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RESUMO
Apesar de constituir um fenômeno relativamente recente, a democracia parece ter sido alçada
ao patamar da onipresença, sendo que sua existência e entronização são verdadeiramente
entendidas como postulado. Neste sentido, importantíssimo entendermos como se fez a sua
evolução na perspectiva histórica moderna para, sobretudo, entendermos como o modelo veio a
evolver, adotando a representação pelos partidos políticos. Apesar de suas pretensas qualidades,
a crítica ao modelo, mormente centrada na eventual falta de legitimidade, sempre se apresentou.
Esta, no mais das vezes, se fez no sentido de objetivar a sua melhora, aproximando-a de pretenso
ideal coletivo. Neste viés evolutivo é que vamos observar a construção de modelos alternativos,
que preferimos ver como complementares ao tradicional – representativo pelos partidos –
mormente com a adoção de práticas de democracia direta, consignando sistema denominado
semidireto. Esse, adotado pelo atual ordenamento constitucional brasileiro, com a previsão da
utilização das figuras do plebiscito, referendum e iniciativa popular, não parece ter esgotado o
questionamento e o criticismo.
RESUMEN

A pesar de ser un fenómeno relativamente reciente, la democracia parece haber sido alzada a un nivel de
omnipresencia, y su existencia y entronización son verdaderamente entendidas como un postulado. En este
sentido, es muy importante entender cómo se produjo su evolución en la perspectiva histórica moderna para,
ante todo, entender cómo evolucionó el modelo, adoptando la representación a través de partidos políticos.
A pesar de sus pretendidas cualidades, la crítica al modelo siempre ha existido, normalmente centrada en
su eventual falta de legitimidad. Esta crítica, en la mayor parte de las ocasiones, se hizo buscando mejorarlo,
aproximándolo al pretendido ideal colectivo. En el marco de este sesgo evolutivo vamos a observar la construcción
de modelos alternativos, que preferimos ver como complementarios al tradicional – modelo representativo a
través de partidos – mayormente con la adopción de prácticas de democracia directa, procedentes del sistema
denominado semidirecto. Este, adoptado en el actual ordenamiento constitucional brasileiro, que prevé la
utilización de las figuras de plebiscito, referéndum e iniciativa popular, no parece haberse agotado en cuanto a
cuestionamiento y crítica.

ABSTRACT

Despite being a relatively recent phenomenon, democracy seems to have been raised to the level of a
ubiquitous system such that its existence and enshrinement can truly be understood as a postulate. It
is thus very important to understand its evolution in particular from the advent of Modernity in order to
understand how the model evolved adopting representation by political parties. Despite its qualities,
criticism of the model, focused especially on the alleged lack of legitimacy, has always persisted. This, in
most cases, is done in order to move toward its aim of a would-be collective ideal. It is in this evolutionary
bias that we observe the construction of alternative models – which we prefer to see as complementary
to the traditional representation by political parties - especially with the adoption of practices of direct
democracy leading to a semi-direct system of representation. This system, adopted by the current Brazilian
Constitution, which forecasts the use of plebiscite, referendum and popular initiative, does not seem to
have put an end to the questioning and criticism. .
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1. A título de introdução: a Democracia Moderna
Se a democracia, por um lado, tornou-se onipresente mundo afora1, constituindo aquele tipo
de ideia que parece que se auto impôs pela sua própria força, percebe-se que sua evolução
para este patamar foi bastante lenta e, de certa forma, recente; nunca retilínea2. Sabe-se, que
praticamente inexiste relação entre o conceito de democracia antigo, advindo dos gregos, com
aquele que vai se afirmar, sobretudo já no final do século XIX. Para os gregos, a democracia era a
condição do estabelecimento de uma relação inerente, semiótica com a polis3. Na “cidade-estado”
ateniense4, Estado não difere de sociedade. O cidadão é, ao mesmo tempo, criador e sujeito às leis,
participando diretamente na gestão da cidade. Era relação de “subordinação da vida privada ao
interesse público e ao bem comum”5. Estabelecia-se relação de pertencimento a polis. Mas, se nos
acostumamos a pensar neste sistema como o ideal democrático, melhor seria se fosse utilizado o
nome dado na classificação de Aristóteles, politeia6. Isto porque democracia, enquanto forma de
governo7, designava, para os antigos, especialmente após a elaboração da classificação aristotélica,
aquela forma “corrompida” de governo das massas8, tão deletéria quanto à oligarquia. Se esta
última constituía o governo de poucos em próprio benefício, a primeira constituía o governo de
muitos, em proveito próprio. No imaginário coletivo, esta última acepção é que permaneceu.
No século XVIII, sabe-se, a palavra democracia estava completamente “banida”9. Mas, se a palavra
não é utilizada, a ideia romana de democracia é que influenciará por completo a formação do
republicanismo clássico, redundando no modelo praticado nas “cidades-estado” italianas10.
Prepondera a ideia de que o governo ideal seja aquele que, “balanceando”, possa reunir os
interesses das diversas facções políticas11. É o conceito romano de “governo misto”. Neste sentido,
particularmente, Políbio e Cícero12. No mesmo caminho, Maquiavel, refere-se à instabilidade das
três formas constitucionais conhecidas e propugna que somente um governo combinando seus
elementos teria estabilidade13.

Transmudação de conceitos e representação
Bobbio resume que14, após séculos de discussão sobre as formas de governo, o debate acaba por
se superar, principalmente considerado o relevo dado à figura República, mais geral, englobando
o de democracia15. A classificação tradicional, baseada no número de ocupantes, transmuda-se, a
partir daí, resumindo-se numa classificação dos Estados entre os democráticos (as repúblicas) e
os autocráticos16. Sartori salienta esta maior abrangência do conceito de república, como naquela
época percebido:
Semanticamente falando, res publica expressa a ideia de algo que pertence a todos, ou que é do
assunto de todos - ideia que se aparta substancialmente da noção de um poder que pertence ao
povo (...). A demokratia se presta (como em Aristóteles) a ser interpretada como o poder de uma
parte (que se opõe à outra), enquanto que a res publica não, e tanto é assim que aquele termo se
refere a um sujeito definido (o povo), o último sugere a ideia de interesse geral e de bem comum (...)17.
Realce-se que o termo democracia é raramente usado durante e depois da “época revolucionária”18.
Quando o é, vem em um sentido negativo, inclusive de oposição à república19. O exercício de um
“governo representativo” passa a ser visto como o ideal numa “república”. Alexis de Tocqueville
desempenha papel fundamental nesta refundação de conceito, ao “consagrar”20 os Estados Unidos
da América como “forma autêntica da democracia dos modernos contraposta à democracia
dos antigos”21. A grande figura distintiva entre a nova forma que se pensava e gestava e a
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Sob ataque
Mas, se a democracia veio a se estabelecer como
a forma antes das formas, tornando a dicotomia
república x monarquia secundária, o debate sobre
a representação e os partidos políticos nunca
deixou de estar presente. Aliás, não raramente, o
questionamento se faz pelo distanciamento entre as
vontades de representantes e representados. Papel
fundamental na sua evolução é o desempenhado
pelo alargamento do direito de voto, o que se dá num
lento processo evolutivo, ao longo dos séculos XIX e
XX33. Apesar da evidente ampliação do espectro dos
habilitados a participar da cidadania ativa34, a ânsia
por mais e melhores práticas que permitissem uma
busca mais efetiva de legitimidade na democracia,
vai fazer com que se acentue a busca por práticas
de democracia semidireta.

democracia antiga era a fixação da representação
como condição fática de participação de todos no
processo político22.Excetuando-se a famosa crítica
de Rousseau no que respeita à divisibilidade e
alienação da soberania23, a representação chega
a ser percebida até como vantajosa. Se este novo
conceito de democracia é que vai passar a tornarse praticamente sinônimo da república idealizada,
a sua explicitação restará sempre associada ao
governo representativo.

A Democracia pelos partidos

A democracia parecia a muitos ser um bonito
nome para um sistema meramente formal e de
tal forma afastado da concepção idealizada que,
seguramente, não havia como estabelecer paralelo
razoável entre a vontade do eleitor e a do eleito.
A existência dos desprestigiados “governos de
Assembleia” acentuava tal acepção, na medida
em que estavam mais para câmaras burguesas
de representação da vontade desta classe social
ou pior, de interesses unipessoais35. A verificação
da existência de uma plutocracia que se apodera
e vale das instituições democráticas já aparece,
por exemplo, nas considerações de Pareto, em
192036. Os próprios estudiosos do fenômeno dos
partidos políticos começam a advertir quanto à
sua tendência igualmente oligárquica37. Ademais, a
erupção da denominada “questão social” provocará
o surgimento e “expansão de movimento de
inconformismo”38 e pavimentará o caminho
ao surgimento de novo tipo de Estado, aquele
denominado “Social”39.

Alteração marcante no perfil da democracia dar-se-á
já em meados do século XIX, com a entrada em cena
dos partidos políticos24. Estes grupamentos surgem,
inicialmente, como grupamentos de convergência
de interesses, verdadeiros “clubes”25. É de se notar,
portanto, que neste primeiro momento, os partidos
políticos são hostilizados e vistos como ameaça
real à existência de um bem comum26. São mesmo
entendidos como entidades dissociativas e que
buscam a prevalência de um interesse particular por
sobre o coletivo27. Mas, na progressão histórica, sua
existência institucionalizou-se. Pode-se dizer que,
se a sua gênese se faz em meados do século XIX28,
a realidade já era completamente diferente um
século depois29. Deste modo valorizados, assumem
a posição de verdadeiro eixo de expressão do
pluralismo político30, obtendo, sobretudo a partir
de seu reconhecimento constitucional, já para
meados do século XX, nível institucional percebido
como inseparável da democracia. Dalí para frente,
ao epíteto “democracia”, passou-se a presumir,
primeiramente, a existência da representação
(do tipo público, i.e. “não vinculada”) e, ao depois,
a sua explicitação pelos partidos políticos31.
Sua associação com a democracia tornou-se
indissoluta32.

Neste cenário de questões postas pela problemática
social40, a demanda por respostas prontas e eficazes
chega a delinear um novo papel ao “governo”, dando
as bases para que este novo Estado tenha perfil
decididamente “resolutor”41. Assim é que advirão
propostas que, pensadas na intenção de propugnar
por maior legitimidade da democracia, tratarão
de formular práticas mais “racionais” para a sua
expressão e a atuação parlamentar, constituindo o
que Mirkine-Guetzévitch denominou“racionalização
do poder”42. Porém, os totalitarismos fizeram-se
contraponto muito mais mefistofélico contra aquela
“democracia” debilitada, tão criticada43.
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Novas considerações
Com o final da 2ª Grande Guerra e a onda de
“redemocratização”, qualquer crítica à democracia
tradicional, representativa, parecia a todos
inoportuna e fora de contexto. É somente um
pouco mais para frente que esta crítica vai se
readensar, constituindo momento paradigmático
a crise que se passará na República Francesa,
agudizada com a desgastante Guerra na Algéria. O
seu desenlace dar-se-á com a assunção do poder
por De Gaulle, o qual, com o mandato especial
que lhe foi concedido pela Assembleia, conduzirá
processo constituinte44 do qual exsurgirá a famosa
Constituição da “V República”. No curso deste
processo de “recriação” constitucional, alguns
compromissos foram necessários, dentre os quais
o que respeita a democracia representativa e os
mecanismos de consulta direta45. Esta valorização,
quando coubesse, com a evidente conotação de
servir como incremento de legitimidade, virá a
constituir-se nota marcante desta nova fase política
francesa46. Apesar de o referendum ser objeto
do constitucionalismo francês já na Constituinte
de 179247, a sua explicitação obnubilar-se-á pela
expansão do primado da representatividade
como atributo maior da democracia. Isto porque
o pensamento que se formará nesta senda, ainda
com certa expressão até a atualidade48, tenderá a
interpretar a prática da intervenção direta do povo
como verdadeiro atentado à democracia, “negativa”
para a sua “consolidação”.

de forma desvirtuada52, em modelo de matriz
cesarista. O elemento diferenciador da democracia
representativa para o novo modelo consiste na
possibilidade de utilização de instrumentos nos
quais a população decide diretamente, quando
assim demandada, sobre determinada matéria.
Os instrumentos tradicionais de sua viabilização
são o plebiscito e o referendum, admitindo alguns
sistemas outros mecanismos. Plebiscito, no verbete
de Gladio Gemma53, apesar de ter origem histórica
precisa – data da Roma antiga, “designando uma
deliberação do povo ou, mais exatamente, da
plebe convocada pelo tribuno”, possui definição
imprecisa, primordialmente no seu eventual cotejo
com outro instrumento de verificação da vontade
popular, o referendum. O plebiscito constituiria
aquele instrumento focado em assuntos de
relevância constitucional, em que o povo é chamado
a decidir aprioristicamente. Todavia, vários deles, ao
longo da história, foram usados aparentemente de
forma diversa. E aqui a confusão com o referendum,
o qual, por oposição ao plebiscito, seria aquele
instrumento de verificação da vontade popular
quando já há uma decisão estatal prévia que carece
de convalidação.
Encontram-se ainda outras definições doutrinárias54,
inclusive aquela mais difundida na Itália, de que
o plebiscito ocorreria quando o povo é chamado
a deliberar sobre algum fato político e não sobre
um ato normativo55. Ao realçar as diferenças entre
os dois institutos, em que pese a dificuldade para
elaborá-las, Cármen Lúcia Antunes Rocha56 enfatiza
a característica do referendum como “afirmação
direta da vontade do povo”. Contudo, reitere-se,
as experiências históricas vêm no sentido de não
corroborar a doutrina57. O referendum58, o qual
deve ser visto em cotejo com o plebiscito - desde
que lembrado que as distinções doutrinárias já
vistas são bastante relativas - é o instrumento de
verificação da vontade popular mais utilizado.
Outras figuras são o recall ou revocação popular59
e o veto popular, em alguns estados e localidades
estadunidenses, e o abberufungsrecht, suíço.
O recall constitui a possibilidade de revocação
do mandato do representante eleito, em certas
circunstâncias, devidamente subscrita por
percentual de eleitores e no meio do mandato.
Foi instrumento usado correntemente nos
ordenamentos
constitucionais
dos
países
socialistas, nos quais vigia o mandato imperativo60.

A Democracia semidireta
Este somatório da democracia representativa com
institutos que permitissem a intervenção direta
da população em algumas situações dará azo à
conceituação de novo modelo, o da “democracia
semidireta”. Não se olvide parte importante de
doutrina que prefere ver o desenvolvimento e
apogeu da democracia semidireta nas primeiras
décadas do século passado, especialmente no
“entre guerras”, no momento da “agudização” do
questionamento democrático49. Esta vê o modelo
suíço como tendo influenciado alguns sistemas
europeus50, como a Alemanha de Weimar, no
que se denomina referendum arbitral51. Com
relação ao caso francês, realça a sua aplicação
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Aliás, o entendimento era de que a prestação de
contas ao eleitor constitui “princípio democrático”
fundamental61. O abberufungsrecht, instituição
tradicional suíça, configura-se na possibilidade
de revocação coletiva de mandatos62. Neste país,
sete cantões e um semicantão o adotam. O veto
popular, por sua vez, é aquele instituto em que
os cidadãos, seguindo alguns requisitos, possam
tirar a validade de uma dada lei63. Ele aparece em
algumas constituições estaduais americanas, onde
sua utilização encontra eco midiático significativo.
Encontra também ali previsão local.

aquela que se esgotou no plebiscito sobre a forma
e o sistema de governo, realizado em 21 de abril
de 1993. Ao Congresso Nacional cabe autorizar
o referendo popular68 e convocar plebiscitos,
faculdades que ele tem utilizado com pouca
frequência.
Nesses anos todos desde o advento da nova Carta,
a utilização dos “novos” mecanismos de auscultação
popular apenas se fez uma vez, nacionalmente,
no conhecido caso do “referendo das armas”69.
Quanto à “iniciativa popular” as expectativas
geradas pelo seu viés inovativo70 em face da
nossa tradição constitucional, acabaram por se
frustrarem, sobretudo por revelar-se instrumento
meramente formal. No Brasil, a dinâmica exigida
pelo comando constitucional inviabiliza sua
utilização. A necessidade de subscrição por 1%
do eleitorado, distribuído pelo menos em cinco
estados, com não menos de três décimos por cento
dos eleitores em cada um deles71 fez com que a
doutrina, não raramente, referisse as dificuldades
e entraves para a sua explicitação72. Considerada
a estrutura federativa brasileira, o instituto teve a
sua utilização prevista também para os estados e
municípios. Quanto aos primeiros, há exigência de
lei estadual regulamentadora (art. 27, §4º)73, o que
se dispensa no caso municipal, na medida em que
no art. 29, XIII consta o comando constitucional
indicando que a lei orgânica municipal deve adotála74. Os institutos previstos no constitucionalismo
brasileiro vieram a ganhar regulamentação com
a Lei nº 9.709/98. Considerando a não admissão
da iniciativa popular constitucional75, nota-se
o aparecimento de “modalidade” regimental76,
qual seja aquela constante das normas internas
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
autorizando “entidades da sociedade social
organizada” apresentar proposições.

A questão no Brasil
Em nosso país, o plebiscito é instituição que encontra
guarida constitucional em todas as constituições,
desde 1937. Afora esta Carta, onde surgia numa
série de variantes, todavia sem explicitação durante
o “Estado Novo”, aparecerá nas constituições
subsequentes, até a de 1988, exclusivamente na
forma que se tornaria a “tradicional”, i. e., aquela
prevista para a criação de estados, incorporação
entre si, subdivisão ou desmembramento. A
ampliação da gama dos institutos de auscultação
popular foi bastante discutida ao longo do processo
de redemocratização, basicamente durante a
Constituinte de 87/8864, onde era subjacente o
entendimento de que, em outros ordenamentos,
os mecanismos influíam decisivamente para o
“sucesso” e vitalidade da democracia. Promulgada
a nova Constituição, evidenciada a presença do
“modelo semidireto”65, desde que contemplados
em seu texto três figuras diferentes o plebiscito, o
referendum e a “iniciativa popular”66. A inovação já
se destaca, na medida em que, a par da disciplina
em separado dos institutos do plebiscito e do
referendum, vai exsurgir do texto constitucional
a possibilidade de utilização do primeiro em
perspectiva para além daquela que chamamos
“tradicional”. Quer-se referir ao que dimana do art.
14 da CF, onde claramente conceituado o exercício
da soberania popular também pelos mecanismos
ali previstos, a par da previsão do posterior art.
18, o qual contempla a hipótese já usual na nossa
história67. O novel texto constitucional contemplou
ainda a hipótese constante do ADCT, qual seja,

Com o distanciamento crítico proporcionado pela
perspectiva desde a adoção do instituto, nota-se
efeito “colateral” interessante, qual seja, o de terse evidenciado como instrumento bastante eficaz
no papel de “agente mobilizador” da opinião do
legislador parlamentar. Nesta leitura, observe-se,
por exemplo, o ocorrido no caso da “lei da ficha
limpa”. No caso, o projeto de iniciativa popular,
contendo mais de 1,300 milhão de assinaturas
mobilizou o Congresso Nacional (e a opinião
pública, midiática, política etc.), no processo que

REB. REVISTA DE ESTUDIOS BRASILEÑOS I PRIMER SEMESTRE 2015 I VOLUMEN 2 - NÚMERO 2

52

RUBENS BEÇAK

A Deliberatividade
A discussão da necessidade de aperfeiçoamento
democrático, com a revalorização e o
reequacionamento da deliberação, aparecerão
mais recentemente. O problema central tem sido o
de verificar o valor e a atualidade da representação
desde que, numa sociedade em que tudo assume o
valor de importante, com a exacerbação exponencial
dos individualismos e idiossincrasias, a percepção
de que um sistema fundado na verificação do bem
comum pelo critério da maioria seria contestado.
Cada vez mais dificultoso a fixação de parâmetros
que atendam ao pressuposto interesse geral,
quando no “dia-a-dia” os interesses de uma
sociedade plural é que são valorizados. Aliás, os
ambientes acadêmicos estadunidense e francês têm
sido pródigos na produção de trabalhos específicos
sobre a temática desta superação. Mencione-se aqui,
e particularmente, os estudos e o pioneirismo de
Joshua Cohen, o qual, para parte da doutrina, teria
sido o primeiro a cunhar a expressão “democracia
deliberativa”87. Também, realcem-se os estudos
de Bruce Ackerman, Benjamin Barber, Samantha
Besson, John Burnheim, John S. Dryzek, Jon Elster,
James S. Fishkin, Amy Gutmann, Alan Hamlin, Peter
Laslett, Bernard Manin, José Luis Martí, Philip Pettit,
Adam Przeworski, Cass R. Sunstein, Susan C. Stokes
e Dennis Thompson, na doutrina produzida nos
EUA e; naquela de produção francesa, Marie-Hélène
Bacque, Loïc Blondiaux, Marc Crépon, Jean-Pierre
Gaudin, Henri Rey, Yves Sintomer e Bernard Stiegler.

veio a redundar na Lei Complementar nº 135/10.
Na iniciativa popular, “os cidadãos não legislam,
mas fazem com que se legisle”77. É praticamente
a inversão do mecanismo do plebiscito e do
referendum, em que o povo, apesar de decidir, não
faz o observador perceber o seu papel ativo de
legislador. Na iniciativa popular, isto fica evidente.

A Participatividade
Para parcela importante da doutrina, já se está
na presença da democracia participativa78. Para
Afonso da Silva, a democracia representativa79,
com o “sistema de partidos, o sufrágio universal
e a representação proporcional” passou a
adquirir concretude, da qual exsurgiu a “ideia da
participação”80. Ainda que materializada no ato
de votar, a participação está expressa. Trata-se
agora de ampliá-la, para além do sufrágio, no que
se denomina “princípio participativo”81. Nesse
questionamento percebe-se, basicamente, a crítica
se pautando por alguns vetores, dos quais aqui
sobrelevam: 1) a ausência do mandato imperativo,
sobretudo tendo em vista sua primazia histórica,
vem contribuir para a “ausência da relação pessoal
e material entre eleitores e representantes”82
e 2) deveria existir “relação que assegurasse”
“coincidência de interesses entre eleitores e
eleitos”83. Nos anos 1960 verificar-se-á o surgimento
de uma série de experiências que buscavam resolver
estes questionamentos. Constituem práticas logo
cognominadas “participativas”. Observa-se, em
nosso país, a existência desde o final da década
de 1980 de algumas destas práticas. O orçamento
participativo, com origem em Porto Alegre e larga
difusão no Brasil e afora84 e, um pouco mais para
frente, a formação dos conselhos comunitários,
numa série de campos como saúde, educação,
segurança e, mais recentemente, gestão de
espaços públicos85. Carole Pateman, já em 197086,
alerta sobre importância fulcral da participação na
construção da teoria da democracia, obscurecida,
no seu entendimento, pelo mito e força de
propagação da “doutrina clássica da democracia”.

Para alguns, deliberação tem sido descrita como
“uma conversação em que os indivíduos falam e
escutam sequencialmente”88, antes de tomarem
uma decisão coletiva. Para outros, estaria em
algum ponto entre os extremos da barganha, a
“qual envolve a troca de ameaças e promessas” e a
“discussão, que pode dizer respeito a princípios ou
a fatos e causalidades”89. A questão da definição
parece ser tão cara a todos que se caracteriza como
a grande dificuldade (ao menos inicial) daqueles
com eventual predisposição a debater o assunto.
Para alguns autores, melhor do que discutir o
assunto, é mostrar “o valor de uma discussão antes
da tomada de decisões políticas”90. De qualquer
forma, para além da questão da denominação, o
que se pode seguramente dizer é que a ideia da
democracia deliberativa, “a tomada de decisões
por discussão entre cidadãos livres e iguais” está
sendo revivida91. A concepção habermasiana92
de que a democracia envolve todo o processo de
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a saber: as planungszelle (planning cells) alemãs,
os júris americanos e ingleses, as electronic town
meetings, as consensus conferences, o US national
deliberation day (tal como proposto por James
Fishkin), os experimentos em Chicago com relação
à governança de cidadãos em policiamento e
educação públicos, o e-thePeople website e
o danish empowerment of parents in primary
schools111.

transformação, “mais do que a simples agregação
de preferências”, passou a ser uma das posições
com maior aceitação na teoria democrática93. Amy
Gutmann e Dennis Thompson94, procurando dar
fundamentação à deliberatividade, fixam requisitos
para a sua validade. Estes seriam, primeiramente,
a discussão levada a efeito no espaço público
e a sua compreensibilidade95. Agregam a isto
a necessidade da discussão “construtiva” por
um período de tempo96, e, finalmente, certa
dinamicidade97. Alguns valores parecem ser
pressupostos aos defensores da deliberatividade98,
desde que presente que “a democracia deliberativa
é um ideal de legitimidade política”99, quais sejam
a percepção de que os que tomam parte nos
processos deliberativos “estão cometidos com os
valores da racionalidade e da imparcialidade”100 e,
de que os afetados pela decisão a ser efetivamente
tomada, “podem dele tomar parte diretamente
ou através de seus representantes”101. Também a
predisposição daqueles envolvidos nos processos,
de estarem imbuídos de mentalidade dialógica,
como processo necessário à argumentação
coletiva102, o que permite pressupor “a disposição
para alterar seus pensamentos e preferências”,
desde que assim persuadidos pelos outros103.

Com efeito, estas são experiências trazidas
pela doutrina que, na verdade, podem ser
complementadas por experiências outras ao
derredor do mundo, inclusive aquelas nacionais, do
orçamento participativo e da criação de conselhos
comunitários numa série de campos, tais como
segurança, educação, saúde e de gestão de espaços
públicos112.

Considerações finais
Procurou-se aqui fazer uma exposição histórica do
evolver da ideia democrática, desde a Modernidade,
explorando sua implementação e consagração,
até ser percebida como ideia majoritária, já no
século passado. Isto posto, passou-se a trabalhar os
questionamentos que redundaram historicamente
no surgimento e difusão do modelo “semidireto”. As
décadas subsequentes revelaram que o estudo e o
debate sobre o assunto somente vieram a crescer,
redundando no aparecimento de propostas
alternativas, ora designadas participativas,
ora deliberativas. Em todas elas identifica-se a
necessidade de fixação de novo paradigma, qual
seja do incremento da participatividade como
condição do efetivo permear democrático pela
sociedade. De qualquer forma, trata-se agora,
neste devir da democracia, de buscar soluções
que privilegiem a construção de um plano em que
viceje a deliberatividade.

Com relação à persuasão utilizada na deliberação,
tem-se que ela se dê de forma a diferenciar-se
de outros processos comunicativos104, ou seja,
procurando obter a transformação das preferências
alheias, em busca de “razoável” consenso, obtido
pela “persuasão racional, por argumentos fortes”,
supondo-se as partes envolvidas procurarem a
“imparcialidade”105. Esta busca da imparcialidade
não se incompatibiliza com a existência de
“interesses pessoais” ou de “comportamentos
estratégicos”106. Apesar de realçar-se a “distinção
entre deliberação e votação”107, especialmente
considerado o fato de que “a alteração racional
de preferências difere da sua mera agregação”108,
não se deve afastar a possibilidade de que no
curso do processo, em certas condições, a decisão
final venha a se dar com a utilização, inclusive, a
votação109. Isto deve ser entendido tão somente
como um fator procedimental, realçadas as claras
diferenças entre os dois processos. A mesma
observação vale para a utilização eventual de outros
métodos, como a negociação110. Paul Ginsborg
nos lista exemplos de experiências de democracia
deliberativa efetivamente utilizados mundo afora,
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Cf. SARTORI, 1988a, op. cit. e SARTORI, 1988b, op. cit., p. 344.
Cf. TILLY, 2010, op. cit., p. 59.
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