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EDITORIAL 
Eleições e participação: Brasil, Portugal e Equador 

 

 As campanhas políticas, como já discutido por diversos pesquisadores, 

têm parcela importante na decisão do voto. As estratégias são evidenciadas e 

os eleitores fazem suas escolhas baseadas em diversos aspectos, considerando 

a situação econômica, política e social. A utilização da internet como 

instrumento de campanha também vem sendo amplamente abordada em 

trabalhos acadêmicos que observam seu uso como ferramenta adicional, para 

alguns candidatos, e para outros, peça importante durante a campanha, 

especialmente àqueles que possuem pouco tempo no Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral. Além disso, aborda-se seu potencial de diálogo e debate, 

o que tenderia a enriquecer as discussões e a participação política durante e 

para além de períodos eleitorais. Dessa forma, o Em Debate de 

outubro propõe uma discussão as campanhas políticas, as campanhas online, a 

internet enquanto instrumento de participação. 

 Francisco Jamil Marques, professor do Instituto de Cultura e Arte da 

Universidade Federal do Ceará, apresenta uma reflexão acerca das 

oportunidades de participação político-eleitoral oferecidas aos cidadãos 

através da Internet. Sem o objetivo de esgotar a agenda de pesquisa na área de 

Democracia Digital, o ensaio adota como pano de fundo a discussão sobre os 

desafios da representação política contemporânea, e ancora-se em três 

questões básicas: 1) Internet, eleições e valores da democracia; 2) Participação 

digital: custos e benefícios; 3) Dilúvio informacional e demais desafios que a 

tecnologia impõe às coordenações de campanha e ao exercício dos mandatos. 

 Victor Kraide Corte Real, docente da Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas, apresenta as bases para um estudos sobre o impacto nas 

propagandas políticas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, em 2012, 
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diante das discussões levantadas pelas entidades Ciclocidade e Instituto 

CicloBR sobre a situação atual da mobilidade urbana na capital paulistana. 

Para tanto, serão abordados conceitos sobre esfera pública, deliberação e 

engajamento nas redes sociais online, além da apresentação de um modelo 

teórico-metodológico de análise das discussões na internet. 

 César Ulloa Tapia, docente na Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, tece comentários acerca do cenário que antecede as eleições no 

Equador, que em fevereiro de 2013 vai eleger suas principais autoridades: 

presidente e vice-presidente e membros da assembleia. 

 Maria Paula Almada, pesquisadora do Centro de Estudos Avançados 

em Democracia Digital e Governo Eletrônico da Universidade Federal da 

Bahia, parte das expectativas acerca das possibilidades da web para o 

melhoramento de possíveis falhas da democracia liberal representativa, e 

procura traçar quais são, dentre os limites e possibilidades, as reais 

potencialidades do ambiente online para este feito.  

 Na seção Opinião, Érica Anita Baptista, pesquisadora do grupo Opinião 

Pública, Marketing Político e Comportamento Eleitoral da Universidade 

Federal de Minas Gerais, comenta em seu texto que a Europa enfrenta uma 

grave crise político-econômica e o contexto favorece o crescimento e 

fortalecimento dos partidos de extrema-direita. A autora aborda alguns 

aspectos da situação de crise em Portugal e a eleição presidencial de 2011, que 

consolidou a retórica da direita com a vitória de Cavaco Silva. 

 Na seção Resenha, Nathália Porto, graduanda de Ciências Sociais da 

Universidade Federal de Minas Gerais, apresenta os estudos de Jessé de Souza 

no livro “Os batalhadores brasileiros – Nova classe média ou nova classe 

trabalhadora?”, que procura compreender as bases da legitimação do que 

muitos especialistas têm chamado de “novo regime social brasileiro”.  
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CIDADÃO, ELEITOR E USUÁRIO: 
OBSERVAÇÕES ACERCA DAS CAMPANHAS 
ELEITORAIS DIGITAIS 
Citizen, voter, and internet user: a few comments on digital elections 
 

 

Francisco Paulo Jamil Almeida Marques 
Universidade Federal do Ceará (UFC) 

marquesjamil@gmail.com 
 

 
Resumo: O objetivo do texto é refletir brevemente acerca das oportunidades de participação 
político-eleitoral oferecidas aos cidadãos através da Internet. Sem o objetivo de esgotar a 
agenda de pesquisa na área de Democracia Digital, o ensaio adota como pano de fundo a 
discussão sobre os desafios da representação política contemporânea, debruçando-se sobre três 
questões básicas: 1) Internet, eleições e valores da democracia; 2) Participação digital: custos 
e benefícios; 3) Dilúvio informacional e demais desafios que a tecnologia impõe às 
coordenações de campanha e ao exercício dos mandatos. 
 
Palavras- chave :  Internet, Eleições, Participação, Cidadania Digital. 
 
 
Abstrac t :  This paper reflects briefly on the opportunities for political and electoral 
participation offered through the Internet. Far from exhausting the research agenda dedicated 
to Digital Democracy, the essay takes as its background the discussion about the challenges 
of contemporary political representation, focusing on three main points: 1) Internet, elections 
and democratic values; 2) E-Participation: costs and benefits; 3) Data overload and other 
informational challenges. 
 

Keywords :  Internet, Elections, Participation, Digital Citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que a decisão de voto do eleitor é formada a partir de um 

amplo conjunto de variáveis, que incluem desde a situação econômica vigente 

até configuração das instituições típicas de cada democracia, passando, ainda, 

por questões como o perfil das coligações partidárias em concorrência e o 

desempenho dos candidatos nas sondagens de intenção de voto. 

 Nesse cenário, o papel cada vez mais proeminente da comunicação de 

massa determina boa parte das transformações testemunhadas tanto na forma 

quanto no conteúdo do jogo político contemporâneo (MIGUEL, 2002; 

GOMES, 2004). 

 O novo "colorido" que a televisão trouxe às campanhas eleitorais 

(POSTMAN, 1994) modificou não somente as estratégias de construção da 

imagem pública de nossos agentes representativos1, mas também alterou, 

parcialmente, o modus operandi das agremiações partidárias (vejamos o caso de 

acordos interpartidários selados em busca de maiores parcelas de tempo no 

Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral). 

 Como um de seus efeitos, a visibilidade mediática acabou por conferir 

uma função distinta aos consultores de marketing. Passaram a ser comuns as 

disputas entre "marqueteiros" e os caciques partidários no que concerne ao 

estabelecimento das diretrizes da política de imagem do candidato, 

principalmente quando este não vai bem2. 

                                                
1 As estratégias adotadas por agentes do campo político no sentido de construir ou desconstruir a imagem de 
determinadas personalidades tem se mostrado importante, inclusive, fora dos períodos eleitorais. "Lula quer 
desconstruir imagem de Russomanno como 'candidato dos pobres'", 
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/1148545-lula-quer-desconstruir-imagem-de-russomanno-
como-candidato-dos-pobres.shtml; "STF cogita rejeitar denúncia do mensalão", 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/colunas/brasiliaonline/ult2307u144.shtml. Acesso em 20 de setembro 
de 2012. 
2 Três exemplos de atritos entre o núcleo de propaganda e o núcleo de comunicação das campanhas podem 
ser vistos em: "Comitê de Haddad enfrenta disputas internas por espaço",  
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,comite-de-haddad-enfrenta-disputas-internas-por-
espaco,932734,0.htm; "Luta do marketing com a política marca campanha", 
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,luta-do-marketing-com-a-politica-marca-
campanha,619215,0.htm; "Com rejeição em alta, tucanos questionam programa de TV", 
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 De modo independente da disputa ideológica travada entre 

compreensões hipermediáticas ou hipomediáticas (GOMES, 2004), o fato é 

que os avanços tecnológicos no campo da comunicação têm ocorrido em 

ciclos cada vez mais curtos, o que provoca a existência de novos padrões de 

sociabilidade comunitária e de sociabilidade de massa - fenômeno já 

identificado pela Teoria Sociológica. Assim, apenas no Século XX, houve a 

difusão de plataformas como o rádio, a televisão e o computador; na 

dimensão dos conteúdos, a televisão por assinatura e a internet são, da mesma 

forma, marcantes. 

 Se considerarmos especificamente a dimensão comunicacional das 

eleições, pode-se dizer que a evolução tecnológica e a maior facilidade de 

acesso aos conteúdos também influenciam o grau de exigência dos cidadãos 

quanto ao desempenho dos postulantes a cargos eletivos, uma vez que, 

rapidamente, a audiência se adapta a novas gramáticas e estéticas dos materiais 

de campanha eleitoral. Agora, constituem-se como objetos de avaliação itens 

como a postura do candidato; a indumentária; o vocabulário utilizado em 

aparições públicas; e até a qualidade da imagem veiculada nos programas 

eleitorais3. 

 Demandas semelhantes são endereçadas à presença dos candidatos nas 

diversas plataformas de comunicação digital: a oferta de mecanismos mais 

sofisticados - inclusive fora dos períodos eleitorais - acaba estimulando o 

usuário a cobrar mais dos agentes representativos em termos de interação com 

a esfera da cidadania (ainda que seja legítimo questionar quais são os reais 

                                                                                                                                          
http://www1.folha.uol.com.br/poder/1145554-com-rejeicao-em-alta-tucanos-questionam-programa-de-
tv.shtml. Acesso em 20 de setembro de 2012. 
3 As candidaturas de José Serra e Fernando Haddad à Prefeitura de São Paulo em 2012, por exemplo, utilizam 
câmeras de última geração, empregadas por cineastas europeus e norte-americanos. " Marqueteiros usam 
tecnologia de Hollywood", http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,marqueteiros--usam-tecnologia--
de-hollywood-,919385,0.htm. Acesso em 20 de setembro de 2012. 
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efeitos dessa "presença" sobre o processo de produção da decisão política) 

(MARQUES e SAMPAIO, 2011/ MARQUES, WISSE e MATOS, 2011). 

COMUNICAÇÃO DIGITAL E ELEIÇÕES 

 Dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informam que, nas 

eleições de 2012, concorrem, nos cerca de 5.500 municípios brasileiros, um 

total de 15.577 candidatos a prefeito e de 449.733 candidatos a vereador4. A 

disputa pelo voto agrega somas cada vez maiores de recursos financeiros e de 

pessoal, criando-se uma verdadeira indústria voltada para o convencimento de 

um contingente de mais de 138 milhões de eleitores5. Com tantos candidatos, 

o certame se expande de maneira a privilegiar as formas mais eficazes de se 

atrair a atenção do cidadão. Os media digitais, naturalmente, ganham ênfase 

nessa busca por visibilidade. 

 A facilidade de acesso (através, por exemplo, de aparelhos móveis, que 

utilizam as conexões sem fio oferecidas pelas operadoras de 

telecomunicações) e o maior grau de intimidade do qual os usuários de hoje 

são dotados tornaram a comunicação digital um elemento de especial 

importância nas últimas campanhas eleitorais. 

 Mesmo em cidades pequenas, os media digitais vêm se destacando ao 

afetar tanto o ambiente interno aos partidos e às coordenações de campanha 

(mencionemos o treinamento oferecido a candidatos e correligionários, a 

padronização e distribuição de materiais de apoio no período pré-campanha; a 

orquestração de discursos comuns em diferentes cidades e estados; as críticas 

e sugestões que, a priori, não devem ser tecidas à luz do espaço público para 

não expor divergências), quanto o ambiente externo, voltado à interação do 

candidato com o público em geral. 

 
                                                
4 Dados atualizados até 15 de setembro de 2012. Mais informações em: 
http://divulgacand2012.tse.jus.br/divulgacand2012/ResumoCandidaturas.action. 
5 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral, http://www.tse.jus.br/noticias-tse/2012/Julho/eleicoes-2012-tera-mais-
de-138-milhoes-de-eleitores. Acesso em 21 de setembro de 2012. 
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 A arregimentação online de doadores de campanhas e de voluntários, 

bem como a formação de "brigadas virtuais" profissionais que endossam as 

posições de um partido, alia-se às formas já corriqueiras de interação através 

das chamadas "redes sociais" (no Twitter, é comum o perfil oficial de um 

candidato informar a agenda de campanha ou reproduzir mensagens de apoio 

recebidas de simpatizantes). 

 Após o panorama acima delineado, gostaria de oferecer algumas breves 

ponderações acerca da relação entre internet e eleições, enfatizando um leque 

de questões localizadas que, se estão longe de esgotar a agenda de pesquisa na 

área de democracia digital, permitem explorar determinadas formas de uso da 

comunicação digital por parte de agentes do campo político. 

 

 1. Internet, eleições e valores da democracia. Partindo do 

pressuposto de que a ideia de democracia é composta por diferentes valores 

(MARQUES, 2009), sugere-se que os media digitais contam com maior 

capacidade de incrementar uma ou outra dimensão do jogo democrático em 

escalas diferentes. Isso significa que, a depender de fatores como a cultura 

política, haverá uma pressão maior (que pode ser oriunda de cidadãos ou 

jornalistas) para que sejam reforçados, por exemplo, os mecanismos de 

transparência, e não aqueles ligados diretamente ao incremento da 

participação. 

 Após sublinhar a oferta de artifícios participativos de naturezas diversas 

(e-mail, comentários em sites blogs oficiais, colaboração em programas de 

governo etc.), as duas últimas eleições brasileiras têm mostrado um 

comportamento mais voltado a favorecer a transparência política. A 

divulgação de dados referentes a doadores e a gastos de campanha torna a 

publicity e a accountability elementos cada vez mais importantes, a ponto de 

haver candidatos que publicam, semanalmente, as despesas e receitas de seus 
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comitês, aproveitando para criticar, em debates e na propaganda eleitoral, os 

concorrentes apoiados por grandes grupos econômicos. 

 2. Participação digital: custos e benefícios. Em um texto clássico, 

publicado em 2000, Jennifer Stromer-Galley argumentou que, não obstante o 

potencial democrático dos media digitais, poucas experiências haviam se 

mostrado, até então, aptas a incrementar a participação dos cidadãos no 

processo representativo. Nem mesmo em épocas eleitorais, afirmou a autora, 

os mecanismos mais sofisticados de interação estavam sendo empregados. 

Stromer-Galley sugeriu como causa para esse fenômeno o receio, por parte 

das coordenações de campanha, em perder o controle do fluxo da informação 

disponível ao cidadão (ou seja, evita-se a possibilidade de que os 

questionamentos endereçados por eleitores forcem os candidatos a saírem de 

sua zona de conforto discursivo). 

 Cerca de uma década depois da publicação do texto mencionado logo 

acima, pode-se afirmar que determinadas iniciativas modificaram o cenário 

identificado pela autora norte-americana. Ainda que não seja regra geral, é 

possível afirmar que, no caso brasileiro, o acirramento da concorrência entre 

os candidatos contribuiu para uma utilização mais ousada dos recursos de 

comunicação digital. Surgiram, então, oportunidades para que os usuários de 

internet contribuíssem com os planos de governo (MARQUES, AGGIO e 

SAMPAIO, 2011) ou estimulassem a montagem de mapas colaborativos 

identificando pontos nos quais uma região enfrenta problemas. Ou seja, 

determinados candidatos terminam por oferecer ao usuário um patamar 

diferenciado de interação.  

 Tal atitude acaba compelindo os concorrentes a adotarem estratégias 

semelhantes, ainda, claro, (a) que o grau de tais pressões seja influenciando 

por aspectos como a porcentagem de cidadãos com acesso à internet em cada 

região e que (b) candidatos com posições mais confortáveis nas sondagens 
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procurem se preservar a depender do ambiente mediático (DRUCKMAN; 

KIFER; PARKIN, 2009). 

 3. Dilúvio informacional e demais desafios que a tecnologia 

impõe às coordenações de campanha. É preciso levar em conta os custos 

que a adoção de ferramentas de e-democracy representa para as candidaturas. 

Aos cidadãos, torna-se tarefa bem mais cômoda acessar conteúdos, repassar 

uma mensagem, compartilhar fotos, manifestar uma simples preferência nas 

enquetes online ou escrever ao candidato com críticas e sugestões. Por outro 

lado, além de oferecer recursos com configuração amigável e agradável 

visualmente, a coordenação de campanha passa a ter de lidar com um fluxo 

gigantesco de dados transmitidos justamente a partir das ferramentas que ela 

torna disponíveis.  

 A tensão se encontra, justamente, no intervalo entre, por um lado, 

atender às demandas dos milhares de usuários por interação ou, por outro 

lado, simplesmente ignorá-los - correndo-se, então, o risco de perder votos. 

Ampliar os canais de participação demanda, necessariamente, pessoal 

capacitado para responder (a fim de que deslizes ou gafes não sejam 

cometidos) e para monitorar o que se vem dizendo do candidato, detectando 

possíveis focos de campanha negativa e, assim, preparando uma espécie de 

contra-ofensiva, se for o caso. 

 Desta forma, deve-se ter em mente que a tecnologia digital desafia 

formatos tradicionais de gestão das campanhas. Se é verdade que as 

gramáticas e os padrões estéticos aos quais estão submetidos os eleitores 

também sofrem alterações (o que nas eleições presidenciais de 1989 era 

considerado "eficiente" do ponto de vista da imagem pública é distinto 

daquilo que funciona hoje em dia), é preciso reconhecer que o trabalho dos 

consultores agora passa (a) pelo monitoramento das impressões que os 

cidadãos têm de seus candidatos; aliás, (b) tais impressões ganham uma 

visibilidade crescente através das plataformas que permitem o 



 FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES  14 
CIDADÃO, ELEITOR E USUÁRIO: OBSERVAÇÕES ACERCA DAS CAMPANHAS ELEITORAIS 

DIGITAIS 
 

Em Debate, Belo Horizonte, v.4, n.7, p.7-15, out. 2012. 

compartilhamento de conteúdos. Isso significa que os consultores se dedicam, 

em escala cada vez mais ampla, à administração da repercussão daquilo que 

seus candidatos falam ou, até, daquilo que não falam.  

 Por último, o barateamento e a popularização dos equipamentos de 

gravação de áudio e vídeo traz, ainda, um novo "risco" às coordenações de 

campanha, na medida em que fatos inusitados (um simples tombo durante 

uma caminhada ou uma frase infeliz no meio do "corpo a corpo" com o 

eleitor) podem ser flagrados por cidadãos comuns e divulgados de maneira 

inevitavelmente rápida. 

PARA FINALIZAR: CAMINHOS RUMO À CIDADANIA DIGITAL 

 A discussão sobre comunicação digital e eleições não pode se resumir 

ao grau de ousadia que cada candidato adota em relação à oferta de 

ferramentas de participação ou de transparência. Deve-se perguntar, então, se, 

no cotidiano das democracias, o padrão de emprego dos media digitais por 

parte dos candidatos, uma vez eleitos, repete-se. Além disso, o debate precisa 

se debruçar sobre as efetivas consequências que a participação e a prestação 

de contas exercem sobre a representação. 

 O relatório da OECD (2003) dedicado a examinar as promessas e os 

desafios da democracia digital afirma que, apesar de todas as dificuldades e 

problemas que as iniciativas de participação e transparência online têm 

encontrado, os media digitais não devem ser abandonados enquanto um 

recurso fundamental para aperfeiçoar determinadas práticas democráticas. 

Assim, a entidade insiste na criação de novos canais de acesso às tecnologias 

através de políticas públicas adequadas, uma vez que "Whether or not these 

changes will be revolutionary depends less on technological imperative than 

on how we choose to use these means...”6 (ARTERTON, 1987, p. 38). 

                                                
6 Tradução própria: "Se ou não tais mudanças serão revolucionárias depende menos de imperativos 
tecnológicos do que nos modos como escolhemos utilizar esses meios...". 



 FRANCISCO PAULO JAMIL ALMEIDA MARQUES  15 
CIDADÃO, ELEITOR E USUÁRIO: OBSERVAÇÕES ACERCA DAS CAMPANHAS ELEITORAIS 

DIGITAIS 
 

Em Debate, Belo Horizonte, v.4, n.7, p.7-15, out. 2012. 

Referências 
 
ARTERTON, C. (1987). Teledemocracy: Can Technology Protect Democracy? 
Newbury Park, CA: Sage. 
 
DRUCKMAN, J.; KIFER, M.; PARKIN, M. (2009). The Technological 
Development of Candidate Web Sites: How and Why Candidates Use Web 
Innovations. In: PANAGOPOULOS, C. (Org.). Politicking online: the 
transformation of election campaign communications. University Press, 
Piscataway, p. 21-47. 
 
GOMES, W. Transformações da política na era da  comunicação de massa. São Paulo: 
Paulus, 2004. 
 
MARQUES, F. P. J. A. A Idéia de Democracia em Perspectiva - Crise, 
Avanços e Desafios. Revista On-Line Liberdade e Cidadania, v. 5, p. 1-23, 2009. 
 
MARQUES, F. P. J. A. ; AGGIO, C. ; SAMPAIO, R. C. . Campanhas Online, 
Participação Política e Esfera Pública: O Caso do Plano de Governo 
Colaborativo nas Eleições Brasileiras de 2010. In: CORREIA, João Carlosx; 
MAIA, Rousiley. (Org.). Public Sphere Reconsidered: Theories and Practices. 
Covilhã, Portugal: Livros LabCom, 2011, v. 1, p. 3-21. 
 
MARQUES, F. P. J. A. ; SAMPAIO, R. C. . Internet e Eleições 2010 no 
Brasil: Rupturas e continuidades nos padrões mediáticos das campanhas 
políticas online. Galáxia (São Paulo. Online), v. 22, p. 208-221, 2011. 
 
MARQUES, F. P. J. A. ; SILVA, F.W.O. ; MATOS, N.R. . Estratégias de 
Comunicação Política Online: Uma Análise do Perfil de José Serra no Twitter. 
Contemporanea (UFBA. Online), v. 9, p. 344-369, 2011. 
 
MIGUEL, L. F. Os meios de comunicação e a prática política. Lua Nova, n. 
55-56, 2002. p. 155-184. 
 
OECD. Promise and Problems of E-Democracy: Challenges of Online Citizen 
Engagement, Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD), Paris, 2003. 
 
POSTMAN, N. Tecnopólio – A rendição da cultura à tecnologia. São Paulo: 
Nobel, 1994. 
 
STROMER-GALLEY, J. Online Interaction and Why Candidates Avoid It. 
Journal of Communication, v. 50, n. 4, 2000, p. 111-132. 



VICTOR KRAIDE CORTE REAL 
BICICLETAS E ELEIÇÕES EM SÃO PAULO 

 

Em Debate, Belo Horizonte, v.4, n.7, p.16-19, out. 2012. 

16 

 

 

BICICLETAS E ELEIÇÕES EM SÃO PAULO 
Bikes and the elections in São Paulo 
 

 
Victor Kraide Corte Real 
Universidade de São Paulo (USP) 

nmaciel@iesp.uerj.br 
 

 

Resumo: O presente texto oferece subsídios para o desenvolvimento de um estudo a respeito do impacto nas 
propagandas políticas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, em 2012, diante das discussões levantadas 
pelas entidades Ciclocidade e Instituto CicloBR sobre a situação atual da mobilidade urbana na capital 
paulistana. Para tanto, serão abordados conceitos sobre esfera pública, deliberação e engajamento nas redes 
sociais online, além da apresentação de um modelo teórico-metodológico de análise das discussões na internet. 
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Abstract :  This paper provides grants for the development of a study on the impact in political ads of the 
candidates for mayor of São Paulo, in 2012, before the discussions raised by entities and Ciclocidade 
Institute CicloBR about the current situation of urban mobility in the city of São Paulo. Therefore, concepts 
will be discussed on the public sphere, deliberation and engagement in online social networks, beyond the 
presentation of a theoretical-methodological analysis of the discussions on the Internet. 

Keywords:  Political ads, Internet, bike, São Paulo. 

 

Em maio de 2012, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo – 

Ciclocidade e o Instituto CicloBR de Fomento à Mobilidade Sustentável, 

lançaram uma consulta pública pela internet visando obter respostas para o 

seguinte questionamento: “O que o próximo prefeito e os vereadores podem 

fazer para melhorar as condições dos ciclistas e estimular o uso de bicicletas 

em São Paulo?” 

O questionário ficou aberto até o dia 03/06/2012 e foi divulgado em 

diversos sites, blogs e perfis nas redes sociais relacionados ao universo dos 
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ciclistas paulistanos, dentre eles: Ciclocidade.org.br; Vadebike.org; 

Catracalivre.folha.uol.com.br. 

Segundo as entidades organizadoras, o projeto tem como finalidade 

promover eventos e discussões com os candidatos ao Legislativo e ao 

Executivo, a fim de formular uma carta garantindo o compromisso público 

dos futuros representantes da população com a mobilidade urbana, em São 

Paulo. Neste sentido, além do questionário eletrônico, também foi 

programado um encontro presencial no dia 02/06/2012, aberto a todos os 

cidadãos, para debater os temas em questão. 

O caso mencionado oferece amplas possibilidades de análise 

relacionando traços de engajamento e deliberação proporcionados a partir da 

manifestação de um determinado setor da esfera pública (ciclistas paulistanos), 

e os possíveis impactos dessa ação na propaganda eleitoral dos candidatos às 

eleições municipais de São Paulo, em 2012. Até o momento, a mídia de massa 

convencional não deu tanta cobertura ao assunto, no entanto, a repercussão 

junto aos públicos de interesse ocorreu de forma bastante consistente e 

organizada através da articulação das redes sociais na internet e da promoção 

de encontros presenciais. 

Diante da discussão levantada pelas entidades Ciclocidade e o Instituto 

CicloBR,  podemos, por enquanto, apenas levantar hipóteses sobre os efeitos 

nas campanhas das eleições municipais de 2012, já que até o fechamento deste 

artigo ainda não foram consolidadas e apresentadas as respostas obtidas 

durante os questionamentos propostos durante o mês de Maio/2012. Porém, 

podemos resgatar uma ação anterior, também organizada pelos ativistas do 

grupo CicloBR, durante as eleições municipais paulistanas de 2008. De 

maneira análoga, naquela ocasião, eles formataram questões sobre a 

mobilidade urbana em São Paulo e levaram até os candidatos em segundo 

turno à Prefeitura: Marta Suplicy e Gilberto Kassab. A íntegra das entrevistas, 
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obtidas por Willian Cruz em 24/10/2008, está disponível no site 

Vadebike.org, segue abaixo apenas uma das questões abordadas: 

CICLOBR: A bicicleta sempre esteve associada a Secretaria do 

Verde e Meio Ambiente (SVMA) e nunca a Secretaria de 

Transportes. A CET tem três funcionários especialistas em 

bicicleta e 4.300 especialistas em carro. Devido essa discrepância, a 

SVMA não consegue fazer uma ciclovia. Para fazer uma ciclovia 

ela tem que fazer parceria com o Metrô, Subprefeituras. No seu 

governo você pode criar um órgão que cuide apenas da Bicicleta? 

MARTA: Não sei se posso fazer essa promessa, mas por no 

Transportes tenho certeza que eu posso. É um absurdo ela estar na 

SVMA, você tem toda a razão. Acho que podemos levar para o 

transporte e criar um pequeno núcleo, com gente que entende que 

possa pensar. O que eu acho inadmissível é criar qualquer nova 

via, sem pensar na ciclovia. 

KASSAB: Depois de muitos anos, nós temos na cidade de São 

Paulo, efetivamente uma política voltada para o ciclista. Nós 

inauguramos recentemente a ciclovia da Radial Leste, com 

recursos da prefeitura transferidos para o Metrô, para que ele 

pudesse fazer com mais facilidade, porque é uma área vizinha ao 

Metrô em toda a sua extensão. Fizemos  a ciclovia de Parelheiros, 

estamos em conjunto com o Governo do Estado fazendo o 

projeto da ciclovia das marginais. É evidente que na medida em 

que a gente avança numa política pública de criar novas ciclovias 

você precisa ter mais recursos humanos porque vai crescer a 

necessidade de voltar um pouco da administração pública para o 

processo de administração das ciclovias. Infelizmente essa é uma 

constatação da realidade vinda de governos anteriores que está se 

mudando em nosso governo. 

 

A ciclovia da Radial Leste foi totalmente concluída apenas em 

Outubro/2010, enquanto a de Parelheiros, também mencionada por Kassab 

na entrevista, foi desativada em Março/2011. A preocupação do poder 
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público paulistano com os ciclistas e alternativas para a mobilidade urbana 

ainda parece bem distante da prática, uma luz no fim do túnel foi publicada no 

dia 04/06/2012, no site Prefeitura.sp.gov.br, a partir da notícia “Primeiras 

Escolas de Bicicleta do mundo estão funcionando em São Paulo”, a proposta 

é ensinar regras de trânsito e manutenção das bicicletas aos alunos da Rede 

Municipal de Ensino, além de fornecer a eles bicicletas de bambu, antes 

inéditas no Brasil. 

Vale a pena acompanhar o impacto da discussão levantada pelas 

entidades Ciclocidade e Instituto CicloBR na propaganda política dos 

candidatos à Prefeitura de São Paulo, em 2012. Tendo em vista que, segundo a 

expectativa dos analistas, deverá ocorrer uma polarização da disputa entre José 

Serra (PSDB) e Fernando Haddad (PT), possibilitando na sequência o 

surgimento de uma terceira força representada por Gabriel Chalita (PMDB) 

ou Celso Russomano (PRB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens de divulgação da campanha. 

 

 

   

Imagens de divulgação. Fonte: www.prefeitura.sp.gov.br
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Resumo: En febrero de 2013, Ecuador elegirá las principales autoridades: Presidente y 
Vicepresidente, y asambleístas. En este contexto, se vislumbra: i) un clima extremo de 
confrontación entre el oficialismo y los principales candidatos, ii) una ventaja comprobada del 
Presidente por su alta credibilidad y aceptación, y el aparataje estatal a su servicio y, iii) la 
conformación de un nuevo sistema de partidos.  
 
Palabras c lave :  elecciones Ecuador, incertidumbre, candidato Presidente. 
 
Abstrac t :  In February, 2013, Ecuador will vote for principal authorities, such as: President, 
Vice-president, and congressmen. In this context, it is possible: i) an extreme confrontation 
climate between Correa´s supporters and rivals, ii) a proved advantage for the President due to 
his high credibility and acceptation, the state structure by his side and iii) the design of new 
parties system.  
 
Key words :  Ecuador´s elections, uncertainty, candidate President. 
 
Desde la posesión de Rafael Correa como presidente de Ecuador en enero de 

2007, el país vive en permanente campaña electoral, debido a la importancia que 

el Gobierno ha otorgado a la comunicación política para informar 

periódicamente sobre su gestión, atacar a los enemigos políticos y consolidar la 

imagen del primer mandatario como si fuese un producto de consumo masivo. 
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Incluso, se podría decir que Correa es una marca bien posicionada, no así sus 

ministros y, mucho menos, los asambleístas de su movimiento (Alianza País). Por 

esta razón, hay una dependencia extrema hacia el Presidente. A este escenario 

acompaña la siguiente pregunta: ¿se puede continuar el proyecto de Correa si en 

algún momento no está Correa? Difícil, si no se encuentra alguien que le suceda. 

A pocos meses de las próximas elecciones, el tablero electoral da muestras de un 

Presidente encabezando las preferencias de voto, ya que –como se advirtió- 

nunca ha descuidado su estrategia de comunicación política, pero también ha 

sido un gestor de proyectos de inversión social, infraestructura y, sin lugar a 

dudas, le acompaña un carisma que no ha sido superado por un contendor 

todavía. A diferencia de los demás rivales, el Presidente cuenta con toda la 

maquinaria del Estado para hacer todo tiempo campaña junto con la sobre 

exposición mediática a la que tiene acostumbrados a todos los ecuatorianos. Para 

muestra un botón: Rafael Correa intervino en el 2008 en 233 alocuciones a 

manera de cadenas (LÓPEZ, 2010, p.42). A este mismo ritmo se ha movido 

durante todo su mandato7.  

Un punto a favor de Correa son los altos índices de aceptación y credibilidad que 

promedian el 50%, porcentaje que es muy superior a todos los presidentes de 

Ecuador desde el retorno a la democracia en 1979; no obstante cuando inició su 

mandato estas cifras casi alcanzaban el 80%. La caída de estos índices puede 

explicarse por el mismo desgaste que produce el ejercicio del poder, el estilo de 

confrontación permanente con rivales políticos y los medios de comunicación 

privados, la entrada en escena del mapa electoral de otras alternativas tanto de 

izquierda y derecha. 

                                                
7 LÓPEZ, Gerson (2010): “Chávez vs. Medios. ¿Una batalla simbólica?”. Revista Venezolana de Ciencia Política. No. 
38. (julio-diciembre): 31-52.	  
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Lo que sí está claro, es que Correa no ha podido consolidar la izquierda, ya que a 

cinco años de Gobierno, sus más cercanos colaboradores se han alejado de él e, 

incluso, ahora participan con el movimiento de la Coordinadora Plurinacional de 

las Izquierdas y su candidato es Alberto Acosta, quien fue el ideólogo de la 

“revolución ciudadana de Correa”, ex ministro de Energía y ex Presidente de la 

Asamblea Constituyente. Por lo tanto, en esta elección Correa está distanciado de 

los aliados originarios y, sobre todo, del movimiento indígena, que tiene un gran 

poder de movilización nacional.  

La entrada en escena de Alberto Acosta como candidato introduce una nueva 

variante en el proceso electoral: la disputa del mismo nicho de votos de Correa. 

Es decir, entre el candidato Presidente y el ex hombre fuerte del Gobierno habrá 

movilidad de votos de lado y lado. Un aspecto interesante es el capital político de 

Acosta, ya que es un personaje con credibilidad y considerado honesto, pero sin 

perder de vista sus posturas radicales en temas de conservación ambiental, anti 

imperialismo, defensa de la soberanía, entre las más significativas. Entonces, una 

vez más la izquierda se presenta fragmentada para estas elecciones. Otro rasgo 

distintivo de Acosta es que su temperamento es diametralmente opuesto al de 

Correa.  

Como un segundo aspecto, esta campaña adelanta señales de alta confrontación 

política, debido al estilo del candidato-Presidente, así como por ciertos rasgos de 

la cultura política ecuatoriana: ataques personales en vez de presentación de 

propuestas. Un rasgo evidente de lo que puede suceder son los mutuos ataques y 

acusaciones entre el ex Presidente Abdalá Bucaram, exiliado en Panamá y Rafael 

Correa. El primero le acusa al primer mandatario de haber faltado a su palabra de 

permitirle el retorno, mientras que el segundo niega todo rastros de acuerdo 

político. Este pasaje de la vida política se ha convertido en una novela de 

acusaciones y enredos.  
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Un aspecto curioso de esta campaña, pese a que es un rasgo permanente de la 

estrategia de Correa, es la confrontación contra los medios de comunicación 

privados, como si estos fuesen actores políticos en contienda electoral. Parece 

que el vacío de una inexistente oposición orgánica dio rienda suelta para que 

Correa de manera creativa encuentre en los medios al actor opositor. En este 

sentido, habrá que analizar cuál es la respuesta de los medios, es decir a qué 

candidato favorecen con las coberturas periodísticas, tiempo de hablar de ellos y 

sus propuestas, entre otras cosas. 

El populismo clientelar no estará exento en la lid electoral, ya que el anuncio del 

multimillonario Álvaro Noboa de correr por quinta vez por las elecciones 

presidenciales, recuerda el poder económico que él tiene –al igual que en las 

anteriores contiendas- para ir por los pueblos regalando sillas de ruedas, 

prestando servicios de salud con brigadas médicas, entregando productos de 

primera necesidad e, incluso, microcréditos. Toda esta estrategia acompañada con 

mensajes alusivos a Dios. Este populismo de derecha ofrece en campaña un 

prometedor programa de inversión social, pero apoya medidas de libre mercado 

como plan de Gobierno. Noboa se ha enfrentado en las urnas dos veces contra 

Correa.  

Otro de los rasgos del contexto electoral es la incapacidad de la oposición de 

propiciar la candidatura de un solo candidato como en Venezuela. Pareciera que 

los opositores están convencidos que cada uno, desde sus posiciones, puede 

derrotar a Correa, cuando en la realidad saben que el Presidente les lleva una 

amplia ventaja. Pese a que candidatos como el ex presidente Lucio Gutiérrez ha 

llamado a la concertación y la búsqueda de acuerdos políticos, sin embargo las 

diferentes tiendas políticas se han negado. A mayor fragmentación, mayores 

posibilidades del candidato Presidente de ganar las elecciones. 
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Una sorpresa en el tablero político es la entrada a la contienda presidencial del ex 

banquero Guillermo Lasso, quien está segundo en la mayoría de encuestas de 

opinión en intención de voto, pero muy lejos del Presidente. Este actor político 

tuvo un efímero paso por la administración pública como Ministro de Economía 

del ex presidente Jamil Mahuad y Gobernador de Guayas en la administración del 

también ex presidente Lucio Gutiérrez.La imagen de Lasso ha estado relacionada 

con la empresa privada y, en mayor medida, con la banca. No obstante, su 

popularidad ha ido creciendo por el uso de la propaganda que realiza como 

escritor, emprendedor, persona exitosa. A diferencia de los demás candidatos, los 

mensajes de su pre campaña giran en torno del diálogo, la concertación, la 

búsqueda de soluciones. 

En mayor o menor intensidad, los mensajes de campaña de los candidatos se 

centran en tres problemáticas que el Gobierno de Correa no ha podido 

solucionar: la delincuencia, desempleo  y la falta de credibilidad de las 

instituciones. La mayoría de encuestas han determinado que los ecuatorianos 

temen por su seguridad, miran un escenario desolador en la búsqueda de nuevas 

oportunidades de trabajo y hay descrédito en los poderes del Estado. Respecto 

del empleo, la situación es determinante, ya que el Ecuador cuenta con el mayor 

porcentaje de jóvenes en capacidad de trabajar como nunca antes. 

Respecto de la conformación de la Asamblea, se avizora un panorama no 

favorable al movimiento del Presidente, ya que no ha podido gestionar desde su 

posesión leyes que eran consideradas como prioritarias para la “revolución 

ciudadana” como la de Aguas, Comunicación, Hidrocarburos, entre otras. 

Tampoco ha podido mantener una mayoría sólida en la Asamblea y ha tenido 

que recurrir al voto de asambleístas autodenominados “independientes”. Vale 

anotar que el oficialismo ha reducido el número de asambleístas desde la 

aprobación de la nueva Constitución en el 2008. Esta es una piedra en el zapato 
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para Correa, ya que pese a que la Constitución prevé un presidencialismo fuerte, 

no obstante el Ejecutivo puede tener muchas trabas sin mayoría en la Asamblea. 

Tampoco está muy clara la conformación del nuevo sistema de partidos, pues a 

partir de su colapso en el 2002, en donde salieron de la escena política los 

principales partidos (PRE, ID, PSC, DP) y entraron dos nuevos (PSP y PRIAN), 

no se ha podido estructurar un nuevo sistema. Por el momento, hay un 

predominio del movimiento del Presidente, la segunda fuerza política es el PSP 

del ex presidente Lucio Gutiérrez y se vislumbra intentos de recomposición de 

los partidos tradicionales (PSC, PRE), pero con muchas dificultades. Cabe anotar 

que históricamente no hay niveles de institucionalización de los partidos, por los 

altos grados de volatilidad electoral, débiles vinculaciones con las bases sociales y 

cacicazgos.  

Sin embargo, se prevé de antemano la conformación de dos bloques. Uno del 

oficialismo y otro, del partido que lidera el ex presidente, Lucio Gutiérrez. Habrá 

que ver qué estrategias utilizan los nuevos candidatos: Guillermo Lasso, Alberto 

Acosta y Álvaro Noboa con el PRIAN para alcanzar un bloque representativo en 

la Asamblea. 

Al igual que en otras elecciones se avizora un voto regional, es decir que los 

partidos priorizarán el voto de las provincias de mayor concentración 

demográfica de la Sierra, Costa y Amazonía, pero con nuevas reglas del juego ya 

que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación de distritos en 

Pichincha y Guayas, las de mayor población. En la conformación del binomio 

Presidente y Vicepresidente con seguridad habrá presencia de políticos 

provenientes de las Sierra y la Costa y viceversa. Además, de la incorporación a 

estas fórmulas de líderes mujeres será un camino a seguir de los binomios con 

mayores posibilidades. 
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Dentro del contexto internacional, las elecciones de Venezuela pueden influir en 

el ámbito nacional, debido a la cercanía de Correa con el presidente Chávez. En 

el caso que gane el coronel en Venezuela, se puede advertir un respiro para la 

“revolución ciudadana” debido a los acuerdos y tratados internacionales que 

promueven los dos en el esquema de integración como la ALBA, la CELAC y 

UNASUR, además de acuerdos bilaterales de cooperación en diferentes materias, 

sin perder de vista el posicionamiento ideológico que impulsan en la región y el 

mundo. En el caso de una derrota del coronel, el gobierno de Ecuador tendrá 

que analizar cuáles son los criterios en los que mantendrá el diálogo con el nuevo 

Presidente. Sin embargo, el Capriles Radonski ha manifestado que seguirá 

impulsando la integración con los países de la región, en caso de llegar a la 

Presidencia. 

Un aspecto negativo en el periodo pre electoral es la dificultad que ha tenido el 

Consejo Nacional Electoral (CNE) de fortalecerse como una institución libre de 

cuestionamientos e independencia del poder Ejecutivo. A inicios de agosto, su 

titular denunció a la ciudadanía que el proceso de recolección de firmas realizado 

por los partidos y movimientos fue vicioso por cuanto había un alto porcentaje 

de firmas falsas, que los dejaba sin capacidad de inscripción. Este anuncio fue 

contraproducente, pues meses antes el CNE había calificado a algunos partidos y 

ahora volvía a verificar las firmas, mientras que por otro lado, este anuncio se 

hacía a pocos meses de las elecciones, dejando poco tiempo para que los partidos 

y movimientos consigan nuevas adscripciones. 

No se entiende, entonces, cómo el CNE calificó antes a varios partidos y luego 

provoca un remezón, volviendo a verificar las firmas de adscripción de todos los 

partidos y movimientos. Este proceso, le tomó al CNE semanas para resolver y 

hasta la fecha que se escribe este artículo de opinión no termina de revisar las 

firmas, requisito para competir electoralmente. Varios analistas coinciden en que 
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la obligatoriedad de pedir un porcentaje de firmas a los partidos para su  

reinscripción fue un error, si se considera el desprestigio que éstos tienen desde 

hace varios años. 

El desempeño del CNE es clave para garantizar el proceso electoral, el desarrollo 

de la campaña y la entrega de resultados, pero hay una atmósfera de desconfianza 

hacia este poder del Estado. Como se puede ver, el panorama electoral es 

complejo y todavía incierto, pese a que el candidato Presidente sigue al frente en 

las encuestas en la intención de voto. 
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O surgimento da internet, em 1969 e, principalmente, a invenção da World 

Wide Web (www)8 em 1989, permitiram que cidadãos comuns, sem sair de suas 

casas, conectassem-se, trocassem informações e pesquisassem sobre os mais 
                                                
8A World Wide Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial"; também conhecida 
como Web e WWW) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados 
na Internet. Os documentos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. Para visualizar a 
informação, pode-se usar um programa de computador chamado navegador para descarregar informações 
(chamadas "documentos" ou "páginas") de servidores web (ou "sítios") e mostrá-los na tela do usuário. O 
usuário pode então seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar informações 
de volta para o servidor para interagir com ele. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web. 
Acesso em 25 de setembro de 2012. 
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variados temas em tempo real, através do simples acesso a computadores 

conectados à rede. Esta nova possibilidade veio acompanhada, e não haveria 

de ser diferente, do crescente debate - de vertentes otimistas e pessimistas - 

acerca do impacto deste novo meio sobre o sistema democrático. 

Com o passar do tempo e superada a fase de discussão sobre potenciais 

(positivos ou negativos) da internet para a democracia, muitas pesquisas têm 

se debruçado a fim de verificar as reais possibilidades da internet para o 

aprimoramento de requisitos democráticos básicos, que vão desde o 

provimento de informação clara e de qualidade que munam o cidadão de know 

how não apenas para escolher bem seus representantes em tempos de eleição, 

como também para acompanhá-los, monitorá-los e vigiá-los, até a 

possibilidade de influência efetiva do cidadão na tomada de decisões políticas.  

É, portanto, neste contexto que o presente trabalho procura traçar as 

principais potencialidades do ambiente online em prol do aprimoramento de 

requisitos democráticos a partir, primeiramente, da delimitação do termo 

democracia digital, que neste contexto faz-se totalmente necessária. 

O que a internet pode, de fato, fazer pela democracia 

Aqui, podemos começar com uma afirmação que tentaremos provar ao longo 

do trabalho, a saber, defendemos que não é possível assegurar que a internet 

supre as diversas deficiências democráticas, mas acreditamos que ela 

potencializa ou, no mínimo, facilitar as ações da esfera civil em diversas 

atividades importantes para as democracias modernas, como, por exemplo: 

“exercer pressões sobre o sistema político, coordenar ações entre movimentos 

sociais, realizar mobilizações (presenciais ou mesmo online), trocar material 

político relevante, criar bancos de dados” (SAMPAIO, 2010, p. 46-47). 

Nesta mesma linha de pensamento, Gomes (2005) considera a internet um 

recurso valioso para a participação política, pois além de oferecer meios para a 

expressão política e alternativas que podem influenciar os agentes da esfera 
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política, apresenta, em seus dispositivos, instrumentos para que os cidadãos se 

tornem politicamente ativos. A partir deste ponto de vista, acredita-se, 

portanto, que através deste novo ambiente, um cidadão, ou um grupo da 

sociedade civil, pode se comunicar e se inter-relacionar - sem mediações 

necessariamente institucionalizadas - com outros cidadãos, o que promoveria 

uma ampla reestruturação dos negócios públicos e conectaria, assim, governos 

e cidadãos (GOMES, 2005). 
Nesse sentido, a internet pode desempenhar um papel importante na 
realização da democracia deliberativa, porque pode assegurar aos 
interessados em participar do jogo democrático dois dos seus requisitos 
fundamentais: informação política atualizada e oportunidade de 
interação. (Ibidem, p. 220). 

A ubiquidade das redes de tecnologia também é apontada por Chadwick 

(2003) como capaz de oferece possibilidades de crescimento de participação 

política de modo a remodelar o Estado para formas mais abertas e interativas 

de organizações das atividades do setor público. Nesta linha, ao questionar 

qual seria o melhor uso das TICs para o melhoramento da democracia, o 

autor aponta duas maneiras distintas pelas quais a internet pode propiciar a e-

democracia, a saber: consulta e deliberação, onde, na primeira, as TICs 

facilitariam a comunicação entre as opiniões dos cidadãos e o governo, 

enquanto na segunda haveria uma interatividade mais complexa, horizontal e 

multidirecional que originaria, segundo o autor, o conhecimento discursivo. 

A possibilidade de melhorar o acesso à deliberação dos órgãos públicos 

também é apontada por Kakabadse e colegas (2003) como um benefício das 

novas tecnologias de informação. Para estes autores, as tecnologias de 

informação podem tornar o funcionário público mais accountable para os 

cidadãos, além de facilitar as assembleias eletrônicas. 

Como se pode observar, o argumento desses autores tem sido no sentido de 

perceber que as deficiências do sistema de democracia liberal representativa 

podem ser remediadas através das novas tecnologias da informação que, por 

suas características, viabilizam diversos processos que podem fomentar 

valores democráticos, como accountability, participação política, mobilização 
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social, discussão política e deliberação pública, auxiliando, portanto, no 

aprimoramento da democracia liberal representativa (CHADWICK, 2003; 

COLEMAN, S. SPILLER, 2003; GOMES, 2005; SAMPAIO, 2010). 

Delimitando a e-democracia 

Para que se saiba o que a internet pode, efetivamente, fazer pela democracia, é 

necessário, primeiramente, esclarecer a que democracia se refere aqui. Nesse 

sentido, não se trata de aspectos como processos de decisão que se beneficiam 

da conexão digital, mecanismos digitais para viabilizar a pressão popular ou, 

ainda, a simples digitalização da democracia, que funcionaria como delivery dos 

serviços públicos (GOMES, 2005, p.221), sendo não mais que a forma digital 

das instituições do Estado democrático (ou governo eletrônico). A 

“digitalização” de um partido, por exemplo, não pode nem deve ser definida 

como democracia digital. Isto seria atribuir ao termo um conceito pouco 

exigente, visto que a digitalização do Estado pode não colaborar em nada para 

o aprimoramento da democracia. Neste contexto cabe questionar, então, que 

práticas colaborariam para este aprimoramento da democracia. 

Em primeiro lugar, e antes mesmo de se falar sobre aprimoramento da 

democracia, é preciso que se defina qual o conceito de democracia digital, cuja 

materialização, linhas gerais, perpassa pela manutenção e aperfeiçoamento das 

práticas democráticas que, por esta lógica, devem ser alcançadas por meio do 

digital. Em outras palavras, considerando que as democracias modernas são 

democracias liberais representativas9, que se configuram por uma esfera da 

decisão política apartada da sociedade ou esfera civil (GOMES, 2005), o 

intuito é que o digital possa corrigir as deficiências desta democracia, 

oferecendo remédios ou soluções viáveis. 
The reality is that the citizens of a representative democracy cannot be 
truly present at the point of policy formation and legislative decision-

                                                
9 Gomes (2005) nos recorda que as democracias liberais representativas têm como característica, além da 
autonomia dos partidos políticos em face da sociedade civil, o fato de que as duas esferas – civil e política - 
precisam interagir, constitucionalmente, “apenas no momento da renovação dos mandatos, restringindo-se o 
papel dos mandantes civis à decisão, de tempos em tempos, sobre quem integrará a esfera que toma as 
decisões propriamente políticas” (GOMES, 2005, p.216). 
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making. That is why they need to be represented. Political representation 
becomes necessary when citizens are removed—physically, cognitively, 
or otherwise—from the locus of public decision-making and their 
interests, preferences, and values have to be expressed via an aggregating 
medium. (COLEMAN, 2009, p.94). 

Desta maneira, para que seja possível indicar os melhores remédios e 

soluções, é preciso que se tenha conhecimento sobre quais são as 

deficiências10 da democracia liberal representativa. Conhecendo-as, se saberá 

se o digital pode, por exemplo, integrar novos desenhos institucionais para 

demandas que não são atendidas, ou demandas que não são bem atendidas 

pelos meios tradicionais de democracia liberal. 

Neste sentido, se considera que o controle cognitivo da população sobre o 

funcionamento do sistema, atores e instituições políticas, é um aspecto que 

pode ser aperfeiçoado pelas ferramentas proporcionadas pelo digital, 

enquanto o aumento dos níveis de participação do cidadão e a promoção da 

transparência são viáveis a partir de ferramentas e iniciativas disponíveis na 

web, e consistem em atividades que, possivelmente, o cidadão não teria meios 

de praticar fisicamente. Estas atividades são, portanto, exemplos do que é 

chamado aqui de suplementação de déficits democráticos. 

A lógica que se segue é que o digital lida com a democracia entendida como 

relação com os seus princípios básicos, como transparência, informação, 

monitoramento, acompanhamento, participação e deliberação. São estes 

princípios que, materializados, consistem no que será chamado aqui de 

requisitos democráticos. 
Por “teor democrático” e “requisitos da democracia” tenho em vista 
aspectos relacionados ao conceito de democracia que são comumente 
aceitos no padrão dos Estados democráticos modernos, numa lista que 
inclui, pelo menos, a garantia e/ou o aumento das liberdades de 
expressão, de opinião e de participação, a garantia e/ou o aumento dos 
meios e oportunidades de accountability ou de transparência pública dos 
governos via internet, a garantia e/ou o aumento das experiências de 
democracia direta, numa base online, mais instrumentos e oportunidades 
de participação do cidadão nas esferas de decisão sobre políticas públicas 
e administrativas dos governos, incremento do pluralismo, da 
representação das minorias e da consolidação dos direitos de indivíduos 
e dos grupos socialmente vulneráveis. (GOMES, 2011, p. 28). 

                                                
10 Entende-se, por deficiências, os fatores motivacionais da chamada, por alguns teóricos, crise da democracia 
representativa. 
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Assim, tem-se uma iniciativa de democracia digital quando, por meio do 

digital (da web) se consegue o aprimoramento destes requisitos, 

suplementando, desta maneira, déficits da democracia liberal representativa ou 

reforçando seus aspectos. 

O que se acredita, com esta ideia, é que Estados com um alto nível de 

transparência e accountability, por exemplo, se empenham em desenvolver 

mecanismos, ferramentas e iniciativas que visem, através do digital, uma maior 

participação do cidadão nos processos de decisão política, seja através de 

canais para a expressão de reivindicações civis, de mecanismos de consulta ou 

petição pública ou, ainda, de fóruns para a troca de argumentos e deliberação 

entre os cidadãos. É, portanto, a materialização do conceito de democracia 

digital, que perpassa, desta maneira, pela tentativa de desenvolver ferramentas 

no sentido de suplementar os déficits da democracia. 

No caso do Brasil, em específico, o desenvolvimento de ferramentas que 

visem, por meio do digital, a produção da transparência como instrumento 

capaz de gerar visibilidade às ações dos atores políticos, muitas vezes, 

constrangendo-os, pode consistir em uma alternativa ao histórico de prática 

de corrupção política advindo da herança patrimonialista brasileira11 (Faoro, 

2001). Este seria um exemplo de suprimento de déficit democrático por 

intermédio de iniciativas digitais, onde o déficit está no desenho institucional 

da democracia brasileira, passível a corrupção, e o suprimento está no 

constrangimento daqueles que a praticam. 

Dessa maneira, a perspectiva que se adota aqui é de que a internet pode 

exercer, sim, um papel ativo no jogo político, pois se configura como uma 

ferramenta com considerável potencial de contribuir para avanços 

democráticos, uma vez que possui recursos tecnológicos capazes de prover, 

por exemplo, informação política atualizada, transparência, deliberação 

pública e prestação de contas. 
                                                
11 Não é o objetivo, aqui, decorrer sobre a herança patrimonialista brasileira. Para maiores informações, vide 
Raymondo Faoro (2001). 
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Em suma, a partir da ideia exposta por Gomes (2005) que diz que “a 

democracia digital se apresenta como uma oportunidade de superação das 

deficiências do estágio atual da democracia liberal” (p. 217) considera-se aqui, 

da mesma maneira, que a democracia digital consiste em elementos que, no 

universo das comunicações digitais, visam: (1) suplementar as deficiências da 

democracia liberal representativa, ou (2) reforçar aspectos desta mesma 

democracia. 
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O avanço da extrema-direita na Europa 

A Europa atravessa uma crise político-econômica que suscita uma 

série de questões que preocupam a população de muitos países da zona do 

Euro. Aliado a isso, tem-se o crescimento e fortalecimento dos partidos de 

extrema-direita que se valem de políticas de união nacional, de recuperação 

econômica, melhoria nas taxas de desempregos e combate à imigração nos 

países que veem na entrada de estrangeiros a razão do agravamento de 

problemas econômicos, e não toleram as diferenças culturais e religiosas. 

Em muitos países europeus, a chamada extrema-direita avança em 

defesa de um projeto de identidade que visa o fortalecimento de seus 
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estados nacionais. Uma das bandeiras mais fortes é o combate à entrada de 

estrangeiros nos países. Outro importante aspecto, é que a extrema-direita 

acredita que a União Europeia favorece não favorece o fortalecimento das 

culturas nacionais que, relativizadas, acabam proporcionando a emergência 

de uma cultura europeia. 

A extrema-direita portuguesa e o contexto político  

De acordo com Castro (2011), a Espanha teve influência de valores 

pós-materialistas em suas atitudes políticas mais próximas dos países 

desenvolvidos, o que não se observa em Portugal, onde os indícios de um 

processo de mudança de valores foram tardios. Também oposto ao que 

ocorreu em outros países, o novo eixo de polarização em Portugal aparenta 

ser diferente à tradicional clivagem entre esquerda e direita e, desse modo, 

os temas alinhados com as novas manifestações no quadro da esquerda e, 

também, a sua reação conservadora foram, de algum modo, “absorvidos 

(em termos ideológicos) pelos partidos tradicionais” (FREIRE, 2003, p.350 

apud CASTRO, 2011, p.770). 

A formação de uma direita em Portugal ainda sofria o peso do 

constrangimento, segundo Castro (2011), de uma memoria negativa de um 

período de revolucionário. A partir da transição iniciada com a Revolução 

de 25 de abril de 1974, a extrema direita em Portugal foi mantida em uma 

posição marginal, afastados na arena política. A retomada de um discurso 

nacionalista se deu por jovens, no Movimento de Ação Nacional, fundado 

em 1985. O movimento integrou o terceiro momento da extrema direita na 

Europa. Já na década de 1990, o discurso do Movimento já estava mais 

refinado e houve o surgimento de novas frentes de direita em Portugal.  

Portugal, hoje, atravessa um período de crise, assim como outros países da 

zona do Euro, e optou pelo continuísmo ao reeleger o economista Aníbal 

Cavaco Silva. Em sua última gestão, o país já vinha enfrentando os reflexos 
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da crise europeia, e como medida o presidente adotou planos de austeridade 

orçamental. 

Em 2010, a situação de Portugal se encontrava agravada. O país não 

conseguiu barrar a crise econômica e teve vários setores de sua economia 

afetados, a exemplo do índice de desemprego à época atingiu a marca de 

11,1%.  

Importante, ainda, retomar a situação dos partidos políticos 

portugueses quanto à sua representação legislativa. Dessa forma, é possível 

ter uma noção de sua atual visibilidade e poder de atuação. 

Tabela 1 – Partidos políticos em Portugal (situação em 2012) 
Com representação parlamentar na 
legislatura 2011-2014 
 

Partidos sem representação 
parlamentar 
 

Esquerda Esquerda 
BE - Bloco de Esquerda 
PCP – Partido Comunista Português 
PEV – Partido Ecologista “Os Verdes” 
 

PAN – Partido pelos Animais e pela 
Natureza 
PCTP/MRPP – Partido Comunista dos 
Trabalhadores Portugueses/Movimento 
Reorganizativo do Partido do Proletariado 
POUS – Partido Operário de Unidade 
Socialista 
PH – Partido Humanista 

Centro Esquerda Centro Esquerda 
PS – Partido Socialista 
 

PDA – Partido Democrático do Atlântico 
PTP – Partido Trabalhista Português 
 

Centro Direita Centro 
PPD/PSD – Partido Popular 
Democrático/Partido Social Democrata 
 

MEP – Movimento Esperança Portugal 
MPT – Partido da Terra 
 

Direita 
 

Centro Direita 
 

CDS/PP – Centro Democrático 
Social/Partido Popular 
 

 
PLD – Partido Liberal-Democrata 
 

Coligações Direita 
CDU (PCP-PEV) – Coligação 
Democrática Unitária 
 

PND – Nova Democracia 
PPV – Portugal pro Vida 
PPM – Partido Popular Monárquico 
PNR – Partido Nacional Renovador 

Fonte: Portal do Eleitor. Elaborado pela autora 
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A direita radical portuguesa não consegue expressivo respaldo entre o 

eleitorado e, como ressalta Norris (2009) é possível que seja reflexo de um 

passado autoritário que promoveu uma reação das democracias populares. 

Tal situação também é percebida na Espanha, conforme destaca a autora.  

 
Eleições presidenciais de 2011 
 

Em 23 de janeiro de 2011, Portugal escolheu seu novo presidente. De 

acordo com o sistema eleitoral português, qualquer cidadão de nacionalidade 

portuguesa, que possua mais de 35 anos de idade está habilitado a concorrer 

às eleições presidenciais. Para tanto, ele necessita reunir entre 7500 e 15000 

assinaturas de eleitores e entregá-las ao Tribunal Constitucional. Para ser 

eleito, o candidato precisa obter 50% dos votos mais um, e caso isso não 

ocorra é convocada uma segunda rodada (volta) entre os dois candidatos 

mais votados. 

Em 2006, o candidato representante da frente de centro-direita 

(candidato único), Cavaco Silva, venceu ainda no primeiro turno com 50,5% 

dos votos. A disputa foi mais marcante contra dois candidatos do Partido 

Socialista (que estava no poder): o ex-presidente Mário Soares e Manuel 

Alegre. 

Em 2011, a disputa presidencial teve como principais candidatos o 

então presidente que buscava a reeleição, Aníbal Cavaco Silva, o 

representante de centro esquerda, Manuela Alegre, e o candidato 

independente, Fernando Nobre. Cavaco Silva foi reeleito com grande 

vantagem sob seus adversários, obtendo 52.94% dos votos.  

Cavaco Silva se candidatou com apoio dos partidos de centro-direita 

e de direita, o PSD e CDS-PP. No entanto, o partido considerado de 

extrema-direita, o PNR (Partido Nacional Renovador) não ofereceu apoio 

formal a nenhum candidato e não possui representação parlamentar. 
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Observou-se a campanha de Cavaco Silva, principalmente suas 

participações em debates na TV e pode-se destacar como principais 

propostas e estratégias: 

a) Cooperação estratégica: seria uma cooperação entre todos os órgãos 

de soberania, de modo a alcançar objetivos nacionais comuns. Como 

exemplo, o candidato cita a projeção da língua portuguesa na cena 

internacional; o prestigio e a coesão das forças armadas; o reforço das 

relações com os países africanos de língua oficial portuguesa; 

b) Necessidade de um presidente com habilidades para resolver a crise 

econômica; 

c) Candidato com apoio de líderes políticos europeus; 

d) Propostas de recuperação da economia e independência econômica 

de Portugal, e redução do desemprego. 

Destaca-se que a economia é um importante balizador do 

posicionamento ideológico dos partidos, no entanto, não é o único fator. 

Alguns partidos se ancoram na implementação de políticas sociais mais 

abrangentes, na promoção de programas sociais e garantia de mais frentes 

de trabalho, como argumentam Anderson e Camiler (1996). Tais propostas 

são mais próximas de partidos localizados na centro-esquerda ou esquerda. 

Dentre estratégias destacadas de Cavaco Silva, não é possível observar as 

características mencionadas acima.  

Importante ressaltar que as estratégias mencionadas permitem diferenciar 

Cavaco Silva dos demais candidatos, isolando-o na extrema-direita. Isso 

porque os demais candidatos, em especial Fernando Lopes, destacam em 

suas propostas as questões sociais e valorizam a figura do trabalhador.  

Os pontos defendidos pelo candidato em questão concordam com as 

proposições de Norris (2009), para quem os partidos de direita radical 

atendem às demandas do eleitorado, para além de questões ideológicas.  
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(...) a chave para o êxito da direita radical reside na complexa 
interação entra a demanda do eleitorado e a oferta dos partidos 
em condições de concorrência imperfeita em uma eleição de 
mercado regulamentado. (NORRIS, 2009, p.13, tradução 
nossa).12 

Norris (2009) sustenta, porém, que não há argumentos suficientes, 

ainda, que expliquem em sua totalidade o avanço da extrema direita na 

Europa. 

Interessante notar que durante a campanha, Cavaco Silva manteve 

suas propostas pareadas aos anseios dos eleitores e em acordo com o que se 

poderia esperar ao seu alinhamento partidário. No entanto, após um ano de 

seu segundo mandato, ele se mostrou preocupado com o avanço da 

extrema-direita na Europa e dos eurocéticos. Como explicitou em diversas 

aparições na mídia: 

Isso deve levar os líderes europeus todos a pensarem sobre aquilo que é necessário fazer 

para que os europeus acreditem na mais-valia da construção europeia. (Em entrevista 

ao jornal Agência Financeira, em 07 de maio de 2012). 

Um directório de apenas dois países, num conjunto de 27 [Alemanha e França], não é 

solução de coesão e equidade num projecto que interesse a todos. (Em entrevista ao 

InterJornal, em 07 de maio de 2012). 

Além disso, o presidente demonstrou insatisfação com a 

concentração de poder em apenas dois países da União Europeia: Alemanha 

e França; ainda que ambos, principalmente a Alemanha, sejam responsável 

por ajudas financeiras para a recuperação emergencial da economia de vários 

países da Zona do Euro, entre eles, Portugal. 

Quanto ao voto em Cavaco Silva, partindo da premissa de Norris 

(2009), para quem a Escolha Racional explicaria o crescimento dos partidos 

de direita radical, é possível inferir que os eleitores fizeram uma análise 

                                                
12 “...la clave para el éxito de la derecha radical reside en la compleja interacción entre la demanda del 
electorado y la oferta de los partidos bajo las condiciones de competencia imperfecta de un mercado 
electoral regulado”. (NORRIS, 2009, p.13). 
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retrospectiva com uma projeção para o futuro, como sugere um dos 

modelos propostos por Fiorina (1981). Interessante notar que a situação 

econômica de Portugal não estava boa, no entanto o candidato em questão 

não se responsabilizou pelos problemas e apostou em um discurso contrário 

à centralidade de diversas questões e decisões relativas à União Europeia na 

Alemanha e na França, evidenciando a necessidade de fortalecer o Estado e 

torná-lo mais independente, como mencionado anteriormente. 

Considerações finais 

Os partidos de extrema-direita ganham força na Europa a partir de 

um discurso que se sustenta nas falhas da economia e da política vigentes. 

Os argumentos são nacionalistas e procuram afastar o imigrante, e toda sua 

bagagem religiosa e cultural. 

A eleição presidencial de 2011 em Portugal foi tomada como 

exemplo, a fim de observar os argumentos utilizados pelo candidato eleito 

(reeleito), Aníbal Cavaco Silva, considerado representante da extrema-

direita. Para tanto, foram analisados os três debates dos quais o então 

candidato participou, em dezembro de 2010. 

Importante mencionar que a opção por traçar um breve panorama do 

avanço na extrema-direita na Europa contribuiu na compreensão dos 

argumentos utilizados por Aníbal Cavaco durante a sua campanha e, em 

especial, nos debates analisados. Observou-se, assim, que as principais 

estratégias do candidato versavam sobre a economia e a unidade nacional, e 

cabe dizer que não foram registradas propostas sociais. 

Em Portugal, na candidatura de Aníbal Cavaco Silva, não se observou 

programas de combate à entrada de imigrantes no país, tampouco propostas 

de oposição ao islamismo. No entanto, as principais propostas foram a 

busca por unidade e valorização nacional, e busca por independência 

econômica o que não é compatível com a situação de interdependência dos 

países da União Europeia.  
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Na última década, o Brasil tem testemunhado uma das modificações 

estruturais mais transformadoras de sua história. A recente ascensão da classe 

média, acompanhada da redução dos índices de pobreza e desigualdade social 

no país, tem se convertido em agenda de pesquisa interdisciplinar: áreas do 

conhecimento como a Economia, a Demografia, a Sociologia e a Ciência 

Política têm se debruçado sobre o tema, de modo a esgotar a aplicabilidade de 

teorias sobre o assunto. Em termos práticos, essa transformação econômica é 

observada no aumento do número de cartões de crédito ativos no Brasil, bem 

como no crescente montante de financiamentos de bens duráveis.  

A nova classe trabalhadora é o retrato perfeito do Brasil em transição 

demográfica, econômica, social e política: parte da relevância que o país 

assume em termos macroeconômicos nos últimos anos refere-se à relativa 

blindagem do sistema interno em relação aos efeitos das crises internacionais, 

o que só foi possível graças ao movimento do mercado interno, estimulado 

por meio do aumento do consumo do novo estrato e pelos estímulos 

governamentais ao empreendedorismo, por meio da concessão de 

microcrédito. Observa-se que, a despeito da clareza com que a parcela da 

população brasileira que sofreu essa ascensão percebe seu relativo 
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empoderamento financeiro, o consenso sobre a abrangência, validade e até 

mesmo existência efetiva desse fenômeno não existe na comunidade 

acadêmica.  Todavia, esta temática segue como uma das mais importantes para 

que se compreenda a dinâmica socioeconômica brasileira nos últimos anos, e 

até mesmo para que se possa conjecturar acerca do futuro do regime brasileiro 

enquanto país que assume posições centrais no cenário político internacional.  

O sociólogo brasileiro Jessé de Souza foi uma das personalidades do 

meio acadêmico nas Ciências Humanas mais sucedidas na empreitada de 

desvendar as motivações e implicações sociológicas do fenômeno da ascensão 

econômica e social de aproximadamente 40 milhões de brasileiros, entre os 

anos de 2001 e 2011. Tendo realizado importantes estudos a respeito da 

desigualdade social, teoria da modernização e cidadania no Brasil, Souza 

repete o sucesso na obra “Os batalhadores brasileiros – Nova classe média ou 

nova classe trabalhadora?”, cuja primeira edição foi publicada em 2010, pela 

Editora UFMG. Atualmente, a obra está em sua 2ª edição.  

Com inspiração nos estudos weberianos e bourdianos a respeito dos 

fundamentos culturais e discursivos da economia capitalista, Souza promove 

um estudo pioneiro, que procura desvendar as bases da legitimação do que 

muitos especialistas têm chamado de “novo regime social brasileiro”. De 

acordo com Souza, o fenômeno da ascensão da nova classe média possui 

desdobramentos em todo o espectro social do país. Tem, portanto, poder 

explicativo de uma série de variáveis observadas na atualidade, dentre elas a 

crescente busca por qualificação profissional nas camadas menos favorecidas 

da população, a agregação de valor a profissões anteriormente tidas como 

distintivas do contingente menos qualificado, como empregadas domésticas, 

pedreiros, vendedores ambulantes e operadores de telemarketing e a cada vez 

mais significativa inserção feminina em cargos de chefia no mercado de 

trabalho. Seguindo as assertivas de Souza, estudiosos do tema têm afirmado 
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que os principais beneficiários do novo regime econômico brasileiro são, 

sobretudo, mulheres, jovens e negros.  

Pois bem, o estudo de Souza assume centralidade no presente debate 

exatamente por fornecer uma análise sociológica que procura explicar com 

profundidade o fenômeno da ascensão da nova classe média, em uma época 

em que se proliferam abordagens econômicas e jornalísticas sobre o tema. 

Com o rigor metodológico que a empreitada exige, Souza mobiliza, portanto, 

categorias sociológicas estruturais como a dinâmica de classes, a história do 

capitalismo no Brasil e até mesmo ferramentas discursivas para compreender 

o fenômeno em suas facetas mais inusitadas. Trata-se, portanto, de um 

esforço de pesquisa que, mantendo seu caráter científico, não deixa de 

levantar polêmicas, como a de fundamentação do discurso que caracteriza 

esse novo estrato econômico brasileiro.  

O primeiro elemento controverso sobre o qual Souza versa é a 

aplicabilidade da expressão “nova classe média” para o novo regime 

econômico brasileiro. De acordo com ele, a expressão que melhor 

caracterizaria o contingente populacional elevado à categoria de consumidores 

potenciais seria “nova classe trabalhadora”. Isso porque, ao contrário do 

estrato que tradicionalmente ocupava o posto de classe média brasileira 

(ignorando-se os sub-estratos), esse novo grupo não faz nenhuma questão de 

se afirmar como classe ociosa. Pelo contrário, a grande bandeira discursiva 

levantada pelo grupo é a de que o trabalho o conduziu a uma posição social 

mais confortável. Souza parece ser um partidário da ideia de que é impossível 

compreender a dinâmica de classes em gênese em um sistema capitalista e a 

desigualdade social proveniente desta sem que se reconheça a limitada 

validade de argumentos puramente economicistas e se passe a valorizar os 

elementos discursivos e culturais da dominação do capital.  

Sendo assim, cria-se em torno desse contingente populacional uma 

espécie de novo ethos do trabalho: nesse quesito, Souza procura empreender 
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uma análise macrossociológica de evidente inspiração weberiana (WEBER, 

2005). A exemplo do cientista social alemão em “A ética protestante e o 

espírito capitalista”, Souza conecta o fenômeno do crescimento do poder de 

consumo da nova classe trabalhadora ao cultivo de uma mentalidade associada 

à economia capitalista por meio da atribuição de novos valores ao trabalho, 

com destaque ao trabalho braçal, às chamadas profissões liberais e às 

ocupações que exigem menor nível de qualificação. Os “batalhadores” 

brasileiros seriam, por conseguinte, um conjunto de self-made men, isto é, 

indivíduos que, sem o auxílio de terceiros e sem condições econômicas e 

qualificações necessárias, conseguiram prosperar em virtude do trabalho árduo 

e da vertente empreendedora que passaram a alimentar. A história de vida 

individual é, portanto, o grande motivo de orgulho e distinção dos membros 

desta nova classe e, mesmo que seja tratada apenas sob o ponto de vista do 

indivíduo, é o elemento comum que une as trajetórias desse grupo de 

trabalhadores cada vez mais crescente no Brasil contemporâneo.  

O sociólogo francês Pierre Bourdieu diria que o sistema capitalista não 

seria capaz de sobreviver apenas por suas bases econômicas: a dominação 

simbólica do mesmo seria uma condição sine qua non para sua manutenção 

enquanto sistema econômico predominante desde a era moderna 

(NOGUEIRA, CATANI, 1998). De acordo com ele, o regime exige o cultivo 

de uma mentalidade pró-capitalista. Uma vez que não existe capitalismo sem 

dinâmica de classes, o bom funcionamento do sistema passaria, também, pela 

clara distinção econômica, social e cultural de suas partes componentes. O 

capital cultural é, então, uma variável sociológica da qual não se pode 

prescindir. Sendo assim, fazia-se necessária a diferenciação cultural dos 

estratos, por meio dos hábitos de consumo, cultura e até mesmo padrões de 

socialização.  

Seguindo a lógica de pensamento de Bourdieu, a ascensão de um 

estrato social exige critérios básicos de distinção cultural de seus membros em 
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relação a outros, de modo que se cumpra a dominação simbólica e cultural a 

que também se propõe o capital. Presume-se, portanto, que essa assertiva 

valha para o recente caso brasileiro, no qual a análise dos padrões de consumo 

é, sem dúvida, outro elemento capaz de caracterizar a nova classe trabalhadora 

como um estrato diferente das habituais classes médias. Souza procura 

compreender com minúcia de detalhes os meandros do consumo da nova 

classe trabalhadora, e infere que, conscientemente ou não, os membros desse 

novo grupo formam uma realidade social completamente nova à estrutura 

social brasileira. Pegando emprestado um construto analítico de Veblen 

(VEBLEN, 1980), pode-se dizer que a nova classe trabalhadora não faz 

questão de manter um padrão de consumo conspícuo semelhante ao das 

classes sociais mais abastadas. Pelo contrário, um dos aspectos mais relevantes 

da análise de Souza é destacar o fato de que o consumo de bens materiais e 

culturais é diametralmente distinto entre os dois estratos. Um exemplo prático 

da veracidade dessa assertiva é a oferta cada vez maior de programas de 

televisão (novelas, seriados etc.) e produções cinematográficas direcionadas 

especialmente a essa parcela da população. Tais produções não mais procuram 

reproduzir em seus cenários o estilo de vida “glamuroso” dos mais ricos, 

satisfazendo a curiosidade dos mais pobres, mas sim buscam tipificar histórias 

de vida individuais de sucesso advindo do trabalho.  

Um dos trunfos da bem-sucedida análise de Souza é a série de estudos 

de caso que propõe, como forma de exemplificar sua teoria. Nesse sentido, 

promove uma análise sistemática do ethos laborial e dos padrões de consumo 

de três grupos emblemáticos do processo de empoderamento financeiro da 

nova classe trabalhadora: pequenos proprietários rurais, operadores de 

telemarketing e feirantes. Verificando a prevalência das histórias de vida 

individuais de superação e poder atribuído ao trabalho, e a recorrência do 

discurso da simplicidade, mesmo após a ascensão econômica – marcas 

registradas do novo regime econômico brasileiro -, Souza observa que traços 
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de um empreendedorismo tipicamente brasileiro são comuns a todos os casos. 

Esse empreendedorismo pode ser observado na preocupação de todos os 

casos na poupança de dinheiro e na busca cada vez maior por oportunidades 

de microcrédito. A simbiose entre a nova classe trabalhadora e o regime 

sociopolítico em voga no Brasil parece ser mais profunda do que se pensa: há, 

em comum entre os dois fenômenos, a negação de uma condição subalterna 

anterior, embora nem por isso se assuma padrões de consumo e 

relacionamento copiados dos entes mais ricos ou poderosos.  

Souza atesta seu pioneirismo na análise do fenômeno da nova classe 

trabalhadora ao destrinchar as chamadas instituições legitimadoras desse novo 

regime, isto é, as variáveis de sociabilidade responsáveis por sustentar o 

surgimento e consolidação de um novo estrato social. De acordo com o autor, 

entende-se como instituições legitimadoras ou espaços de socialização, nesse 

caso, a família e a religião. O ambiente familiar, que funciona muitas vezes 

como transferidor de renda, é o grande responsável pelo crescimento 

significativo do número de microempresas regularmente registradas nos dias 

de hoje. Além disso, o espaço primordial no qual a disseminação de discursos 

e consumo de bens materiais e culturais diferenciados ocorrem é, de fato, a 

esfera familiar.  

A inspiração weberiana do trabalho de Souza ressurge na análise da 

relevância da esfera religiosa como estrutura de socialização legitimadora da 

consolidação da nova classe trabalhadora. Observa-se, sobretudo entre os 

espaços de influência das doutrinas neopentecostais, a disseminação do 

discurso da salvação pelas obras realizadas no plano terreno. Sendo assim, o 

trabalho desenvolvido na Terra teria não apenas a função social de promover 

o sustento familiar e melhorar o ambiente que a envolve, como também a 

função de garantir aos fiéis as condições necessárias para a salvação divina. 

Nesse sentido, Souza também se mostra polêmico: embora se reconheça (em 

certa medida, quase que intuitivamente) a associação entre a ascensão da nova 
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classe trabalhadora e a disseminação das doutrinas neopentecostais (SILVA et 

all, 2007), ainda há uma lacuna a respeito das relações de causalidade entre 

ambos os fenômenos. Sendo assim, é relevante frisar a importância dessa 

agenda de pesquisa para a compreensão do novo regime socioeconômico 

brasileiro.  

Caminhando para a conclusão de seu estudo, Souza reflete rapidamente 

a respeito do racismo de classe que passa a gerir as relações interclasses a 

partir do empoderamento da nova classe trabalhadora. De acordo com ele, o 

preconceito de classe que passa a existir é fortalecido por explicações 

econômicas, que indicam um forte sentimento de ameaça partilhado pelos 

pequenos empresários brasileiros, em relação à proteção de seus negócios. Por 

fim, Souza analisa o impacto político e eleitoral da recente ascensão 

econômica desse novo grupo, que – de acordo com o que se espera – seja 

positivo em relação à atual administração do país. O autor não discute o 

impacto de políticas sociais como a concessão de benefícios a exemplo do 

Bolsa-Família ou o BPC (Benefício de Prestação Continuada) para o processo 

de aumento do poder de consumo de parcela significativa da população e 

ascensão econômica da nova classe trabalhadora. Ainda que se discuta no 

meio acadêmico a validade substantiva da concessão desses benefícios para a 

redução dos índices de pobreza e melhoria das condições econômicas dos 

públicos-alvo, a associação entre os fenômenos se configura para o cenário 

socioeconômico brasileiro dos dias atuais como uma agenda de pesquisa das 

mais relevantes. O sociólogo brasileiro finaliza sua análise argumentando que, 

a despeito da ascensão econômica observada entre os membros da classe 

laboriosa brasileira nos últimos anos, o alcance de mobilidade social 

substantiva tem como desafio não apenas a incorporação de condições 

econômicas favoráveis, mas também a aposentadoria de um ethos distintivo 

considerado over, de modo que se assuma um posicionamento mais coerente e 

característico das novas e prósperas condições econômicas em questão.  
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 Ao analisar o fenômeno da ascensão da nova classe trabalhadora, Souza 

busca não apenas aplicar categorias sociológicas tradicionais para 

compreender a dinâmica com maior precisão, como também busca 

complementar os importantes estudos econômicos já publicados sobre o 

tema. Em suas considerações, Souza não deixa de ser polêmico, como seria de 

se esperar em uma análise de tal envergadura. Contudo, mais do que gerar 

debates acerca do tema, a importância do trabalho de Souza reside no 

pioneirismo com o qual a temática é tratada nas Ciências Sociais brasileiras, 

promovendo um exercício de investigação heurística, que deve ser tido como 

exemplo da necessidade de a Sociologia brasileira acompanhar o ritmo de 

mudança da sociedade, e produzir conhecimento em consonância com outras 

áreas do conhecimento.  
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