindo-se, dessa maneira, os “juízos acerca da qualidade ou da adequação, 
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em si, de opções ou caminhos políticos ou administrativos do governo, consubstanciados na 

política pública” (BUCCI, 2006, p. 31).  

Portanto, a função do Poder Judiciário (e o mesmo vale para o Ministério Público) 

não é substituir o Poder Executivo na formulação e implementação de políticas públicas, mas 

apenas possibilitar a “efetiva participação de grupos e segmentos da sociedade que não têm 

acesso aos canais de comunicação com o poder político”, de forma que o jogo político 

aconteça com base em normas e regras que considerem equitativamente todos os cidadãos 

(APPIO, apud BUCCI, 2006, p. 33). 

Porém, em um cenário em que predomina a ineficiência, o descaso com os direitos 

do cidadão, a incapacidade na gestão dos recursos públicos, a inoperância funcional dos 

gestores e a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária como é 

a realidade administrativa brasileira, a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público se 

torna mais abrangente, ocupando os espaços deixados pela omissão e/ou ação inapropriada 

dos administradores, com o objetivo de dar aos direitos fundamentais algum tipo de 

efetividade. É a chamada “judicialização da política”, em que as questões políticas e sociais 

não estão mais sendo decididas somente pelas instâncias políticas tradicionais – Executivo e 

Legislativo – mas também pelo Poder Judiciário (RIBAS; SOUZA FILHO, 2014). 

A principal crítica se baseia no fato de não possuir uma legitimidade democrática, ou 

seja, por não ser uma decisão tomada pelos representantes do povo, democraticamente eleitos, 

e se constituir em um “governo de juízes”. Mesmo assim, esse polêmico fenômeno vem 

acontecendo em larga escala no ordenamento jurídico brasileiro, por ser uma das poucas 

formas de coagir o administrador público a exercer a sua função, ainda que não seja a mais 

adequada. Infelizmente, as decisões proferidas nesse contexto causam uma desorganização no 

processo de seleção de prioridades e reserva de meios para a implementação de políticas 

públicas e esbarram em alguns obstáculos para serem cumpridas, como, por exemplo, a 

reserva do possível.  

Em regra, as políticas públicas representam uma temática complexa, uma 

vez que não possuem uma raiz ontologicamente jurídica, mas sim derivada 

de um âmbito de preocupação de ordem política e, por conseguinte, 

dinâmica. O instrumental jurídico de análise centrada na norma jurídica não 

se apresenta como o mais adequado para captar o sentido dinâmico e 

orientado a fins que possuem as políticas públicas. (Breus, 2007, p. 218). 

 

Entretanto, segundo dados do Observatório da Justiça Brasileira publicados em 2011, 

46% das ações contra atos normativos oriundos do Executivo e 33% referentes a atos 

emanados do Legislativo foram extintas sem qualquer tipo de resposta. Somando-se com as 
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que aguardam julgamento, o percentual de ações sem resposta envolvendo atos do Executivo 

é de 71%, e do Legislativo, 60%, ou seja, o STF possui uma atuação bem tímida em matéria 

de políticas públicas. 

De imediato, já é possível identificar que o intervencionismo do STF (com 

efeitos direitos e permanentes) no produto da atividade normativa dos 

Poderes Executivo e Legislativo é relativamente baixo (3% e 11% do total 

de ações ajuizadas até o momento perante o Tribunal, a contrario senso 

daquilo que parecem sugerir alguns trabalhos acerca do tema judicialização 

da política. (Disponível em: 

www.democraciaejustiça.org/cienciapolitica3/sites/default/files/controle_de_

con stitucionalidade_e_judicialização.pdf. Acesso em: 20/08/15). 

  

O controle judicial seria a via mais adequada à realização de um controle 

principiológico-midiático sobre a finalidade das ações estatais, entretanto a mídia também é 

considerada como canal de comunicação direta com o cidadão, principalmente para a 

realização de denúncias ou reclamações, no caso do Ministério Público da União, e 

instrumento institucional, no sentido da divulgação das ações realizadas pelo órgão e das 

informações relevantes à fiscalização. O mais próximo de um controle de finalidade que 

existe, nessa ótica, é a fiscalização sobre a vinculação, através da mídia, de programas de 

governo, obras e serviços públicos a um determinado agente político, visando realizar uma 

publicidade político-partidária benéfica e aumentar seu capital político. 

 

d) Sociedade 

O controle social decorre do próprio princípio republicano e democrático e é uma 

prerrogativa assegurada à população de controlar as ações dos agentes políticos. Pode ser 

realizado tanto pela via eleitoral, no momento do voto, quanto através de uma legítima 

pressão exercida em face dos representantes eleitos. Entretanto, para que esse movimento 

controlador obtenha resultados favoráveis à população, faz-se necessária a presença de 

cidadãos educados e empoderados, com plena consciência dos seus direitos e deveres.   

Segundo tipologia elaborada por Marcus André Melo (apud NÓBREGA, 2011), o 

processo de empoderamento do cidadão apresenta quatro níveis: o primeiro é a instituição de 

consulta que trata de mecanismo inclusivo de voz, ou seja, dá-se ao cidadão a oportunidade de 

falar. Como exemplo, podemos citar as ouvidorias e muitos processos de orçamento 

participativo; o segundo nível se refere ao estabelecimento de mecanismos de deliberação, 

com a criação de espaços públicos deliberativos que promovam o surgimento de novas 

vontades e ideias; o terceiro trata do empowerment, com a promoção da deliberação com 
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controle e responsabilização; e o quarto nível tem como objetivo aumentar a capacidade de 

monitoramento e fiscalização. 

Porém, um pressuposto básico para qualquer tipo de controle, principalmente do 

controle social, é a atuação transparente dos poderes públicos e o acesso fácil e simplificado 

às informações sobre receitas, despesas, planos, metas e objetivos da Administração. Além 

disso, o ordenamento jurídico tem o dever de definir parâmetros, instituir e aprimorar 

instrumentos sociais de controle, como uma expressão do próprio princípio democrático.  

Nesse contexto, por mais que a transparência da atuação administrativa não seja o 

ideal, existem vários instrumentos que possibilitaram um grande avanço nesse assunto. Dentre 

eles, cita-se a Lei 12.527/11 ou Lei de Acesso à Informação, que regulamentou o princípio 

constitucional da publicidade e criou mecanismos que possibilitam a qualquer pessoa, física 

ou jurídica, independentemente de motivação, o recebimento de informações públicas dos 

órgãos e entidades.  

No que se refere aos parâmetros e definição dos instrumentos sociais de controle, o 

ordenamento jurídico brasileiro estipulou as regras e os princípios norteadores da atividade 

administrativa e definiu meios pelos quais o cidadão pode fiscalizar a atuação dos agentes 

públicos. A ação popular, por exemplo, é um mecanismo que pode ser utilizado por qualquer 

cidadão, sem o pagamento de custas judiciais, salvo comprovada má fé, e que tem por 

objetivo anular ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

E, nos últimos anos, vários mecanismos de direitos público foram aperfeiçoados, 

possibilitando um maior protagonismo do cidadão, entre eles a iniciativa popular de leis, o 

controle ampliado de constitucionalidade, as ações civis públicas, a responsabilidade fiscal 

dos governantes, a probidade administrativa e a administração consensual (MOREIRA 

NETO, 2006). Entretanto, mesmo com os parâmetros e instrumentos disponíveis, o controle 

social ainda é ínfimo perto da quantidade de abusos verificados, mesmo considerando o 

aumento recente do interesse da sociedade brasileira por agentes e assuntos políticos. 

Esse fato pode ser explicado de duas maneiras: ou a população não sabe que possui 

todos esses meios à sua disposição ou não possui interesse em utilizá-los. O principal 

problema no que tange ao controle social se relaciona com a baixa participação política dos 

cidadãos. Entretanto, uma ausência de participação política, que tem como requisitos básicos 

um volume adequado de conhecimento político por parte do cidadão, possibilidade de iniciar 

e acessar os debates públicos, existência de meios e possibilidades de participação em 

instituições democráticas ou em grupos de pressão e a habilitação e oportunidades de 
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comunicação da esfera civil com seus representantes eleitos, reflete também uma ausência de 

outros elementos da vida social, principalmente de cultura política. 

Faltaria à cultura política dos cidadãos nas democracias contemporâneas um 

elementar sentido de efetividade das práticas políticas civis. Parece ausente à 

essa mentalidade a sensação de que há uma conexão de causa e efeito entre a 

ação do cidadão e o modo como as coisas referentes ao Estado se decidem. 

Esse sentimento se reforça pela impressão de que, com efeito, as indústrias 

da notícia, do lobby e da consultoria política têm muito maior eficácia junto 

à sociedade política e ao Estado do que a esfera civil. Haveria como que uma 

marginalização do papel dos cidadãos (GOMES; MAIA, 2008, p. 296).  

 

O controle social seria um ambiente fértil à utilização da mídia como instrumento de 

controle dos agentes políticos e instituições, fomentando aspectos como a transparência das 

informações e a vigilância constante sobre o sistema político. Entretanto, na realidade social 

brasileira, o advento de uma sociedade em rede (e a possibilidade de o indivíduo escolher as 

informações que tem acesso) proporcionou a proliferação de diversos centros de interesse e 

especialistas em determinados temas, resultando em uma despolitização do indivíduo frente a 

um desconhecimento e/ou total desinteresse pela vida política do país ou uma exacerbação de 

intolerâncias e imposição de ideais, devido à facilidade de se ter contato com uma única visão 

de mundo e acreditar que somente ela representa o que é certo ou o que é verdade. 

 

4.2.3 Alguns obstáculos à efetiva fiscalização de políticas públicas 

 

A questão central não é julgar se a decisão do governante em implementar 

determinada política pública seguiu certos parâmetros constitucionais, porque em um país 

carente em tantos aspectos como o Brasil, qualquer ação governamental que se proponha a 

solucionar um problema poderá ter uma aparência de juridicidade. O problema é analisar se, 

dentre os vários caminhos possíveis, a escolha governamental de uma política pública a ser 

implementada foi a mais adequada para promover, da melhor maneira possível, a efetiva 

promoção dos direitos humano-fundamentais, ou seja, conjugar o princípio da eficiência à 

concretização dos direitos humanos. Portanto, a política pública a ser controlada poderá ter 

toda uma roupagem constitucional, inclusive com certo grau de efetividade, mas não atender 

aos mandamentos constitucionais por ter sido concretizada visando atender outras finalidades, 

e não a proteção do princípio da dignidade da pessoa humana.  

Uma análise de cunho principiológica como essa, quando feita, é extremamente 

trabalhosa e demanda conhecimentos jurídicos, administrativos, políticos, econômicos e 

sociais para ser realizada. Além disso, deve ser concluída em tempo hábil para evitar o 
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desperdício de recursos públicos com ações inócuas ou maximizar o investimento desses 

recursos de forma a atender o maior número de pessoas possível.  

Infelizmente, assim como vários outros assuntos já trabalhados nessa dissertação, o 

sistema controlador do Brasil também carece de uma maior efetividade, fato que pode ser 

comprovado observando-se os numerosos casos de corrupção, desvio e má-utilização dos 

bens e recursos públicos. Nesse contexto, alguns problemas podem ser elencados como 

obstáculos à fiscalização das políticas públicas brasileiras. 

O primeiro deles se refere à interpretação dos direitos humano-fundamentais. Como 

dito anteriormente, existe uma vinculação entre políticas públicas e direitos fundamentais. 

Nesse sentido, o problema que se apresenta diz respeito à interpretação desses direitos. Isso 

porque os direitos fundamentais possuem uma dimensão de abertura, ou seja, são direitos 

construídos no contexto histórico-social e no discurso, além de versarem sobre temas 

extremamente controversos, tornando o consenso praticamente impossível. Por isso, os 

direitos fundamentais, assim como as disposições constitucionais sobre a estrutura e os fins do 

Estado, são estruturas normativas de menor densidade regulatória (ALEXY, apud PENNA, 

2011), visto que são estruturas abstratas e de difícil interpretação, demandando uma 

integração com a realidade social para se efetivarem. 

Assim, o desprezo pelo fator cultural e pela realidade social brasileira nos 

procedimentos fiscalizatórios, especificamente quanto à influência da mídia e da opinião 

pública na implementação das políticas públicas de direitos humanos, é uma grave falha, 

comprometendo ainda mais a efetivação dos direitos fundamentais em um ambiente em que 

são constantemente desrespeitados.  

O segundo problema se refere à pessoa responsável por interpretar esses direitos 

fundamentais e organizá-los hierarquicamente, estabelecendo metas de governo, ou seja, o 

responsável pela Administração Pública de um país. Para os fins desse trabalho, delimitar-se 

como objeto de estudo a Administração Pública federal, na figura do Presidente da República.  

O cargo de presidente da república que, de acordo com a Constituição, deve ser 

ocupado por um brasileiro nato, com a idade mínima de 35 anos, em pleno exercício dos seus 

direitos políticos, com domicílio eleitoral no Brasil, ser alfabetizado, com filiação a uma 

agremiação ou partido político e não ter substituído o atual presidente nos seis meses antes da 

data marcada para a eleição. São esses os critérios para que uma pessoa ocupe o mais alto 

posto da Administração Pública federal, ou seja, ela não precisa ter conhecimentos nas áreas 

de administração, economia, direito, sociologia etc., o que facilita ao predomínio do critério 

ideológico-partidário nas decisões políticas. 
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Além disso, o presidente da república tem como algumas de suas atribuições nomear 

os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, o Procurador-Geral da 

República, os ministros do Tribunal de Contas da União e o Controlador-Geral da União, isto 

é, os cargos hierarquicamente mais altos, dotados de poder de decisão e competentes para 

fiscalizar são escolhidos por quem será fiscalizado, o que é, no mínimo, questionável. 

 Isso já demonstra que o fator político-ideológico está impregnado em todo o sistema 

de controle brasileiro e não pode ser desconsiderado no ato fiscalizador, visto ser um 

componente estrutural do processo controlador. Justamente por isso, Penna afirma que o 

melhor campo para se discutir a implementação de políticas públicas não seria no do Direito 

Público, e sim no campo processual. 

Certo é que, sendo necessária essa identificação principiológica dos direitos 

fundamentais, como premissa para discutir a sua implementação, é de 

indagar-se se haveria melhor forma, concreta e objetiva, observados os 

parâmetros do Estado de Direito e Democrático, senão a de natureza 

processual, para se chegar a uma concepção mais adequada de ‘políticas 

públicas’. (PENNA, 2011, p. 218). 

 

Há, ainda, a questão da inexistência de uma delimitação jurídica bem definida 

referente às políticas públicas, além de seu caráter multidisciplinar. Em um sistema 

controlador pautado por uma rígida legalidade, o fato de não existir uma lei estabelecendo o 

que são políticas públicas e quais critérios devem ser considerados em formulação, 

implementação e avaliação causa certo desconforto nos órgãos de controle e em seus agentes, 

dificultando a fiscalização.  

 Outro problema se refere à forma em que é feita o controle: majoritariamente, em 

um momento posterior à concretização do ato, escolhido por meio de amostragem. Por mais 

que exista a previsão de um controle prévio no ordenamento jurídico, as ações dos órgãos de 

controle atuam quase sempre a posteriori e escolhem, aleatoriamente, o objeto a ser 

controlado. Isso facilita a corrupção na Administração Pública, haja vista que os órgãos 

fiscalizadores raramente irão anular uma política pública já implementada, até mesmo por 

respeito ao princípio da economicidade, e nem irão determinar, com exceção do controle 

judicial, que o administrador implemente alguma outra política, visto que as políticas públicas 

são representações da discricionariedade do administrador. Assim, o procedimento de 

implementação de políticas públicas é ignorado, mesmo sendo esse um dos momentos mais 

importantes de ser fiscalizado. 

Nessas condições, o procedimento passa a ser, via de regra, a nova e 

dinâmica forma de conferir legitimidade democrática imediata à ação 

administrativa, sem intermediação política ou com um mínimo indispensável 

de atuação dos órgãos legislativos, e, do mesmo modo, é também através do 
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procedimento que se proporcionará a abertura à participação de interessados 

que conduza à tomada de decisões – e não apenas as decisões casuísticas, 

como as gerais e, nesta hipótese, com a produção de regras igualadoras de 

aplicação sobre todos os que se encontrem nas mesmas circunstâncias 

reguladas (Moreira Neto, 2006, p. 66).  

 

Com relação ao elemento midiático, o sistema de controle o considera apenas como 

instrumento de controle social, mediante a realização de denúncias, ou como meio pedagógico 

utilizado na educação e informação do cidadão a respeito das vias de fiscalização existentes e 

a forma de utilizá-las. O mais próximo que se chega de um controle de finalidade do ato 

político-administrativo, sendo a mídia uma das possíveis variáveis de desvirtuamento da ação 

governamental, é o controle judicial sobre a vinculação de programas de governo, obras e 

serviços públicos a um determinado agente político, visando realizar uma publicidade 

político-partidária benéfica e aumentar seu capital político. A atuação midiática sobre o 

processo de políticas públicas de direitos humano-fundamentais, especialmente sobre a 

tomada de decisão do administrador público, ainda é desconsiderada tanto pelo Direito quanto 

por todo o sistema de controle de legalidade-constitucionalidade pátrio. 

E, por último, o fato de que não existe um controle da influência midiática sobre a 

finalidade da decisão tomada em matéria de políticas públicas de direitos humano-

fundamentais, mesmo sendo essencial à proteção e implementação dos direitos 

constitucionalmente previstos, porque o ordenamento jurídico pátrio não só não o prevê, 

como dispõe de instrumentos para evitar esse tipo de fiscalização, tal como acontece com o 

direito administrativo. 

 

4.3 O DIREITO ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANO-FUNDAMENTAIS 

 

As políticas públicas se tornaram uma categoria de interesse para o direito 

recentemente, o que faz com que ainda existam muitas dúvidas e polêmicas sobre o assunto. E 

uma dessas polêmicas seria se existe um regime jurídico das políticas públicas e qual ramo do 

direito deveria estuda-las. Saulo Versiani Penna (2011) defende a ideia de que a discussão 

acerca da implementação de políticas públicas deveria acontecer no campo do direito 

processual, e não no do Direito Público, entretanto é no seio do Direito Constitucional e 

Administrativo em que são definidas. 

Portanto, as políticas públicas, inclusive as de direitos humanos, também são objeto 

de estudo do Direito Administrativo, pela necessidade de existir um processo administrativo 
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prévio à realização e implementação das políticas públicas e por ser esse o ramo do direito 

competente para definir as normas a serem seguidas na relação da Administração com outros 

órgãos públicos e com os particulares.  

Porém, o Direito Administrativo e suas categorias típicas, como a supremacia do 

interesse público e a discricionariedade administrativa, guardam estreita vinculação com as 

bases do Antigo Regime francês, em que o rei possuía plenos poderes para agir da maneira 

que quisesse. Por isso, Gustavo Binenbojm (2014) afirma que a origem do Direito 

Administrativo serviu apenas de revestimento e aparato retórico da Administração Pública 

para se perpetuar longe do controle dos cidadãos. Isso se confirma pela própria origem 

pretoriana desse ramo do direito, como construção jurisprudencial do Conselho de Estado, 

isto é, surgiu a partir de uma decisão autovinculativa do próprio Poder Executivo 

(BINENBOJM, 2014). Assim, no mundo europeu pós-Revolução Francesa, “o estado 

Administração torna-se o grande protagonista da produção normativa e da estruturação da 

vida econômica e social privadas” (BINENBOJM, 2014, p. 17). 

O modelo de administração implantado no Brasil baseou-se no modelo francês, o 

que, somado ao patrimonialismo da Coroa e a organização da sociedade, possibilitou um 

enorme domínio do Estado sobre as relações sociais, atuando de forma desigual e imparcial. 

Entretanto, as circunstâncias históricas e o advento dos direitos fundamentais ao patamar de 

valor primordial de toda a ordem jurídica impuseram alterações na estrutura administrativa e, 

consequentemente, no Direito Administrativo. Desse modo, a evolução histórica desse ramo 

do direito decorreu de uma “sucessão de impulsos contraditórios, produto da tensão dialética 

entre a lógica da autoridade e a lógica da liberdade” (BINENBOJM, 2014, p. 18). 

Com o pós-positivismo jurídico, surgiu um fenômeno denominado de 

constitucionalização do Direito, em que a Constituição, entendida como conjunto de normas 

valorativas, passou a ser o fundamento de todos os outros ramos do direito, inclusive do 

Direito Administrativo. Isso significa que a Administração Pública tem o dever de realizar os 

valores sociais, principalmente a promoção da dignidade da pessoa humana, utilizando-se, 

para atingir tal finalidade, de seus instrumentos clássicos e das políticas públicas. 

Entretanto, existe uma incompatibilidade entre o neoconstitucionalismo e os 

paradigmas clássicos do Direito Administrativo, isto é, de normas administrativas abstratas e 

abertas, comumente interpretadas para justificar a supremacia da vontade estatal ao invés da 

vontade do particular. Dentre esses paradigmas, encontra-se o conceito de interesse público. 

Dependendo do caso, interesse público poderia ser identificado como interesse do 

Estado, interesse do aparato administrativo, interesse privado da pessoa física do agente 
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público, somatório dos interesses privados, somatório de determinados interesses privados, 

interesse da sociedade etc. Todas essas possibilidades possibilitam construções políticas não 

democráticas, com elevado potencial de nocividade (JUSTEN FILHO, 1999). Para se evitar 

esse tipo de situação e respeitando a nova organização jurídica pós-positivista, é necessário 

um trabalho hermenêutico por parte dos agentes públicos baseado nas normas e nos valores 

constitucionais para a adequada interpretação do conceito.  

Assim, interesse público só pode ser analisado levando-se em consideração não 

apenas seu aspecto técnico, mas também seu aspecto ético. O conceito de interesse público 

“não se constrói a partir da impossibilidade técnica de os particulares satisfazerem 

determinados interesses individuais, mas pela afirmação da impossibilidade ética de deixar de 

atendê-los” (JUSTEN FILHO, 1999, p. 124). Dessa maneira, o interesse público deve ser 

interpretado a partir de uma subordinação ao preceito constitucional da dignidade da pessoa 

humana, que desempenha uma função transcendental em relação ao Estado e ao Direito, ou 

seja, todo o sistema jurídico desenvolve-se a partir do princípio da dignidade da pessoa 

humana e somente adquire sentido e se torna compreensível em virtude dele.  

Portanto, interesse público é o interesse da sociedade e o da população, mas voltado 

à realização dos valores de mais elevada hierarquia, isto é, os valores jurídicos fundamentais 

(JUSTEN FILHO, 1999). Justen Filho propõe, então, a substituição do princípio da 

supremacia do interesse público pelo princípio da supremacia da dignidade da pessoa humana, 

que significa que nenhum interesse poderá ser considerado como público se produzir o 

sacrifício dos valores fundamentais. “A supremacia da pessoa humana exige não apenas o 

respeito ao direito do ser humano e a seus valores, mas também a utilização mais racional e 

eficiente de todos os recursos públicos” (JUSTEN FILHO, 1999, p. 131). 

Outro conceito bem característico do Direito Administrativo é o de 

discricionariedade que, por muito tempo, foi definida como “uma margem de liberdade 

decisória dos gestores públicos, sem qualquer remissão ou alusão aos princípios e regras 

constitucionais” (BINENBOJM, 2014, p. 19). Isso também influenciou o pensamento 

jurídico, que afirmava a insindicabilidade do mérito administrativo, ou seja, do núcleo 

intocável do ato administrativo que dependia exclusivamente da escolha do administrador. 

Dessa forma, a discricionariedade, presente na maioria dos atos administrativos, representava 

uma afrontava o próprio princípio da legalidade, sendo vista como insubmissão ou não 

submissão à lei (BINENBOJM, 2014). 
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Assim como o conceito de interesse público, o de discricionariedade também teve que 

ser restringido para se compatibilizar com os mandamentos constitucionais. Nesse sentido, 

vale reproduzir o entendimento de Gustavo Binenbojm:  

A normatividade decorrente da principiologia constitucional produz uma 

redefinição da noção tradicional de discricionariedade administrativa, que 

deixa de ser um espaço de liberdade decisória para ser entendida como um 

campo de ponderações proporcionais e razoáveis entre os diferentes bens e 

interesses jurídicos contemplados na Constituição. A emergência da noção 

de juridicidade administrativa, com a vinculação direta da Administração à 

Constituição, não mais permite falar, tecnicamente, numa autêntica 

dicotomia entre atos vinculados e atos discricionários, mas em diferentes 

graus de vinculação dos atos administrativos à juridicidade. O antigo mérito 

do ato administrativo sofre, assim, um sensível estreitamento, por 

decorrência desta incidência direta dos princípios constitucionais. Por outro 

lado, o sistema de direitos fundamentais e o princípio democrático, tal como 

delineados na Constituição, exercem influência decisiva na definição dos 

contornos da atividade administrativa. À centralidade desses pilares 

constitutivos e legitimadores da ordem constitucional deve corresponder 

uma igual centralidade na organização e funcionamento da Administração 

Pública (2010, p. 237). 

 

Nesse ambiente, pode-se falar em uma crise dos paradigmas do Direito 

Administrativo, ante a incompatibilidade dos mesmos com o neoconstitucionalismo vigente. 

Binenbojm identifica quatro paradigmas clássicos do Direito Administrativo que não se 

compatibilizam com a atual dinâmica política e social: (i) o princípio da supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado; (ii) a legalidade administrativa como vinculação 

positiva à lei; (iii) a intangibilidade do mérito administrativo; (iv) a ideia de um Poder 

Executivo unitário.  

Como proposta de solução à referida incompatibilidade, a Constituição, e não mais a 

lei, seria o instrumento orientador da atividade administrativa, com seus princípios e regras e 

como alternativa ao déficit teórico administrativista e, consequentemente, a definição de 

interesse público dependeria de juízos de ponderação proporcional entre os direitos 

fundamentais e outros valores de interesses metaindividuais protegidos constitucionalmente. 

Além disso, a discricionariedade administrativa não seria apenas um espaço de livre escolha 

do administrador, mas que também se utilizaria de procedimentos técnicos e jurídicos com 

vistas à otimização da legitimidade da decisão administrativa. E, por fim, a noção de Poder 

Executivo unitário seria substituída por um Poder Executivo formado por autoridades 

independentes ou agências reguladoras independentes, igualmente submetidas a controles 

jurídicos, políticos e sociais de maneira a se respeitar o Estado Democrático de Direito 

(BINENBOJM, 2014). 
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Essa ideia de Poder Executivo “em rede”, tal qual propõe Binenbojm, pode ser 

considerada um resultado do desenvolvimento tecnológico, haja vista que a revolução das 

comunicações resultou em uma nova divisão social, inclusive com a difusão do poder, criando 

uma situação inédita caracterizada por uma maior consciência, por parte de indivíduos e 

grupos, dos próprios interesses, por uma maior nitidez dos valores, pela globalização, 

incluídos dos interesses e valores, pela pluralização e crescimento das demandas, pelo 

desenvolvimento do conceito de interesses transindividuais, pelo surgimento do público não 

estatal e por uma reivindicação de maior participação política. (MOREIRA NETO, 2006, p. 

231). É nesse ambiente que se desenvolve a necessidade de um novo modelo democrático, em 

que as instituições de comando devem ser substituídas pelas instituições do consenso, as quais 

se baseiam “na confiança acordada à iniciativa pessoal, à liberdade explorativa e inventiva” e 

no diálogo, para construir uma sociedade livre (MOREIRA NETO, 2006. p. 61).  

Entretanto, na prática, a estrutura administrativa brasileira ainda permanece 

essencialmente rígida, hierarquizada e nenhum pouco democrática, em que o uso do poder, 

concentrado nas mãos de uma ou de poucas pessoas, continua sendo justificado por meio dos 

paradigmas clássicos do Direito Administrativo. E, além de sua óbvia incompatibilidade com 

a nova dinâmica constitucional, fundada nos direitos fundamentais, na legitimidade e nos 

valores democráticos, tem como resultado ainda a criação de um Estado ilusório, em que 

interessa mais a visibilidade do que a essência de suas ações e decisões, incorporando à lógica 

do consumo à Administração Pública: o Estado do Espetáculo. 

 

4.4 O ESTADO DO ESPETÁCULO E AS ESCOLHAS POLÍTICAS 

 

O Estado contemporâneo pode ser classificado como um Estado do Espetáculo, ou 

seja, tem por característica principal a integração das instituições políticas no cenário do 

espetáculo, passando a desenvolver atividades imaginárias para satisfazer as necessidades de 

uma sociedade de consumo. “A preocupação central [...] não é a alteração da realidade 

propriamente dita, mas o desenvolvimento de atividades destinadas a gerar imagens, sonhos e 

manter uma audiência entretida” (MERUSI apud JUSTEN FILHO, 2009). 

Esse modelo estatal pode ser caracterizado como um resultado direto do processo de 

globalização ocorrido a partir da década de 1980, que promoveu as tecnologias de informação 

e comunicação ao patamar de principal instrumento de estruturação das relações sociais. 

Desse modo, o Estado se apropria dessa “novidade” intrínseca à cultura moderna e passa a 

utilizar intensamente os meios de comunicação de massa, com o fim de entreter uma plateia 
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(isto é, a sociedade) e passar uma falsa imagem de que algo está sendo realizado, promovendo 

uma supervalorização da aparência. Dessa maneira, os agentes políticos se tornam “atores” e 

adquirem o status de celebridade, e usam técnicas adotadas no marketing e na publicidade 

para autopromoção.  

Tal qual em um grande programa de televisão, a Plateia aguarda com 

ansiedade a evolução diária do ‘jogo político’ – adotada a expressão para 

indicar as novidades, as acusações, as falsidades, os julgamentos, as derrotas 

e as vitórias das personagens investidas em cargos e funções públicas. 

(Justen Filho, 2009, p. 147). 
 

Além dos meios de comunicação de massa, o Estado também se utiliza de “conceitos 

aptos a manter o expectador na condição de um elemento passivo, ocupado em acompanhar a 

proliferação de notícias jurídicas” para manter a atenção da plateia em uma atuação 

imaginária (2009, p. 147). O Direito Administrativo de espetáculo seria o instrumental 

jurídico necessário para implementar a atividade de espetáculo, baseado em conceitos 

jurídicos, expressões e ideias de definição incerta. 

Essa instrumentalização do direito apresenta duas dimensões inconfundíveis, mas 

que se inter-relacionam: uma dimensão de entretenimento, em que a utilização de figuras 

jurídicas produz efeitos puramente imaginários na plateia devido a sua ignorância; e uma 

dimensão de imunização das escolhas e decisões do governante ao controle direto, que 

poderia ser um obstáculo ao espetáculo (JUSTEN FILHO, 2009). 

E, para cumprir esse papel, o Direito Administrativo se fundamenta em alguns 

pressupostos epistemológicos, quais sejam: a) o indivíduo não exerce uma posição de 

destaque no Direito Administrativo, pelo contrário, o particular é tratado como submisso à 

vontade estatal (exemplo disso é o princípio da supremacia do interesse público); b) a 

utilização preferencial dos princípios, o que aumenta a autonomia do governante e torna 

impossível a determinação apriorística de uma solução única e determinada, dificultando o 

controle das ações e decisões; c) a consagração de princípios destituídos de conteúdo material 

pelo Direito Administrativo, permitindo a inventividade do governante no desenvolvimento 

de imagens de uma falsa submissão a controles; d) uma rígida organização administrativa, de 

modo a assegurar a concentração de poderes destinada a impedir a crítica ou a divergência 

internamente à própria Administração Pública, ou seja, as decisões administrativas são 

produzidas pelos ocupantes de cargos de mais elevada hierarquia, sendo vedada a participação 

dos outros agentes estatais no processo decisório (JUSTEN FILHO, 2009). 

Há ainda a vinculação dos paradigmas administrativos à opinião pública, como se a 

ação dos governantes não fosse nada além do que a vontade popular. Entretanto, a opinião 



127 

 

pública a ser considerada não é aquela proveniente de uma ampla discussão pública, e sim a 

que é publicizada, isto é, que tem visibilidade através dos meios de comunicação de massa.  

Isso pode ser um problema para a democracia brasileira, visto que esse tipo de 

opinião pública, apesar de ser indubitavelmente eficaz no jogo político, possui uma 

característica dual, podendo tanto representar uma necessidade social quanto uma justificativa 

para um comportamento desvirtuado dos administradores. Ao se pensar em políticas públicas, 

a situação se agrava. As políticas públicas, em geral, são instrumentos de promoção de 

direitos humano-fundamentais e qualquer corrupção em sua finalidade pode representar uma 

violação e um desrespeito aos direitos mínimos da população.  

  Infelizmente, os paradigmas do Direito Administrativo, intrinsecamente relacionados 

ao regime político absolutista e à ausência de limitação do comportamento dos governantes, 

ainda predominam tanto na atual relação da Administração com órgãos e servidores 

subordinados, quanto na relação dela com os cidadãos, o que justifica a ausência, a 

insuficiência ou a inveracidade da fundamentação em suas ações e decisões. 

Contudo, a partir de uma análise contextualizada, que nada mais é do que 

pressuposto para o estudo da Administração Pública em um ambiente globalizado, é possível 

presumir a verdadeira finalidade de uma ação estatal, inclusive em matéria de políticas 

públicas. Pode-se adiantar, desse modo, que atualmente, as escolhas públicas de nossos 

governantes são influenciadas primordialmente por dois tipos de poder: o econômico e o 

simbólico, materializando o chamado Estado Poiético.  

Porém, para os fins desse trabalho, a análise ficará restrita ao poder simbólico, 

entendido como a capacidade de intervir nos acontecimentos, de influenciar nas ações de 

outras pessoas e de produzir acontecimentos a partir da produção e transmissão de formas 

simbólicas ou culturais (THOMPSON, 1995). Nesse aspecto, a partir da revolução das 

tecnologias de informação e comunicação, a mídia, entendida como instrumento de 

veiculação de elementos simbólicos, adquire a centralidade nas relações sociais 

contemporâneas e um importante papel nas dinâmicas da sociedade, inclusive no aspecto 

político, como foi exposto no capítulo anterior. 

Especificamente quanto às políticas públicas de direitos humano-fundamentais, a 

mídia aparece como variável influenciadora em todas as fases do processo de concretização 

de tais políticas, as quais podem ser utilizadas “não apenas para a promoção do 

desenvolvimento social ou melhoria da forma de atuação estatal, mas para a formação de 

capital político e atendimento de interesses de grupos específicos” (PENTEADO; 
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FORTUNATO, 2015, p. 130), o que já demonstra a possibilidade de atuação dos governantes 

a partir de motivações político-eleitorais. 

Essas motivações político-eleitorais estão presentes no processo de realização de 

políticas públicas de promoção dos direitos humano-fundamentais, por serem instrumentos 

dinâmicos de realização da dignidade da pessoa humana, em que há a inter-relação entre 

diversos atores sociais e governamentais, ideologias e estruturas para sua implementação e 

uma relativa ineficácia dos mandamentos jurídico-constitucionais como forma de limitação do 

processo, possibilitando o predomínio de interesses subjetivos nas ações estatais. 

Portanto, as políticas públicas não podem ser estudadas utilizando-se apenas leis, atos, 

regulamentações e relatórios oficiais, porque tais documentos não são capazes de representar 

toda a complexidade existente no processo de formulação e implementação dessas políticas. 

As decisões político-administrativas, no que se refere às políticas públicas de direitos 

humano-fundamentais, podem ser compreendidas como um reflexo da interação da vontade 

dos tomadores de decisão governamentais com as restrições geradas pelos atores, estruturas e 

ideias presentes em determinada conjuntura política e social (HOWLETT; RAMESH; PERL, 

2013).  

Nesse contexto, a mídia exerce o protagonismo nas relações sociais ante seu potencial 

de ingerência cultural na sociedade contemporânea, o que torna sua atuação relevante na 

configuração do jogo político e no exercício da hegemonia, especialmente no Brasil. Assim,  

[...] os discursos dos diversos atores políticos buscam, nos canais de mídia, 

espaço para legitimarem-se e ganharem força política perante a opinião 

pública. A visibilidade midiática das políticas públicas nos noticiários e seu 

enquadramento, ou mesmo da agenda política, são fatores que exercem 

influência (direta e indireta) sobre os diferentes atores políticos que atuam no 

ciclo das políticas públicas (PENTEADO; FORTUNATO, 2015, p. 132). 

 

Existem poucos estudos teóricos e empíricos, tanto na Ciência Política quanto na 

Ciência Jurídica, que consideram a mídia como variável influenciadora das políticas públicas 

de direitos humano-fundamentais, mas na grande maioria deles a relação entre mídia e 

políticas públicas é analisada a partir da inclusão de um problema social como problema 

político na agenda governamental (agenda-setting), a qual resulta de uma complexa 

combinação de fatores, incluindo a forma pela qual um problema é percebido, o conjunto de 

soluções disponíveis e as alterações na dinâmica política e na opinião pública, em que todos 

eles passam, com maior ou menor intensidade, pelo escrutínio midiático e, consequentemente, 

da opinião pública.  

Assim, a força fundamental para explicar tanto a manutenção de uma 

agenda, quanto sua mudança é, precisamente, a ‘imagem’ das políticas 
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públicas, considerada elemento crucial na luta política. O processo de 

agenda-setting consiste em alocar a atenção governamental para alguns 

assuntos específicos e, nesse processo, alterações na forma como uma 

questão é definida podem levar a mudanças no nível de atenção que as 

questões recebem dos formuladores de políticas (PAIVA, in GIOVANNI; 

NOGUEIRA, 2015). 

 

 No Brasil, um exemplo de como a mídia determinou as políticas públicas a serem 

implementadas pelo governo federal foi o Programa Mais Médicos. Por óbvio, o processo de 

formulação e implementação dessas políticas não se coaduna com a pressa, a rapidez e a 

impulsão, haja vista serem ações governamentais que afetam toda a coletividade e que 

necessitam de estudos econômicos, financeiros, jurídicos e sociais que englobem 

consequências futuras, a médio e longo prazo e de condições para serem concretizadas. 

O Programa Mais Médicos foi implementado através da Medida Provisória (MP) nº 

623, publicada no Diário Oficial da União em 08 de julho de 2013, convertida na Lei 

12.877/13, em 31 de outubro de 2013. Entre os motivos para a implementação do programa 

expostos na referida MP está um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA), em 2011, segundo o qual 58,1% dos entrevistados disseram que a falta de 

médicos é o principal problema do SUS e que a resposta mais frequente como sugestão de 

melhoria para o sistema de saúde foi de aumentar o número de médicos.  

O curioso em relação ao Programa Mais Médicos foi a rapidez de sua implantação por 

meio da utilização de uma Medida Provisória, instrumento com força de lei que deve ser 

adotado pelo Presidente da República apenas em casos de relevância e urgência e que, sem 

dúvidas, não é a forma mais adequada de se formalizar uma política pública. Na própria 

exposição de motivos, não há nada de diferente do que já acontece no Brasil há muitos anos e 

que justifique a relevância e urgência de uma MP.  

Nesse caso, pode-se presumir que a pressa na implantação do Programa Mais Médicos 

esteja diretamente relacionada a um acontecimento ou evento imprevisível causador de uma 

crise que justificasse a adoção de medidas rápidas: as jornadas de junho de 2013, amplamente 

divulgadas pelos meios de comunicação e que ocorreram no mês anterior à publicação da MP. 

Assim, o Programa Mais Médicos foi concretizado como forma de resposta à opinião pública 

que, nesse caso, realmente representou um anseio da sociedade brasileira
4
. 

                                                 
4
 É importante notar que, em que pese a importância do objeto do programa, o caráter eminentemente 

midiático do Programa Mais Médico foi demonstrado por uma série de auditorias realizadas, nos últimos dois 
anos, pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, antiga CGU, em 150 municípios participantes 
do programa. Essas auditorias apontaram várias irregularidades no programa, dentre elas: a substituição de 
médicos que atuavam antes nas unidades de saúde por profissionais do programa, com vínculo temporário e 
mão de obra mais barata; o descumprimento ou falta de controle sobre a jornada semanal que é de 40 horas, 
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Outro caso interessante em relação ao assunto foi a criação da Lei 12.965 de 23 de 

abril de 2014, mais conhecida como o Marco Civil da Internet. A referida lei se originou do 

projeto de lei (PL) 2.126/2011, que tinha por objetivo estabelecer princípios, garantias, 

direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Houve debates e audiências públicas e por 

muito tempo o PL 2.126/11 ficou tramitando na Câmara dos Deputados, sem ter qualquer 

decisão definitiva. Entretanto, em 12 de setembro de 2013, a presidente Dilma Rouseff 

solicitou regime de urgência com base apenas no art. 64 da Constituição Federal de 1988, que 

apenas prevê a possibilidade de o Presidente da República fazer isso.  

Provavelmente, a origem da urgência solicitada pela Presidente Dilma foi a denúncia 

de espionagem norte-americana realizada através de uma reportagem exibida no Fantástico, 

em 1º de setembro de 2013, que se baseou em alguns documentos publicados por Edward 

Snowden. Nela, afirmava-se que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos 

(NSA) monitorou a presidente Dilma com o objetivo de entender melhor como ela se 

comunicava com sua equipe. Essa espionagem teria sido possível mediante o acesso do 

governo americano aos dados armazenados no exterior pelas empresas de telecomunicações. 

Chegou-se até a cogitar, durante a discussão da lei, que empresas como Google e 

Facebook deveriam manter obrigatoriamente uma central de dados no Brasil como forma de 

evitar espionagens de outros países, mas, após muita polêmica, ficou definido que não era 

necessária uma central de dados, mas toda operação de coleta, armazenamento, guarda e 

tratamento de registros, dados pessoais e comunicações produzidos no Brasil ficariam 

submetidos à legislação brasileira. 

É obvio que a referida lei é ineficaz para se evitar tanto a transmissão de dados quanto 

a espionagem de outros países, visto que são ações totalmente incompatíveis com o mundo 

virtual, além de o país não conseguir oferecer condições para sua concretização e nem 

fiscalizar o seu cumprimento. O fato é, se considerarmos um problema de segurança digital 

dos indivíduos, a mera publicação da lei não consegue solucioná-lo; se considerarmos como 

um problema de segurança nacional, a solução mais adequada passaria pelo aprimoramento da 

Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e investimento em sistemas criptografados para a 

proteção dos dados, e não na mera criação de uma lei. 

                                                                                                                                                         
sendo 32 horas de trabalho e 8 horas de estudo; descumprimento da oferta de auxílio-moradia e alimentação; 
atuação dos médicos em áreas alheias ao programa, que se restringiria à saúde básica; a falta de supervisão e 
de comprovação da participação dos profissionais em cursos de especialização; apesar de menos frequentes, 
queixas de dificuldade de comunicação ou críticas ao tratamento prescrito. Os relatórios individualizados por 
municípios podem ser encontrados no endereço: http://www.cgu.gov.br/assuntos/auditoria-e-
fiscalizacao/pesquisa-de-relatorios/relatorios-em-destaque/2016/06/boletim-no-3-27-de-junho-a-1o-de-julho.  
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A questão central a ser analisada é a sensação de insegurança generalizada que a 

denúncia de espionagem causou na população, a ideia de que nem a Presidente da República 

estava segura. Acrescente-se a isso a proximidade da Copa do Mundo, um evento esportivo 

mundial que foi realizado em 2014 no Brasil e o consequente medo de ser o novo alvo do 

terrorismo. Presume-se, assim, que o Marco Civil da Internet teve uma função apenas 

simbólica, de “tranquilizar” a sociedade, passando uma imagem de que o problema de 

espionagem tinha sido resolvido e a segurança nacional restabelecida. A opinião pública, 

nesse caso, diferente do primeiro, serviu como justificativa para uma ação completamente 

inadequada da Administração. 

Nesse sentido, Walgrave e Aelst (apud PENTEADO; FORTUNATO, 2015) afirmam 

que as reações políticas à cobertura realizada pelos meios de comunicação de massa podem se 

dar em duas dimensões: simbólica ou substancial. Na reação política simbólica, os 

governantes implementam uma ação retórica frente à pressão midiática, mas com pouca ou 

nenhuma efetividade sobre a execução das políticas públicas, enquanto na reação substancial, 

há a efetiva mudança das políticas a partir da cobertura de determinado tema. Por isso, com a 

visibilidade de um determinado assunto dada pela mídia, os governos podem reagir de cinco 

maneiras, que variam de acordo com o contexto político e a maneira como os meios de 

comunicação veicularam determinada informação: 1) não reagem; 2) reação simbólica rápida; 

3) reação substancial lenta; 4) reação substancial rápida; 5) reação simbólica lenta. 

Vale ressaltar, porém, que a influência da mídia, ou melhor, do poder que ela tem de 

incluir perceptivas na opinião pública, não se exaure apenas no processo do agenda-setting. É 

possível perceber a atuação dos meios de comunicação de massa em todas as fases do ciclo 

deliberativo de políticas públicas, especialmente na implementação, na avaliação e no 

monitoramento.  

Na fase de implementação de uma política, a visibilidade dada a uma política pública 

de direitos humano-fundamentais pode permitir uma maior transparência do processo além de 

que uma abordagem favorável por parte dos meios de comunicação de massa possibilita o 

apoio dos agentes envolvidos e uma facilidade em sua execução; se for negativa, a 

implementação de determinada política pode encontrar vários obstáculos à sua concretização. 

Já na avaliação e monitoramento dos resultados, a mídia pode definir a forma pela qual a 

sociedade percebe os benefícios ou não de uma política pública a partir dos dados e 

informações que são veiculados (PENTEADO; FORTUNATO, 2015). 
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Cláudio Camargo Penteado e Ivan Fortunato (2015, p. 137) elaboraram um quadro 

explicativo da ampla relação entre a mídia e as políticas públicas, utilizando como referencial 

o ciclo deliberativo de tais políticas: 

 

 

A partir da avaliação desse quadro explicativo da relação entre a mídia e as políticas 

públicas, que a mídia atua em todas as fases do ciclo deliberativo, construindo o ambiente de 

formulação e implementação de políticas públicas de promoção de direitos humano-

fundamentais. Contudo, a grande parte das políticas públicas implementadas pelo governo 

brasileiro não tem tamanha visibilidade proporcionada pelos meios de comunicação de massa 

e nem chega a conhecimento público, o que nos leva a questionar a real abrangência da 

influência midiática nessas políticas, consideradas em sentido amplo. 

A resposta a essa questão está no fato de que a relação entre a mídia e o sistema 

político pode ser considerada como uma via de mão dupla, ou seja, não é apenas a mídia que 

determina as ações dos agentes políticos, como também os agentes políticos determinam as 

ações da mídia. Assim, o quadro elaborado por Cláudio Camargo Penteado e Ivan Fortunato 

representa apenas uma das perspectivas possíveis ao entendimento dessa relação político-

midiática. Na outra perspectiva, os meios de comunicação são utilizados como instrumentos 

de rápida legitimação das ações políticas que visam à solução de problemas criados ou 
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considerados como problemas políticos pelo próprio governo ou instâncias internas 

pertencentes a ele. Nesse caso, o papel da mídia é apenas corroborar as ações pré-

estabelecidas pelo Estado, dando a impressão de que a totalidade da sociedade também 

concorda com determinada atitude e, portanto, o governante possui legitimidade para 

concretizá-la. 

Percebe-se, portanto, que independente de qual perspectiva predomine no caso 

concreto, analisar a relação da mídia com o poder público no que se refere à elaboração, 

regulação e avaliação de políticas públicas é fundamental para a construção de um sistema de 

controle eficiente, que considere não apenas dados contábeis e regras jurídicas, como também 

o respeito aos princípios constitucionais, em especial à proteção e promoção dos direitos 

humano-fundamentais. 

Esse modelo de controle, juridicamente e socialmente contextualizado, tem como 

principal obstáculo à verificação e controle do aspecto ético da atuação governamental, visto 

que a mera positivação de normas jurídico-constitucionais que demandam por uma ética 

pública dos gestores e administradores não é suficiente para garanti-la. Nesse contexto, 

retorna-se ao problema da cultura política brasileira, balizada por interesses particulares ao 

invés do interesse público como representação da dignidade da pessoa humana, necessitando, 

para um controle adequado e eficaz, a previsão de instrumentos de fiscalização 

complementares, mais permeáveis à linguagem de outras áreas do conhecimento, 

especialmente da Ciência da Comunicação e da Ciência Política, e que englobe, 

principalmente, a análise da finalidade dos programas governamentais, preferencialmente, 

antes de serem implementados e concretizados, visando garantir a máxima eficiência da 

promoção dos direitos humano-fundamentais. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação encarou o problema das insuficiências dos meios jurídicos em 

controlar o processo de tomada de decisão no que se refere às políticas públicas de promoção 

e implementação de direitos humano-fundamentais, abordando, especificamente, os 

problemas trazidos pelo fenômeno da “espetacularização da política” na efetivação 

constitucionalmente adequada de tais políticas públicas.  

Desse modo, mediante a observação dos problemas da sociedade brasileira 

contemporânea, percebeu-se que a realidade das práticas estatais e governamentais não condiz 

com a linguagem constitucional que, em teoria, as fundamenta, possibilitando a utilização do 

aparato estatal para a promoção de interesses particulares, especialmente os referentes a 

interesses político-eleitorais, em que a mídia, na sociedade brasileira contemporânea, tem um 

papel de suma relevância. 

Constatou-se, nessa dissertação, que uma das alternativas à satisfação desses interesses 

político-eleitorais dos administradores públicos se dá através da escolha de políticas públicas 

a serem implementadas na sociedade, visto que a visibilidade midiática das políticas públicas 

e a forma como a informação referente a alguma política é veiculada exercem influência 

direta e indireta na maneira como o agente político será visto na sociedade, aumentando ou 

diminuindo seu capital político. 

Tal constatação se deu a partir da trilha investigativa construída na realização do 

objetivo central dessa dissertação, que foi analisar os motivos pelos quais a atuação midiática 

do poder público e dos governantes, apontada como fator político determinante, não é 

considerada nos processos de controle realizadas pelas instituições controladoras da atividade 

administrativa e como essa lacuna jurídico-interpretativa acaba por acarretar no não 

atendimento dos clamores sociais mais importantes, bem como no desrespeito e na baixa 

efetividade dos direitos humano-fundamentais.  

Como visto, resultados da pesquisa foram divididos em três capítulos. 

No primeiro, foram analisadas algumas contradições existentes entre a teoria 

jurídico-constitucional e a práxis político-administrativa brasileira a partir da noção de Estado 

Democrático de Direito, princípio estruturante de todo o sistema político pátrio. A primeira 

dessas contradições se refere ao próprio conceito de Estado Democrático de Direito, que, em 

tese, seria estruturado a partir da noção de democracia, compreendida como autogoverno 

coletivo, em que os cidadãos são autores e destinatários das ações estatais, e da noção de 
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direito, analisada atualmente através dos direitos humano-fundamentais, os quais foram 

alçados à função de protagonistas do ordenamento jurídico brasileiro. A contradição encontra-

se na existência de um Estado paralelo a esse, o denominado Estado Poiético, no qual há a 

ruptura com o Estado Democrático de Direito, em que o critério utilizado nas ações 

governamentais não é o respeito à democracia e aos direitos humano-fundamentais, mas sim a 

satisfação do mercado e da mídia, representantes do poder econômico e do poder cultural 

presentes nas sociedades após o processo de globalização. Tal ruptura é possibilitada pela 

predominância de especialistas na Administração Pública, criando uma burotecnocracia que 

não tem nenhuma preocupação com a satisfação do interesse público, compreendido como a 

promoção e proteção da dignidade da pessoa humana.  

Outra contradição se refere a um dos pilares do Estado Democrático de Direito: a 

noção de democracia presente em nossa sociedade. O princípio democrático brasileiro admite 

que a soberania popular seja exercida de duas maneiras: de forma indireta, mediante a escolha 

de representantes em eleições periódicas, ou de forma direta, através de instrumentos que 

possibilitem a participação da sociedade civil nos processos decisórios, como a iniciativa 

popular, os conselhos populares e o orçamento participativo.  

Contudo, a democracia representativa se mostra insuficiente para garantir o respeito à 

vontade popular por ser considerado um modelo democrático essencialmente elitista, em que 

os representantes trabalham em prol de interesses de grupos ou classes sociais, ao invés de 

interesses que beneficiem toda a coletividade. A democracia participativa ou direta, por sua 

vez, também se mostra insuficiente devido a dois motivos principais: 1) a falta de interesse 

por assuntos de cunho político existente na sociedade brasileira atual, resultado de uma 

cultura política baseada em corrupção e comportamentos antiéticos reiterados, e de uma 

cultura individualista das sociedades de consumo ocidentais; e 2) pela ineficiência dos 

instrumentos de democracia direta em um modelo de Administração Pública não democrático, 

em que as decisões são tomadas de forma hierárquica, por um indivíduo ou um pequeno 

grupo de indivíduos com competência para tanto, e que raramente consideram opiniões 

diferentes na formação do seu juízo. 

E, por fim, a última contradição exposta nesse capítulo se refere ao outro elemento 

estruturante do Estado Democrático de Direito, o Direito. A noção de Direito pós-positivista, 

caracterizada pela normatização de valores e princípios de direitos humano-fundamentais nas 

Constituições atuais, surgiu como uma alternativa de limitação mais eficiente do Estado, 

visando dar dinamicidade jurídica às ações dos administradores públicos e reaproximar o 

Estado e o Direito com a ética. Entretanto, a assunção de princípios ao ordenamento jurídico-
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constitucional como representação de valores, trouxe a necessidade de interpretá-los para que 

sejam concretizados, haja vista sua dimensão de abertura e seu caráter polissêmico. Isso 

significa que, ao mesmo tempo em que os princípios constitucionais de direitos humano-

fundamentais, em tese, limitam a atuação do governante, na prática, acabam por dar ainda 

mais poder a eles, aumentando seu espaço de discricionariedade e os responsabilizando pela 

hermenêutica jurídico-constitucional. Nesse sentido, é de muita importância a maneira como 

essa interpretação é realizada e quais critérios são utilizados, pois serão eles que garantirão, 

ou não, o respeito aos valores constitucionalmente positivados. 

Nesse aspecto, foram indicadas as teorias do discurso de Habermas e Alexy como 

caminhos racionais à hermenêutica jurídico-constitucional, em que o resultado da 

interpretação seria concretizado através da argumentação racional e do discurso. Verificou-se, 

assim, outra contradição relacionada à relação entre ordenamento jurídico e prática político-

administrativa brasileira: em que pese a argumentação racional ser o caminho mais indicado à 

adequada realização dos direitos humano-fundamentais, empiricamente, o critério utilizado 

pelos agentes políticos se relaciona ao agir estratégico, em que a decisão tomada tem como 

principal referência o jogo político, visando atender interesses político-eleitorais particulares 

dos administradores, o que demonstrou a predominância de elementos da cultura política na 

tomada de decisão, indicando que um dos principais problemas relacionados à concretização 

dos direitos humano-fundamentais é eminentemente cultural. 

No segundo capítulo, analisou-se a cultura da sociedade brasileira contemporânea em 

um contexto globalizado, tendo, como ponto de partida, as transformações resultantes do 

surgimento da sociedade de consumo de massa e, posteriormente, da sociedade em rede, e a 

fundamentalidade dos meios de comunicação, que atingiram o patamar de instrumento 

primordial à dinâmica social, alcançando aspectos econômicos, políticos, jurídicos, culturais e 

sociais, e determinando um “novo” critério de interesse aos integrantes da sociedade - o 

espetáculo -, relacionando-as com a cultura política atual e com a forma como as escolhas 

públicas são feitas. 

Assim, a sociedade de consumo, estruturada a partir de uma cultura consumista, tem 

como características: a efemeridade, o desejo por uma felicidade inatingível, a hipocrisia, a 

desconfiança, o individualismo, a melancolia e, principalmente, a mercantilização de objetos, 

serviços, ideias, discursos, programas e pessoas. Nessa nova dinâmica da sociedade, tudo e 

todos se inserem no mercado de consumo, tanto como consumidores quanto como 

mercadorias, sendo essa inserção pressuposto para uma vinculação do indivíduo com a 

sociedade. 
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Como resultado, tem-se o surgimento de uma sociedade do espetáculo, na qual seus 

integrantes adquirem bens, imagens, discursos e escolhem seus governantes não pelo que são 

ou o que efetivamente fazem, mas pelo o que parecem ser e o que prometem fazer. Isso faz 

com que a lógica consumista domine não apenas aspectos econômicos, mas políticos, 

jurídicos, culturais, sociais e ambientais da comunidade, resultando na organização do sistema 

político brasileiro de forma a atender às necessidades de uma sociedade de consumo e garantir 

a perpetuação da não-satisfação do consumidor e/ou cidadão como pressuposto de 

manutenção desse modelo social. 

Desse modo, o campo político brasileiro absorveu as características da cultura 

consumista contemporânea, inclusive no que se refere à dependência dos meios de 

comunicação, e se estruturou segundo essa lógica, alterando o lugar do debate político, que 

deixou de ser o parlamento e passou a ser a mídia. Desse modo, na Era da Informação, a 

mídia pode ser definida como “ágora virtual”, isto é, o embate público acontece 

primordialmente no ciberespaço, de maneira instantânea e ilimitada, se tornando, em tese, um 

elemento fundamental à concretização de uma democracia deliberativa com a efetiva 

participação e controle por parte da sociedade civil. 

Entretanto, as novas mídias, em oposição a várias teorias otimistas acerca do papel 

midiático na construção de um novo modelo democrático, acabam por provocar, 

empiricamente, uma despolitização do indivíduo e uma diluição da força dos movimentos 

sociais. A enorme quantidade de informações que são produzidas e veiculadas através da rede 

faz com que se proliferem centros de interesse e especialistas em determinado assunto, além 

de possibilitar que o indivíduo escolha que tipo de informações deseja acessar. Dessa forma, o 

debate público, em que há a exposição de ideias e opiniões divergentes, é praticamente 

inexistente, pois o indivíduo só vê o que deseja ver e, normalmente, escolhe apenas aquilo que 

o agrada, resultando em um desconhecimento e/ou total desinteresse pela vida política do país 

ou em uma exacerbação de intolerâncias e imposição de ideais, devido à facilidade de se ter 

contato com uma única visão de mundo e acreditar que somente ela representa o que é certo 

ou o que é verdade.  

No terceiro capítulo, buscou-se analisar o processo de elaboração, regulação e 

avaliação das políticas públicas de direitos humano-fundamentais relacionando os cinco 

estágios de seu ciclo deliberativo de formação político-administrativa, quais sejam a 

montagem da agenda, a formulação das políticas, a tomada de decisão política, a 

implementação das políticas e a avaliação de políticas públicas, os quais não são lineares, mas 

geralmente podem ser identificados no processo de políticas públicas, com o procedimento 
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jurídico utilizado na concretização e no controle de tais políticas, estabelecendo o papel da 

mídia nesse processo e os obstáculos à sua efetiva realização. 

Afirmou-se, desse modo, que o processo de elaboração, regulação e avaliação das 

políticas públicas envolve a participação de uma infinidade de atores, internos e externos, com 

as mais variadas demandas e que a concretização de uma política pública está diretamente 

relacionada à priorização de um direito ao invés de outro, constituindo-se em um instrumento 

de promoção dos direitos humano-fundamentais. 

Contudo, no processo de priorização de demandas sociais, são consideradas diversas 

variáveis, como os aspectos econômicos e financeiros do Estado, as normas jurídicas 

orientadoras das ações governamentais e a escolha da demanda que é e da que não é 

considerada um problema político. Especificamente no que se refere a esta última variável, 

existem vários estudos sobre o papel da mídia na construção da agenda política na Era da 

Informação, utilizando-se de seu domínio sobre agenda pública informal e de sua capacidade 

de determinar os temas a serem discutidos por toda a sociedade para exercerem certa 

influência sobre as ações estatais. 

Porém, a atuação da mídia não se restringe à construção da agenda (agenda-setting). 

Através de seu poder simbólico, os meios de comunicação têm a capacidade de orientar a 

forma como as ações governamentais serão entendidas e julgadas pela população, podendo 

tanto beneficiar quanto prejudicar a ação estatal realizada, além da visibilidade dada a uma 

determinada política pública permitir uma maior transparência de todo o processo de 

formulação e efetivação de uma política.  

A mídia contemporânea, por outro lado, tende a veicular apenas o que é incomum, 

extraordinário, conflituoso, implicando no fato de que a visibilidade e a publicidade se 

restringem à minoria das políticas públicas de direitos humano-fundamentais. A grande 

maioria de tais políticas permanece nas sombras do jogo político, só chegando a 

conhecimento público quando algum indivíduo demonstra interesse de buscar informações 

sobre determinada política ou quando beneficia a causa de algum agente ou partido político. 

Nesse contexto, os meios de comunicação têm a mera função de instrumentalizar uma rápida 

legitimação para as ações estatais, as quais são, na maioria das vezes, concebidas sem um 

debate social amplo e prévio e visando resolver conflitos criados pelo próprio Estado. 

Dessa maneira, e considerando o objetivo central da pesquisa e os objetivos 

específicos elencados na parte introdutória dessa dissertação, conclui-se que o sistema de 

controle brasileiro é ineficaz e problemático no controle de políticas públicas de direitos 

humanos por enfocar, precipuamente, apenas elementos jurídicos e contábeis em um ambiente 
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que demanda elementos característicos de diversas outras áreas do conhecimento, como a 

Ciência Política e a Ciência da Comunicação. 

Especificamente quanto à atuação midiática, verificou-se que sua influência direta é 

menor do que se imaginava, visto que a grande maioria dos problemas políticos e das políticas 

públicas de direitos humano-fundamentais nem chegam a ter amplo conhecimento público. 

Isso não significa que sua influência direta seja irrelevante, muito pelo contrário, por mais que 

exista em uma pequena quantidade das referidas políticas, quando existe, é determinante em 

seu sucesso ou insucesso. 

Com relação à influência indireta, pode-se afirmar que é muito mais abrangente e pode 

ser exercida de duas formas principais: 1) determinando a escolha governamental mediante a 

perspectiva de que a visibilidade dessa escolha aumentará o capital político do agente público, 

ajudando-o a angariar votos e a se manter no poder; e 2) fornecendo uma rápida legitimação 

às decisões políticas, mediante pesquisas de opinião ou utilização da opinião pública, de 

maneira geral, como justificativas à escolha de uma política pública ao invés de outra. 

Outro déficit relacionado ao sistema controlador brasileiro se refere à possibilidade do 

agente político interpretar os princípios jurídico-constitucionais orientadores da atividade 

administrativa visando à satisfação de interesses particulares, ante a inexistência de um 

controle efetivo da finalidade dos atos estatais, além da complexidade de realização de uma 

análise principiológica das ações da Administração Pública, demandando tempo, servidores 

com conhecimento especializado para tanto e plena transparência das informações 

relacionadas às políticas públicas de direitos humano-fundamentais, elementos que não 

existem e/ou existem de forma insuficiente no sistema de fiscalização pátrio. 

Uma última problemática relativa ao controle de políticas públicas de direitos 

humano-fundamentais se refere ao seu distanciamento da atual dinâmica da sociedade 

brasileira contemporânea, balizada pelo consumo e por critérios do mercado econômico. A 

grande modificação causadora da insuficiência do ordenamento jurídico-constitucional se 

relaciona à própria noção de indivíduo e seus valores historicamente correlatos, posto que, 

com o advento da sociedade de consumo, o indivíduo passa a ser também uma mercadoria, 

especialmente os agentes políticos que precisam da aprovação popular para alcançarem seus 

anseios particulares.  

Assim, pressupor um comportamento legal, legítimo e ético dos representantes eleitos, 

ainda mais ao considerarmos nossa história política e os inúmeros casos de corrupção e 

irregularidades, não deveria ser a regra, e sim a exceção, pois não é isso o que percebemos na 
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práxis política. Entretanto, esse fator poderia causar uma extrema burocratização e impedir 

algumas importantes ações governamentais devido à lentidão do processo. 

Por isso, apresenta-se aqui um grande desafio ao sistema de controle das políticas 

públicas de direitos humano-fundamentais: atualizar e reformular suas instituições e seus 

instrumentos jurídicos de fiscalização e controle de políticas públicas, associando a atuação 

institucional com a dinâmica da sociedade brasileira atual, visando à adequação da teoria com 

a prática administrativa e à observância das mídias tradicionais e contemporâneas nas ações 

de controle, como forma de melhorar a linguagem e a técnica atual de controle jurídico-

constitucional da Administração Pública, para tratar das sutis e complexas dinâmicas de 

tomada de decisão que se dão na experiência governamental contemporânea. 

Entretanto, o desafio deve ser ainda mais abrangente, no sentido da necessidade de 

repensar e remodelar conceitos clássicos da linguagem juspublicista, aventando a necessidade 

de um acréscimo de sentidos e de variáveis nas teorias consolidadas de Direito Público e de 

Direito Administrativo, ante a escassez de referenciais jurídicos que tratam da relação entre 

mídia, democracia e direito e de como essa relação pode determinar os rumos da proteção e da 

promoção da dignidade da pessoa humana na sociedade brasileira contemporânea.  
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