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RESUMO 
 

Esta dissertação realizou um estudo de processos de deliberação pública no âmbito da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de espaços na Internet a eles relacionados. O 

objetivo foi analisar em que medida as novas lógicas e possibilidades do ambiente Web 

podem contribuir para o aprofundamento da participação da sociedade nas discussões e 

decisões do Legislativo. Para tanto, realizou-se um estudo de caso de dois processos 

deliberativos – a discussão do Plano Decenal de Educação e o Parlamento Jovem de Minas 

2010 – e das interações em seus hotsites específicos, blog, curso de educação à distância e 

comunidades no Orkut. A pesquisa foi fundamentada por teorias democrático-

deliberacionistas, bem como sobre democracia digital, produção de sentidos e subjetivação, 

relações de força no dispositivo e das redes sociais. O estudo revelou que os processos 

presenciais foram essencialmente deliberativos. Já seus espaços na Internet tiveram caráter 

mais suplementar do que de deliberação pública. Propiciaram acesso a informações, 

transparência, prestação de contas, formação para a participação, mas não possuíam propósito 

deliberativo. A principal conclusão foi a de que as interações na Web atravessam os processos 

deliberativos e contribuem para o debate público, mas, no estágio em que se encontram, não 

atendem às condições necessárias à deliberação pública. 

 

Palavras-chave: Comunicação pública. Debate público. Deliberação pública. Interação e 

   participação. Democracia digital.  

 



ABSTRACT 
 

This thesis conducted a study of processes of public deliberation in the Legislative Assembly 

of Minas Gerais and the space on the Internet related to them. The objective was to examine 

to what extent the new logic and possibilities of the Web environment can contribute to the 

deepening of society's participation in discussions and decisions of the Legislature. To do so, 

there was a case study of two deliberative processes – the discussion of the Decennial Plan for 

Education and the Youth Parliament of Minas 2010 - and their interactions in specific hot 

sites, blog, distance education course and Orkut communities. The research was supported by 

deliberative-democratic theories as well as digital democracy, the creation of meaning and 

subjectivity, power relations in the device and social networking. The study revealed that the 

procedures regarding presence were essentially deliberative. On the other hand, the spaces on 

the Internet had more supplementary character than public deliberation. They provided access 

to information, transparency, accountability, training for participation, but lacked a 

deliberative purpose. The main conclusion was that web interactions go through the 

deliberative processes and contribute to public debate, but at the stage where they are at, do 

not meet the necessary conditions for public deliberation.  

 

 

Keywords: Public communication. Public debate. Public deliberation. Interaction and 

       participation. Digital democracy. 
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1. INTRODUÇÃO 
  

Como se dão, em tempos de sociedade interconectada, os processos de deliberação 

pública em um Poder Legislativo e de que forma são impactados pelas novas possibilidades, 

lógicas e ferramentas da Web e das redes sociais, que, em tese, permitiriam o aprofundamento 

e a ampliação da participação popular? Como pode um Poder Legislativo se utilizar destes 

novos recursos para se abrir a maior participação no cumprimento de suas atribuições de 

legislar, fiscalizar e intermediar políticas públicas, sem comprometer o papel precípuo dos 

parlamentares de representar a sociedade? Estas são perguntas a que este estudo busca 

responder, tomando como parâmetro experiências desenvolvidas pela Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais (ALMG).  

A trajetória profissional, em mais de dez anos como assessora parlamentar na 

instituição, trouxe a motivação inicial desta pesquisa: analisar como o Legislativo mineiro - 

que deveria, por excelência, ser espaço do debate e da deliberação públicos – coloca seus 

instrumentos de comunicação a serviço do engajamento dos cidadãos nas discussões e 

decisões que se dão naquela esfera do poder público. 

Para tal investigação, tomou-se como ponto de partida a premissa de que o Legislativo 

estadual mineiro é em seu cotidiano, locus de diversos momentos e situações de debate 

público, seja no espaço físico da Assembleia, seja levado a outros locais e ao interior do 

Estado. Realidade que pode ser constatada nas reuniões de comissões, audiências públicas, 

fóruns, seminários, conferências, ciclos de debates, projetos e programas educativos e, até, 

nas negociações e discussões de projetos e emendas de maior repercussão pública.  

São momentos em que os cidadãos, individualmente ou através de entidades 

representativas, se fazem presentes para levar suas reivindicações e posições, denunciar 

desrespeito de direitos, pressionar, cobrar a atuação dos parlamentares, propor projetos e 

políticas públicas e até acionar o Legislativo para intermediar impasses com o Executivo. E 

estes tensionamentos, não raro, são considerados bem-vindos pelos parlamentares, que veem 

aí a oportunidade de estar em contato com os cidadãos, mostrar serviço, ganhar prestígio e até 

de se apresentarem como defensores de causas populares.  

Outra premissa, também fruto desta observação preliminar, é a de que tais situações 

que provocam o debate público na esfera do Legislativo, na maioria das vezes, produzem 

resultados, mesmo que não sejam os pretendidos. Basta ver, por exemplo, episódios de 

mudanças em projetos que gerariam danos ambientais, negociações salariais de categorias do 

funcionalismo, policiais torturadores denunciados e afastados, construção participativa de 
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legislações, ou, ainda que não haja resultado prático, a mobilização gerada por lutas pontuais, 

a qual acaba contribuindo para a organização popular. 

Não é, portanto, de se estranhar que, com tarefa de tal monta, a Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais tenha estruturado todo um sistema de comunicação, integrado por assessoria 

de imprensa, jornal impresso diário, emissora de TV, rádio, site, boletim eletrônico semanal, 

entre outros veículos. Sistema esse que, em conformidade com os princípios da comunicação 

pública1, deveria atender aos propósitos não somente de informar, prestar contas e construir 

uma boa imagem da Assembleia e de seus membros, mas, acima de tudo, possibilitar a 

interlocução permanente com a sociedade civil, incentivando a participação cidadã na vida do 

Legislativo. 

Mas foi também uma observação preliminar que levou esta investigação a considerar 

que, mesmo com grande qualidade técnica e jornalística, os produtos de tais instrumentos de 

comunicação pareciam seguir a lógica dos veículos comerciais. Não especificamente no que 

se refere ao conteúdo, mas especialmente no formato e, mais do que isso, no lugar reservado à 

voz do cidadão. Isto, tendo em vista a constatação de que as informações veiculadas nos 

meios de comunicação da ALMG eram apresentadas na forma pacificadora de resolução de 

um conflito. Há o fato, coloca-se a opinião de parlamentares, dos cidadãos - comumente 

representados por entidades ou lideranças -, de um especialista, um representante do governo, 

um da oposição e, ao final, registra-se a indicação de algum tipo de acordo ou um consenso, 

mesmo que momentâneo.  

Enfim, o lugar reservado aos cidadãos seria o de um lado no “fato”, sobre o qual, 

jornalisticamente, devem-se ouvir “todos os lados”. Em raras situações, foram apresentadas 

nestas narrativas as realidades cotidianas dos cidadãos envolvidos. Acrescente-se, ainda, que 

poucas vezes, as equipes jornalísticas se deslocaram para os locais onde se desenrolava a 

situação geradora do debate em questão, fosse uma área desapropriada ou uma reserva onde 

houvesse degradação ambiental, fosse um acampamento de trabalhadores sem-terra atacados 

por milícias armadas, contratadas por latifundiários. O resultado eram narrativas nas quais o 

fato jornalístico acabava sendo o próprio debate, a negociação no âmbito parlamentar, e não a 

realidade que havia gerado tal discussão. 

Também foi percebida nos produtos de comunicação da ALMG a ausência do cidadão 

enquanto emissor; enquanto produtor da mensagem. Na TV Assembleia, por exemplo, não se 

                                                 
1 A comunicação pública, conforme abordada neste estudo, caracteriza-se pelo enfoque no cidadão, viabilizando 
o direito à informação e à expressão e, principalmente, em uma perspectiva dialógica, de estímulo à participação 
ativa e ao debate público, conforme será desenvolvido mais à frente. 
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verificaram programas de produção independente, com visões diferentes de mundo e a 

predominância inquestionável foi do formato jornalístico padrão. Já no site, não se verificou a 

disponibilidade de ferramentas para relatos, comentários, listas de discussão, ou mesmo 

debates em tempo real, através de chats, por exemplo. O conteúdo revelou-se essencialmente 

informativo. 

Esta foi, pois, a situação depreendida de uma observação empírica preliminar e não-

sistematizada, a qual gerou o interesse em pesquisar mais a fundo e com um rigor científico 

tal realidade. A hipótese principal em torno da qual se desenvolveu o estudo foi a de que 

haveria por parte da Assembleia Legislativa de Minas Gerais uma disposição em se abrir às 

possibilidades, ferramentas e lógicas do ambiente Web. Esta disposição, no entanto, seria 

voltada principalmente às interações no âmbito da transparência – acesso a informações e 

dados -, do accountability – prestação de contas, divulgação de atividades e realizações – e da 

promoção da imagem da instituição. Já no que se refere às interações para maior participação 

e colaboração da sociedade no debate e deliberação públicos no âmbito do Legislativo 

estadual, a abertura se mostrou bastante limitada. Não por falta de estrutura e ferramentas que 

viabilizassem canais de participação, mas por uma cultura segundo a qual caberia aos 

parlamentares – representantes da sociedade – intermediar esta participação popular. 

No entanto, desde o início, procurou-se evitar a “sedução” de uma aparente obviedade, 

sabendo-se que poderia se revelar extremamente enganosa no decorrer de uma pesquisa mais 

acurada. Afinal, como bem alerta Bachelard, citado por Maria Immacolata Vassalo de Lopes 

(1990, p. 105-106), “o fato científico se conquista contra a solução do saber imediato”. 

Tratava-se, de tal forma, somente de um ponto de partida para reflexões mais 

complexas, necessárias a um estudo que requeria a escolha de um arcabouço teórico que 

estabelecesse o foco e balizasse uma análise mais aprofundada. Enfim, era necessário, ainda, 

um procedimento de ruptura epistemológica. 

 

 

1.1. Perspectivas Teóricas 

 

Como primeira baliza da investigação, foram tomados os estudos sobre a comunicação 

pública, a partir de reflexões de autores como Jorge Duarte (2007), Elizabete Brandão (2007) 

e Heloíza Matos (2007), entre outros. São teóricos que abordam a comunicação de órgãos e 

instituições públicos em uma lógica voltada não apenas para propósitos de construção de 
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imagem, de marketing e de prestação de informações, mas em um sentido dialógico e 

participativo, tema que será aprofundado no item 2.1.  

Já no decorrer da investigação teórica, constatou-se que tal estudo, para responder às 

perguntas levantadas, deveria avançar para além dos princípios fundamentais da comunicação 

pública. Precisava investigar, também, as práticas comunicacionais da Assembleia sob o 

prisma das teorias democrático-deliberacionistas2, especificamente no que se refere ao debate, 

esfera e deliberação públicos, temas sobre os quais vários teóricos do campo das ciências 

sociais têm se debruçado, a exemplo de Habermas (1983) (1984) (1997) (2003) (2006), 

Bohman (2009), Cohen (2009) e Maia (2008), como será apresentado nos itens 2.2 e 2.3. 

E se a proposta é entender, também, em que medida as novas lógicas do ambiente 

Web podem contribuir para a comunicação e a deliberação públicas, outras dimensões 

teóricas a balizar este estudo são a das possibilidades da Web para o aprofundamento da 

democracia e a das redes sociais na Internet - as redes sociotécnicas -, suas mediações e lógica 

cooperativa. Discussões feitas no item 3.1. Para tal análise, tomou-se como parâmetro estudos 

de autores como Fishkin (2002), Gomes (2006), Wolton (2007), Lemos (2009), Musso 

(2007), Recuero (2009), Amadeu da Silveira (2009), e Girard Júnior (2009).  

Outras perspectivas teóricas consideradas foram a dos dispositivos - de Foucault - e a 

dos processos de subjetivação. Tal abordagem se fez necessária, a partir da compreensão de 

que as interfaces da Web com os processos de deliberação pública do Legislativo mineiro 

estão inseridas em um contexto maior, que é o das relações de força e de poder que se 

estabelecem na esfera política, especialmente em uma “casa” de representação política. 

Considerou-se, ainda, que a maneira como os agentes envolvidos são afetados está 

relacionada, também, a seus próprios repertórios, vivências e expectativas, os quais podem 

levar a respostas e ações diferentes das esperadas ou pretendidas pela instituição oficial. Para 

esta dimensão teórica, tratada no item 3.2, foram utilizados estudos de autores como Braga 

(2006), Fausto Neto (2009) Deleuze (2009), Agamben (2009), Signates (2006) e Linhares 

(2009),   

 

 

 

 

                                                 
2 As referências neste estudo às teorias deliberacionistas e suas relações com a democracia se relacionam a 
teorias democrático-deliberacionistas, devendo-se registrar que há modelos de democracia que não são 
deliberativos.  
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1.2. Da escolha do objeto 

 

A opção no recorte do objeto empírico foi pelo site da Assembleia Legislativa (Figura 

1), tendo em vista o objetivo de estudar as possibilidades da Web para uma participação 

cidadã mais protagonista e colaborativa, na lógica da comunicação pública e das teorias 

deliberacionistas.  

 

 
Figura 1: Página principal do site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010a. 
 

Mas tratava-se de objeto vasto demais. O site conta com imensa gama de informações 

e serviços, como: consulta a projetos, emendas, legislações, pautas e resultados de reuniões; 

apresentação de deputados e comissões; extensos bancos de notícias e de fotos, com livre 

acesso; atualização permanente de notícias, com publicação autorizada; prestação de contas; 
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publicações e estudos temáticos em formato digital; agenda de eventos; ferramentas 

multimídia para acesso, por exemplo, a programas transmitidos pela TV Assembleia; “Fale 

Conosco”, para contato por e-mail com deputados, ouvidoria e a Assembleia, entre muitos 

outros recursos. Ou seja, um mix de ferramentas e serviços de naturezas distintas, com 

propostas diferenciadas e, consequentemente, interações e relações totalmente diversas, como 

pode ser verificado na Figura 1.  

O foco recaiu, desta maneira, em espaços do site onde parecia haver, potencialmente, 

maior presença da sociedade, não especificamente em narrativas dos fatos, mas em uma 

lógica de construção mais dialógica, mais cooperativa. Levou-se em conta na escolha, 

também, o suposto propósito deliberativo a que os espaços virtuais selecionados estariam 

relacionados. Tal lógica levou à opção pela investigação de hotsites - sites específicos e 

sazonais sobre determinados temas em discussão na Assembleia, ou relacionados a programas 

e projetos em execução pela instituição e que, apesar de apresentarem, também, um formato 

jornalístico padrão, pareciam ser construídos com a participação de cidadãos, lideranças, 

entidades de classe e movimentos sociais envolvidos no assunto em questão.  

Cabe aqui um parêntesis, no que se refere aos “movimentos sociais”. Neste estudo, o 

termo, por vezes, é utilizado para se referir, de forma geral, às diversas representações da 

sociedade civil que participaram dos processos de deliberação. Não se desconsidera, no 

entanto, as diferenças conceituais entre sindicatos, conselhos, associações, etc. Mais do que 

isso, leva-se em conta as discussões atuais sobre a institucionalização dos movimentos 

sociais.  O sociólogo e doutor em Ciências Sociais, Rudá Ricci, no livro Lulismo: da era dos 

movimentos sociais à ascensão da nova classe média brasileira (2010), destaca que até os 

anos 80, houve certo consenso em se denominar os movimentos sociais como “fluidos, 

formados a partir de espaços não consolidados das estruturas e organizações sociais”. Na 

atualidade, porém, tal conceituação teria se tornado inadequada, segundo o autor: 

 

Ocorre que nos anos 1990 este conceito entrou em declínio nos estudos 
acadêmicos. Mas permaneceu como nomenclatura de muitas forças sociais, em 
especial, as vinculadas aos movimentos sociais dos anos 1980. O conceito de 
sociedade civil vai substituindo a centralidade em vários estudos e investigações 
sociais. No Brasil a mudança parece fazer ainda mais sentido porque muitos 
movimentos se institucionalizaram. (RICCI, 2010, p. 169). 

 

 Retomando o processo de escolha dos objetos da pesquisa, foi, portanto, considerando-

se um maior nível de participação da sociedade civil, que se optou por analisar os hotsites. 
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São diversos os hotsites do site da Assembleia Legislativa de Minas3, sendo que o primeiro a 

chamar a atenção, dentro da linha a que se propõe esta investigação, foi o que tratava do Plano 

Decenal de Educação. O hotsite foi criado em função da discussão em torno do Projeto de Lei 

do Plano Decenal de Educação, enviado pelo governo do Estado à Assembleia e que deu 

origem ao Fórum Técnico Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política 

Educacional. A opção se deveu a um conjunto de fatores, entre eles, o fato de que o 

Legislativo mineiro se utilizou de situações de debate e deliberação públicos em uma proposta 

de construção colaborativa do Plano Decenal de Educação.  

Outro fator importante para a escolha do objeto foi que parte das contribuições para o 

Plano foram dadas através da Internet, na primeira Consulta Pública realizada pelo Legislativo 

mineiro. Ademais, as discussões foram disponibilizadas no próprio hotsite. De forma que 

havia um elevado volume de dados a serem explorados. Ou melhor, como é proposta deste 

projeto, uma extensa rede de relações, interações e interlocuções a serem analisadas, na 

perspectiva de sua contribuição para a comunicação pública, o debate público e o processo de 

deliberação pública. 

Mas se fez necessário verificar, também, em que medida tais características poderiam 

ser encontradas em outros espaços do site, a fim de se evitar generalizar o que poderiam ser 

apenas questões pontuais, ou dimensões de uma única experiência. De forma que houve a 

opção pela análise de um segundo objeto empírico, escolhido tanto por possuir interfaces com 

o ambiente Web, quanto por se referir a um processo de deliberação pública. 

O segundo objeto de análise foi o projeto Parlamento Jovem (PJ) e seus espaços 

específicos na Web. Pesou na opção o fato de o projeto ter dado origem ao primeiro blog 

criado pela Assembleia de Minas como ferramenta de suas ações, bem como a característica 

essencialmente deliberacionista da dinâmica do Parlamento Jovem. O projeto é fruto de uma 

parceria da Assembleia Legislativa com o curso de Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Criado em 2004, foi executado, 

inicialmente, somente no âmbito de Belo Horizonte e, em 2010, adquiriu caráter estadual, 

                                                 
3 Em 23/4/2010, por exemplo, eram 19 os hotsites abrigados pelo site da Assembleia, os quais tratavam de 
assuntos dos mais variados: “Assembleia 2020-Planejamento Estratégico”; “20 anos da Constituição Mineira”; 
“Ciclo de Debates 30 Anos de Luta pela Anistia Política no Brasil”; “II Conferência Estadual de Cultura”; “VII 
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente”; “8º Fórum das Águas”; “Acordo Ortográfico”; 
“Ciclo de Debates Alternativas à Privação de Liberdade”; “Ciclo de Debates Consórcios Intermunicipais”; 
“Seminário Legislativo Esportes, Infância e Adolescência: caminho para a cidadania”; “Programa Expresso 
Cidadania”; “Ciclo de Debates Impactos do Etanol no Desenvolvimento de Minas Gerais”; “Ciclo de Debates 
Minas Combate a Crise”; “Seminário Legislativo Minas de Minas”; “Programa Parlamento Jovem de Minas”; 
“Planejamento e Orçamento Público”; “Plano Decenal de Educação”; “Sala da Presidência”; “Desafios dos 
Legislativos Municipais”. 
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passando a ser denominado Parlamento Jovem de Minas (PJ-Minas).  É voltado a estudantes 

do ensino médio e, através de mecanismos como palestras, debates, grupos de trabalho e 

plenárias – municipais e estaduais -, tem como objetivos a formação política e o exercício de 

participação no Parlamento, formulando propostas que podem ser incluídas na legislação 

estadual.  

Além do hotsite e do blog do Parlamento Jovem de Minas, verificou-se no decorrer da 

observação que, para os propósitos desta investigação, seria necessário analisar, também, 

outros espaços virtuais relacionados ao programa, que são uma página e duas comunidades no 

Orkut e um Curso de Educação à Distância.  

 

 

1.3. Dos objetivos  

 

Em face dos objetos empíricos delimitados, o objetivo geral deste estudo é analisar se 

as ferramentas, interações e lógicas do ambiente Web podem afetar e contribuir para a 

comunicação pública, o debate e a deliberação públicos, no âmbito da Assembleia Legislativa 

de Minas Gerais, bem como em que medida e de que forma. 

 

Nesta perspectiva, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos:  

 

a) identificar a política de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 

e seu atendimento aos princípios da comunicação pública; 

b) analisar a qualidade do debate público que se estabeleceu nos processos 

pesquisados e a forma como impactou a esfera pública e foi por ela atravessado; 

c) verificar se os objetos pesquisados possuem propósito deliberativo e se atendem 

às condições da deliberação pública; 

d) verificar se e de que forma as interações no ambiente Web impactaram os 

processos de deliberação e possibilitaram a participação da sociedade e o 

aprofundamento da democracia; 

e) analisar a correlação de forças que atravessaram os objetos estudados, bem como 

as produções de sentido e rupturas que se deram nos processos pesquisados; 

f) levantar os elementos das redes sociais no âmbito dos processos estudados e nos 

ambientes da Web e analisar como atuaram no debate e a deliberação públicos 

em questão.    
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1.4. Pertinência da pesquisa 

 

Analisar as práticas comunicacionais do setor público e suas interações midiáticas, 

tendo como parâmetro os propósitos da comunicação pública - de interlocução com a 

sociedade, promoção do debate público e participação do cidadão na definição de políticas 

públicas –, se mostra de grande importância na atualidade. Afinal, as instituições públicas 

brasileiras atravessam profunda crise de imagem4, sendo que poderes e órgãos públicos, seus 

mandatários e dirigentes são, a cada dia, alvos de novas denúncias de irregularidades, práticas 

criminosas, ilegais, imorais e antiéticas, logo transformadas em escândalos midiáticos.  

Como consequência, a sociedade, seja através de movimentos organizados, seja 

através de organizações não-governamentais, ou de ações individualizadas, volta-se para o 

setor público, acima de tudo, com um olhar de vigilância e cobrança de prestação de contas, 

de informações reais e serviços eficientes. Esta vigilância crescente é facilitada e incentivada, 

sobretudo, em função das inúmeras possibilidades introduzidas pelas novas tecnologias de 

informação e comunicação – TICs -, como maior acesso a informações, troca de opiniões e 

experiências, facilidade de mobilização, interação e colaboração.  

Em contrapartida, multiplicam-se estudos e reflexões de teóricos do campo da 

Comunicação que diferenciam a comunicação pública da simples divulgação de informações 

e serviços ou da propaganda do poder público e estabelecem outras bases políticas e 

epistemológicas da comunicação entre órgãos e poderes públicos e a sociedade. Nesta 

vertente, a relação entre poder público e sociedade deixa de ser somente a de vigilância e 

exigência de transparência e serviços, para se estabelecer na ordem do diálogo, da 

participação real e relevante dos cidadãos. 

Outra tendência também consequente das novas possibilidades geradas pelo 

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação é a cobrança dos cidadãos de 

maior participação no debate público e na definição de ações e políticas públicas. Por outro 

lado, em consonância com a missão de promover a participação cidadã, caberia ao poder 

público contribuir, também, para que os cidadãos se apropriassem dos modos de produção 

destes novos meios, tanto para uma efetiva participação no debate e deliberação públicos, 

como para desmistificá-los e evidenciar a ideologia neles contida.  

                                                 
4 Pesquisa sobre a imagem das instituições públicas brasileiras, realizada em agosto de 2007, por encomenda da 
Associação dos Magistrados do Brasil (AMB), apontou o elevado índice de desconfiança da população.  Foram 
ouvidos 2.011 entrevistados em todos os estados brasileiros. 75,9% dos entrevistados disseram não confiar nos 
partidos políticos; 81,9% não confiavam nos políticos; 74,1% não confiavam na Câmara dos Vereadores; 83,1% 
não confiavam na Câmara de Deputados; 80,7% não confiavam no Senado Federal, 53.8 % não confiavam no 
Governo Local; 54,4% não confiavam no Governo Federal; 50% não confiavam na justiça. 
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De tal forma, revela-se pertinente um estudo das interações no âmbito do poder 

público, que tenha como objeto empírico a interface das interações presenciais e as 

possibilitadas por espaços virtuais desta instituição e verifique de que forma tais interações 

impactam o debate e a deliberação públicos. Fato é que estudos atuais do campo da 

Comunicação têm se pautado por teorias da comunicação e deliberação públicas para 

pesquisar as interações possibilitadas por veículos de comunicação e de que forma elas podem 

contribuir para o aprofundamento da democracia. As reflexões têm sido diversas e, por vezes, 

até divergentes, mas tais estudos aprofundam, a cada dia, o debate em torno do tema e 

impulsionam o uso das possibilidades da Web para maior interlocução da sociedade com o 

poder público e vice-versa. 

Nestas bases, enfim, a compreensão de como as interações no universo da Web e das 

redes digitais podem contribuir ou afetar processos de deliberação pública no Legislativo 

pode legar importantes conhecimentos para o campo da Comunicação e apontar novas 

possibilidades para uma democracia mais participativa e deliberativa. Sem desconsiderar, no 

entanto, que este não é um processo “puro”, mas uma das dimensões de uma rede de relações 

nas quais as interações acabam por produzir ou reproduzir lógicas e mediações que permeiam 

o poder público em questão, bem como os movimentos sociais e suas relações e processos no 

âmbito da sociedade.  

 

 

1.5. Opções metodológicas 

 

Optou-se, para esta pesquisa, pela realização de um estudo de caso de caráter 

essencialmente qualitativo. Para tanto, em uma investigação na perspectiva das interfaces 

entre o presencial e o virtual, foram elencadas sete categorias de análise:  

 

a) atendimento aos princípios da comunicação pública;  

b) lógica deliberativa;  

c) interação nos ambientes virtuais; 

d) graus de aprofundamento da democracia; 

e) produção de sentidos e subjetivação; 

f) correlação de forças;  

g) elementos das redes sociais. 
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Os métodos utilizados foram:  

 

a) recuperação da memória dos processos deliberativos analisados;  

b) observação monitorada do conteúdo e formato dos espaços virtuais; 

c) análise da participação da sociedade civil/ cidadãos através dos espaços virtuais 

em questão e nos processos presenciais de deliberação a eles relacionados; 

d) entrevistas semiestruturadas com:  

� profissionais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais responsáveis 

pela elaboração e atualização dos espaços virtuais;  

� profissionais da instituição que atuam nos processos presenciais de 

deliberação;  

� representantes políticos envolvidos nos processos deliberativos em 

estudo; 

� atores sociais que participaram dos processos de deliberação. 

e) análise de propostas resultantes de debates e processos de deliberação pública 

relacionados aos objetos da pesquisa; 

f) análise de características das redes sociotécnicas, como relações, nós, interações 

e mediações, no âmbito dos espaços virtuais.  

 

 Vale ressaltar que, por uma questão ética e a fim de que os entrevistados para este 

estudo tivessem maior liberdade para expressar suas avaliações, optou-se pela não-

identificação das pessoas ouvidas na dissertação. Nomes e cargos serão explicitados somente 

nos casos em que as fontes das informações tenham sido matérias jornalísticas publicadas no 

site da Assembleia, ou seja, quando se tratarem de informações já de domínio público.  

 Foram entrevistados oito servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sendo 

um da Diretoria de Comunicação, um da Gerência de Projetos Institucionais, um da Gerência 

de Relações Públicas, um da Gerência de Jornalismo, um da Gerência Geral de Consultoria 

Temática, um da Gerência de Educação e Cultura, um da Gerência de Finanças e Orçamento e 

um do Programa de Educação para a Cidadania, desenvolvido pela Escola do Legislativo. 

Também foram ouvidos três deputados, sendo dois que tiveram participação ativa na 

discussão do Plano Decenal de Educação e dois envolvidos com o projeto Parlamento Jovem. 

Foram entrevistados, ainda, três representantes de entidades da sociedade civil que 

participaram da discussão do Plano Decenal de Educação, sendo dois dirigentes sindicais e 

uma liderança do movimento estudantil. Já os participantes do Parlamento Jovem foram 
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ouvidos, através de questionários enviados por e-mail. Por uma questão de sigilo, os gestores 

do projeto não forneceram contatos dos estudantes do Ensino Médio. Sugeriram que os 

questionários fossem enviados para os coordenadores e monitores, nos municípios. Foram 

enviados e-mails com as perguntas a 12 coordenadores e 20 monitores, juntamente com a 

solicitação de que os questionários fossem encaminhados também para os estudantes. Dez 

participantes responderam, sendo seis monitores, dois estudantes e dois coordenadores.  

A dissertação consiste de dois capítulos teóricos, nos quais é feita uma discussão do 

objeto empírico, à luz de várias reflexões de estudos afins. Em seguida, é realizada uma 

descrição dos objetos observados, sendo apresentadas as características, condições e situações 

levantadas. No capítulo seguinte, são apresentados os elementos encontrados na pesquisa, 

procedendo-se uma análise dos objetos, em paralelo com estudos e reflexões que respaldaram 

a dissertação. Ao final, são relatadas as conclusões deste estudo, em face das teorias estudadas 

e elementos relatados pela análise. 
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2. COMUNICAÇÃO PÚBLICA, DEBATE PÚBLICO, DELIBERAÇÃO  E ESFERA 

PÚBLICAS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

Serão delineadas, a seguir, as perspectivas teóricas desta dissertação no que se refere à 

comunicação pública, debate, deliberação e esfera públicos. Quanto à comunicação pública, 

será feita uma conceituação do termo e apresentados os princípios que esta pesquisa observou 

ao tratar do tema. Para tanto, recorreu-se a autores como Zémor (2009), Brandão (2007), 

Matos (2007), Monteiro (2007) e Duarte (2008), que identificam a comunicação pública com 

a centralidade no cidadão, o foco no interesse geral, o direito à informação e à expressão, o 

diálogo e a participação ativa e racional dos agentes. 

No tange ao debate e deliberação públicos, serão discutidas reflexões de vários 

teóricos da democracia deliberativa que tratam das condições e procedimentos que, em tese, 

garantiriam a legitimidade do processo. A fim de se obter uma perspectiva mais plural na 

pesquisa, evitando-se um “único olhar”, foram considerados, inclusive, autores que divergem 

entre si quanto a aspectos e condições da deliberação pública. Boa parte da fundamentação 

teórica apoia-se na reflexão feita por Rousiley Maia (2008), que discute o pensamento de 

vários autores - como Habermas (1997), Cooke (2008), Dryzek (2004), Gutmann e Thompson 

(1996) -, a fim de chegar a um conceito mais amplo da deliberação. Também são 

considerados teóricos como Cohen (2009), em uma linha procedimentalista da deliberação e 

Bhoman (2009), na perspectiva dialógica. Serão trazidas, ainda, contribuições de outros 

autores ao tema, entre eles, Benhabib (2009) e Mendonça (2006), que tratam da comunicação 

sem sujeito. 

Já em relação à esfera pública, a abordagem se apoia muito nos trabalhos de Habermas 

(1962) (1997) (2006), que a define como uma rede relacionada a um processo 

comunicacional, um agir discursivo, na qual ocorrem a comunicação de conteúdos, tomadas 

de posição e opiniões, e onde os fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados para se 

condensarem em opiniões públicas. Também são consideradas as reflexões de Bhoman (2009) 

e Maia (2008), ao tratarem de temas como espaço público, esfera pública ampliada, esfera 

pública como locus da deliberação pública.  

 

 

 

 

 



 

 

25 

 

2.1. Comunicação pública 

  

Antes de adentrar, especificamente, nos princípios e características da comunicação 

pública que pautam esta análise, faz-se necessário delimitar de que comunicação pública se 

está tratando. Afinal, o conceito foi utilizado ao longo dos tempos para definir propósitos 

diversos de comunicação, desde a transmissão unilateral de informações por parte de órgãos 

públicos, até o marketing institucional, a comunicação organizacional ou os serviços de 

veículos de comunicação, enquanto concessão do Estado e que devem atender ao interesse 

público. 

A autora Elizabeth Pazito Brandão (2007), no artigo “Conceitos de comunicação 

pública”, apresenta cinco vertentes às quais a comunicação pública teria sido tradicionalmente 

identificada: comunicação organizacional; comunicação científica; comunicação do Estado 

e/ou governamental; comunicação política e comunicação da sociedade civil organizada. 

Brandão, no entanto, é enfática ao destacar que, não obstante as dificuldades de se 

delimitar o que seria a comunicação pública - uma vez que o conceito ainda está em 

construção -, no Brasil, há uma linha relativamente recente de estudos da área, segundo a 

qual, 

 

(...) dentre os múltiplos significados da expressão comunicação pública, é possível 
encontrar um ponto comum de entendimento que é aquele que diz respeito a um 
processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com 
o objetivo de informar para a construção da cidadania. (BRANDÃO, 2007, p. 9). 

 

A mesma lógica - que identifica a comunicação pública com conceitos da democracia 

como participação, esfera pública, debate público, deliberação pública e cidadania - pauta as 

considerações de diversos outros autores. Nas raízes de seus fundamentos, percebem-se os 

elementos da definição cunhada pelo autor francês Pierre Zémor (2009), um dos principais 

pensadores da comunicação pública na atualidade e referência para os estudos brasileiros, 

que, em 1995, lançou o livro La comunication publique, traduzido livremente por Brandão 

para o português, em versão resumida. 

Em linhas gerais, Zémor aponta como parâmetros da comunicação pública: a definição 

pelo interesse geral; o respeito a normas, regras e procedimentos que visem à tomada de 

decisão pública; e o fato de se situar necessariamente no espaço público, sob a vigilância, o 

olhar do cidadão, implicando, portanto, em transparência. Ainda segundo o autor, a 

comunicação pública tem as funções de: 
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a) informar (levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) de ouvir as 
demandas, as expectativas, as interrogações e o debate público; c) de contribuir 
para assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao coletivo, tomada de 
consciência do cidadão enquanto ator); d) e de acompanhar as mudanças, tanto as 
comportamentais quanto as da organização social. (ZÉMOR, 2009). 

 

 Para Zémor, a comunicação pública está intrinsecamente ligada aos serviços públicos - 

do Estado -, com papel de regulação, proteção ou antecipação destes. Mas ele não desvincula 

esta finalidade de um caráter de significação e da necessidade de “RELAÇÃO” (grifo do 

autor) para que a comunicação pública se realize. Significação e relação que se dariam no 

local privilegiado do espaço público. 

 Nesse sentido, o pensador francês ressalta a necessidade de uma linha demarcatória 

que faça a distinção entre a comunicação pública e a publicidade, o marketing institucional e a 

comunicação de massa, de consumo, espetacularizada. Enfatiza ele que, na comunicação 

pública, o foco é o cidadão, enquanto interlocutor do debate público e “cidadão de uma 

democracia, que é ao mesmo tempo usuário e decisor legítimo dos serviços públicos, não 

pode se satisfazer com as práticas unívocas da informação ou com comandos”. (ZÉMOR, 

2009).  

 Como já dito, as definições apresentadas por Zémor são adotadas por grande parte dos 

estudiosos da comunicação pública, especialmente nas pesquisas desenvolvidas no Brasil. 

Mas diversos autores brasileiros apontam a necessidade de se avançar neste quadro 

conceitual. Heloíza Matos (2007), por exemplo, ressalta a contribuição do autor para a 

sistematização da comunicação pública, mas entende que ele a considera uma atribuição 

governamental. Para a autora, seria também responsabilidade da sociedade atuar para efetivá-

la.  

Em publicação mais recente, Matos (2009) propõe um novo paradigma da 

comunicação pública, que teria como principal exigência a “participação universal”. Ela 

considera a comunicação pública como um tipo de comunicação política, mas afirma que tem 

contornos específicos, que ultrapassam a comunicação governamental, eleitoral ou o 

marketing político, estando centrada nas relações estabelecidas entre seus agentes. 

 

Embora marcado por várias orientações, o conceito de comunicação pública é 
indissociável dos agentes envolvidos no processo comunicacional. Se 
historicamente este ou aquele agente possam ter se confundido com o processo 
mesmo da comunicação pública, como foi e continua sendo o caso do governo e da 
mídia, é preciso superar esse estágio com a proposição de um novo paradigma: a 
comunicação pública exige a participação da sociedade e de seus segmentos; não 
apenas como receptores da comunicação proveniente do governo e de seus poderes, 
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mas também como produtores ativos do processo. Este inclui, portanto, o terceiro 
setor, a mídia e o mercado como agentes e instâncias institucionais, mas deve 
incluir igualmente os outros agentes – estejam eles vinculados ou não a instituições 
ou associações formais. (MATOS, 2009, p.123-124). 

 

A autora avança na discussão, tratando de uma questão especialmente importante para 

um estudo no âmbito do Poder Legislativo. Conjecturando uma suposta inviabilidade da 

participação universal, que apontaria como alternativa a participação por meio de 

representantes - característica do universo da Assembleia Legislativa -, alerta não ser esta 

garantia de reconhecimento e atendimento às reais demandas da sociedade, bem como de 

existência de debate, negociação e deliberação. Isso, em sua opinião, somente se concretizaria 

com a formação de uma verdadeira esfera pública, a qual caberia ao Estado viabilizar. 

Segundo Matos, cabe ao Estado, enquanto instância normativa e de controle da comunicação 

pública, não somente convocar os agentes para que participem, mas também caracterizar os 

espaços em que se formaliza essa participação, ou seja, a esfera pública. E tal esfera pública 

seria atingida apenas se possibilitasse a participação de diferentes agentes sociais na 

discussão. 

 

O desafio está em viabilizar a esfera pública ampla, isto é, implementar vias 
materiais e imateriais para a troca de informações que sejam, ao mesmo tempo, 
acessíveis e universais. Esse processo não deveria incluir apenas os suportes 
tecnológicos e midiáticos, mas também outros suportes compatíveis e abertos ao 
ambiente da comunicação pública. (MATOS, 2009, p. 124).  

 

 Tal participação, desta forma, implicaria não somente o locus para a expressão dos 

cidadãos, mas que estes se reconhecessem como participantes; se sentissem capazes de 

defender suas posições. Poder-se-ia inferir, de tal forma, o papel do Estado não somente em 

garantir o direito à participação, mas também na formação de tais agentes para que possam 

exercer uma participação cidadã. 

 

Um cidadão que não acredite ter o direito de participar de conversações e 
discussões públicas, que não valorize o que tem a dizer e que se sinta incapaz de 
comunicar isso aos outros de forma adequada dificilmente terá condições de 
integrar a rede social da comunicação pública. (MATOS, 2009, p. 125). 

 

 É nesta perspectiva que a autora aborda outra questão fundamental a ser considerada, 

quando se trata da comunicação pública: o silêncio. Ou seja, deve-se levar em conta que 

muitos agentes em potencial simplesmente deixam de se expressar, seja por falta de acesso 

aos canais de participação, ou por não reconhecerem ou terem reconhecida sua capacidade 
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para participar. Trata-se, portanto, de uma variável que, mesmo diante de uma 

impossibilidade de mensuração, precisa ser levada em conta em um estudo desta natureza. 

Na mesma linha, a autora Graça França Monteiro (2007) aborda a participação e a 

interlocução permanentes, enquanto condição primordial da comunicação pública. Ao tentar 

estabelecer os limites entre comunicação governamental, comunicação política e comunicação 

pública, sob as mesmas perspectivas apontadas por Zémor, frisa como essencial nessa 

diferenciação o termo “relação” utilizado por ele. 

 

Enquanto algumas das informações tornadas públicas pelas organizações – como 
campanhas de publicidade institucional veiculadas por órgãos de governo em datas 
específicas; a propaganda dos candidatos em períodos eleitorais; as informações 
sobre o lançamento de um produto ou a realização de um evento divulgadas para a 
imprensa por assessorias de entidades públicas – têm uma natureza efêmera e um 
caráter imediatista, contribuindo para que seus efeitos sejam rapidamente 
contabilizados e registrados pelas pesquisas de opinião e pelos clippings de 
notícias, as informações que constituem a essência da comunicação pública só têm 
seus efeitos visíveis a longo prazo, uma vez que a relação entre emissor e receptor, 
pretendida por esse tipo de comunicação, requer um tempo maior para se 
consolidar, já que seu objetivo, além de informar, é qualificar o cidadão para 
exercer seu poder de voz, de voto e de veto nas questões que dizem respeito à 
coletividade. (MONTEIRO, 2007, p. 40). 

 

Existem, é bem verdade, caracterizações da comunicação pública que vão em outras 

direções. Jorge Duarte (2007) cita, por exemplo, estudo realizado por Fonseca Júnior5, 

segundo o qual a comunicação pública pode ser interpretada como comunicação 

organizacional na perspectiva adotada no Brasil. Ele aponta, ainda, estudos europeus que 

cogitam ser comunicação pública a utilização coletiva de obras intelectuais, o que incluiria 

transmissões de TV em saguões de hotéis e em presídios. 

No entanto, no Brasil, na atualidade, é no âmbito das teorias democráticas, da 

comunicação que se estabelece na esfera pública, para a deliberação pública e a formação da 

cidadania, que a maior parte das abordagens tem se dado. Duarte está entre os vários autores 

que seguem esta perspectiva e desenvolveu um trabalho para sistematizar e sintetizar o que o 

conceito deve representar. Para ele, o que caracteriza tal processo é a sua centralidade no 

cidadão, não apenas no que se refere à garantia do direito à informação e à expressão, mas 

acima de tudo, através do diálogo, do estímulo à participação ativa, racional e corresponsável 

dos agentes. Nesse sentido, “os instrumentos de comunicação são utilizados a partir do ponto 

de vista do cidadão em sua plenitude e não apenas em suas faces de consumidor, eleitor e 

usuário”. (DUARTE, 2007, p. 61). 

                                                 
5 FONSECA JÚNIOR, Wilson Correa da. Comunicação organizacional e comunicação pública: interfaces. 
Brasília: 2006 (Mimeo). 
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Percebe-se que, nesta perspectiva, os autores caminham no sentido de romper com o 

paradigma funcionalista “emissor-mensagem-receptor”. Ainda que se utilizem dos termos, 

talvez por serem os que estão consolidados na compreensão da comunicação, nota-se um 

esforço para a criação de novas denominações. Nomenclaturas que não remetam à 

comunicação unidirecional, na qual o receptor seja somente um receptáculo da informação 

que o emissor objetiva transmitir, sem qualquer participação ou contribuição de seu repertório 

para a produção de sentidos; ou ainda, sem qualquer interferência ou acréscimo situacional, 

cultural ou social.  

Assim, entre as abordagens da comunicação pública pelo viés democrático, não é raro 

que tanto emissor quanto receptor recebam a mesma denominação, de agentes da 

comunicação, atores, ou interlocutores, em uma perspectiva, processual, relacional, ativa e 

interativa.   

 

Comunicação, em seu significado mais pleno, de troca, extrapola a visão de 
transmissão intencional de mensagens entre um emissor e um receptor (WINKIN, 
1998, p. 13) e se realiza plenamente na perspectiva interativa e dialógica, quando se 
oferece aos interlocutores a possibilidade de participar ativamente dos processos 
que os afetam. (DUARTE, 2007, p. 63). 

 

Sintetizando o pensamento sobre comunicação pública que vem se desenvolvendo no 

Brasil, Duarte afirma: 

 

Comunicação pública, então, deve ser compreendida com sentido mais amplo do 
que dar informação. Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno 
conhecimento da informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não busca 
por não saber que existe, a possibilidade de expressar suas posições com a certeza 
de que será ouvido com interesse e a perspectiva de participar ativamente, de obter 
orientação, educação e diálogo. Na prática, isso inclui o estímulo a ser protagonista 
naquilo que lhe diz respeito, ter conhecimento de seus direitos, a orientação e o 
atendimento adequado, passando pelo direito a saber como são gastos os recursos 
públicos, o motivo e o voto de um parlamentar, até a possibilidade de ter 
participação efetiva nas decisões sobre aquilo que é de interesse público. A 
viabilização da comunicação exige informação, mas também credibilidade dos 
interlocutores, meios e instrumentos adequados, valorização do conhecimento dos 
sujeitos, facilidade de acesso a uma pedagogia voltada para quem possui mais 
dificuldades. (DUARTE, 2007, p. 64). 

 

 Esta é, portanto, a perspectiva da comunicação pública que pauta este estudo e que 

leva em conta, também, aspectos das teorias deliberacionistas, especialmente os relacionados 

ao debate e à deliberação públicos, temas que serão aprofundados no próximo item.  
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2.2. Debate e deliberação públicos 

 

Uma análise das interações comunicacionais no âmbito do Legislativo, na perspectiva 

cidadã, participativa e dialógica, não poderia prescindir da abordagem de questões da ordem 

da esfera pública, do debate público e da deliberação pública. Trata-se de temas correlatos à 

comunicação pública que já são objetos de importantes pesquisas do campo da Comunicação. 

A maior parte da conceituação apoia-se na sintetização empreendida por Maia das múltiplas 

dimensões do debate e da deliberação públicos. Não se desconsidera, no entanto, o fato de que 

existem diversas vertentes deliberacionistas, havendo, inclusive, divergências no campo. É o 

que ocorre, por exemplo, com as abordagens procedimentalistas, normativas e protocolares, 

de Habermas e Cohen, e a que é feita por Bhoman. O autor, ainda que tenha no pensamento 

de Habermas a base de suas concepções, critica o procedimentalismo e propõe o modelo 

dialógico de deliberação, que, por sinal, não deixa de ser, este também, um “procedimento”. 

O fato é que muitos dos estudos no campo da Comunicação evoluíram para o 

aprofundamento das teorias democráticas, mais especificamente a da deliberação pública, em 

uma correlação com os processos de comunicação que se estabelecem na sociedade. É bem 

verdade, como já citado nesta dissertação, que há modelos de democracia que não são 

deliberativos, mas este estudo se volta especificamente para esta vertente. Luis Felipe Miguel, 

no artigo “Promessas e Limites da Democracia Deliberativa”6, aponta:  

 

Na teoria democrática das últimas décadas, é visível a ampliação da influência das 
vertentes deliberativas. Com sua ênfase nos aspectos discursivos do processo 
político — e a visão normativa associada à participação de todos no debate como 
critério de legitimidade —, os chamados "deliberacionistas" ocupam hoje o lugar 
central nas discussões sobre o significado da democracia. De diferentes formas, 
estão vinculados à corrente nomes como James Bohman, Joshua Cohen, Iris Marion 
Young, Amy Gutmann, John Rawls e Cass Sustein, além do seu principal 
inspirador, Jürgen Habermas. Fundada na tradição da teoria crítica, a democracia 
deliberativa tornou-se a principal alternativa à visão liberal-pluralista hegemônica 
(em vez da defesa da participação direta e da democracia industrial, que estiveram 
em voga nos meios radicais dos anos 1960 e 1970). Mais importante ainda, ela é 
levada em consideração pelos próprios expoentes da percepção hegemônica, que se 
vêem obrigados a refutá-la ou, como ocorre cada vez mais freqüentemente, a 
incorporá-la em suas próprias construções teóricas. (MIGUEL, 2010). 

 

 

Desta feita, teóricos da comunicação têm voltado seus olhos para pensadores que são 

referência nos estudos da democracia, especialmente Jürgen Habermas, cujo pensamento – 

                                                 
6 Publicado, originalmente, em 2001. 
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juntamente com o de Hannah Arendt e Kant, entre outros -, tem sido considerado fundamental 

para a discussão.  

Este tem sido o percurso seguido, por exemplo, pela autora Rousiley Maia, que 

coordena o grupo de pesquisa em mídia e esfera pública do Departamento de Comunicação 

Social da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No livro Mídia e Deliberação 

(2008), ela elabora um quadro conceitual das teorias que têm norteado os estudos da área na 

atualidade e, junto com colaboradores, apresenta as conclusões de estudos aplicados a 

situações em que a deliberação pública se deu, de formas diversas. 

Em uma conceituação sintética, Maia define a deliberação pública como “uma 

atividade interativa, envolvendo duas ou mais pessoas que examinam e consideram os 

argumentos umas das outras sobre determinada matéria. Ocorre diante de uma questão 

polêmica ou de um problema, numa situação de conflito.” (MAIA, 2008, p.27).  

Já em um aprofundamento do conceito, a autora recorre a teóricos como Maeve Cooke 

(2000)7, James Bohman (1996)8 e John Dryzek (2004)9, para afirmar que, em linhas gerais, a 

deliberação pública é um processo coletivo e cooperativo; uma troca de argumentos isenta de 

coerção, que envolve vários atores coletivos e grupos em conflito, com o objetivo de, sem 

recorrer à violência, através da razão pública, chegar a decisões coletivas.  

Ela diferencia a deliberação pública do sentido estrito de decisão, ao qual o termo 

deliberação é vinculado no uso comum.  

 

A deliberação nem sempre visa a uma decisão imediata. Refere-se, antes ao 
processo de reflexão crítica e de ponderação em que os interlocutores têm a 
intenção de explicar e justificar interesses, desejos ou necessidades; de explicitar 
efeitos colaterais e danos causados por certas condutas políticas ou por 
determinados rumos de ação; ou, ainda, de lidar com desacordos e descobrir as 
“melhores” soluções possíveis, levando em consideração suas diferenças. (MAIA, 
2008, p. 28, grifo da autora). 

 

 Ressalta, no entanto, que as decisões, os entendimentos, as soluções resultantes do 

processo não são definitivas, mas precárias e parciais, e devem estar, necessariamente, abertas 

a revisões, a questionamentos e a alterações.  

Ainda no âmbito da diferenciação, a autora considera que a deliberação pública não 

pode ser confundida com a ideia básica da democracia, segundo a qual as decisões são 

                                                 
7 COOKE, Maeve. Authenticity and autonomy: Taylor, Habermas, and the politics of recognition. Political 
Theory, Newbury Park, v. 25, n. 2, p. 258-288, Apr. 1997. 
8 BOHMAN, James. Public deliberation: pluralism, complexity and democracy. Massachusetts: MIT Press, 
1996. 
9 DRYZEK, John. Discursive democracy: politics, policy and political science. New York: Cambridge 
University Press, 1990. 
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tomadas através da contagem de votos. Alerta ela que, desta forma, procedimentos justos 

podem levar a resultados injustos, uma vez que seriam subestimadas as diferenças entre os 

indivíduos e grupos representados na discussão. Comprometer-se-ia, assim, a legitimidade do 

processo. Sob esse enfoque teórico, defende que “uma regra ou decisão política é legítima não 

porque representa a vontade da maioria, e sim porque teve a aprovação deliberada dos 

interessados” (MAIA, 2008, p. 30).  

 Outra diferenciação estabelecida por Maia é a de que a deliberação pública é um 

processo específico, não podendo ser confundida com toda e qualquer discussão ou troca de 

argumentos. Não se trata de uma simples defesa de preferências, vontades e desejos, em uma 

disputa na qual cada um busca a vitória de seus argumentos, mas da justificação pública de 

razões, através do debate público, em um processo discursivo e reflexivo, com a possibilidade 

potencial de transformação de opiniões. Nesse sentido, requer condições gerais para que se 

realize. Baseando-se nas sistematizações feitas por Joshua Cohen10 e Jürgen Habermas11, a 

autora discrimina quais seriam essas condições do debate deliberativo: 

 

(...) as deliberações devem realizar-se de forma argumentativa; elas visam à 
igualdade moral e política dos participantes e devem ser livres de coerções internas; 
visam a um acordo motivado racionalmente e à reversibilidade das decisões; devem 
abranger todas as matérias passíveis de regulamentação; e incluem interpretações 
de necessidades e a transformação de preferências e enfoques pré-políticos. (MAIA, 
2008, p. 31). 

 

 Tais condições resumiriam o que Habermas propõe como “situação ideal de discurso”. 

Mas Maia percebe nesta teoria várias formas de “incompletude”, quando se passa à realidade 

concreta. Ela lembra que, na prática, são muitas as restrições aos debates. Aponta, por 

exemplo, a desigualdade de prestígio entre os participantes; despreparo para discutir os 

assuntos; falta de interesse em outros argumentos; mentiras, chantagens, ameaças e 

intransigência. Acrescenta, ainda, as restrições impostas pelos media aos atores para que se 

coloquem na esfera da visibilidade pública. 

 Discussões sobre as regras propostas por Habermas e Cohen são feitas também por 

autores que se voltam para o lado prático da teoria política. Bohman (2009) relaciona a 

justificação a um processo de cooperação dialógica entre públicos plurais que se influenciam 

mutuamente. “A deliberação pública é uma dentre as muitas atividades cooperativas que 

                                                 
10 COHEN, Joshua. Procedure and substance in deliberative democracy. In: BENHABIB, S. (Ed.). Democracy 
and difference: changing boundaries of the political. Princeton: Princeton University Press, 1996. p. 95-119. 
11 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a faticidade e a validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997. 2v. 
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demandam um agente ou sujeito plural, em vez de coletivo ou individual” (BOHMAN, 2009, 

p. 67). Ele distingue o sujeito plural do coletivo e do individual, na perspectiva de que o plural 

implica em um resultado não-agregativo; no sentido de que há uma construção intersubjetiva 

dos discursos e da solução, mas mantêm-se as diferenças e a autonomia dos sujeitos. Bohman 

propõe uma alternativa para as “análises coletivistas e individualistas”, a partir de uma 

abordagem da deliberação enquanto um processo cooperativo intersubjetivo e público, no 

qual os “sujeitos plurais” são constituídos por “indivíduos autônomos”. Desta feita, cada 

sujeito de uma pluralidade de atores distintos cooperaria, respondendo aos outros e 

influenciando-os. Já Dryzek12 define a deliberação como “uma competição de discursos na 

esfera pública” (DRYZEK apud MAIA, 2008, p. 32). Por sua vez, Gutmann e Thompson13, 

citados por Maia (2008), focam não a decisão, mas as maneiras como os atores lidam com os 

conflitos da política.  

Mas Maia, mesmo reconhecendo os limites do debate público na prática concreta, 

destaca a relevância da noção apresentada por Habermas, enquanto parâmetro de distinções 

normativas entre debates mais e menos legítimos, do ponto de vista da deliberação pública, e 

como ideal de condições a serem perseguidas. 

Mas quais seriam os agentes da deliberação pública, que condições garantem sua 

legitimidade e em que situações ela pode ocorrer? Segundo Maia, são diversos os ambientes 

do debate deliberativo, tais como parlamentos, instâncias formais do sistema político, fóruns 

da sociedade civil, os media e mesmo situações da vida cotidiana. Tal diversidade de 

ambientes propostos deriva do entendimento de que o debate público não se dá unicamente de 

maneira formal e sistematizada. É, antes, fruto de um processo informal, fragmentado e 

desorganizado, a priori, atravessado por fluxos comunicativos de atores que são sujeitos 

plurais, em cooperação e se influenciando reciprocamente. 

Trata-se de uma comunicação dispersa, que não deve representa os desejos de um 

sujeito singular. É uma “conversação pública anônima”, na definição de Seyla Benhabib 

(2009), que alerta para a inadequação, na sociedade moderna, da ideia da deliberação face a 

face, em uma grande assembleia da qual todos podem participar, ao moldes de uma agora; o 

que chama de ficção. Argumenta que o modelo procedimentalista e deliberativo de 

democracia privilegia a pluralidade de modos de associação, propiciando que se estabeleçam 

redes de deliberação. 

                                                 
12 DRYZEK, John. Discursive democracy: politics, policy and political science. New York: Cambridge 
University Press, 1990. 
13 GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. Democracy and disagreement. Cambridge: Harvard University 
Press, 1996. 
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Esses modos de associação vão desde partidos políticos a iniciativas dos cidadãos, 
passando por movimentos sociais, associações voluntárias, grupos de 
conscientização, entre outros. É através da imbricada rede dessas múltiplas formas 
de associações, redes e organização que surge uma “conversação pública” 
anônima. É crucial para o modelo de democracia deliberativa privilegiar tal esfera 
pública de redes e associações de deliberação, contestação e argumentação que se 
entrecruzam e se sobrepõem. (BENHABIB, 2009, p. 119, grifos da autora). 

 

Ricardo Fabrino Mendonça (2006), no artigo “Movimentos sociais e interação 

comunicativa: a formação da comunicação sem sujeito”, considera que a comunicação sem 

sujeito relaciona-se ao descolamento dos discursos que atravessam a esfera pública de sujeitos 

e contextos particularizados, para tomarem enquadramentos mais amplos, coletivos, 

politizados e generalizáveis. Tal descolamento seria fruto de uma complexa rede de relações 

sociais e interações, a exemplo das empreendidas por movimentos sociais tanto com seus 

membros, quanto com outros públicos, a fim de traduzir e generalizar seus argumentos.  

O autor recorre às discussões de vários autores, como Alexander (1998)14, Melucci 

(1994)15, Honneth (2003)16, Habbermas (1997)17, Benhabib (1996)18, Chambers (1996)19 e 

Dryzek (2004)20, para uma interpretação desta comunicação sem sujeito, enquanto uma ponte 

entre o particular e o geral, que permite a um movimento social constituir uma identidade 

coletiva e generalizar suas demandas específicas para uma esfera pública mais ampla. Esta 

comunicação sem sujeito seria alcançada através de processos de deliberação pública.  

 

No caso das interações que perpassam um movimento social, a nossa suposição é 
que, através do “vai-e-vem” deliberativo, possibilitado por alguns âmbitos 
interacionais, proferimentos podem ser aperfeiçoados, de tal sorte que se tornem 
mais defensáveis na esfera pública. O permanente choque de discursos pode levar a 
um enriquecimento — em termos de complexidade, densidade e abrangência — 
dos argumentos. Trata-se do ganho epistêmico suscitado pela deliberação. Aos 
poucos, constitui-se aquilo que Habermas cognomina comunicação sem sujeito 
(subjectless communication): os argumentos se descolam de pessoas e contextos 
específicos. (MENDONÇA, 2006, p.5, grifos do autor). 

 

                                                 
14 ALEXANDER, J. 1998. Ação coletiva, cultura e sociedade civil - Secularização, atualização, inversão, revisão 
e deslocamento do modelo clássico dos movimentos sociais. RBCS, v. 13, n. 37, pp. 05-31. 
15 MELUCCI, A. 1994. Movimentos sociais, inovação cultural e o papel do conhecimento: uma entrevista de 
Leonardo Avritzer e Timo Lyra com Alberto Melucci. In: AVRITZER, L. 
16 HONNETH, A. 2003. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo, Ed. 34. 
17 HABERMAS, J. 1997. Direito e Democracia: entre a facticidade e a validade, vol 2. Rio de Janeiro, Tempo 
Brasileiro. 
18 BENHABIB, S. 1996. Toward a deliberative model of democratic legitimacy. In: BENHABIB, S. Democracy 
and difference: contesting the boundaries of the political. Princeton, Princeton University Press. 
19 CHAMBERS, S. 1996. Jürgen Habermas and the politics of discourse. Ithaca/Londres: Cornell University 
Press, pp. 90-105 e 155-172. 
20 DRYZEK, J.S. 2004. Legitimidade e economia na democracia deliberativa. In: COELHO, Vera S. P.; 
NOBRE, Marcos. Participação e deliberação. São Paulo, Editora 34, pp. 41-62. 
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Afirma Mendonça (2006, p. 6) que “a deliberação transcende os indivíduos e se 

concretiza no embate de discursos publicamente acessíveis”, de forma que o discurso 

produzido saia da experiência particular ou específica para se conectar a princípios gerais, 

moralmente vinculantes. Tais argumentos abrangentes seriam produzidos, geralmente, em 

interlocuções de âmbito formal, a exemplo das ocorridas na esfera do poder público. A mídia, 

por sua vez, teria papel importante, ao possibilitar interlocuções mais abrangentes e 

publicamente acessíveis. 

Mas os discursos envolvidos na deliberação não fazem somente o percurso do 

particular para o geral. O movimento de apropriação do que é público para o particular, 

através da subjetivação, ocorre na mesma proporção.  

 

Paralela e inversamente a essa generalização, a porosidade entre os âmbitos 
também permite uma reapropriação cotidiana de princípios abstratos e 
problematizações genéricas. Não se trata, portanto, de um processo linear, em que 
as questões sempre nasceriam ligadas à experiência concreta dos sujeitos, 
caminhando no sentido da generalização para a expressão pública. Nota-se a 
existência de um permanente processo de reapropriação reflexiva daquilo que é 
público, o que permite transformações na forma como as pessoas percebem o 
mundo. A ação em variados âmbitos interacionais permite a inserção de pessoas 
afetadas por um dado problema em um movimento de generalização e re-
individualização dos argumentos, essencial para a renovação e sustentação da 
própria luta social. (MENDONÇA, 2006, p.6). 

 

Há, em contrapartida, um entendimento de vários autores de que as conversações 

diárias não configuram um processo de deliberação pública, mesmo que o debate público 

possa ocorrer em encontros informais da vida cotidiana. Tais conversações são fundamentais, 

no entanto, para que venham à tona os problemas, desacordos, conflitos e dificuldades que 

devem ser introduzidos no debate público; para que as pessoas possam produzir sentido sobre 

suas realidades e os aspectos que as afetam e, de certa forma, preparam o caminho para que os 

cidadãos atuem no debate público, como observa a autora Jane Mansbridge (2009). Para ela, a 

conversação cotidiana, ainda que não seja sempre deliberativa, é elemento fundamental do 

sistema deliberativo. 

 

Através da conversação entre representantes formais e informais em fóruns 
públicos designados, da troca comunicativa entre constituintes e representantes 
eleitos ou outros representantes de organizações orientadas politicamente, da 
conversação da mídia, da conversação entre ativistas políticos e da conversação 
cotidiana em espaços formalmente privados sobre assuntos que o público deveria 
discutir – todos fazendo parte do que chamo de sistema deliberativo -, as pessoas 
começam a entender melhor o que querem e o que precisam, individual e 
coletivamente. (MANSBRIDGE, 2009, p. 207).  
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Importante para esta discussão considerar a dimensão do que autora Heloíza Matos 

(2009) chama de “conversação cívica”, que seria a troca de opiniões e impressões que as 

pessoas estabelecem no seu dia a dia, ou a conversação cotidiana voltada ao entendimento. 

Para a autora, ainda que tais conversações não configurem uma esfera pública, são de 

fundamental importância para que esta ocorra, uma vez que “auxiliam os indivíduos para 

interpretar coletivamente certos problemas, orientando suas trocas para que visem à busca do 

entendimento e da intercompreensão” (MATOS, 2009, p. 87).  

Em síntese, segundo Matos (2008, p. 87), “a conversação cívica cotidiana entre 

amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho e mesmo desconhecidos, sobre 

questões de interesse público, prepara o caminho para seu engajamento em processos 

decisórios formais e normativos”.  

Em contrapartida, as conversações cotidianas são permeadas pelas temáticas e lógicas 

de agentes formais, como Estado, Mídia, Mercado, entre outros. É o que aponta Maia (2008, 

p. 66-67), ao afirmar que “Ao mesmo tempo que os sistemas tendem a ‘invadir’ e colonizar o 

mundo da vida (isto é, impor-lhe suas lógicas funcionais próprias), eles alargam as zonas de 

conflito e aumentam as oportunidades para a politização das questões”. 

Mas, embora a estrutura da comunicação interpessoal seja referência do debate 

público, este requer características diferenciadas. Como já dito, a principal delas é o fato de 

que demanda agentes plurais, bem como não é unânime, mas envolve atores distintos. E para 

alçarem status político e resultarem em ações, as questões levantadas nos debates públicos 

precisam conquistar reconhecimento público.  

 

De sorte que os atores críticos precisam: comunicar seus entendimentos (interesses, 
necessidades e desejos) numa linguagem inteligível para outros grupos sociais; 
engajar-se efetivamente em diálogos com outros sujeitos e grupos da sociedade, em 
arenas públicas de diferentes formatos e graus de organização, onde se espera que 
respondam por seus proferimentos e suas interpretações; e, por fim, criar meios 
para apoiar os processos de institucionalização, incentivando a organização política, 
a cooperação ou a resistência, e vias alternativas de governança. (MAIA, 2008, p. 
48). 

 

Enfim, o debate público precisa ganhar visibilidade, se submetendo ao que Maia 

denomina “teste de publicidade”. Nesse sentido, a mídia, ainda que conforme a discussão a 

seus formatos e padrões, desempenha importante papel, ao confrontar o debate público com 

outras opiniões e posições e divulgá-lo a um grande número de pessoas.  

Outros autores tratam a deliberação pública a partir da definição de condições e 

requisitos formais que garantiriam sua legitimidade. Joshua Cohen (2009), no ensaio 
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“Deliberação e legitimidade democrática”, discute as três condições apresentadas por John 

Rawls21 para o ideal da democracia, as quais sintetiza da seguinte forma: “a política 

democrática envolve a deliberação pública focada no bem comum, requer alguma forma de 

igualdade manifesta entre os cidadãos e dá forma às identidades e aos interesses dos cidadãos 

de modo a contribuir para a formação de uma concepção pública do bem comum”. (COHEN, 

2009, p. 88, grifos do autor).  

Mas Cohen, ainda que considere a relevância das três condições propostas por Rawls, 

manifesta dúvidas de que elas sejam consequências naturais de um ideal de justiça:  

 

(..) não está claro por que, por exemplo, o debate político deveria focar-se no bem 
comum ou por que a igualdade manifesta dos cidadãos seria uma característica 
importante da associação democrática. A concepção pluralista da política 
democrática como sistema de barganha, com uma representação justa para todos os 
grupos, parece um espelho igualmente bom do ideal de justiça. (COHEN, 2009, p. 
88). 

 

 Para ele, se atrelada às três condições apresentadas por Rawls, partindo de um ideal 

meramente intuitivo de justiça e bem comum, a deliberação pública estaria subordinada a 

“pressupostos psicológicos e sociológicos”, inserindo-se, portanto, no campo da especulação. 

Assim, o autor considera que a deliberação pública deve partir de um compromisso prévio 

com um ideal político e com o atendimento a condições procedimentais para se chegar a 

decisões coletivas. Desenvolve, então, um modelo formal de deliberação que denomina 

procedimento deliberativo ideal. De forma resumida, podem-se apresentar as seguintes 

características da deliberação ideal, na concepção de Cohen (2009). 

 

(1) É livre, na medida em que a consideração de propostas não é constrangida por normas 

prévias ou requerimentos. Os participantes estão vinculados somente aos resultados e 

às pré-condições para a deliberação. O fato de que a decisão é alcançada através da 

própria deliberação seria razão suficiente para que o participante a obedecesse. 

(2) É uma troca de razões, na qual as partes devem justificar suas propostas, estando 

preparadas para sustentá-las ou criticá-las. Cohen se respalda em Habermas, segundo 

quem, na deliberação, “nenhuma força, exceto aquela do melhor argumento, é 

exercida” (HABERMAS, apud COHEN, 2009, p. 93). 

(3) Os participantes são iguais, possuindo igual status na apresentação de propostas e 

críticas e mesmo “peso” na decisão.  
                                                 
21 Cohen faz um contraponto às ideias apresentadas por John Rawls especialmente em Theory of Justice (1972) e 
The Basic Liberties and ther Priority (1987). 
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(4) A deliberação visa a um consenso “racionalmente motivado”, ou seja, “encontrar 

razões que são persuasivas para todos aqueles que estão comprometidos a agir de 

acordo com os resultados de um acesso livre e razoável de alternativas por 

interlocutores iguais” (COHEN, 2009, p. 93). Neste aspecto, admite o autor que não 

há garantias de que razões consensuais serão formuladas e, neste caso, a deliberação 

deverá ser obtida através de alguma regra de maioria. Ainda assim, o resultado 

institucional seria substancialmente diferente do que é alcançado por um processo de 

agregação que não tivesse o compromisso com o ideal deliberativo. 

 

Não obstante a relevância do procedimento cunhado por Cohen, cuja caracterização 

será observada nesta pesquisa, a perspectiva que pauta a presente investigação se aproxima 

mais da apontada por Bohman (2009), no sentido de que a deliberação pública é 

fundamentalmente dialógica. 

Bohman dialoga com teóricos da linha procedimentalista, como o próprio Cohen 

(2009) e Robert Dahl (1972) (1987), que providenciaram listas sistemáticas das condições 

procedimentais da deliberação, e, ainda, com Habermas (1997), principalmente no que tange 

ao conceito de “situação ideal de fala”. Ele questiona porque somente o atendimento a tais 

procedimentos levaria a que os participantes considerassem o resultado da deliberação 

convincente e com ele se comprometessem. Nesse sentido, considera que a deliberação está 

estreitamente relacionada a questões do contexto social. 

 

Na verdade, uma das vantagens das justificações procedimentalistas estritas é que 
elas podem ser aplicadas em qualquer assunto ou em qualquer tema, mas, em 
muitos casos, produtores de decisões igualitárias as enxergam como secundárias e 
necessitam de uma razão para sustentá-las. Por exemplo, nenhum critério base ou 
de súplica pode justificar tais resultados, como o caso de querelas igualitárias por 
recursos escassos deixam claro. Mas não há nenhuma razão prática para limitar o 
processo de decisão política a casos nos quais o critério procedimental puro seja 
suficiente. Quase toda questão na agenda pública hoje, incluindo a ação afirmativa, 
o aborto e políticas do bem-estar, envolvem questões de valor e princípio para a 
maioria dos cidadãos. Uma teoria da deliberação pública não deveria ser satisfeita 
meramente através de uma seleção de condições ideais de igualdade procedimental 
sem referência às condições sociais nas quais esses procedimentos operam. A 
principal falha das abordagens procedimentais é que elas requerem definições de 
deliberação extremamente restritas. No diálogo e na comunicação, procedimentos 
sozinhos não definem padrões de justiça ou racionalidade. (BOHMAN, 2009, p. 
40). 

  

 Ao desenvolver uma abordagem dialógica da deliberação, o autor também se afasta da 

linha que a vincula a um procedimento discursivo e argumentativo. Ele se baseia nas 

possibilidades do diálogo para afirmar que é através dele que a deliberação se torna pública e 
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suas decisões são legitimadas. “A análise do discurso diz respeito a quais argumentos ou tipos 

de justificação podem ser publicamente convincentes; ao contrário, a análise do diálogo diz 

respeito a como a interação pública produz esses efeitos práticos nos participantes que tornam 

as razões convincentes” (BOHMAN, 2009, p. 43). 

 Na perspectiva dialógica, considera o autor que a deliberação é aceitável para todos, 

não por uma exigência de que todos devem concordar com os resultados - como seria 

condição da teoria procedimentalista -, mas por um requerimento fraco de que as razões da 

decisão são convincentes o bastante para motivarem a cooperação dos envolvidos. E tal 

cooperação dependeria, essencialmente, de que os participantes se reconhecessem de alguma 

forma no resultado; sentissem que contribuíram e influenciaram na decisão, mesmo que não 

concordassem com ela. 

 Em resumo, para Bohman, enquanto os discursos são estruturados com base em 

critérios para atender a um tipo específico de demanda, o diálogo é a troca de razões 

relacionadas a demandas que são amplas, mas que precisam ser suficientemente justificadas 

para serem inteligíveis e consideradas convincentes por um público indefinido. 

 O autor considera, ainda, que a deliberação dialógica não suspende os 

constrangimentos das ações, operando em um contexto no qual os agentes “tentam convencer-

se mutuamente a coordenar suas atividades de modos particulares” (BOHMAN, 2009, p. 69), 

bem como não requer um saber especializado dos agentes, estando aberta a todos os que 

desejem participar. 

 

No diálogo há movimento. Cada interlocutor incorpora e reinterpreta as 
contribuições dos outros às suas próprias. Depois de um determinado período de 
tempo, os interlocutores começam a utilizar expressões que não empregavam antes, 
afinal, o processo de tentar convencer os outros pode alterar não só o modo de 
expressão de alguém, mas também as razões que esse indivíduo considera 
convincentes. (...) Esse movimento de troca de razões é parte de um processo mais 
amplo de interpretação (...) medido na consideração e entendimento de outros 
pontos de vista e razões derivadas da própria interpretação dos interlocutores no 
curso da discussão. (BOHMAN, 2009, p. 70). 

 

 Mas, segundo Bohman, a deliberação não se concretiza somente através da 

interpretação mútua, dialógica, das razões. Ela se desenvolve dentro de um quadro analítico 

de interação socialmente justificada, que é reflexivo e aberto à revisão, e no qual se referencia 

o processo. Conforme o autor, vários modelos têm sido propostos para capturar tal processo e 

todos têm em comum a constatação de que “a situação deliberativa é dinâmica e aberta”. 

 Abordar o debate e a deliberação públicos, no entanto, requer, necessariamente - até 

como forma de contextualizar tais processos nas práticas sociais concretas - uma reflexão 
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sobre em quais espaços eles se dariam. E se tais discussões se dão no âmbito das teorias 

democráticas, são elas que apontam como locus da deliberação pública a esfera pública, tema 

abordado no próximo tópico. 

 

 

2.3. Esfera pública 

 

 É também em Habermas que grande parte dos teóricos deliberacionistas vai buscar os 

fundamentos para uma definição da esfera pública. Se em Mudança Estrutural da Esfera 

Pública (1962) o autor reduz a esfera pública a um fórum de debates restrito à classe burguesa 

– o que deu margem a muitas críticas de outros teóricos22 -, em reflexões posteriores, 

especialmente em Direito e democracia (1997), Habermas faz uma reformulação de seu 

conceito.  De acordo com ele, “a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada 

para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos 

comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas 

enfeixadas em temas específicos” (HABERMAS, 1997, p. 92). 

Em uma livre interpretação, pode-se dizer que, para o autor, a esfera pública não se 

concentra em um lugar concreto, mas relaciona-se a um processo comunicacional, a um agir 

discursivo. A esfera pública se concretizaria, dessa forma, através de um agir voltado ao 

entendimento, estando relacionada ao espaço social gerado nesse agir comunicativo. 

Percebe-se a presença nesta nova perspectiva dos componentes da Teoria do Agir 

Comunicativo, desenvolvida por Habermas em 1981. Nela, o autor faz um contraponto ao 

paradigma científico newtoniano-cartesiano do conhecimento, do saber centrado no sujeito e 

da linguagem enquanto um mero instrumento. Em sua teoria, desenvolve o conceito da 

racionalidade comunicativa, na perspectiva de que a razão está muito mais relacionada à 

capacidade de os sujeitos se comunicarem e agirem, se utilizando desse saber, do que ao saber 

propriamente dito. Já o conhecimento seria, para ele, construído intersubjetivamente, de forma 

coletiva, através do entendimento, e não adquirido, como um desvelamento do mundo.  

De acordo com Habermas, 

 
                                                 
22 As críticas ao teórico alemão são no sentido de que teria restringido a esfera pública à arena discursiva de uma única 
classe, a burguesa, desconsiderando a contribuição de outros públicos. Teria, ainda, apontado uma decadência desta mesma 
esfera pública – em função da decadência do Estado enquanto fonte do poder –, em um momento histórico no qual as 
democracias estariam em plena emergência, com o aumento da participação política, através do sufrágio universal, a 
popularização da educação e o Estado do Bem-Estar Social. Também é apontada como falha a forma como o autor teria 
subestimado o papel dos meios de comunicação para propiciar a esfera pública, ao considerá-los meros porta-vozes da classe 
burguesa, que teriam sido subvertidos pelo poder econômico. 
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Ao contrário do agir racional, com relação ao fim, o agir comunicativo orienta-se, 
entre outras coisas, no sentido do respeito de normas intersubjetivamente válidas. 
No agir comunicativo, pressupõe-se a base da validade do discurso. As pretensões 
de validade universal (verdade, justeza, veridicidade), que pelo menos 
implicitamente são colocadas e reciprocamente reconhecidas pelos interessados, 
tornam possível o consenso que serve de base para o agir comum. (HABERMAS, 
1983, p.32-33). 

 

A partir desse conceito, Habermas apresenta a esfera pública como uma rede, 

configurada de forma descentralizada e por diversas arenas discursivas espalhadas na 

sociedade civil. Avança, desta forma, também na noção de público, superando sua perspectiva 

primeira, que restringia o público que pensava a política ao público burguês, e passando a 

reconhecer que “diferentes públicos se articulam para debater temas específicos de interesse 

coletivo” (HABERMAS apud MAIA, 2008, p.60). 

 Em sua discussão, Habermas faz uma conceituação dual da sociedade, analisada sob as 

dimensões dos “sistemas” e do “mundo da vida”, duas esferas coexistentes. O sistema estaria 

relacionado à reprodução material, dentro da lógica instrumental de adequação dos meios aos 

fins; estaria incorporado nas relações hierárquicas, referentes ao poder político, e nas de 

intercâmbio, no âmbito da economia. Por sistemas, Habermas toma, por exemplo, o mercado, 

o Estado, o sistema político, acadêmico etc. Cada um com seus subsistemas, suas estruturas, 

lógicas, códigos e parâmetros de legitimidade específicos, mas que se influenciam entre si e 

são influenciados pelos processos de interação social.  

Já o mundo da vida é, para Habermas, a esfera de reprodução simbólica, no âmbito da 

linguagem e das redes de significados que compõem as várias visões de mundo, relacionando-

se tanto a fatos objetivos, quanto a normas sociais ou conteúdos subjetivos. Contempla a 

tradição, a dimensão cultural, contextos, repertórios pessoais, podendo-se, também, relacionar 

ao mundo da vida o que Maia (2008, p. 66) denomina “estoque de conhecimentos de fundo, 

pré-reflexivos, de orientações valorativas que persistem e são herdadas do passado”.  

Sistema e mundo da vida não são, no entanto, dimensões que se desenvolvem em 

paralelas. Pelo contrário, na perspectiva de Habermas, os sistemas se expandem, através da 

ancoragem das instituições no mundo da vida. Por sua vez, “colonizam” este mesmo mundo 

da vida e acabam por “alargar as zonas de conflito”, acarretando em novos debates políticos.   

Com essa perspectiva, afirma Habermas (apud MAIA, 2008) que o debate público está 

disperso em diversos fóruns de discussão, ou arenas discursivas. Ele subdivide a esfera 

pública em três tipos: a episódica, relacionada à conversação cotidiana, aos momentos de 

encontros informais dos cidadãos; a de presença organizada, que seriam encontros de públicos 

específicos, como reuniões de pais, de partidos políticos, de adeptos de religiões; e a abstrata, 
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produzida pela mídia, criando públicos de internautas, telespectadores, ouvintes de rádio, 

leitores da mídia escrita.  

 Em artigo mais recente, “Political Comunication in Media Society: Does Democracy 

Still Enjoy a Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical 

Research”, Habermas (2006) volta a tratar da esfera pública e aponta três elementos 

fundamentais do desenho institucional das democracias modernas: a autonomia privada dos 

cidadãos, que decidiriam sobre suas próprias vidas; a cidadania democrática, através da 

inclusão dos cidadãos na comunidade política, atuando com igualdade e liberdade; e a 

independência da esfera pública, que operaria como sistema intermediário entre o estado e a 

sociedade 

 O autor avança, no que tange ao reconhecimento do papel dos media para a 

deliberação pública, mas desde que se atenda a duas condições: um sistema de mídia 

independente e uma resposta ativa dos públicos. 

 

A comunicação política midiatizada na esfera pública pode facilitar o processo de 
legitimação deliberativa em sociedades complexas apenas se um sistema de mídia 
auto-regulada ganha independência de seu meio social e se os públicos anônimos 
fornecem resposta entre um discurso informado de elite e uma sociedade civil 
responsiva23. (HABERMAS, 2006, p. 412, tradução nossa).  

 

Ainda segundo ele, em sua midiatização, a comunicação política não precisa atender 

aos requisitos rígidos da deliberação plena. Circulando em um sistema de múltiplos níveis, 

desde o cotidiano das pessoas, passando por discursos públicos e a comunicação midiatizada 

de públicos fracos e pelos discursos institucionais do centro do sistema político, esta 

comunicação política adquire formas diferentes em arenas diversas. “A esfera pública forma a 

periferia de um sistema político e pode facilitar bem o processo de legitimação deliberativa, 

por uma ‘filtragem’ de fluxos da comunicação política, através da divisão do trabalho com 

outras partes do sistema24.” (HABERMAS, 2006, p. 215, grifo do autor, tradução nossa). 

Conforme Habermas (2006), a mídia produz um “discurso de elite”, ao selecionar que 

atores vão falar e como tais discursos serão apresentados. De forma que, para ele, os 

profissionais da mídia, principalmente os jornalistas, são tão imprescindíveis em uma esfera 

pública política quanto os políticos, que respondem pelo centro do sistema. Ambos esses 

atores seriam tanto coautores como destinatários da opinião pública . 
                                                 
23Mediated political communication in the public sphere can facilitate deliberative lagitimation processes in 
complex societies only if a self regulating media system gains independence from its social environments, and if 
anonymous audiences grant feedback between an informed elite discourse and a responsive civil society. 
24 The public sphere forms the periphery of a political system and can well facilitate deliberative pocesses by 
"laudering" flows of political communication through a division of labor with other parts of the system. 



 

 

43 

 

O filósofo alemão admite que a comunicação midiatizada traduz estruturas de poder, 

mas reconhece o valor dos media, enquanto fórum para o debate público e para a articulação 

das diversas arenas discursivas da sociedade. Os diversos atores, por sua vez, disputam a 

entrada na esfera de visibilidade midiática, a qual depende do capital “social” e “cultural” que 

apresentam. “Estes atores não possuem ‘poder’ no senso estrito, mas obtêm influência pública 

do ‘capital social e cultural’ que eles acumularam em termos de visibilidade, proeminência, 

reputação e status25.” (HABERMAS, 2006, p. 418-419, grifos do autor, tradução nossa).  

O autor aponta a posição privilegiada de políticos e partidos políticos na negociação 

do acesso à mídia, mas também de representantes de sistemas funcionais e grupos especiais de 

interesses que, possuindo elevado nível de organização e de recursos materiais, usam técnicas 

profissionais para transformar poder social em força política. Por sua vez, os atores da 

sociedade civil estariam em posição de desvantagem, em relação a políticos e lobistas. “A 

estratificação das oportunidades para transformar poder em influência pública através de 

canais da comunicação midiatizada revela, então, uma estrutura de poder.26” (HABERMAS, 

2006, p. 419, tradução nossa). 

Segundo o filósofo, além de profissionais da mídia e políticos, outros tipos de atores 

que ganham visibilidade no estágio virtual de uma esfera pública midiatizada são: lobistas, 

representando grupos de interesses especiais; defensores, que representam grupos de interesse 

geral ou grupos marginalizados que não estariam aptos a expressar efetivamente seus 

interesses; experts, com conhecimento profissional ou científico em áreas específicas; 

empreendedores morais, que buscam atenção pública para temas supostamente 

negligenciados; e intelectuais que têm reputação em determinado campo.  

Mas, apesar de reconhecer a reprodução de uma estrutura de poder no debate público 

midiatizado, Habermas manifesta a crença de que, atendidos requerimentos normativos, tais 

como a relevância dos temas, informações requeridas e contribuições apropriadas, os media 

podem configurar um espaço de debate público, com opiniões refletidas. De tal forma, parece 

superar a visão “pessimista” que apresentou em Mudança Estrutural da Esfera Pública, 

quando constatava um caráter meramente manipulativo da comunicação de massa, que teria 

sido subvertida pelo poder econômico e político.  

Habbermas reconhece o potencial crítico dos indivíduos, que atuam ativamente na 

interpretação das mensagens dos media, produzindo seus próprios sentidos, conforme o 

                                                 
25 These actors do not posses “power” in the strict sense, but derive public influence from the “social” and 
“cultural capital” that they have accumulated in terms of visibility, proeminence, reputation, or moral status. 
26 The stratification of opportunities to transform into public influences through the channes of mediated 
communication thus reveals a power structure. 
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repertório pessoal, cultural, social. Segundo ele, “(...) a longo prazo, os leitores, ouvintes e 

telespectadores podem, definitivamente, formar atitudes razoáveis sobre assuntos públicos, 

mesmo que inconscientemente.”27 (HABBERMAS, 2006, p. 420, tradução nossa). 

Bohman (2009, p.47), por sua vez, define a esfera pública como “o espaço social 

necessário para a deliberação democrática” e afirma que a publicidade constitui e governa 

esse espaço social. Também se referindo à deliberação como produto do entrecruzamento das 

conversações cotidianas com os espaços formais de debate público, tais como os poderes 

legislativos, Bohman classifica a publicidade em dois tipos: publicidade fraca e publicidade 

forte. A publicidade fraca estaria relacionada ao fato de que as intenções dos interlocutores 

precisam ser conhecidas, levadas a público. Já em seu sentido forte, seria, para ele, uma 

norma para o diálogo, um procedimento com vistas a possibilitar a participação de todos os 

interlocutores no processo deliberativo; relacionaria-se ao tipo de razão aceita em 

determinado fórum de discussão.  

 

Acordos têm uma publicidade fraca se atendem a condições procedimentais 
mínimas e têm publicidade forte se o processo deliberativo conforma a decisão e se 
sua justificação é, de fato, conhecida por todos os cidadãos. Uma imprensa livre 
assegura a publicidade fraca; corpos deliberativos bem ordenados compõem 
acordos com publicidade forte. (BOHMAN, 2009, p. 47). 

 

 O autor se refere a uma generalização da esfera pública ampliada, apontando que há 

diversos contextos para os quais os espaços sociais de interação comunicativamente 

construídos podem ser estendidos, entre eles, os vários tipos de mídia. Do que se pode inferir 

que a esfera pública não se restringiria, nesta perspectiva, às características espaciais e 

temporais das interações face a face. Pelo contrário, conforme destaca Bohman (2009, p. 53), 

concordando com a reformulação do conceito feita por Habermas, “todas essas formas de 

comunicação estendidas e descontextualizadas podem ser generalizadas em uma esfera 

pública aberta a uma audiência ilimitada de comunicação”.  

 Há que se considerar, no entanto, que espaços institucionais, como o de uma 

Assembleia Legislativa, devem ser locus, por excelência, da deliberação pública. Como 

destaca Matos, 

 

(...) conversações banais, informais e sociáveis podem acontecer em locais públicos 
como bares, no trabalho, na escola dos filhos etc. Trocas gestuais e afetivas podem 
ocorrer em contextos privados do lar, em ambientes favoráveis à demonstração de 
carinho etc. Discussões políticas também podem acontecer em tais locais, desde 

                                                 
27  (...) in the long term, readers, listeners, and viewers can definitely form  reasonable attitudes toward public 
affairs, even unconsciously. 
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que os participantes exteriorizem conflitos latentes e sustentem suas opiniões diante 
das interpelações alheias. Todavia, discussões políticas e deliberações tendem a 
acontecer em locais específicos ou em situações mais formais de comunicação, 
como em Câmaras, parlamentos, assembleias, reuniões de associações, encontros 
de representantes. (MATOS, 2009, p. 83). 

 

Da mesma forma, este estudo está focado em um âmbito formal de deliberação 

pública: a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas, ainda que eventos formais de debate 

e deliberação públicos sejam o foco preponderante desta pesquisa, ela não deixa de considerar 

com o mesmo peso que estes processos não se dão somente nas situações presenciais, mas são 

afetados por outros espaços de interação, inclusive o virtual gerado na Internet. De que forma 

as novas lógicas e possibilidades da Web podem impactar a comunicação, o debate, a 

deliberação e a esfera públicos é o que será discutido a seguir. 
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3. NOVAS LÓGICAS DO AMBIENTE WEB: RECONFIGURAÇÃO DA  ESFERA 

PÚBLICA?  

 

Muito tem sido dito sobre uma reconfiguração da esfera pública com o advento da 

Internet, suas múltiplas possibilidades de acesso e participação, sua lógica colaborativa e 

potencial de dar voz a públicos periféricos, sem a necessidade da mediação da comunicação 

de massa, característica da sociedade moderna. O que se propõe é refletir sobre até que ponto 

esta democracia “virtual” tem sido uma realidade; se tem propiciado uma transformação da 

esfera pública e configurado um novo padrão de deliberação, ou se a Internet seria somente 

um elemento complementar à comunicação de massa, que viria a acrescentar em uma 

estrutura já consolidada de esfera pública, inclusive a presencial. 

Como ressalta o autor Dominique Wolton (2007), na obra Internet, e depois? - 

publicada originalmente em 2000 -, antes de se tomar como certa a tão propalada “revolução 

digital”, há que se verificar com seriedade que rupturas de padrões sociais, culturais e 

políticos da sociedade moderna as novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

acarretaram. É fato que o ambiente da Web abriu novas perspectivas de acesso a informações, 

produção de conteúdo, expressão de opiniões, agendamento de temas públicos, 

“desintermediação”, construções colaborativas, prestação de serviços, construção de 

coletivos. Mas ainda não há consenso entre os estudiosos de que estas novas aberturas seriam 

estruturantes a ponto de romper com o sistema democrático vigente e suas lógicas de 

configuração da esfera pública, bem como com seus padrões de deliberação. 

Diversos autores têm refletido sobre isso e, se todos reconhecem as vantagens de 

abertura à participação trazidas pela Internet, têm, por outro lado, chegado a conclusões 

diversas. Wilson Gomes (2005), por exemplo, está entre os que consideram ser a Internet 

somente mais um recurso – que abre inúmeras oportunidades, é verdade – em uma estrutura 

política já consolidada. Por sua vez, André Lemos (2009) se coloca entre os otimistas, 

acreditando em um resgate da esfera pública, com as redes sociais e o “Jornalismo 2.0”. 

O que se busca, neste tópico, é um “caminho do meio”. Ou seja, percorrendo as 

reflexões de vários teóricos, formar uma visão realista: observar vantagens, ingenuidades, 

pontos críticos, manutenção de estruturas de poder tradicionais, ocultamento de mecanismos 

de mediação, mas também as novas janelas que, em tese, se abririam para a construção de 

sentidos, para a subversão de lógicas impostas. Este “caminho do meio” é perspectiva teórica 

para a pesquisa empreendida, no sentido de verificar a utilização das possibilidades da Web 
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na comunicação pública e para a esfera, o debate e a deliberação públicos, no âmbito do Poder 

Legislativo de Minas Gerais.  

 

 

3.1. Esfera pública e deliberação na Web 

 

No Brasil, um dos estudiosos que têm se voltado para o tema da deliberação na Web é 

o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia. Ele discute o assunto no artigo 

“A democracia digital e o problema da participação civil na decisão política”, publicado em 

2005. 

Gomes (2005) apresenta pressupostos da discussão sobre as vantagens da Internet no 

que tange ao ideal democrático. O primeiro deles é o de que tornaria a participação do público 

na política mais fácil, ágil, conveniente e confortável, o que considera relevante, “em tempos 

de sociedade civil desorganizada e desmobilizada” (GOMES, 2005, p. 218). O outro seria o 

de que a Internet permitiria o acesso direto do cidadão à informação política, eliminando-se o 

controle e as influências de ordem econômica, sobretudo o filtro dos meios de comunicação. 

E o terceiro seria o de possibilitar que a esfera civil seja também produtora da informação 

política, eliminando o viés unidirecional, no qual a esfera institucional produz a informação e 

a esfera civil é somente receptora. 

 Mas o próprio Gomes faz alertas acerca da visão em demasiado otimista das 

possibilidades abertas pela Internet para uma democracia mais participativa, que supere o 

modelo representativo adotado na contemporaneidade na maioria dos estados liberais, no qual 

há uma cisão entre sociedade política e sociedade civil e em que a esfera civil seria chamada a 

participar somente na hora do voto, na hora de delegar o poder de decisão.  

Para justificar sua posição, Gomes faz uma escala dos níveis de participação 

pretendidos e apresenta os graus em que a Internet poderia atuar para concretizar o exercício 

da democracia participativa. O mais elementar seria o da utilização da infraestrutura digital 

para o acesso do cidadão a serviços públicos e à prestação de informações pelo poder público 

e pelo sistema político. Este primeiro grau estaria já implementado na maioria dos estados 

liberais, inclusive como forma de autopromoção da esfera pública e política. 

 Em um segundo grau, a democracia digital passaria pela adoção dos instrumentos da 

Web para a manifestação da sociedade civil, tendo certa “porosidade” à opinião pública, na 

forma de sondagem. Algumas instâncias públicas e políticas já se utilizam dessa ferramenta, 

segundo Gomes, para discutir projetos e políticas públicas, mas a legitimidade dos debates 
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públicos promovidos nesse processo e a prevalência da opinião pública nas decisões finais 

dependeriam do que denomina “sinceridade deliberacionista do agente público” (GOMES, 

2005, p.219). 

 Já no terceiro grau, predominaria a “transparência” da ação do poder público, através 

de um alto teor de prestação de contas e de informações, tendo como diretriz o princípio da 

publicidade. Em contrapartida, a opinião pública não teria papel significativo na tomada de 

decisões do Estado.  

O quarto grau seria o que mais se aproxima do modelo no qual se inspiram os 

entusiastas da deliberação pública através da Internet. Aprofundaria a participação política, 

englobando o primeiro, o segundo e o terceiro graus, mas sem a radicalização de romper com 

o modelo de democracia representativa, como bem define Gomes: 

 

A esfera política se mantém, mas o Estado se torna mais poroso à participação 
popular, permitindo que o público não apenas se mantenha informado sobre a 
condução dos negócios públicos, mas também que possa intervir deliberativamente 
na produção da decisão política. A esfera civil, neste caso, não cessa as suas 
funções na formação eleitoral da esfera política (única função que lhe atribuem as 
constituições liberais contemporâneas), mas de algum modo teria intervenção na 
esfera da decisão política, fazendo valer nela o resultado da deliberação pública. 
Uma deliberação pública que, dentre outras coisas, serve-se dos meios eletrônicos 
de interação argumentativa. A democracia digital deliberativa teria que ser uma 
democracia participativa apoiada em dispositivos eletrônicos que conectam entre si 
os cidadãos e que lhes faculta a possibilidade de intervir na decisão dos negócios 
públicos. (GOMES, 2005, p. 219). 

 

 Por fim, o quinto grau da democracia digital atenderia às teorias libertárias, que 

recuperam a democracia direta e rompem com o sistema de representação política. Na prática, 

significaria um governo plebiscitário, em que os cidadãos, através do voto eletrônico, seriam 

os produtores da decisão sobre os negócios públicos. À classe política restaria somente a 

função de gerenciar. 

 Gomes afirma não existirem, ainda, de forma consistente, democracias digitais nos 

âmbitos do terceiro, quarto e quinto graus. Mas reconhece que, para a prática, representam um 

importante aporte, enquanto ideais e como norte para projetos de uma democracia mais 

qualificada. Pondera, no entanto que, se já foram colocadas à prova as possibilidades 

plebiscitárias da Internet, bem como seu importante papel para propiciar os “fóruns públicos”, 

outras possibilidades ainda merecem reflexões mais aprofundadas. 

 

Não se sabe, todavia, que efeitos uma taxa muito intensa de transferência da 
decisão política para a esfera civil por meios eletrônicos produziria sobre a 



 

 

49 

 

sociedade política no seu formato atual, nem como conciliar a decisão civil com 
uma gestão do Estado formada por representantes eleitos. (GOMES, 2005, p. 219).  

 

 Em síntese, Gomes reconhece vantagens significativas dos recursos da Internet para a 

democracia deliberativa, mas aponta condicionantes. Acredita que, desde que seja garantido o 

acesso ao computador e o “capital cultural” necessário, é importante meio para a participação 

política, garantindo novas possibilidades de expressão, possibilitando a interação entre 

cidadãos e/ou grupos organizados, sem a mediação institucional e promovendo a organização 

da sociedade civil para a atuação junto ao poder público/ sistema político. Outra vantagem 

seria o acesso rápido, fácil e barato à informação política, bem como à produção e 

disseminação desta informação, a qual, na maioria das vezes, estaria livre de coerção, bem 

como, das distorções promovidas pelos meios industriais de comunicação e pelo poder 

político-econômico. 

A conclusão à que chega o autor é a de que a comunicação online não é garantia de 

democracia deliberativa. Ele critica teóricos deliberacionistas que apresentam as inúmeras 

possibilidades da Internet, sem se preocuparem em analisar se tal deliberação teria efeito 

concreto na decisão política e pondera que no sistema democrático vigente, “o público não 

importa ou importa muito pouco na decisão política”. (GOMES, 2005, p. 221).  

Os mesmos entusiastas, na avaliação de Gomes (2005, p. 220), incorreriam no erro de 

tomarem como parâmetro “uma sociedade civil organizada e hiperengajada nas deliberações”, 

quando, principalmente no ambiente virtual, seria, na verdade, dispersa, desinteressada, 

desinformada. Nesse sentido, considera que o espaço de discussão política criado pela Internet 

estaria mais próximo de uma “conversação civil” do que da deliberação pública. “Na internet 

ou ‘fora’ dela, livre opinar é só opinar” (GOMES, 2005, p. 221).  

Outro ponto delicado, na opinião do autor, é que, mesmo no ambiente livre da Internet 

a discussão política seria dominada por poucos, a exemplo do que ocorre “off-line”. Por fim, 

alerta para o fato de que, da mesma forma que permite a discussão política democrática, 

inclusive pela possibilidade do anonimato que protegeria da coerção, a Internet, pelo mesmo 

recurso, também se abre a discursos antidemocráticos, que podem ser totalitários, racistas e 

discriminatórios e propicia a mobilização em torno de movimentos dessa natureza. 

Enfim, para Gomes, não obstante ofereça inúmeras possibilidades, principalmente para 

a participação cidadã, a Internet representa apenas mais um recurso para a prática política em 

uma estrutura já consolidada e a exploração de suas oportunidades depende da disposição do 

sistema cultural e político vigente.  
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Há que se observar em que grau da democracia digital estariam inseridos os espaços 

virtuais em estudo e, de forma mais geral, o próprio site da Assembleia de Minas. Aspectos 

como acesso a serviços, prestação de informações, porosidade para a manifestação do 

cidadão, transparência do Poder Legislativo, aprofundamento da participação, através de 

ambientes virtuais, são analisados neste estudo. 

Para tal análise, também se revelaram pertinentes as reflexões de James S. Fishkin, no 

artigo “Possibilidades democráticas virtuais – Perspectivas da democracia via internet”, que já 

em 2002, manifestava preocupação com o tipo de opinião expressa através da discussão 

pública via Web e questionava se esta atenderia às condições da deliberação pública, em uma 

discussão ainda atual. Como parâmetro de suas ideias, tomava duas categorias de opinião: 

“refinada” ou deliberativa e a “opinião bruta”. Por “opinião refinada” entende aquela que é 

“emitida após haver sido testada, pensada e comparada com os argumentos e informações 

oferecidos conscientemente por outros que tenham visão oposta, num contexto onde a 

informação relativamente confiável seja disponibilizada” (FISCHKIN, 2002, p. 18). Já a 

“opinião bruta” seria a emitida sem esse processo de reflexão, sem a necessidade de 

sustentação dos argumentos e, na maioria das vezes, sem o acesso às informações corretas e 

relevantes sobre o tema; uma preferência, desejo ou palpite. Seriam, por exemplo, as opiniões 

coletadas nos processos de pesquisa de opinião, plebiscito, referendo. 

  O autor fez um paralelo dessas definições com os modelos de democracia 

representativa “plebiscitária” e de democracia “deliberativa”. Para tanto, tomou como base o 

embate que se deu quando da aprovação da Constituição dos Estados Unidos. Os fundadores 

defendiam um processo deliberativo e os antifederalistas se posicionavam por um referendum. 

Na segunda alternativa, haveria, em tese, justiça e igualdade; a manifestação da opinião 

pública como de fato é; um “espelho” da opinião pública, como se todos os cidadãos se 

reunissem para decidir. Mas argumenta que esta seria uma opinião “debilitada”, desatenta, 

não habilitada para decidir o melhor para o bem público.  

Em contrapartida, o processo deliberativo, defendido pelos fundadores, seria um filtro, 

que refinaria a opinião pública; próximo ao que hoje é denominado deliberação pública.  Para 

James S. Fischkin (2002, p. 23), “trata-se do debate face a face, através do qual os 

participantes conscientemente argumentam e respondem à argumentação, a fim de alcançarem 

um julgamento ponderado sobre as soluções para os seus problemas públicos”. 

 Em discussão mais recente, o sociólogo André Lemos (2009, p. 9), no prefácio do 

livro Esfera pública, redes e jornalismo (2009), demonstra uma visão otimista, ao afirmar que 

estamos “em uma época em que a conversação mundial está em expansão e um resgate da 
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esfera pública pode ser vislumbrado com as redes sociais e o jornalismo na ‘Web 2.0’”. Ele 

destaca não se tratar do fim do poder e da força dos meios de comunicação de massa, mas 

considera que começa a se delinear uma “reconfiguração cultural, econômica e política” 

(LEMOS, 2009, p. 11).  

 Ao comparar o que chama de “comunicação massiva” (fluxo um-todos) com o que 

denomina “comunicação pós-massiva” (fluxo todos-todos), afirma Lemos que, nesta última, 

 

(...) a lógica comunicacional, cada vez mais banal e planetária, não se baseia apenas 
no consumo massivo para posterior conversação em uma esfera pública, como na 
estrutura massiva clássica. Ela se constrói na nova esfera pública que é o 
ciberespaço, em se fazendo, através da produção, do compartilhamento e da 
distribuição de conteúdo. Não podemos, certamente, chamar estas práticas de 
“massivas”. Ao se desenrolarem, elas convocam uma esfera social pública que se 
baseia na conversação, nos laços sociais e na partilha de idéias e informações, no 
diálogo e na “comunicação”. (LEMOS, 2009, p. 12, grifos do autor). 

 

Para Lemos (2009, p.27), “o ciberespaço se aproxima mais de uma praça pública do 

que de um espaço televisivo” e se apresenta como “alternativa para a criação de esferas 

públicas realmente comunicativas”. Ele é realista, no entanto, ao reconhecer que 

características do ciberespaço como participação, colaboração e conversação não garantem 

uma ação política efetiva e ressalta ser fundamental garantir que, de fato, haja conversação; 

“que as trocas não sejam apenas um ‘interrogatório unilateral’, como parece ter sido o caso 

com as mídias de função massiva” (LEMOS, 2009, p.27, grifo do autor). 

Também Sérgio Amadeu da Silveira (2009), no artigo “Esfera pública interconectada, 

blogosfera e redes sociais”, aponta a configuração de uma nova esfera pública com o advento 

da Internet. Ele se referencia nos estudos de Yochai Benkler, em The Wealth of Networks 

(2006)28, ao tratar da existência de uma “esfera pública interconectada”. Benkler, no entanto, 

se afasta do determinismo tecnológico, ao considerar que esta esfera pública interconectada 

não seria feita de ferramentas, mas formada por práticas sociais possibilitadas pelas novas 

técnicas. 

Segundo Silveira (2009, p. 70), a Internet “tem uma arquitetura lógica propensa às 

práticas sociais de desintermediação”, o que estaria “alterando a esfera pública e a política em 

geral”. Ele aponta, neste cenário, um aumento de poder dos indivíduos e coletivos sociais, que 

implicaria em uma “reconfiguração e alargamento da esfera pública”, mas, assim como 

Lemos, evita uma visão por demais otimista, admitindo que “o fortalecimento do poder dos 

                                                 
28 BENKLER, Yochai. The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom. New 
Haven and London: Yale University Press, 2006. 
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indivíduos não é simétrico, nem ocorre do mesmo modo em todas as classes sociais, culturas 

e sociedades contemporâneas” (SILVEIRA, 2009, p. 71). 

Ainda que se questione sobre se a Internet poderá ser um espaço deliberativo, Silveira 

aponta grande potencial deliberativo das plataformas da rede, se utilizando para esta 

constatação de dois episódios do ano de 2009 que exemplificariam “o poder de articulação e 

diálogo na rede” (2009, p. 84). Um deles é a utilização por cidadãos iranianos de celulares e 

plataformas colaborativas, como o YouTube, para contrapor a versão oficial sobre as eleições 

no país, veiculada pelos mass media. Da mesma forma ocorreu quando do golpe militar de 

Honduras, noticiado por internautas e debatido no ambiente Web. 

Para Silveira, 

 

A internet é nitidamente mais democrática do que o mundo comunicativo dominado 
pelos mass media. Essa maior abertura pode gerar plataformas deliberativas muito 
mais envolventes e abrangentes, desde que os principais grupos políticos que atuam 
nas sociedades presenciais estejam dispostos a se abrirem no ciberespaço. (2009, p. 
87).  

 

 Já o sociólogo Liráucio Girardi Júnior (2009, p. 99) identifica em Benkler um cuidado 

em evitar uma “ingênua noção infocêntrica”. Alerta Girardi Júnior que “o impulso do 

chamado ‘individualismo expressivo contemporâneo’ (Allard, 2005)29 no ciberespaço não 

garante, por si só, um processo dialógico. Na verdade, elas podem ser interconectadas, mas 

muito pouco críticas – o que é uma exigência para a construção da esfera pública”30. Girardi 

Júnior, ao analisar a “metáfora da conversação”, concorda em que as novas tecnologias de 

informação e comunicação  

 

ampliam, consideravelmente, as condições de visibilidade (desde que os agentes 
sociais saibam se valer de recursos discursivos necessários e entendam a lógica de 
compartilhamento e mobilização que elas possibilitam) para o exercício desse tipo 
de vigilância e produção de “diversas caixas de ressonância” que marcam o debate 
público. (GIRARDI JÚNIOR, 2009, p. 98). 

 

Mas alerta ele que a “conversação” implica em um jogo simbólico que envolve acesso, 

competências e capitais culturais, sociais, tecnológicos, simbólicos e econômicos que vão 

determinar a relevância ou não das “falas”. Referenciando-se em Garcia Canclini (2007)31, 

constata o autor que  

 

                                                 
29 O autor não cita a referência completa de Allard (2005). 
30 O autor não faz no artigo consultado a referência completa de “Allard, 2005”. 
31 CANCLINI, Nestor G. Diferentes, Desiguais e Desconectados. 2ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2007. 
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Muitas vezes, o que está em jogo é o próprio não reconhecimento da assimetria das 
culturas às quais estas falas estão ligadas, sua distribuição e apropriação 
diferenciada pela rede. (...) Certas comunidades-rede são extremamente 
meritocráticas, restritivas e extremamente regradas em seus modos de participação 
e compartilhamento de informações, o que pode ser um impedimento para que uma 
“esfera pública” interconectada ocorra. (GIRARDI JÚNIOR, 2009, p. 100).  

 

 Na mesma linha, o sociólogo francês Dominique Wolton (2007) aponta que no 

ambiente Web haveria uma “reprodução das desigualdades” sociais e culturais da vida off 

line. Wolton é, possivelmente, um dos pensadores da atualidade mais críticos ao discurso 

sobre a “revolução da Internet”. Começa por atacar a visão de que a Web contém de tudo. 

Segundo ele, a multiplicidade de informações no universo da Internet se resume a somente 

quatro categorias: serviço (divulgações, meteorologia, busca, catálogos etc), lazer (jogos, 

vídeo etc), informação-notícia, (agências, jornais etc) e informação-conhecimento (bancos de 

dados que, muitas vezes, requerem pagamento ou senha).  

Neste quadro, conforme o autor, a concepção que sustenta os serviços de informação 

na Internet tem menos a ver com um esforço de democratização do que com uma 

especialização dessas informações, conforme competências, conhecimento e capacidade 

financeira. Para ele, os meios de comunicação de massa têm caráter mais democrático do que 

a Web.  

 

O problema, na realidade, não está no fato de alguns terem acesso e outros não, 
uma vez que tudo é possível – com a condição de saber e de pagar -, mas 
principalmente de saber qual será o nível da demanda. Ora, este está ligado à 
posição social de cada um: um dos efeitos da dominação sociocultural é justamente 
o de pedir só o que se tem. Desejar outra coisa, empreender, já é se colocar em uma 
atitude dinâmica de questionamento, de emancipação. O risco é que haja um lugar 
para cada um, mas cada um em seu lugar! Os dois perigos são, então, a seleção pelo 
dinheiro e a segmentação dos conteúdos em função dos meios sociais. É nisso que 
os jornais, as rádios e as televisões – e apesar das críticas das quais são objetos – se 
revelam mais democráticos. Eles são os instrumentos de comunicação que atuam 
no universal e não no particular. Com estas mídias, a informação é dirigida a todos, 
cada um a internalizando de acordo tanto com sua personalidade, quanto com sua 
posição pessoal, o que não significa a ausência de desigualdade, mas ao menos elas 
são visíveis e o acesso menos segregativo. (WOLTON, 2007, p. 97, grifos do 
autor). 

 

O sociólogo faz uma diferenciação entre os veículos de comunicação de massa – a 

televisão, o rádio e a imprensa escrita – e as novas tecnologias de informação e comunicação, 

no âmbito de que, enquanto as primeiras dependem de uma lógica de oferta, as segundas estão 

no patamar da demanda. As duas lógicas seriam complementares e não haveria, em sua 

avaliação, qualquer progresso entre as duas formas de comunicação. Sua conclusão é de que 

as novas TICs são uma inovação técnica, mas remetem à mesma sociedade das mídias de 
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massa, “a sociedade individualista de massa”. Não haveria, portanto, nenhuma ruptura social 

ou cultural que respaldasse o argumento de uma revolução na comunicação. 

Na perspectiva desta pesquisa, que se propõe a verificar em que medida o ambiente 

Web pode aprofundar a deliberação e o debate públicos no âmbito de um Poder Legislativo, 

talvez o ponto de vista de Wolton não pareça pertinente. Afinal – poder-se-ia questionar -, se 

as novas TICs não representam nenhuma ruptura ou revolução, não seria incoerência tentar 

encontrar novos elementos da esfera pública, propiciados por elas? 

No entanto, as observações empíricas e revisões teóricas empreendidas mostram que 

esta conclusão pode ser precipitada, ou até mesmo simplista. O que se verificou neste estudo 

foi que há, de fato, uma complementaridade entre os veículos de massa e as novas TICs, a 

qual conforma novas lógicas sociais. Não uma ruptura com práticas já estabelecidas, mas uma 

combinação destas com novas práticas tornadas possíveis pelo advento da Web, o qual, por 

sua vez, foi desenvolvido a partir de transformações e demandas sociais. 

Acima de tudo, a posição de Wolton pode ser tomada como um alerta a pesquisadores 

e teóricos, para que não se enveredem pelo caminho do otimismo e exaltação exarcerbados no 

sentido de que se inaugura, com as novas TICs, uma era na qual tudo é possível. Postura esta 

que pode ser considerada ingênua, por não se ater ao fato de que uma técnica não rompe, por 

si só, com um sistema social; com padrões, práticas e modos de vida. Enfim, a questão é 

muito mais processual do que causal.  

Por outro lado, as observações deste estudo não se alinham com a posição de Wolton 

de que não haveria progresso na combinação das tradicionais e novas lógicas, de “oferta” e de 

“demanda”. Ainda que as lógicas das TICs coexistam e sejam complementadas pelas dos 

veículos de comunicação de massa, não há como negar que trouxeram inovações e 

produziram novas conformações sociais, culturais, de subjetividade e de intersubjetividade. 

Conformações essas que, como será discutido no próximo tópico, carregam uma 

pontencialidade de ampliação e aprofundamento do debate público, da esfera e da deliberação 

públicas, ainda que não haja aí uma relação de causa-efeito. 

 

 

3.2. Esfera pública, dispositivos e subjetivação 

 

Em um contraponto aos teóricos que, com maior ou menor intensidade, se referenciam 

nos estudos de Habermas para estabelecer as condições em que deve se dar a deliberação 

pública - e, talvez por isso, apontam limites para que esta se dê no âmbito virtual da Web -, há 
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uma linha de pensamento que defende uma nova postura. Para autores que se alinham nesta 

perspectiva, da mesma maneira que as novas tecnologias de informação e comunicação 

conformaram uma nova realidade de produção de sentido, do público e do privado, de 

mediação da realidade e formação da identidade através da intersubjetividade, também os 

parâmetros da deliberação pública devem avançar. Precisam, sim, incorporar o modelo 

habermasiano, cujas contribuições ainda são de grande relevância, mas devem dar um passo 

adiante, para se adequar ao cenário totalmente diverso da contemporaneidade.  

 Esta é a perspectiva abordada por Ronaldo Nunes Linhares (2006), segundo quem, a 

sociedade atual, midiatizada, constrói novos mecanismos de participação, de agir político e os 

recursos das tecnologias de informação e comunicação têm papel preponderante nessa 

reconfiguração de espaços e ações, na direção de ampliar a democracia. 

 

Atualmente, as estruturas de transição da sociedade contemporânea, a grande 
diversidade econômica e sociocultural, os mais diferentes grupamentos humanos e, 
principalmente, o papel de novas tecnologias de comunicação, produção e 
divulgação da informação têm proporcionado modificações nas relações de poder e 
produzido novas formas de organização social e de participação política dos 
indivíduos. Amplia-se o número de atores partícipes dos processos decisórios, 
surgem novos cidadãos e novas formas de participação, diferentes daquelas 
fundadas em instâncias políticas institucionalizadas, profundamente marcadas por 
antigas relações de poder unilaterais e verticalizadas. (LINHARES, 2006, p. 160). 

 

 Linhares (2006, p. 168) recorre à concepção de Bhabha32 para reafirmar a mudança da 

natureza do espaço público, no qual, hoje, as identidades políticas são “desiguais, não 

uniformes, múltiplas e potencialmente antagônicas”. Para ele, de forma diversa à sociedade do 

Estado Moderno para a qual Habermas idealizou seu conceito de esfera pública33 enquanto 

locus de busca de consenso, na sociedade contemporânea, este espaço público é lugar da 

convivência e aceitação do diferente, da diversidade, do grupal, da etnia, do gênero. “Dessa 

forma, o novo espaço público é construído a partir das atuais formas de comunicação e do 

estabelecimento de convivências com o novo e o diverso, impulsionados pela revolução 

tecnológica (...)”. (LINHARES, 2006, p. 169). 

Também o autor Luiz Signates (2006) aponta a nova configuração do espaço público, 

impulsionada pelo aprofundamento do capitalismo, pela colonização do cotidiano pelo 

                                                 
32 BHABHA, H. K. O local da cultura. Belo Horizonte, UFMG, 1996. 
33 Linhares, na contraposição a Habermas, parece se ater apenas à discussão de esfera pública desenvolvidas por 
Habermas, em 1962, em Mudança Estrutural da Esfera Pública (2003), não considerando as revisões feitas pelo 
próprio Habermas em obras posteriores, como Teoria do Agir Comunicativo (1989), publicada em 1981 e 
Direito e Democracia (1997), publicada em 1992. 
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Mercado e reproduzido pelas redes de telecomunicações. É nesse cenário que os sujeitos 

encontram “fendas”.  

(...) pluralizam-se esferas públicas complexas e diversificadas, como fendas que se 
abrem diante dos novos modos de dominação que surgem. Esferas públicas 
permeadas pelos sentidos globais do mundo interconectado, em busca de restaurar 
por meio da interatividade e da resistência a organicidade possível capaz de fazer 
valer uma nova visibilidade para as sofisticadas formas de exclusão e injustiça que 
se desdobram neste novo milênio. E também esferas públicas orientadas à 
afirmação do indivíduo e de sua intimidade como refúgio último de um 
vivido/viver que já não mais se estabiliza em valores locais respaldados pela 
tradição. (SIGNATES, 2006, p.155). 

 

Nesta linha, ainda que “esmagados” pelos processos de comunicação - pelo excesso de 

informações -, os sujeitos conseguem com eles dialogar. No mesmo ambiente que os sufoca, 

abrem janelas e criam e recriam novas formas de produção de identidade e de dar visibilidade 

aos temas para os quais se volta o debate público. 

O esforço para identificar as “fendas” ou “janelas” encontradas pelo sujeito para 

subverter os sentidos impostos em uma esfera pública midiatizada remete-nos a outra 

reflexão. A de que, não obstante toda forma de mediação, há interações e produções de 

sentido por parte dos agentes que transbordam as respostas pretendidas pelo “emissor”, ou - 

para não cair no criticado dualismo funcionalista “emissor-receptor” - pelo agente 

institucional. Ou seja, produções de sentido que não são controláveis nem pré-definidas e, 

muitas vezes, contrariam as expectativas pretendidas pelo agente institucional, como bem 

aponta José Luiz Braga. 

 

(...) desde as primeiras interações midiatizadas, a sociedade age e produz não só 
com os meios de comunicação, ao desenvolvê-los e atribuir-lhes objetivos e 
processos, mas sobre os seus produtos, redirecionando-os e atribuindo-lhes sentido 
especial. Ao fazer isso, chega inclusive, partindo das práticas de uso, a 
desenvolver novos objetivos e funções para as tecnologias inventadas a serviço 
inicialmente de pontos de vista relacionados a produção/emissão. (BRAGA, 2006. 
p. 22, grifos do autor). 

 

Antônio Fausto Neto (2009) também considera a necessidade de que os estudos do 

campo da Comunicação se utilizem de novos operadores metodológicos, principalmente no 

que tange à “produção de sentidos”. No artigo “Olhares sobre a recepção através das bordas 

da circulação...”, ele aborda, especificamente, o conceito de “circulação”, que define como 

“um novo lugar de produção, funcionamento e regulação de sentidos” (FAUSTO NETO, 

2009, p. 5). Segundo Fausto Neto, a midiatização crescente da sociedade deixa visíveis os 

dispositivos de circulação dos discursos e altera a relação entre as mídias e seus usuários, que 
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assumem a condição de sujeitos estratégicos, ao invés de simples “elementos” de um 

processo. 

Há, dessa forma, uma complexificação no regime de funcionamento da mídia, com 

novos protocolos de interação e organização da vida social. Constituem-se novos campos 

sociais que passam a disputar o processo de construção de discursos, em conformidade com 

uma lógica de mercado. O processo de circulação deixa de ser invisível, ou uma “passagem 

automática” no fluxo produção-recepção, característica da linha funcionalista de pesquisa, e a 

problemática dos efeitos de sentido começa ser analisada sob outros parâmetros; em um 

contexto que é da ordem da interdiscursividade. 

 

A problemática dos efeitos de sentido deixa de apontar apenas para um “ponto de 
origem” que espraiaria, via discursos e mensagens, a intencionalidade dos seus 
autores, para se situar num âmbito de feixes de relações que se estruturam cada vez 
mais em redes complexas de discursividades e de funcionamento dos signos. 
(FAUSTO NETO, 2009, p. 3, grifo do autor). 

 

O autor trata a circulação como um dispositivo gerador de potencialidade, no qual o 

sujeito não seria o “mestre da atividade discursiva”, mas produto dela, “mobilizado por uma 

ordem que o transcende, como algo complexo e plural, que é a ordem da interdiscursividade” 

(FAUSTO NETO, 2009, p 6, grifos do autor).  

Esta ordem que transcende o sujeito, este “terceiro elemento”, operando como um 

dispositivo, romperia, assim, com a lógica determinística das intenções dos discursos. Isto, 

porque, na medida em que os discursos se contatam, suas intenções originais se enfraquecem, 

inseridas em dinâmicas relacionais, nas quais produção e recepção não têm controle dos 

efeitos.  

Trata-se de uma dimensão fundamental para o estudo proposto, buscando-se 

identificar no objeto empírico também as relações, interações, usos e produções de sentido 

inesperados. Especialmente, busca-se analisar as interações, sob a perspectiva da 

comunicação pública, da esfera pública e da deliberação pública, enfim, na ótica da 

participação popular e cidadã, dimensões que se tornaram o principal critério para a 

delimitação do objeto científico. 

A partir desta compreensão, considerou-se pertinente a análise das interfaces da 

deliberação pública com o ambiente virtual e as interações em rede também sob um enfoque 

foucaultiano, entendendo que esse agir comunicativo é formado pelas três grandes instâncias 

do “dispositivo” apontadas por Foucault, citado por Deleuze (2009): saber, poder e 

subjetividade. 
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Gilles Deleuze, um dos principais teóricos que se dispuseram a interpretar o conceito 

de Foucault do dispositivo, entende ser este, 

 
(...) antes de mais nada um emaranhado, um conjunto multilinear. Ele é composto 
de linhas de natureza diferente. E estas linhas do dispositivo não cercam ou não 
delimitam sistemas homogêneos, o objeto, o sujeito, a língua, etc., mas seguem 
direções, traçam processos sempre em desequilíbrio, às vezes se aproximam, às 
vezes se afastam umas das outras. Cada linha é quebrada, submetida a variações de 
direção, bifurcante e engalhada, submetida a derivações. (DELEUZE, 2009). 

 
 Está aí a primeira aproximação possível: a dos diferentes fluxos comunicativos que 

atravessam a Web e a esfera pública, enquanto linhas do dispositivo. Discursos ou “linhas” 

elaborados a partir de “lugares” diversos, se entrecruzando, aproximando e afastando, 

prevalecendo, ou não, seguindo diferentes direções e, nesse embate, dando origem, por 

“derivações”, a novos discursos, ao “entendimento”. 

 Da mesma forma, podemos fazer uma aproximação do conceito foucaultiano de 

“regime de luz” com a condição de “visibilidade pública” para que a deliberação se 

concretize. Afirma Deleuze (2009) que “Cada dispositivo tem seu regime de luz, maneira pela 

qual a luz cai, se esfuma, se expande, distribuindo o visível e o invisível, fazendo nascer ou 

desaparecer um objeto que não existe sem ela”. Sob essa ótica, pode-se inferir que, além das 

lógicas internas do dispositivo para que os “discursos” sejam visíveis ou invisíveis, na 

deliberação, o “regime de luz” é o da “publicidade”, o do reconhecimento público, que na 

atualidade está diretamente ligado à capacidade em alçar o patamar midiático, bem como de 

ganhar reputação na Internet. 

Outro componente do dispositivo que contribui para uma nova leitura da deliberação 

pública são os enunciados, descritos por Deleuze (2009) como linhas curvas sobre as quais 

estão distribuídas as enunciações, em “posições diferenciais” e gerando variáveis. Assim 

como são os discursos produzidos argumentativamente na esfera pública: diversos, 

contraditórios e abertos, sempre em transformação, num constante ir e vir. É o que Deleuze 

denomina “regime de enunciados”, elemento visível e configurador do dispositivo, que o 

define e o projeta: 

 

(...) de modo que uma ciência nesse momento, ou um gênero literário, ou um estado 
de direito, ou um movimento social, se definem precisamente através de regimes de 
enunciados que eles fazem nascer. Não são nem os sujeitos nem os objetos, mas os 
regimes que devem se definir para o visível e para o enunciável, com suas 
derivações, suas transformações, suas mutações. (DELEUZE, 2009). 
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 Nessa perspectiva, o que se busca verificar é que regimes de enunciados se definem ao 

“visível” no âmbito dos processos deliberativos e espaços virtuais observados. E, mais ainda, 

que regimes de enunciados a Assembleia Legislativa de Minas conforma. Vale lembrar que na 

deliberação pública, tais enunciados não se referem a um discurso qualquer. Para ser 

“enunciável”, o discurso tem, necessariamente, que atender a requisitos deliberativos já 

mencionados, que vão lhe conferir legitimidade e aptidão para “se definir ao visível”. Por 

outro lado, o próprio regime de enunciação da Assembleia Legislativa, com suas lógicas, 

técnicas, disputas de poder e mecanismos próprios, deverá interferir no produto final dos 

enunciados ali apresentados. 

De tal forma, pode-se considerar que, a exemplo do que é apontado por Deleuze sobre 

o dispositivo, também na deliberação a enunciação não se relaciona somente a um sujeito, 

mas principalmente ao enunciado que é produzido pelo regime do dispositivo. Está 

relacionada, portanto, a uma comunicação dispersa, que não representa os desejos e 

preferências de um sujeito singular, mas de outro, que é plural, discursivo e produzido dentro 

de um regime de enunciação.  

 Busca-se analisar, então, os enunciados, produzidos no embate de “linhas de força” 

que permeiam os dispositivos. Linhas que se entrecruzam, sobrepõem umas às outras e 

produzem e reproduzem relações de poder variadas, em constante mutação, produzidas 

discursivamente34 e em estreita relação com o conhecimento. Não o conhecimento ligado à 

dimensão do saber, mas à do agir, como observou Habermas (2006) em sua Teoria do Agir 

Comunicativo, ao relacionar a razão à capacidade de os sujeitos se comunicarem e agirem, se 

utilizando de um conhecimento construído intersubjetivamente. 

 Apresentam-se, dessa forma, duas das três instâncias do dispositivo: o poder e o saber, 

cuja relação se dá no entrecruzar das linhas de força, e destas com as outras linhas do 

dispositivo: 

 

Dir-se-ia que elas vão de um ponto singular a um outro nas linhas precedentes: de 
certa maneira elas “retificam” as curvas precedentes, traçam tangentes, envolvem 
os trajetos de uma linha à outra, operam o vai e vem do ver ao dizer e inversamente, 
agindo como flechas que não param de entrecruzar as coisas e as palavras, levando 
adiante a batalha entre elas. A linha de força se reproduz em toda a relação de um 
ponto a outro e passa por todos os lugares de um dispositivo. Invisível e indizível, 
ela está estreitamente embaraçada às outras e, no entanto, pode ser desembaraçada. 
(DELEUZE, 2009, grifo do autor).     

 

                                                 
34 No caso da deliberação, se considerada como um dispositivo, tal produção discursiva deverá atender a critérios 
específicos de legitimidade e visibilidade.  
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 Esta talvez seja a dimensão mais determinante dos “dispositivos” em análise: a das 

relações de força. É no embate entre os sujeitos plurais, com demandas e visões de mundo 

diversas e no embate desses - que compõem o mundo da vida – com os sistemas do Mercado, 

do Estado e da mídia que se produz a deliberação. Como uma permanente incorporação das 

forças umas pelas outras. Forças que reapropriam, recuperam e retificam umas às outras para, 

então, gerar novas forças.  

 Uma questão que se coloca para reflexão é se, na lógica foucaultiana do dispositivo, 

seria possível atender aos requisitos da igualdade de condições de participação e da não-

coerção, exigidos pela deliberação pública. Cabe analisar se em um dispositivo com regimes 

de legitimidade estritos, como o da deliberação, estariam todos os atores no mesmo patamar 

de condições para atender a todas as condições colocadas. Ou, ainda, se aspectos como 

repertório cultural, capacidade argumentativa ou acesso às informações não acarretariam em 

que alguns atores ou enunciados estivessem em melhores condições de se “definir ao visível”. 

 Talvez por isso, por essa suposta desigualdade de condições, uma observação 

preliminar sobre o debate público que se dá no site da Assembleia Legislativa de Minas 

Gerais tenha mostrado que há predominância da presença e relevância de determinados 

enunciados. Enquanto isso, outros permanecem praticamente invisíveis. Possivelmente, não 

porque esses enunciados não existam, ou porque não haja processo de deliberação que os 

produza, mas porque suas linhas de força são mais tênues.  

 Outra reflexão possibilitada pela teoria do “dispositivo” é a das relações de poder, 

tanto no que tange ao procedimento da deliberação em si, quanto nas interações no âmbito da 

Web. Para essa reflexão, tomaremos a discussão de Giorgio Agamben (2009), que em uma 

interpretação dos estudos de Foucault sobre o dispositivo, aborda a dimensão das relações de 

poder. Segundo ele, “o dispositivo sempre tem uma função estratégica concreta e sempre se 

inscreve em uma relação de poder” 35 (AGAMBEN, 2009, p. 2, tradução nossa). Agamben 

acredita que o termo “dispositivo” teria sido cunhado por Foucault, a partir da palavra 

“positividade”, na perspectiva abordada por Hegel, para quem positividade é o “elemento 

histórico, com toda a sua carga de regras, rituais e instituições impostas aos indivíduos por um 

poder externo, é pois, por assim dizer, interiorizado nos sistemas de crenças e sentimentos” 36 

(AGAMBEN, 2009, p. 3, tradução nossa). Dessa forma, para Agamben, Foucault tomou por 

                                                 
35 (...) El dispositivo siempre tiene uma función estratégica concreta y siempre se inscribe em uma relación de 
poder. 
36 (...) elemento histórico, com toda su carga de reglas, rituales e instituiciones impuestas a los indivíduos por um 
poder externo, pero que es, por así decir, interiorizado em los sistemas de creencias y sentimientos. 
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dispositivo o “conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das regras em que se 

concretizam as relações de poder” 37 (AGAMBEN, 2009, p. 3, tradução nossa).  

 Pois bem, como garantir a não-coerção no processo de deliberação e no ambiente 

Web, se os dispositivos em questão podem carregar em sua própria natureza uma pré-

configuração da atuação em seu interior? Se têm lógicas, regras e regimes próprios que 

poderiam, de alguma forma, já conformar os enunciados que produzem? Ou, como bem disse 

Agamben (2009, p. 6, tradução nossa), se têm “a capacidade de capturar, orientar, determinar, 

interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 

dos seres viventes” 38?  

Assim, o autor toma por dispositivos não somente os sistemas, processos e lógicas 

com evidente relação com o poder, a exemplo dos processos de deliberação pública, mas 

também outras práticas, nas quais tais tal dimensão não está tão evidente.  

 
Não somente, portanto, as prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, a 
confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas, etc., cuja conexão com o 
poder é em certo sentido evidente, mas também a caneta, a escrita, a literatura, a 
filosofia, a agricultura, o tabaco, a navegação, os computadores, os celulares e – por 
que não – a linguagem mesmo, que é talvez o mais antigo dos dispositivos (...)39. 
(AGAMBEN. 2009, p. 6, tradução nossa). 

 

 Por fim, apresentam-se as linhas de subjetivação. Acredita Deleuze que elas foram 

identificadas por Foucault em um esforço para buscar alternativas a um fechamento do 

dispositivo, uma circunscrição, por “linhas de força intransponíveis”. Pode-se inferir, dessa 

forma, que ele buscou brechas que permitissem transpor as linhas de força; e o mecanismo 

para tanto seria a subjetivação. 

 
Essa ultrapassagem da linha de força é o que se produz quando ela se recurva, faz 
meandros, afunda, e torna-se subterrânea, ou antes quando a força, em vez de entrar 
numa concordância linear com outra força, volta-se sobre si própria e se exerce 
sobre si própria ou se afeta a si mesma. (DELEUZE, 2009). 
 

A subjetivação seria, assim, uma linha de fuga. Ou seja, a subjetividade seria um “Si”, 

um processo de “individuação” a ser produzida, construída no interior do dispositivo, como 

uma reação, uma rebelião, que se contrapõe às outras linhas. A partir das linhas de fuga, 

                                                 
37 (...) el conjunto de las instituciones, de los procesos de subjetivación y de las reglas en que se concretan las 
relaciones de poder. 
38 (...) capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y assegurar los gestos, las 
conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivietes. 
39 No solamente, por lo tanto, las prisiones, los manicomios, el panóptico, las escuelas, la confesión, las fábricas, 
las disciplinas, las medidas jurídicas, etc., cuya conexión con el poder es en cierto sentido evidente, sino también 
la lapicera, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarrillo, la navegación, las computadoras, los 
celulares y – por qué no – el lenguaje mismo, que es quizás el más antiguo de los dispositivos (...). 
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surgiriam o que Deleuze chama de “linhas de ruptura”, que possibilitariam a constituição de 

novos regimes, novas lógicas, novas produções de sentido.  

 

Na medida que elas escapam das dimensões do saber e poder, as linhas de 
subjetivação parecem particularmente capazes de traçar caminhos de criação, que 
não param de abortar, mas também de serem retomados, modificados, até a ruptura 
do antigo dispositivo. (DELEUZE, 2009). 

 

 Também Agamben se refere à subjetivação, considerando esta o resultado da relação 

entre o sujeito e os diversos dispositivos. Para ele, vive-se, na atual fase extrema do 

capitalismo, uma gigantesca proliferação e acumulação de dispositivos, podendo o mesmo 

indivíduo ser lugar de múltiplos processos de subjetivação: usuário de celular, internauta, 

escritor etc.  

 
À imensa proliferação de dispositivos que define a fase presente do capitalismo faz 
frente uma igualmente imensa proliferação de processos de subjetivação. Isso pode 
dar a impressão de que a categoria da subjetividade, em nosso tempo, vacila e perde 
consistência, porém, trata-se, para sermos precisos, não de um cancelamento ou de 
uma superação, mas de uma disseminação que acrescenta o aspecto de “mascarada” 
que sempre acompanhou toda identidade pessoal.40 (AGAMBEN, 2009, p. 8, 
tradução nossa). 

 

 Essa noção de subjetivação talvez seja pertinente para se pensar a deliberação pública 

e sua midiatização em uma perspectiva diferente do quadro normativo e procedimental 

imaginado por Habermas. Não somente no sentido de que este modelo carregaria um 

questionável ideal utópico de liberdade e igualdade. Mas considerando, também, uma outra 

conformação da sociedade contemporânea, atravessada por diferentes lógicas e processos de 

formação da subjetividade e de identidades, novas mediações e novos dispositivos materiais e 

imateriais, a exemplo da comunicação em rede na Internet. 

 

 

3.3. Comunicação em rede 

 

Discussão importante demandada pela natureza do objeto empírico desta investigação 

caminha na linha das interações possibilitadas pelo ambiente da Internet, inclusive no que se 

                                                 
40 A la inmensa proliferación de dispositivos que define la fase presente del capitalismo, hace frente una 
igualmente inmensa proliferación de procesos de subjetivación. Ello puede dar la impresión de que la categoría 
de subjetividad, en nuestro tiempo, vacila y pierde consistencia, pero se trata, para ser precisos, no de una 
cancelación o de una superación, sino de una diseminación que acrecienta el aspecto de mascarada que siempre 
acompañó a toda identidad personal. 
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refere às redes sociais que se formam neste espaço social. Nesta linha, a presente pesquisa 

procurará identificar que relações se estabelecem nos hotsites da ALMG e através deles, que 

nós de interação se formam nesta rede, quais são seus agentes fortes e seu agentes fracos, e, 

ainda, como são traduzidas neste ambiente as relações inerentes ao Poder Legislativo e aos 

próprios movimentos sociais. 

 Para uma análise nesta perspectiva, considera-se, entre outras, a definição de rede 

proposta pelo autor Pierre Musso (2004, p. 31), para quem “a rede é uma estrutura de 

interconexão instável, composta de elementos em interação, e cuja viabilidade obedece a 

alguma regra de funcionamento”. Musso (2004, p.34), no entanto, alerta para as utopias e 

ideologias que o conceito de rede carrega, uma vez que “leva sempre consigo um imaginário 

da transição, entre a libertação de um sistema piramidal e hierárquico de que o Estado é o 

arquétipo, e a promessa de um futuro, o da associação universal, anunciador de um novo tipo 

de libertação igualitária”. Para ele, em contrapartida, a ideia disseminada da rede resultaria na 

verdade de metáforas situadas em um “meio caminho” entre a imagem de “democracia e 

transparência da ‘sociedade de informação’, e a evocada por seus detratores, do controle e da 

vigilância generalizada” (MUSSO, 2004, p. 35). A rede seria, de tal forma, 

 

uma figura posicionada sobre a borda pontiaguda que faz oscilar da circulação à 
vigilância ou o inverso. A figura da rede está sempre pronta a inverter-se: da 
circulação à vigilância, ou da vigilância à circulação. Conforme o modo de 
funcionamento da rede, está-se de um lado ou do outro, pois a metáfora da rede é 
bicéfala: vigilância da circulação e circulação da vigilância. (MUSSO, 2004, p.34). 

 

Importante, também, considerar a lógica colaborativa das redes sociotécnicas em uma 

avaliação de como se dão e de que forma são contempladas, na perspectiva do processo 

deliberativo, as manifestações dos cidadãos através dos hotsites. Em tal análise, levam-se em 

conta as novas realidades inseridas pela chamada “Web 2.0”, a qual, como considera o autor 

Carlos Scolari (2008), tem como um de seus principais diferenciais “a produção e distribuição 

participativa”.  

 

Da perspectiva dos meios massivos, os weblogs questionam um modelo de difusão 
da informação baseado na filosofia um-para-muitos. (...) Como sustenta Gillmor 
(2004), estamos assistindo ao matrimônio entre a lógica do código aberto e a 
produção informativa (open sourcing the news), um processo inédito na história dos 
meios, no qual as fontes tendem a multiplicar-se e numerosas vozes se cruzam no 
ciberespaço41. (SCOLARI, 2008, p. 198, tradução nossa). 

                                                 
41 Desde la perspectiva de los médios massivos, los weblogs cuestionan um modelo de difusión de la 
información baseado em la filosofia uno-a-muchos. (...) Como sostiene Gillmor (2004), estamos asistiendo al 
matrimonio entre la lógica del código abierto e la producción informativa (open sourcing the news), um proceso 
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Outra conceituação a lançar luzes sobre os caminhos deste estudo é a de Queila Souza 

e Carlos Quandt (2008, p. 4), segundo quem “redes sociais são estruturas dinâmicas e 

complexas formadas por pessoas com valores e/ou objetivos em comum, interligadas de 

forma horizontal e predominantemente descentralizada”. Os autores recorrem à reflexão de 

Manuel Castells42 para alertar que  

 

o poder dos fluxos de informação, em especial possibilitado pelas novas 
tecnologias, passa a exercer um papel mais importante que os próprios fluxos de 
poder. Nesse sentido, estar localizado em um ponto estratégico da rede é, muitas 
vezes, mais importante que estar localizado em algum determinado nível 
hierárquico, mesmo que superior. (SOUZA; QUANDT, 2008, p. 5). 

 

Nessa perspectiva, um estudo das possibilidades de espaços virtuais da Assembleia de 

Minas, enquanto locus de interação, interlocução, participação, debate público e deliberação 

pública não pode desconsiderar um contexto maior no qual está inserido. Precisa levar em 

conta as complexas relações do universo em questão, tanto no que se refere aos 

tensionamentos e disputas políticas, de poder e por visibilidade que compõem o Legislativo, 

como as que permeiam os próprios movimentos sociais e a dinâmica da sociedade como um 

todo.  

Assim, revela-se importante avaliar que mediações e sentidos podem ser depreendidos 

das formas, conteúdos e lógicas dos espaços virtuais em questão. Ou, ainda, na compreensão 

de que, para além das leituras e previsões entusiásticas dos defensores dos poderes libertários 

das redes formadas no ambiente da Web, não há como fechar os olhos para o fato de que estas 

são, sim, permeadas de mediações. Possuem agenciamentos realizados por híbridos, humanos 

e não-humanos, como aponta o filósofo Bruno Latour (2009), inseridos em redes de práticas 

que criam seres também híbridos, de natureza e cultura. Agenciamentos que, por serem mais 

sutis, em função de um processo de ocultamento da mediação, nem por isso se tornam menos 

hierárquicos ou seletivos.  

Constatação nesse sentido foi feita pelo autor Paulo Vaz43 - citado por Antoun e Pecini 

(2007) -, que já no ano 2000, considerava que a comunicação em rede não significava o fim 

                                                                                                                                                         
inédito em la historia de los médios donde las fuentes tiendem a multiplicarse y numerosas voces se cruzam em 
el ciberspacio.  
42 CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: economia, sociedade, cultura. A sociedade em rede. Volume I, 6ª 
Ed.. São Paulo: Editora Paz e Terra, 2008. 
43 VAZ, P. Esperança e excesso. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
PROGRAMAS PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO , 9., 2000, Porto Alegre. Anais ... Porto Alegre: 
FAMECOS – PUCRS, 2000. V.1. 
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da mediação. Pelo contrário, em sua avaliação, pelo próprio excesso de informação, a rede 

fazia surgir novos mediadores, ou intermediários; seriam os que permitiriam a alguém 

encontrar na rede o que procurava e a eles caberia dar credibilidade à informação encontrada. 

Para Antoun e Pecini, portais e mecanismos de busca se enquadram na classificação de 

intermediários, com o poder de filtrar e facilitar – ou não – o acesso às informações desejadas. 

Os mesmos autores lembram que a própria avaliação dos membros da rede funciona 

como um filtro do fluxo de informações: 

 

A partir de sites de leilão virtual e comércio eletrônico, onde a avaliação 
descentrada ganha confiabilidade em detrimento de organismos externos ou 
centralizados, e por isso passiveis de corrupção, verificaremos como os fóruns de 
discussão e sites de jornalismo participativo contam com mecanismos de avaliação 
de conteúdo pelos próprios participantes (...) Sites de jornalismo colaborativo e 
fóruns de discussão também se baseiam na avaliação dos próprios participantes 
para valorar o conteúdo e filtrá-lo, exigência imposta pelo excesso (ANTOUN; 
PECINI, 2007, p. 9-10). 

 

E nesta filtragem dos fluxos, questões como reputação e visibilidade são componentes 

fundamentais de mediação nas redes sociotécnicas, conforme registrou Bauman44: 

 

Em nossos tempos, depois da desvalorização das opiniões locais e do lento mas 
constante desaparecimento dos “líderes locais de opinião” (...) restam duas 
autoridades, e só duas, capazes de conferir segurança aos juízos que pronunciam ou 
manifestam em suas ações: a autoridade dos expertos, pessoas “que sabem” (cuja 
área de competência é excessivamente ampla para ser explorada e testada pelos 
leigos), e a autoridade do número (na suposição de que quanto maior o número 
menor a chance de que estejam errados). (BAUMAN apud ANTOUN; PECINI, 
2007, p. 11). 

 

Relevante contribuição para esta discussão pode ser encontrada na obra Redes Sociais 

na Internet, na qual a autora Raquel Recuero (2009) relaciona os elementos que compõem 

uma rede social na Internet e reflete sobre como eles podem ser percebidos pelo pesquisador. 

Para ela, a abordagem na perspectiva da rede coloca à disposição do pesquisador a utilização 

de “ferramentas únicas” que possibilitam o estudo de aspectos sociais do ciberespaço, a 

exemplo de suas estruturas, dinâmicas, a geração e manutenção de capital social, a 

cooperação e a competição.  

 Recuero propõe que se atente a elementos básicos característicos de tais redes. O 

primeiro seriam os atores, representados pelos “nós” da rede em questão. No entanto, 

segundo ela, no ambiente da Web, tais atores não são facilmente identificáveis, consistindo, 

em princípio, em “representações dos atores sociais”, ou construções “identitárias” no 
                                                 
44 BAUMAN, Z. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2003. 
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ciberespaço. “Inicialmente, não são atores sociais, mas representações dos atores sociais. São 

espaços de interação, lugares de fala, construídos pelos atores de forma a expressar elementos 

de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 2009, p. 25-26). Nesse sentido, um 

ator poderia ser representado por um blog, um perfil no Orkut, um site, um twitter, um link e, 

ainda, todas essas ferramentas poderiam consistir em um único nó, mantido por vários atores. 

 Partindo das apropriações das ferramentas da Internet e de aspectos como expressão/ 

representação da identidade, a autora aponta um “imperativo da visibilidade” (RECUERO, 

2009, p.27), não somente como característica da sociedade atual, mas como condição para a 

sociabilidade na Internet. Isso, porque, diante da ausência da comunicação face a face, os 

atores seriam percebidos somente através de suas expressões no espaço virtual. De forma que 

as percepções ou impressões destes atores sociais na construção de interações seriam 

determinantes das conexões em torno deles estabelecidas. “É unicamente por conta dessa 

percepção que as redes sociais vão emergir nesses espaços” (RECUERO, 2009, p. 28). As 

representações na Internet, assim, podem ser tomadas como nós na rede social.  

 Segundo Recuero (2009, p.30), “as conexões em uma rede social são constituídas dos 

laços sociais, que, por sua vez, são formados através da interação social entre os atores”. E o 

ambiente da Internet seria extremamente profícuo para os estudos destas interações, 

especialmente por manter os rastros sociais dos indivíduos. “Estas interações são, de certo 

modo, fadadas a permanecer no ciberespaço, permitindo ao pesquisador a percepção das 

trocas sociais mesmo distantes, no tempo e no espaço, de onde foram realizadas” 

(RECUERO, 2009, p. 30). 

 Busca-se verificar também, neste estudo, que tipo de interações se estabelecem no 

objeto empírico. Primo45, citado por Recuero (2009, p.32), define dois tipos de interação: a 

interação mútua, “caracterizada por relações interdependentes e processos de negociação, em 

que cada interagente participa da construção inventiva e cooperada da relação, afetando-se 

mutuamente” e interação reativa, “limitada por relações determinísticas de estímulo e 

resposta”. De modo que as interações mútuas podem ser tomadas como aquelas esperadas em 

um processo de deliberação pública, por serem interações dialógicas. Mas defende Recuero 

que mesmo as interações reativas - como entre o agente e o sistema, que demandam um único 

click para a associação a alguma comunidade, por exemplo – provocam algum tipo de 

impacto social, pois refletem nos dois lados da relação comunicativa. 

                                                 
45 PRIMO, A. Interação Mediada por Computador: a comunicação e a educação à distância segundo uma 
perspectiva sistêmico-relacional. Tese de Doutorado. Apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Informática na Educação em março de 2003. 
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 O tipo de interação social, portanto, está diretamente relacionado ao laço social 

estabelecido naquela rede, entendendo-se o laço como “a efetiva conexão entre os atores que 

estão envolvidos nas interações. Ele é resultado, deste modo, da sedimentação das relações 

estabelecidas entre os agentes. Laços são formas mais institucionalizadas de conexão entre os 

atores, constituídos no tempo e através da interação social” (RECUERO, 2009, p. 38). 

 Para a autora, todo laço social é relacional, mesmo aqueles que denomina “laços 

associativos”, frutos de interações reativas. Já as interações sociais mútuas gerariam “laços 

dialógicos”, em sua concepção. Os laços sociais podem, ainda, ser fortes e fracos, como 

aponta Recuero, baseada em estudo de Granovetter46. 

 

Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela proximidade e 
pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre duas pessoas. Os laços 
fracos, por outro lado, caracterizam-se por relações esparsas, que não traduzem 
proximidade e intimidade. Laços fortes constituem-se em vias mais amplas e 
concretas para as trocas sociais, enquanto os fracos possuem trocas mais difusas. 
(RECUERO, 2009, p. 41). 

 

Característica importante que advém da força dos laços é a de que eles podem ser 

recíprocos ou não. Daí, a definição de “laços simétricos”, que têm a mesma força nos dois 

sentidos da conexão – ambos os interagentes dedicam o mesmo investimento à interação -, e 

laços assimétricos, quando os laços que conectam dois atores têm forças diferentes 

(RECUERO, 2009). 

As teorias sobre as redes sociais, bem como as demais consideradas para esta 

investigação foram os parâmetros para a descrição dos objetos empíricos pesquisados que será 

apresentada a seguir. 

                                                 
46 GRANOVETTER, M. The Strenght o Weak Ties. The American Journal of Sociology, vol. 78, n. 6, p. 1360-
1380, maio de 1973. 
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4. ARTICULAÇÕES ENTRE O PRESENCIAL E O VIRTUAL NO D EBATE E 

DELIBERAÇÃO PÚBLICOS  

 

Feito o aprofundamento teórico das dimensões consideradas nesta pesquisa, serão 

apresentados os objetos empíricos do estudo. O primeiro objeto é constituído do processo de 

debate e deliberação públicos em torno do Projeto de Lei do Plano Decenal de Educação, que 

tramitou na Assembleia de Minas nos anos de 2009 e 2010, bem como do hotsite específico 

criado pela instituição durante a tramitação do projeto, e da consulta pública via Internet que 

colheu propostas de modificações no Plano. O segundo objeto consiste na edição de 2010 do 

projeto Parlamento Jovem, desenvolvido pela Assembleia de Minas, bem como de espaços 

virtuais relacionados ao projeto, a saber: hotsite, blog, curso de educação à distância, página e 

comunidades no Orkut. 

A descrição tem como base: análise de uma memória dos momentos presenciais de 

debate e deliberação, através das notícias relacionadas nos hotsites específicos e armazenadas 

no Banco de Notícias da Assembleia47; entrevistas com profissionais da Assembleia, 

representantes de movimentos sociais e cidadãos envolvidos nos processos; observação 

monitorada dos espaços virtuais. 

 

 

4.1. Plano Decenal de Educação 

 

A implementação de Planos Decenais de Educação pelos Estados foi prevista no Plano 

Nacional de Educação 2001-201048 (MOÇO, 2010). O projeto 2.215/08, do Plano Decenal de 

Educação, de autoria do então governador de Minas Gerais, Aécio Neves, estabelecia 

objetivos, metas e ações para a política educacional no Estado, nos dez anos seguintes. 

Enviado à Assembleia Legislativa de Minas em abril de 2008, o projeto começou a ser 

elaborado pelo governo estadual em 2006, tendo sido precedido de um Congresso Estadual de 

Educação e de plenárias regionais realizadas pelo Executivo estadual.  

                                                 
47 Disponível em: http://www.almg.gov.br/index.asp?grupo=comunicacao&diretorio=not&arquivo=ultimas-
noticias. Acesso em: 15 jan. 2011. 
48 Segundo declaração do secretário-executivo do Ministério da Educação, Francisco das Chagas Fernandes, em 
reportagem publicada em janeiro de 2010, na revista Nova Escola, o Plano Nacional de Educação 2001-2010 
encerrou sua vigência em 2010, com resultado abaixo do esperado no cumprimento de suas metas. Os principais 
motivos seriam o fato de a maioria dos municípios e estados não ter aprovado uma legislação que garantisse 
recursos para as ações previstas pelo plano e que não houvesse punições estabelecidas para o descumprimento de 
suas metas. 
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Ao ser encaminhado à Assembleia, o projeto seguiu para apreciação da comissão 

temática da área – Comissão de Educação, Ciência, Teconologia e Informática. Atendendo a 

reivindicação de movimentos de trabalhadores da educação, o deputado Carlin Moura 

(PCdoB) e a então deputada Elisa Costa (PT), membros da Comissão, apresentaram 

requerimento para a realização de um Fórum Técnico49 sobre o Plano. O requerimento foi 

aprovado em plenário. 

30 entidades participaram da preparação e planejamento do Fórum Técnico sobre o 

Plano Decenal de Educação, cuja etapa final foi agendada para 13, 14 e 15 de maio de 2009. 

As entidades foram escolhidas pela afinidade com o tema, em um banco de dados da 

Assembleia do qual constam cerca de 20 mil entidades. Participaram da etapa preparatória 

entidades de representação de trabalhadores da educação das redes pública e privada, de pais e 

alunos, de universidades e outras instituições de ensino, trabalhadores da agricultura, 

comunidades quilombolas, gestores municipais, secretarias de Estado e outros órgãos 

públicos50. 

 Foram realizadas seis reuniões preparatórias do Fórum Técnico. Na fase preparatória, 

foi ao ar, em dezembro de 2008, o hotsite do Plano Decenal de Educação, um espaço virtual 

específico sobre o Plano, com acesso a informações das mais diversas relativas ao projeto, 

conforme será apresentado mais à frente. Também como atividade do processo de deliberação 

pública em torno do Plano Decenal foi realizado pela Comissão de Educação, Ciência, 

Tecnologia e Informática, em 13 de março de 2009, um debate público com convidados, entre 

representantes governamentais, de entidades sindicais e instituições de alunos e pais de alunos 

e especialistas da área de Educação. Em 17 de março de 2009, a Assembleia instituiu mais um 

canal, a fim de colher contribuições para a deliberação em torno do Plano: deu início à 

primeira consulta pública de sua história, a qual foi realizada pela Internet, em processo que 

será analisado neste trabalho.  

As etapas de interiorização do Fórum Técnico foram realizadas nos meses de março e 

abril de 2009, em Juiz de Fora (Zona da Mata), Montes Claros (Norte), Varginha (Sul), 

Uberlândia (Triângulo), Araçuaí (Jequitinhonha/Mucuri), Governador Valadares (Rio Doce), 

Paracatu (Noroeste) e Divinópolis (Centro-Oeste). Os encontros reuniram representantes da 

sociedade civil, governo, gestores municipais, estudantes, professores, pais, conselhos de 

                                                 
49 Os Fóruns Técnicos são eventos de grande porte realizados pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais para 
debater e receber sugestões sobre temas determinados, sobre os quais cabe à instituição legislar. Preparados pela 
equipe técnica do Legislativo Estadual, em parceria com entidades organizadas e poderes públicos, os eventos 
são interiorizados, com a realização de etapas regionais, antes da etapa final no plenário da Assembleia, em Belo 
Horizonte, quando são consolidadas as propostas e elaborado um documento. 
50 A relação completa das entidades envolvidas consta do Apêndice A desta dissertação. 
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educação, representantes da educação indígena, quilombola e rural, entre outros. Os 

participantes discutiram propostas nas seguintes ações estratégicas contempladas pelo Plano: 

educação infantil; ensino fundamental; ensino médio; educação superior; educação de jovens 

e adultos; educação especial; educação tecnológica e formação profissional; educação 

indígena, de escolas rurais e quilombolas; formação e valorização dos profissionais da 

educação; financiamento e gestão; e diálogo entre as redes de ensino e sua interação.  

As propostas colhidas na Consulta Pública e nas etapas regionais foram sistematizadas 

em um documento-base para a etapa final do Fórum Técnico. 

 

 

4.1.1. O hotsite 

 

O hotsite do Plano Decenal de Educação foi ao ar, após a realização de cinco reuniões 

preparatórias para o Fórum Técnico. A partir de então, todas as notícias referentes ao Plano 

tinham chamadas na página principal do site da ALMG e traziam sempre, ao final do texto, a 

seguinte chamada para o hotsite: 

 

Hotsite - Informações sobre o Plano Decenal de Educação de Minas Gerais já estão 
disponíveis na página da Assembléia, no hotsite criado especialmente para esse 
tema. Além dos detalhes do plano, suas diretrizes e metas, é possível acompanhar a 
tramitação do PL 2.215/08, consultar a legislação estadual e federal sobre o assunto 
e as estatísticas da educação em Minas. (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 
2008a). 
 

Todas as notícias relativas ao Plano Decenal estão arquivadas e disponibilizadas no 

Banco de Notícias do site da ALMG. No hotsite (Veja Figura 2), na sessão “Notícias”, são 

apresentados os links para as notícias que citam o Plano, em ordem cronológica inversa (da 

mais recente à mais antiga). Em observação feita em 24/10/2010, havia 111 notícias. A última 

datava de 15/7/2010 e trazia um balanço do trabalho das comissões temáticas da ALMG, no 

primeiro semestre de 2010, sendo o aprimoramento do Plano Decenal citado como ação da 

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. A primeira notícia a tratar 

especificamente do Plano Decenal de Educação data de 1/4/2008 e informa o envio de 

mensagens do governador à Assembleia, entre elas, a que apresentava o Projeto de Lei do 

Plano Decenal de Educação. 
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Figura 2: Página inicial do hotsite do Plano Decenal de Educação. 
Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010b. 
   

 Durante todo o tempo de preparação e realização do Fórum Técnico do Plano Decenal, 

foi mantido um link para seu hotsite específico na página principal do site da ALMG. 

Também todas as notícias factuais do hotsite tiveram chamadas na página principal. No 

segundo semestre de 2010 - quando foi encerrada a discussão com movimentos sociais e não 

havia expectativa de que o projeto fosse a Plenário em segundo turno -, o link foi retirado da 

página principal, assim como aconteceu com outros hotsites de eventos encerrados. O hotsite 

do Plano Decenal passou a ser acessado somente através de seu endereço específico ou via 

outros hotsites acessados pela página principal, nos quais é disponibilizada uma relação com 

links para todos os hotsites já produzidos.  

O hotsite Plano Decenal de Educação configurou um espaço no qual foram tratadas 

somente questões específicas ao Plano e aos processos de debate e deliberação públicos 
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desenvolvidos pela Assembleia Legislativa de Minas em torno do projeto. Em observação 

aprofundada deste espaço foi constatada a intenção de que ali os envolvidos diretamente na 

discussão e os interessados pelo tema pudessem ter acesso a todos os elementos para se 

inteirar do processo, formular opinião, conhecer posições de outros envolvidos, esclarecer 

dúvidas, obter informações de eventos, regulamentos, tramitação do projeto e até apresentar 

propostas online – o que é considerado uma inovação por técnicos da Assembleia. 

Chamou a atenção o grande volume de informações disponibilizadas no hotsite, como 

se o espaço fosse um grande “guarda-chuva”. Somente para se ter uma ideia, em observação 

feita em 24/10/2010, o hotsite apresentava na página principal cerca de 20 links, sendo que 

muitos destes, quando acessados, traziam informações e outros links. Entre as informações 

disponibilizadas, estavam: notícias; propostas do Fórum Técnico; reportagens sobre a etapa 

final do Fórum; emendas ao projeto; metas e ações do Plano; programação dos encontros 

regionais; relação das entidades parceiras; regulamento do Fórum; coordenadores dos grupos 

de trabalho; programação do fórum técnico; link para a consulta pública; informações sobre a 

tramitação do projeto; links para leis e decretos sobre Educação; sala de imprensa, com áudios 

de entrevistas e exposições, fotos e relação de notícias sobre o Plano Decenal; documento 

final do Fórum; comissão de representação51. 

 

 

4.1.2. O Debate Público 

 

Ao receber o projeto do Plano Decenal de Educação, enviado pelo Executivo Estadual, 

a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, segundo informações coletadas 

em entrevistas, entendeu ser necessário aprofundar as reflexões sobre o tema e definiu por 

realizar um  debate público com especialistas da área, tanto da Academia, quanto do campo 

governamental e de entidades da sociedade civil. Em 13 de março de 2009, a Comissão 

realizou o Debate Público Metas e Ações Estratégicas para a Educação de Minas Gerais. O 

debate foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia, sendo disponibilizada a participação por 

e-mail ou telefone, conforme notícia veiculada no site da instituição, em 12 de março.  

 

Durante o Debate Público Plano Decenal: Metas e Ações Estratégicas para a 
Educação de Minas Gerais, nesta sexta-feira (13/3/09), de 9 horas às 18 horas, no 
Plenário, estarão disponíveis canais diretos para que a população participe das 
discussões. Os interessados poderão encaminhar mensagens com perguntas, 

                                                 
51 A descrição completa do hotsite consta do Apêndice B desta dissertação. 
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questionamentos ou esclarecimentos em relação aos assuntos debatidos através de 
dois meios que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai disponibilizar no dia 
do evento: pelo telefone 0800-0310888 ou pelo e-mail 
debate.educacao@almg.gov.br. (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2009a).  

 

O debate também pôde ser assistido pela Internet, no link da TV Assembleia online. 

Foi dividido em duas partes: pela manhã, foram debatidos níveis, etapas e modalidades da 

educação (envolvendo educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, educação de 

jovens e adultos, especial, tecnológica e formação profissional, indígena, de escolas rurais e 

quilombolas). À tarde, foram abordadas questões sobre formação e valorização dos 

profissionais da educação, financiamento e gestão e diálogo entre as redes de ensino e sua 

interação. 

Conforme reportagens divulgadas no site da ALMG, participantes levantaram pontos 

negativos do Plano, como a falta de metas e de indicadores para avaliar a educação mineira e 

a ausência de um projeto que reduzisse as desigualdades regionais e promovesse o 

desenvolvimento. Entre os presentes no debate, além de deputados da Comissão, estava o 

então secretário-adjunto de Estado de Educação, João Antônio Filocre Saraiva, que respondeu 

às críticas e apresentou números para mostrar as realizações do governo. Também fez 

exposição o sociólogo Rudá Ricci, que considerou faltar base científica ao Plano. Outro 

participante foi o professor da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Minas 

Gerais (UEMG), José Cosme Drummond, que apontou ausência de metas no Plano.  

Já representantes de entidades estudantis cobraram mais investimentos na educação. 

Estiveram presentes o então presidente da União Estadual dos Estudantes (UEE), Diogo de 

Oliveira Santos e o então presidente da União Colegial de Minas Gerais e vice-presidente 

regional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Flávio Nascimento. O 

reitor da Universidade de Montes Claros (Unimontes), Paulo Cesár Gonçalves de Almeida, 

defendeu a implantação de cursos superiores de tecnologia, respeitando a vocação regional, e 

a valorização dos professores, com garantia de salários que lhes permitissem dedicação em 

tempo integral. Por sua vez, o educador popular e antropólogo Tião Rocha classificou o plano 

decenal como "de ensinagem, não de aprendizagem", afirmando que ele não era 

transformador, mas remendado.  

Também foi exposto, durante o debate, o conflito de posições entre governo e 

sindicatos. O secretário-adjunto de Educação rebateu críticas de que a elaboração do Plano 

havia sido pouco democrática, afirmando que o projeto vinha sendo discutido, desde 2004, 

com debates em todos os municípios mineiros, superintendências e regionais de ensino, além 
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de um congresso estadual. O presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Minas 

Gerais (Sinpro), Gilson Reis, cobrou medidas de segurança nas escolas e investimentos no 

ensino técnico público, bem como a participação de representantes de professores, alunos e 

sociedade organizada no Conselho Estadual de Educação. 

Já o então subsecretário de Estado de Administração do Sistema Educacional, Gilberto 

Rezende dos Santos, ressaltou a necessidade de se buscar fontes de recursos para as propostas 

elaboradas. Mais de um palestrante criticou a preponderância do critério financeiro para a 

aprovação de novas propostas e diretrizes de educação, a exemplo da então coordenadora-

geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação (Sind-UTE), Maria Inez Camargos. 

O diretor da Confederação Nacional de Pais de Alunos (Confenapa), Pedro Barreto, defendeu 

a criação de um fundo nacional de educação e considerou muito genéricas as metas do Plano 

Decenal. Especialistas e educadores criticaram o que chamaram de excessiva ênfase nos 

recursos tecnológicos previstos.  

O professor aposentado da Universidade Federal do Mato Grosso e consultor 

legislativo do Senado Federal, João Monlevade, considerou que o grande problema seria 

equacionar a possibilidade de recuo da arrecadação com o financiamento da educação. Já para 

o professor de Educação da Uemg, André Favacho, seria preciso repensar a exigência de 

dedicação dos professores, devendo a profissionalização ser construída em conjunto por 

professores e Estado. Crítica semelhante manifestou o educador e professor emérito da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Miguel Arroyo, 

que criticou o que chamou de visão ingênua, que atrelaria o bom desempenho da educação à 

boa formação do professor. 

Na fase de debates, estudantes e professores teriam intensificado as críticas ao 

Executivo. A maioria delas com referência ao piso salarial do magistério e à falta de infra-

estrutura das escolas. As reivindicações foram consideradas justas pelo secretário-adjunto de 

Educação. Segundo ele, o governo já teria firmado o compromisso de rever a situação. 

 

 

4.1.3. A Consulta Pública 

 

Três dias após a realização do debate público, em 16/3/2009, a Assembleia anunciou 

em seu site a realização de uma consulta pública pela Internet, a fim de receber sugestões da 

sociedade, enquanto uma das ações do Fórum Técnico. Na matéria de título “Consulta Pública 

sobre Plano Decenal de Educação começa na terça (17)”, foi informado o início da Consulta 
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Pública em 17/3/2009. Até 12/4/2009, o cidadão poderia enviar pela Internet sugestões de 

modificações no projeto. Segundo a reportagem, foi a primeira vez que Assembleia 

Legislativa de Minas realizou uma Consulta Pública, “ampliando a possibilidade de 

participação da sociedade nas discussões sobre a educação no Estado” (MINAS GERAIS. 

Assembleia Legislativa, 2009b). Na mesma reportagem, foram apresentadas informações 

sobre como participar e o encaminhamento que seria dado às contribuições via Internet. 

Para participar da Consulta Pública era necessário acessar o site da Assembleia e clicar 

no banner “Plano Decenal de Educação”. Naquele espaço, estava disponibilizado o anexo do 

projeto enviado pelo governo, com as ações, metas e estratégias do Plano. O usuário devia 

preencher um campo com dados pessoais (e-mail, nome, telefone, sexo, município, categoria 

e entidade, se houvesse) e depois escolher o tema sobre o qual desejava fazer uma 

contribuição. Ao clicar no tema, apareciam as proposições do governo para aquela área. O 

internauta podia fazer proposta de modificação em uma proposição específica, ou apresentar 

proposição inteiramente nova naquela área, em um campo específico para tanto.  

Não havia limite de participação e cada cidadão podia sugerir quantas modificações 

desejasse, sendo possível fazer a contribuição sobre cada um dos 11 temas do Plano Decenal 

de Educação. O envio de cada contribuição era feito separadamente. Ou seja, depois de fazer 

e enviar uma contribuição, era recarregada a página com os dados pessoais e a pessoa podia 

enviar nova sugestão. Para participar de novo, em outro momento, bastava acessar o link no 

site da ALMG e digitar o e-mail que os dados pessoais passavam a ser exibidos. A cada 

envio, o participante recebia um e-mail automático da Assembleia contendo o registro da sua 

contribuição.  

Qualquer pessoa podia participar da Consulta Pública, que era aberta, mas era 

necessário se identificar. As contribuições recebidas ficavam visíveis, online, durante o 

processo, mas a Assembleia publicou mensagem no espaço da Consulta, na qual deixava claro 

que a instituição se reservava o direito de não publicar conteúdo considerado ofensivo 

discriminatório ou imoral.  

A Consulta Pública foi estendida até 15/4/2009. Em 16/4/2009, reportagem veiculada 

no site apresentava um balanço da Consulta Pública, que resultou em 212 propostas enviadas 

por cidadãos de 48 municípios mineiros de nove das dez macrorregiões do Estado (Sul de 

Minas, Vale do Jequitinhona/Mucuri, Norte, Triângulo, Noroeste, Central, Rio Doce, Centro-

Oeste e Mata).  

Os temas mais recorrentes nas contribuições foram organização e gestão dos sistemas 

estadual e municipais de ensino; alteração nos conteúdos curriculares; remuneração de 
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professores e demais profissionais de ensino; e aplicação do piso salarial nacional do 

magistério. Também foram alvos de sugestões de modificação os mecanismos de premiação 

dos profissionais da educação, a infraestrutura das escolas e a gestão escolar. As contribuições 

recebidas, com teor diretamente relacionado aos 11 temas do projeto, foram incluídas no 

chamado Documento Base, a ser analisado na etapa final do Fórum Técnico do Plano Decenal 

de Educação. 

Também foram recebidas propostas não diretamente relacionadas ao Plano Decenal de 

Educação, mas que tratavam de assuntos ligados à educação em Minas Gerais, como 

programas de incentivo à leitura na educação infantil, instituição de sistema informatizado de 

bibliotecas escolares, sensibilização de empresas para institucionalizar o estágio 

supervisionado na educação tecnológica e profissional, entre outras. 

As participações recebidas foram sistematizadas pela Consultoria da Gerência de 

Educação e Cultura da Assembleia, em um documento de 66 páginas, disponibilizado no 

hotsite em um quadro que traz, além das propostas, o nome do autor, entidade/ instituição, 

(quando era o caso) e justificativas das propostas.  

 

 

4.1.4. Os encontros regionais 

 

Os encontros regionais foram realizados em março e abril de 2009 e, nestes eventos, 

os participantes apresentaram propostas de curto, médio e longo prazo, no planejamento das 

ações, metas e estratégias da política de educação do Estado, nos dez anos seguintes. Os 11 

temas foram debatidos, subdivididos em grupos de trabalho nos quais eram apresentadas 

sugestões. Os participantes escolheram livremente, por afinidade com o tema, de qual grupo 

queriam participar. Cada proposta foi votada, aprovada e depois passou a integrar um 

documento, no qual era apresentada em paralelo com a proposta do governo a qual alterava ou 

com a qual se relacionava. 

Um evento que marcou esta etapa de interiorização, conforme levantado em 

entrevistas, foi que, na mesma época, o então presidente da Assembleia, Alberto Pinto Coelho 

(PP), decidiu cortar gastos com eventos e viagens, devido a problemas de caixa da instituição. 

Foi cogitada, então, a suspensão dos encontros regionais. Os movimentos sociais não 

aceitaram e propuseram assumir a organização e coordenação de metade dos encontros. 

Conforme noticiado no site da Assembleia em 10/3/2009, naquele dia, em reunião 

preparatória do evento, foi definido que os movimentos sociais assumiriam as etapas regionais 
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de Divinópolis, Juiz de Fora, Varginha e Uberlândia. Os outros quatro encontros regionais, 

em Araçuaí, Montes Claros, Governador Valadares e Paracatu, seriam coordenados pela 

Assembleia.  

 O primeiro encontro regional do Fórum Técnico aconteceu em Araçuaí, em 26/3/2009 

e reuniu representantes dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Trabalhadores da educação, 

gestores, pais, alunos e autoridades participaram do encontro, que apontou como principal 

demanda uma educação de qualidade no campo. Também estiveram presentes cinco 

deputados e o então coordenador do Plano Decenal de Educação pela Secretaria de Estado da 

Educação, Luiz Aureliano Gama de Andrade, que rebateu diversas críticas ao projeto do 

Governo. Participaram do evento, ainda, o vice-prefeito de Araçuaí, Leonardo Oliveira 

Santos, vereadores e secretários municipais de Educação de cidades da região.  

Entre as propostas aprovadas, estiveram a troca da terminologia "escola rural" por 

"educação no campo", a garantia de água, luz e esgoto em todas as escolas, questões de 

remuneração dos profissionais da Educação, medidas para mais segurança nas escolas e 

cursos de capacitação de professores para o trabalho com portadores de necessidade especiais. 

Foram eleitos 12 delegados da região para participarem da etapa final do Fórum Técnico.  

O segundo encontro regional aconteceu em Montes Claros, em 31/3/2009, reunindo 

representantes de 35 cidades do Norte de Minas. Entre os presentes, cinco deputados; o 

representante do sindicato dos professores da rede particular de ensino, Gilson Reis; o reitor 

da Universidade Estadual de Montes Claros, Paulo César Almeida; o coordenador do Plano 

Decenal; estudantes, pais, professores, gestores e representantes do Conselho Municipal de 

Educação.  

A principal recomendação advinda dos debates foi que se desse destaque ao ensino 

superior como forma de preparar melhor os professores para a atuação no ensino fundamental. 

Uma das polêmicas girou em torno do projeto do Governo que, segundo críticas, teria sido 

produzido em gabinete, sem que as entidades pudessem opinar. As propostas foram discutidas 

em quatro grupos de trabalho - que receberam mais de 300 inscrições - e depois votadas. 

Entre as propostas aprovadas, estão: alteração nos prazos das ações e das metas, ampliação da 

oferta de vagas em todos os níveis de ensino, implantação do piso salarial nacional do 

magistério, professores de educação física nas escolas infantis, aumento dos investimentos em 

educação para chegar a 10% do PIB Estadual em 10 anos, e realização de concurso público 

em todos os níveis de ensino, a cada dois anos. Ao final, foram escolhidos dez representantes 

para participar da etapa final do Fórum Técnico.  
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 A terceira etapa regional do Fórum Técnico, na cidade de Governador Valadares, no 

Leste do Estado, foi realizada em 3 de abril de 2009 e reuniu 226 inscritos, de 35 municípios 

da região. Contou com a presença de seis deputados estaduais, um deputado federal, 

especialistas e autoridades estaduais e municipais, entre elas, a prefeita de Governador 

Valadares, Elisa Costa (autora do requerimento para realização do Fórum Técnico, quando era 

deputada) e vereadores, além de representantes do Conselho Municipal de Educação e de 

sindicatos dos trabalhadores da Educação. Também nesse encontro o coordenador do Plano 

Decenal rebateu críticas, entre elas, de desigualdades regionais e esvaziamento dos Conselhos 

Municipais de Educação. Os participantes foram divididos em cinco grupos e uma das 

principais propostas aprovadas foi a de eleição direta também para superintendente regional 

de ensino, e não só para diretoria de escola. Foram eleitos oito representantes para a etapa 

estadual. 

A etapa seguinte foi na cidade de Paracatu, no Noroeste do Estado, em 7 de abril de 

2009 e a tônica dos debates foi a necessidade de melhoria salarial e de qualificação para os 

trabalhadores do ensino. Professores, alunos, especialistas, representantes de sindicatos dos 

trabalhadores em educação e vereadores participaram do encontro, que teve a presença 

também de cinco deputados estaduais e do coordenador do Plano Decenal. Participaram mais 

de 350 pessoas e os grupos de trabalho receberam 243 inscrições de representantes de 35 

cidades.  

Entre as principais propostas aprovadas, estão: diminuição de prazos para 

implementação de ações; garantia de merenda para os alunos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA); início, em um ano, de capacitação e atualização continuada de professores e 

especialistas; instalação em todos os municípios, no prazo de quatro anos, de pelo menos uma 

sala de recursos multifuncionais em escolas de ensino regular; implantação de plano de 

segurança nas escolas com a participação da comunidade, em um ano; implementação dos 

planos de carreira nas escolas que ainda não tivessem; implantação do piso salarial nacional 

do magistério; eleição direta para as superintendências regionais de ensino; criação do 

conselho de transporte escolar. Foram eleitos 13 representantes para a etapa estadual do 

Fórum.  

 Os quatro encontros regionais seguintes foram coordenados pelas entidades e 

movimentos sociais parceiros da Assembleia Legislativa na realização do Fórum Técnico. 

Aconteceram em Divinópolis (15/4/2009), Juiz de Fora (17/4/2009), Varginha (22/4/2009) e 

Uberlândia (24/4/2009). Possivelmente, por não terem tido a coordenação da Assembleia, não 

há matérias mais detalhadas destes encontros no Banco de Notícias do site; somente registros 
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de sua realização e, no hotsite, a programação de cada um. Durante a pesquisa, em matéria 

posterior sobre a realização da etapa final do Fórum Técnico, foi verificada apenas a menção 

a uma sugestão do encontro de Juiz de Fora, de inclusão de um tema novo, a Educação 

Carcerária, com ações e metas que assegurassem o acesso ao ensino básico e à educação 

profissional no sistema carcerário. 

 

 

4.1.5. A etapa final do Fórum Técnico 

 

 A realização da etapa final do Fórum Técnico, de 13 a 15 de maio de 2009, teve ampla 

divulgação no site da Assembleia, com publicação de várias notícias, sendo que sempre 

remetiam, através de links, ao hotsite específico. Em 16/04/2009, matéria divulgada no site 

anunciava a abertura das inscrições para o evento. As inscrições poderiam ser feitas na página 

da Assembleia, pelo hotsite, ou pessoalmente, no Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), 

na sede da instituição, em Belo Horizonte.  A matéria também trazia explicações sobre o 

Fórum Técnico: 

 

O fórum é promovido pela ALMG, em parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação e diversos movimentos e entidades ligados ao setor. Nessa fase final 
serão discutidas e votadas as contribuições e propostas apresentadas desde o início 
do fórum técnico, que começou em março e contou com a realização de várias 
ações. Foram elas um debate público, vários encontros pelo interior do Estado e - 
iniciativa inédita - uma Consulta Pública pela internet para colher contribuições de 
todos os cidadãos. (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2009g).  
 

 Na mesma matéria, era apresentada a programação da etapa final, juntamente com a 

relação dos convidados e temas dos grupos de trabalho. 

 As inscrições, abertas até 8/5/2009, poderiam ser individuais ou institucionais, sendo 

que as institucionais permitiriam participação nas sessões plenárias e nos grupos de trabalho, 

com direito a voz e voto. Já as individuais permitiriam participação nas plenárias parciais, 

com direito a voz, e na plenária final, como observador. Os representantes eleitos nos 

encontros regionais estavam automaticamente inscritos para as sessões plenárias e para os 

grupos de trabalho.  

 Outra matéria, publicada no site em 6/5/2009, informava que, durante a etapa final, 

estariam disponíveis, nos dias do evento, canais diretos para que a população participasse das 

discussões. As pessoas poderiam enviar mensagens, com perguntas, questionamentos ou 

esclarecimentos em relação aos assuntos debatidos, através de um “Disque 0800” ou por e-
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mail. Foi anunciado, ainda, que a etapa final do fórum seria transmitida ao vivo pela TV 

Assembleia52 e que também poderia ser assistida pela Internet, no site da ALMG, link “TV 

Assembleia online”.  

 Ao todo, foram levadas à etapa final do Fórum Técnico 1.002 propostas de alterações 

no projeto. As mais recorrentes foram: redução dos prazos para implementação das ações e 

das metas previstas no Plano Decenal; garantia de disponibilidade orçamentária e financeira 

para execução das ações e metas nos prazos previstos; garantia de maior participação da 

comunidade escolar e de entidades representativas na elaboração e acompanhamento dos 

diversos programas na área de educação; supressão das metas que estabeleciam a premiação 

dos professores e das escolas; inclusão de meta ou ação estratégica que assegurasse o 

cumprimento da lei federal que estabelece o piso salarial nacional para o magistério. 

 Em 8/5/2009, outra matéria publicada no site antecipava algumas discussões em torno 

do projeto. Foram fontes da reportagem representantes governamentais, dos trabalhadores em 

educação, de estudantes, pais e instituições de ensino superior, que antecipavam expectativas 

em relação ao Fórum Técnico.  

A etapa final do Fórum foi realizada em três dias, sendo que, nos dois primeiros (13 e 

14/5/2009), aconteceram palestras, pela manhã e atividades dos grupos de trabalho, à tarde. 

No último dia (15/5/2009), foi votado o documento final em Plenário e eleita uma comissão 

de representação, que iria acompanhar a tramitação do projeto na Assembleia.  

O Plenário da Assembleia ficou lotado, na abertura da etapa final, conforme matéria 

veiculada no site da ALMG. A abertura foi presidida pela então presidente da Comissão de 

Educação, deputada Maria Lúcia Mendonça (DEM), que assumiu o compromisso de 

aprimorar o projeto governamental com as sugestões aprovadas e informou que não somente 

ela, mas todos os integrantes da comissão iriam atuar como relatores do PL 2.215/08.  

No primeiro dia, durante as palestras, especialistas e trabalhadores cobraram a garantia 

de recursos para implementação das propostas do Plano Decenal de Educação, alertando para 

o risco de que se transformasse somente em uma carta de intenções. Enquanto os professores 

enfatizaram a precariedade do ensino no Estado e cobraram o controle social da execução do 

plano, a Secretaria de Estado de Educação (SEE) apresentou números, a fim de demonstrar 

que já estava implantando as metas nele previstas. 

Entre os palestrantes, o professor de Política Educacional da Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais (PUC Minas) Carlos Roberto Jamil Cury, a diretora do Sindicato 

                                                 
52 A TV Assembleia pode ser sintonizada pelo sistema a cabo para a Capital e algumas cidades no interior; e pelo 
sistema aberto (canal UHF) em mais de 200 municípios do Estado. 
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Único dos Trabalhadores em Educação, Lilian Paraguai, o coordenador do Programa de 

Acompanhamento e Avaliação do Plano Nacional de Educação, Clodoaldo José de Almeida 

Souza, o sociólogo Rudá Ricci, a diretora da Superintendência de Educação Infantil e 

Fundamental, Maria das Graças Pedrosa Bittencourt, e o superintendente de Ensino Médio e 

Profissional, Joaquim Antônio Gonçalves.  

Outro ponto debatido no primeiro dia foi a necessidade de melhorias na educação do 

Estado. O então 1º vice-presidente da Assembleia, deputado Doutor Viana (DEM), 

representando o então presidente, Alberto Pinto Coelho, destacou que o fórum representava 

uma oportunidade para a busca de propostas a fim de se aumentar os índices de alfabetização 

em Minas, melhorar a educação dos jovens e capacitar os mineiros para o mercado de 

trabalho. Já a então secretária de Estado da Educação, Vanessa Guimarães Pinto, disse que a 

discussão em torno do Plano Decenal promovida pela Assembleia revelaria a direção que a 

sociedade desejava dar à educação, acrescentando que o Plano serviria de bússola para 

políticas e programas educacionais.  

O deputado Carlin Moura (PCdoB) fez um balanço das principais sugestões dadas pela 

sociedade nas etapas anteriores. A coordenadora geral do Sindicato Único dos Trabalhadores 

em Educação, Maria Inez Camargos, afirmou que as propostas defendidas pela entidade 

visavam não somente ao acesso à educação de qualidade, mas também à permanência do 

aluno na escola. Representantes de trabalhadores em educação destacaram, sobretudo, a 

necessidade de ampliação dos investimentos, tanto na rede física quanto na valorização do 

professor, com a adoção do piso salarial nacional e a garantia de plano de carreira. A 

coordenadora da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais, 

Galdina de Souza Arrais, destacou a necessidade de melhoria das condições de trabalho. 

A presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais e 

vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Suely Duque 

Rodarte, defendeu que os resultados da discussão fossem assumidos e compartilhados por 

todos os segmentos envolvidos no debate. O então subsecretário de Ensino Superior da 

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Otávio Elísio Alves de Brito, 

defendeu a articulação das universidades estaduais com outras instituições de ensino superior 

para a definição de uma estratégia conjunta de atuação. O presidente da União Colegial de 

Minas Gerais, Flávio Nascimento, cobrou a democratização do Conselho Estadual de 

Educação, a criação de uma rede pública de ensino técnico e a instalação de um campus da 

Universidade Estadual de Minas Gerais em Belo Horizonte. 
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A presidente da Federação das Associações de Pais e Alunos do Estado de Minas 

Gerais e da Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos, Yedir Gelape 

Bambirra, defendeu a gestão democrática da escola, com associações de pais e alunos e 

grêmios estudantis em toda instituição de ensino. A diretora da Federação das Comunidades 

Quilombolas de Minas Gerais, Miriam Aprígio Pereira, destacou que, apesar de a educação 

diferenciada ser um direito previsto em lei, somente 29% das 430 comunidades quilombolas 

de Minas tinham ensino até a 4ª série e apenas 4% contavam com ensino até a 8ª série. O 

presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais 

(Fetaemg), Vilson Luiz da Silva, defendeu educação de qualidade também no campo, capaz 

de fixar o jovem na área rural. 

Ainda no primeiro dia do Fórum, três grupos de trabalho se reuniram na ALMG para 

discutir as propostas a serem levadas à plenária final. As discussões foram sintetizadas em 

reportagem publicada no site da Assembleia. 

O Grupo 1 discutiu “Educação Infantil e Ensino Fundamental”. Manteve os prazos 

originais de algumas das ações estratégicas propostas pelo Governo, mas incluiu referências a 

parâmetros e diretrizes federais da educação infantil. Por unanimidade, foi rejeitada a 

proposta de premiação dos professores em função de resultados alcançados pelos alunos. 

Também foi retirada menção a metas anuais a serem atingidas pelos professores. 

O Grupo 2 avaliou propostas para “Ensino Médio e Educação Tecnológica e Formação 

Profissional”. Detalhou os padrões de atendimento do Ensino Médio, estipulando, por 

exemplo, em 35 o limite de alunos/turma e estabelecendo questões de infraestrutura, como 

laboratório, biblioteca, esporte, recreação e merenda escolar. Também aprovou a proposta do 

piso salarial nacional para os educadores. 

O Grupo 3 tratou de “Educação Especial; Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

Educação Indígena, Educação no Campo e Quilombola e Educação Carcerária”. Por ter 

temática muito extensa, o grupo foi subdividido. Parte dele tratou de “Educação Indígena, 

Educação no Campo e Quilombola” e outra de “Educação Especial, Educação de Jovens e 

Adultos e Educação Carcerária”. Entre as propostas aprovadas no grupo, a mudança da 

expressão "escolas rurais", constante no projeto original, para "educação no campo", bem 

como que os projetos político-pedagógicos contemplassem comunidades tradicionais. Outra 

proposta foi de que a Educação de Jovens e Adultos tivesse concepção mais abrangente, 

incluindo os idosos. Os prazos previstos pelo Executivo foram reduzidos e as metas, 

ampliadas. 
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Os três primeiros grupos reuniram 298 participantes. No total, 438 pessoas 

participaram do primeiro dia do Fórum, incluindo representantes de 191 instituições. 

O segundo dia da etapa final teve a presença do secretário adjunto de Estado de 

Educação, que classificou a formação de professores como insuficiente, afirmando que o 

Estado deveria aplicar recursos no aperfeiçoamento do corpo docente, e não na correção da 

deficiência dessa formação. A diretora da Faculdade de Educação da UFMG, Antônia Vitória 

Soares Aranha, cobrou a aplicação de uma política educacional de Estado, e não de governos, 

e defendeu a dedicação exclusiva dos professores da educação básica. 

A valorização profissional também foi destacada pelo secretário de Assuntos 

Educacionais da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo 

Filho. Já o presidente do Sindicato dos Professores da Rede Particular de Minas Gerais, 

Gilson Reis, cobrou a presença dos deputados no debate. A vice-presidente da União Nacional 

dos Dirigentes Municipais de Educação, Suely Duque Rodarte, cobrou prioridade no Plano 

Decenal para a educação infantil, com destaque para a oferta de creches. Por sua vez, o diretor 

da Confederação Nacional das Associações de Pais e Alunos, Pedro Trindade Barrêtto, pediu 

um debate em torno da federalização do ICMS, para que os recursos aplicados na educação 

fossem uniformes em todo o País. 

Durante a fase de debates, os participantes levantaram questões acerca da necessidade 

de políticas que tratassem da formação dos professores e educadores, precariedade das 

condições de ensino nas zonas rurais, importância do desenvolvimento de planos de carreira, 

piso salarial e investimentos no ensino básico, situação dos professores no sistema prisional e 

necessidade de melhoria no transporte e acesso dos deficientes físicos aos estabelecimentos de 

ensino do Estado. 

A realização de um diagnóstico do sistema de ensino superior do Estado foi defendida 

por especialistas no painel "Educação Superior em Minas Gerais", no segundo dia da etapa 

final do Fórum. Entre os participantes, o diretor do Centro de Estudos sobre Ensino Superior e 

Políticas Públicas para a Educação da UFMG, Jacques Schwartzman, o então superintendente 

de Supervisão e Políticas Públicas da Subsecretaria de Estado de Ensino Superior, Celson 

José da Silva e o presidente da União Estadual dos Estudantes, Diogo de Oliveira Santos.  

Na tarde do segundo dia do Fórum, os grupos de trabalho deram prosseguimento à 

filtragem e eleição de propostas. O Grupo 4 discutiu propostas para a Educação Superior e 

considerou as metas estabelecidas muito semelhantes às do Plano Nacional de Educação, 

fazendo adequações à realidade da educação superior em Minas, visando a fortalecer a 

presença das universidades públicas no Estado e ampliar a oferta de vagas.  
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O Grupo 5 debateu a formação e valorização dos profissionais da educação. Uma das 

propostas aprovadas previu a garantia de implementação imediata do piso nacional da 

categoria. O Grupo 6 abordou financiamento e gestão e interação entre as redes de ensino. 

Além de ações para ampliar a presença de pais, alunos e comunidade na escola, os 

participantes aprovaram proposta elevando de 25% para 30% o percentual do ICMS destinado 

à educação.  

No último dia da etapa final do Fórum, as sugestões de modificação do Plano Decenal 

de Educação estavam prontas para a análise final dos participantes. A etapa conclusiva 

aconteceu no Plenário da Assembleia, na manhã e tarde de 15/5 e os trabalhos foram 

coordenados pela então deputada Gláucia Brandão (PPS), presidente da Comissão de Cultura 

e membro da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática.  

A plenária final lotou o Plenário da Assembleia, com 172 votantes, entre participantes 

do interior e da Capital. Participaram 198 instituições, 464 inscritos na etapa final e 304 

pessoas que integraram os seis grupos de trabalhos encarregados de formatar o documento 

final. Durante a manhã, os participantes aprovaram, em bloco, 135 propostas formatadas pelos 

grupos de trabalho. Com a conclusão da votação à tarde, foram totalizadas 250 propostas.  

Entre as principais propostas aprovadas, estão: garantia de recursos orçamentários para 

implementação das metas para a educação; previsão do controle social do cumprimento 

dessas metas, com redução dos prazos para sua execução; implantação do piso nacional do 

magistério para os professores da rede estadual; eleição direta para superintendentes regionais 

de ensino; realização de concursos públicos periódicos para preenchimento de vagas; aumento 

do investimento em educação em 1% do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas, a cada ano, 

nos dez anos seguintes, sem prejuízo do percentual já previsto em lei. 

Também foram apresentadas cinco novas propostas, ao final da discussão do 

documento do fórum. Quatro foram aprovadas, destacando-se o concurso público em dois 

anos para psicólogo educacional, fonoaudiólogo, assistente social, psicopedagogo e pedagogo. 

Originalmente, o plano elencava 11 temas: educação infantil; educação fundamental; 

ensino médio; educação superior; educação de jovens e adultos; educação especial; educação 

tecnológica e formação profissional; educação indígena, educação do campo e quilombolas; 

formação e valorização dos profissionais da educação; financiamento e gestão; e diálogos 

entre as redes de ensino e sua interação. Foi incluído pelo Fórum o tema educação no sistema 

penitenciário – conforme proposta apresentada no encontro de Juiz de Fora -, bem como 

alterado o nome do tema "educação de jovens e adultos" para "educação de jovens, adultos e 

idosos”. 
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Após a aprovação do documento, a plenária votou a composição da comissão de 

representação, com 41 membros que também haviam participado da comissão organizadora 

do Fórum53. No encerramento, o então presidente da Assembleia de Minas, deputado Alberto 

Pinto Coelho (PP) classificou o documento como "tesouro lapidado" em oito meses. Ele 

destacou a grande interlocução com a sociedade, enfatizando alguns aspectos do processo, 

como a instituição pioneira da Consulta Pública por meio da Internet, a qual qualificou como 

um "embrião de um futuro Parlamento virtual". 

 

 

4.1.6. A tramitação do projeto 

 

Em 4/6/2009, em reunião realizada na Assembleia Legislativa, o Sindicato Único dos 

Trabalhadores em Educação e a Universidade do Estado de Minas Gerais foram eleitos, 

respectivamente, para a coordenação e subcoordenação da comissão de representação do 

Fórum Técnico Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política 

Educacional. A comissão reuniria representantes de 37 instituições, que iriam acompanhar os 

desdobramentos das propostas apresentadas durante o Fórum, bem como sistematizar o 

documento final a ser entregue à Comissão de Educação.  

Em 9/7/2009, foi eleito novo presidente da Comissão de Educação, Ciência, 

Tecnologia e Informática, deputado Ruy Muniz (DEM). Em seu discurso de posse, o 

parlamentar afirmou que a análise do projeto do Plano Decenal de Educação seria uma das 

prioridades da Comissão. Ruy Muniz substituiu, na presidência da comissão, a deputada 

Maria Lúcia Mendonça (DEM), que havia sido cassada pela Justiça Eleitoral, por 

irregularidades na prestação de contas de campanha. 

Em 12/8/2009, quase três meses após a realização da etapa final do Fórum Técnico e 

passado um ano e quatro meses do envio à Assembleia do projeto original do governo, foi 

entregue aos deputados da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática o 

documento final com as propostas da sociedade civil para o Plano Decenal de Educação de 

Minas Gerais. Durante dois meses, a comissão de representação do Fórum havia trabalhado 

para sistematizar as 250 propostas de alteração do PL 2.215/08, resultantes das mais de mil 

                                                 
53 A comissão foi composta por representantes das seguintes entidades: Associação dos Professores Públicos de 
Minas Gerais (APPMG), Conselho Estadual de Educação, Federação das Associações de Pais e Alunos de 
Minas, Fundação de Ensino de Contagem, Secretarias de Estado de Educação, e de Ciência e Tecnologia em 
universidades. E outros que se inscreveram posteriormente, entre eles: Fórum Mineiro de Educação Infantil, 
Movimento Negro - Inercom, Rede Evangélica 3º Setor e secretarias municipais de educação de algumas 
cidades. 
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sugestões apresentadas no processo de deliberação. Após receber o documento, a Comissão 

de Educação trabalhou na análise das sugestões, em paralelo com avaliação do texto original 

do projeto. O documento final consistia de 251 propostas. 

A fim de manter o processo democrático de construção do documento final, a 

comissão de representação sugeriu que a relatoria do PL 2.215/08 fosse compartilhada e não 

ficasse a cargo de apenas um deputado, como é de praxe nas comissões da Assembleia. O 

então presidente da Comissão de Educação, deputado Ruy Muniz, disse que a proposta seria 

acatada e estimou que, em um mês, o projeto deveria ser encaminhado para votação em 

Plenário. Mas passaram-se mais de três meses, até que o projeto fosse aprovado em primeiro 

turno na Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, o que ocorreu em 

2/12/2009.  

A relatoria do projeto havia ficado com o presidente da comissão, que apresentou no 

parecer um projeto substitutivo ao do governo (Substitutivo nº 1). A reunião em que foi 

aprovado o parecer contou com a presença de representantes da sociedade civil organizada, 

que promoveram uma discussão acalorada. Rui Muniz afirmou ter compartilhado a relatoria 

com os outros membros da comissão e garantiu ter levando em conta as sugestões colhidas no 

Fórum Técnico. "Fizemos o parecer possível, viável, porque envolve interesses do Estado e 

dos municípios", admitiu. 

 Representantes da comissão de representação e o deputado Carlin Moura (PCdoB) 

criticaram o substitutivo, por não contemplar a previsão de recursos para a educação, bem 

como uma política de valorização dos educadores. Reclamaram que várias propostas do 

Fórum Técnico que buscavam ampliar as receitas para a educação haviam sido rejeitadas, sob 

o argumento de ser esta uma prerrogativa do Executivo. Outro problema apresentado foi o 

fato de o substitutivo não acatar a sugestão de implantação, em Minas, do piso salarial 

nacional dos educadores.  

Em seu parecer, o relator argumentou que diversos prazos e metas previstos pelo 

Executivo haviam sido revistos no substitutivo, em muito casos atendendo sugestões do 

Fórum Técnico. A universalização do atendimento escolar das crianças e jovens indígenas e 

das comunidades remanescentes dos quilombos, em todos os níveis da educação básica, por 

exemplo, teria tido redução no prazo, de dez para cinco anos. Também a premiação 

competitiva de professores, a partir dos resultados dos alunos, teria sido retirada do texto, 

como havia sugerido o Fórum. O substitutivo também incluiu emenda da Comissão de 

Constituição e Justiça que previa a participação da Assembleia Legislativa e da sociedade nas 

avaliações periódicas do Plano Decenal, a cada dois anos. 
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Além de alterações no conteúdo, o projeto original também sofreu modificações 

estruturais. Alguns itens foram aglutinados e outros transferidos de temas. Os quatro anexos 

foram reduzidos a dois: no primeiro, o plano propriamente dito, com as metas e ações; e no 

segundo, o relatório estatístico sobre a educação em Minas no qual o Executivo se baseou 

para elaborar o projeto original. Já o relatório final do Fórum Técnico não constava do 

parecer, mas seria anexado ao projeto, que seguiu para a Comissão de Fiscalização Financeira 

e Orçamentária, antes da análise do Plenário.  

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária deu parecer favorável ao 

projeto, em 9/12/2009. Ele foi aprovado na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de 

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Segundo o parecer, a proposição não criava 

despesas para os cofres públicos, pois continha enunciados de caráter genérico e abstrato, 

sendo necessário, portanto, prever dotações no Orçamento do Estado para a sua efetivação. O 

projeto seguiu para apreciação em Plenário, em primeiro turno. 

O PL 2.215/08 foi discutido em primeiro turno pelo plenário da Assembleia em 

16/12/2009 e recebeu 45 emendas dos parlamentares. Seguiu, então, para análise da Comissão 

de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, em segundo turno. Em 20/12/2009, a 

Assembleia entrou em recesso parlamentar de final de ano. Os trabalhos só foram retomados 

em 1º/2/2010. 

Em 1º de março de 2010, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática 

voltou a discutir o projeto do Plano Decenal de Educação, em encontro informal com a 

comissão de representação do Fórum Técnico. Dois dias depois, em 3/3/2010, realizou 

audiência pública para debater o parecer do projeto. Os dois eventos geraram alterações no 

parecer. Entre elas, a menção à vinculação de nutricionistas à administração pública; o 

acompanhamento social em escolas estaduais de ensino fundamental; o aumento do número 

de aulas de educação física para os ensinos fundamental e médio; e a ênfase na aquisição de 

produtos da agricultura familiar na alimentação escolar. Também contribuíram para as 

mudanças propostas advindas do Seminário Legislativo Esporte: Infância e Adolescência e do 

Ciclo de Debates Alimentação Escolar, promovidos pela Assembleia. 

Em 10/3/2010, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática aprovou o 

parecer sobre as 45 emendas apresentadas ao Plano durante sua discussão no Plenário. O 

projeto seguiu para aprovação em Plenário, em primeiro turno. 

O Plano Decenal de Educação foi aprovado em primeiro turno pelo Plenário da 

Assembleia Legislativa em 6/4/2010. O projeto foi aprovado na forma do Substitutivo nº 1, da 
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Comissão de Educação, com quatro emendas e 18 subemendas também apresentadas pela 

Comissão. 19 emendas foram rejeitadas e 23 prejudicadas.  

Entre as sugestões do Fórum Técnico incorporadas ao projeto, estavam: adoção do 

piso salarial nacional para os professores da educação básica, revisão de prazos e metas 

previstos pelo Executivo para o atendimento de demandas do setor; implementação de 

políticas de saúde e de prevenção de doenças profissionais voltadas aos profissionais de 

educação; realização periódica de concursos públicos de provas e títulos, para provimento 

qualificado de cargos vagos na rede pública estadual; implementação, em dois anos, em 

parceria com instituições de ensino superior e com os municípios, de programas de formação 

em nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu voltados aos profissionais de educação 

básica; início, em um ano, da construção do campus da Universidade do Estado de Minas 

Gerais em Belo Horizonte; implementação, em dois anos, de programa de qualificação para os 

profissionais da educação superior; e aprimoramento de mecanismos que conferissem 

autonomia de gestão administrativa, financeira e pedagógica às universidades estaduais. E, 

ainda, universalização dos exames de acuidade visual e auditiva e provisão de alimentação 

escolar para os alunos do ensino infantil; no ensino fundamental, a provisão de alimentação 

escolar e a garantia de participação das escolas públicas em programas nacionais e estaduais 

de avaliação educacional. 

Entre as metas aprovadas, destacavam-se: ampliação da jornada escolar até a oferta de 

tempo integral, no ensino fundamental; redução do abandono escolar e aumento da taxa de 

conclusão no ensino médio, com a preparação para o trabalho por meio de cursos 

profissionalizantes; conexão de laboratórios de informática à Internet; e qualificação do 

profissional da educação infantil.  

O texto aprovado em primeiro turno pelo Plenário previa, ainda, que o plano passasse 

por um processo de avaliação a cada dois anos, com a participação da sociedade civil, dos 

municípios e dos deputados. Outro ponto incluído foi a divulgação do Plano pelo Estado, 

possibilitando à sociedade o seu conhecimento e o acompanhamento de sua implementação.  

O texto aprovado em primeiro turno retornou para a Comissão de Educação, Ciência, 

Tecnologia e Informática para receber parecer de segundo turno, antes de seguir para nova 

votação em Plenário. Segundo informações levantadas nas entrevistas, já havia acordo entre 

governo, oposição e entidades para a aprovação do projeto em segundo turno pelo Plenário da 

Assembleia. No entanto, no dia em que seria votado o projeto, houve obstrução na 

Assembleia, motivada por impasse referente a outras matérias. Em função disso, não houve 

quorum na Comissão de Educação para que o projeto fosse aprovado e enviado a Plenário.  
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 A partir de então, um evento comprometeria a tramitação do projeto do Plano Decenal 

de Educação. Em 8 de abril de 2010, os servidores estaduais de Educação entraram em greve, 

tendo entre suas principais reivindicações a implantação do Piso Salarial Nacional do 

magistério.  

A discussão sobre o movimento grevista passou a pautar a maioria das reuniões do 

plenário e a paralisação foi marcada por manifestações, inclusive na Assembleia, ruptura de 

diálogo entre o Governo do Estado e o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, 

corte de ponto, por parte do governo, denúncias de ameaças e perseguições sofridas por 

servidores em greve. As negociações entre servidores e governo somente foram retomadas em 

12/5/2010, com intermediação da Assembleia Legislativa. O Legislativo estadual, por sinal, 

foi palco, também, de todas as assembleias gerais do movimento grevista. 

Em 5/5/2010, quase um mês após o início da greve, o deputado Carlin Moura (PCdoB) 

fazia um apelo na Comissão de Educação para que até 30 de junho, o Plenário votasse em 

segundo turno o projeto contendo o Plano Decenal de Educação e estabelecendo a adoção do 

piso nacional do professor da educação básica.  

Em 19/5/2010, a greve dos professores da rede estadual dominou os debates na 

reunião da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Na ocasião, então o 

presidente da comissão, deputado Ruy Muniz (DEM), previu que o Projeto do Plano Decenal 

de Educação deveria ser colocado em votação, em segundo turno, no Plenário, no início do 

mês de junho. Segundo ele, o governo do Estado estava negociando com a Assembleia 

algumas alterações que não mudariam a essência do plano. 

Em 25/5/2010, com mediação da Assembleia, foi encerrada a greve dos servidores da 

educação, que durou 47 dias. O acordo que garantiu o fim do movimento, celebrado entre o 

sindicato da categoria e o governo, foi intermediado pelo então presidente da Assembleia, 

deputado Alberto Pinto Coelho.  

 Em 30/6/2010, cinco dias após o fim da greve, a Comissão de Educação, Ciência, 

Tecnologia e Informática aprovou parecer de segundo turno favorável ao projeto do Plano 

Decenal de Educação. O parecer foi elaborado pelo então presidente da comissão, deputado 

Ruy Muniz, e recomendava a aprovação do projeto, com 32 novas emendas por ele 

apresentadas. As emendas do relator foram criticadas pelo deputado Carlin Moura (PCdoB), 

por descaracterizarem dispositivos sugeridos e elaborados no Fórum Técnico, com a 

participação da sociedade civil.  
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 Uma das emendas de segundo turno (nº 32) sugeria alteração na vigência do Plano 

Decenal de Educação, que passaria a ser de 2011 a 2020, em substituição ao previsto no texto 

aprovado em primeiro turno, que era de 2010 a 2019. 

 Após a aprovação do plano, em segundo turno, na Comissão de Educação, não houve 

mais registro de notícias sobre sua tramitação no Banco de Notícias da ALMG, durante quase 

seis meses, especificamente, até 16/12/2010. As informações colhidas em entrevistas davam 

conta de que já não havia mais acordo em torno do projeto. Vários pontos voltaram a ser 

discutidos e, além disso, após a greve dos servidores, teria havido certa desmobilização dos 

movimentos sociais envolvidos, que não teriam mantido a pressão para que o projeto fosse 

colocado em pauta e aprovado. Após a volta do recesso parlamentar, em agosto de 2010, a 

Assembleia entrou em ritmo eleitoral, com redução de votações em plenário.  

Até a fase final da elaboração desta dissertação, o projeto do Plano Decenal de 

Educação continuava em condições de ser votado em segundo turno, mas não havia 

expectativas neste sentido por parte de técnicos da Assembleia e nem de deputados. A 

previsão era de que fosse arquivado, já que a legislatura se encerraria no final de 2010 e 

somente poderia ser desarquivado na legislatura seguinte pelo próprio Executivo, autor do 

projeto original. 

Em 16/12/2010, na última sessão plenária da legislatura, a Assembleia aprovou em 

segundo turno o Projeto de Lei (PL) 2.215/08, do governador do Estado, que contém o Plano 

Estadual de Educação. O projeto foi aprovado em segundo turno, com 31 emendas, sendo 28 

da Comissão de Educação (emendas n°s 1 a 25, 27 a 30 e 32); e três (emendas n°s 35 a 37) 

apresentadas durante a discussão em Plenário pelo deputado Gustavo Corrêa (DEM), além de 

duas subemendas do mesmo parlamentar. O projeto54 foi enviado para sanção do governador.  

 

 

4.2. Parlamento Jovem 

 

O projeto Parlamento Jovem (PJ), segundo objeto de análise desta pesquisa, é 

realizado anualmente, desde 2004, pela Assembleia de Minas, através da Escola do 

Legislativo, dentro do Programa de Educação para a Cidadania e em parceria com o curso de 

Ciências Sociais da PUC Minas. Tem como proposta, conforme apresentação em seu hotsite, 

contribuir para que, através de uma série de atividades, os estudantes compreendam melhor a 

                                                 
54 Reportagem detalhada sobre o projeto aprovado, publicada no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais 
e no hotsite do Plano Decenal de Educação consta do ANEXO A desta dissertação. 
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organização dos poderes, especialmente do Legislativo, preparando-se para a participação 

política, como cidadãos.  

O Parlamento Jovem é voltado a estudantes do ensino médio, de escolas públicas e 

particulares. Através da discussão e apresentação de propostas em torno de temas pré-

definidos para cada edição do projeto, os jovens são motivados a se interessar pela agenda 

sociopolítica de seus municípios, do Estado e do país, através de pesquisas, debates, 

negociações e escolhas, com respeito à diversidade de opiniões. 

Através do Banco de Notícias da Assembleia, é possível recuperar uma memória das 

atividades do Parlamento Jovem, desde sua criação. A primeira notícia sobre o projeto data de 

18/3/2004 e faz menção a requerimento do deputado André Quintão (PT) para que a Unidade 

São Gabriel da PUC Minas, junto com a Escola do Legislativo, participasse da Promoção 

Parlamento Jovem, dentro do projeto Conexão Assembléia. Em 22/06/2004, outra notícia 

anunciava o lançamento do projeto Parlamento Jovem naquela data.  

Em suas primeiras seis edições, o projeto foi desenvolvido somente em Belo 

Horizonte, mas, segundo depoimentos de organizadores e gestores do Parlamento Jovem, 

sempre houve demanda para que tivesse amplitude estadual, tanto da parte dos alunos 

envolvidos, quanto de deputados, escolas e Câmaras Municipais. Em 2010, a Assembleia fez 

a primeira experiência, envolvendo estudantes do interior de Minas. O projeto passou a ser 

denominado Parlamento Jovem de Minas (PJ-Minas).  

Tendo em vista a mudança no formato e dinâmica do projeto, em função de sua 

ampliação, bem como a definição da Assembleia de que o projeto continuará abrangendo 

municípios de diversas regiões do Estado, é abordado como objeto deste estudo, 

especificamente, o PJ-Minas. Ainda assim, em alguns momentos, é feita referência a edições 

anteriores, principalmente no que se refere a resultados, uma vez que a apreciação pela 

Assembleia das propostas do PJ-Minas 2010 ainda não havia sido concluída, quando da 

finalização desta dissertação. Vale ressaltar, no entanto, que o modelo do PJ de Minas 

preservou, em sua proposta e formato, boa parte do que já era desenvolvido no Parlamento 

Jovem em Belo Horizonte. 

Em síntese, o Parlamento Jovem funcionou, até 2009, da seguinte forma. Alunos do 

curso de Ciências Sociais da PUC Minas (no máximo 20) eram preparados para serem 

monitores do projeto e atuarem na capacitação dos estudantes do ensino médio. Os 

universitários participavam de cursos de formação ministrados na Escola do Legislativo e na 

PUC Minas, com conteúdos sobre democratização do Estado, cidadania, organização e 
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funções do Poder Legislativo, mecanismos de participação política, bem como sobre a 

temática específica da edição do projeto.  

As escolas participantes do projeto, em um total de oito, selecionavam, cada uma, até 

20 estudantes do ensino médio interessados em participar do projeto. Os estudantes eram, 

então, capacitados pelos monitores, que repassavam nas escolas o conteúdo da etapa de 

formação, bem como iniciavam a identificação de propostas de ações para o Poder Público. 

Monitores e alunos que iriam atuar na coordenação da sessão final do Parlamento Jovem 

participavam de treinamento sobre a dinâmica das reuniões.  

As propostas feitas por cada escola eram consolidadas pelos técnicos da Assembléia 

Legislativa em um documento-base. O documento era redistribuído aos estudantes, para que 

todos tivessem conhecimento das propostas sugeridas por cada uma das unidades de ensino 

participantes.  

A sessão final do Parlamento Jovem, realizada na Assembléia Legislativa, incluía dois 

momentos: no primeiro, os estudantes se reuniam em grupos de trabalho, de acordo com os 

subtemas definidos, para consolidar as propostas numa primeira versão do documento final; 

num segundo momento, reuniam-se no Plenário da Assembléia Legislativa para apreciar e 

votar o documento final. 

 

 

4.2.1. Parlamento Jovem de Minas 

 

A implantação do Parlamento Jovem estadualizado foi considerada um grande desafio 

por seus organizadores, conforme levantado em entrevistas para este estudo. Se até 2009, os 

monitores do projeto eram os alunos do curso de Ciências Sociais da PUC Minas, quem 

seriam os monitores nas cidades do interior? Como capacitá-los à distância, sem a estrutura da 

ALMG/ Escola do Legislativo? Como oferecer oficinas de qualidade e palestras temáticas aos 

alunos em seus municípios? Inicialmente, os gestores do projeto cogitaram trabalhar em 

parceria com as secretarias municipais de Educação. Mas constaram que precisavam manter a 

dinâmica do Poder Legislativo e, mais do que isso, fortalecer e instrumentalizar as Câmaras 

Municipais. Em 2010, o Parlamento Jovem passou a ser desenvolvido em parceria com as 

Câmaras.  

O critério inicial de seleção dos municípios participantes foi que as Câmaras 

Municipais já tivessem escolas legislativas e/ou projetos consolidados de educação para a 

cidadania. Profissionais destas câmaras foram convidados, em 2009, para participar de 
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reuniões preparatórias na Assembleia, nas quais ajudaram os técnicos da instituição a elaborar 

o novo formato do Parlamento Jovem, o Parlamento Jovem de Minas, cujo tema escolhido 

para 2010 foi “resíduos sólidos”. Depois, outras câmaras, que, mesmo não atendendo ao 

critério inicial, manifestaram grande interesse em participar, foram incluídas no PJ-Minas.  

Participaram do PJ-Minas 12 municípios das regiões Central, Centro Oeste, 

Jequitinhonha/Mucuri, Norte, Rio Doce, Sul e Zona da Mata, totalizando 112 monitores e 815 

alunos de 50 escolas, sendo 35 públicas e 15 particulares. As cidades participantes foram Belo 

Horizonte, Ouro Preto, Divinópolis, Capelinha, Montes Claros, Caratinga, João Monlevade, 

Poços de Caldas, Pouso Alegre, Visconde do Rio Branco e Viçosa. 

Em síntese, o PJ- Minas foi estruturado da seguinte forma. O número de escolas e 

alunos participantes em cada cidade era definido pela Câmara Municipal, conforme 

considerava dentro de sua capacidade. A orientação foi para que as Câmaras buscassem 

envolver escolas públicas e particulares, mas houve cidades em que não foi obtido 

engajamento de escolas particulares ou da rede pública. As próprias Câmaras também 

definiam seus monitores e coordenadores, que poderiam ser servidores, professores, 

universitários, podendo ser estabelecidas parcerias locais com universidades e outras 

instituições de ensino, bem como com entidades da sociedade civil.  

O PJ-Minas 2010 consistiu, basicamente, de três etapas. A primeira foi de capacitação 

dos monitores pela Assembleia, em cursos presenciais, em Belo Horizonte, sendo que as 

câmaras tinham liberdade de estabelecer quem participaria da formação. De 8 a 12/3/2010, a 

Assembleia Legislativa realizou o Curso de Capacitação para Monitores do Parlamento Jovem 

de Minas 2010, que teve aulas ministradas por professores oriundos de diferentes setores da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do curso de Ciências Sociais da PUC Minas e da 

Câmara Municipal de Juiz de Fora.  

A segunda etapa foi de atividades nos municípios – os PJs Municipais -, com duração 

de três meses. Nela, os monitores repassaram aos alunos o conteúdo da capacitação recebida 

na Assembleia, tanto relativo à temática geral - democratização do Estado, cidadania, 

organização e funções do Poder Legislativo, mecanismos de participação política -, quanto ao 

tema específico – resíduos sólidos. As Câmaras realizaram uma série de encontros com os 

estudantes, sendo a maioria semanalmente e em algumas cidades, quinzenalmente. Após a 

etapa de formação, ministrada pelos monitores, também foram desenvolvidas pelas Câmaras 

atividades como oficinas de reciclagem de lixo, debates e visitas a cooperativas de catadores 

de papel, aterros sanitários e reservas ecológicas.  
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Foram realizadas, ainda, visitas às Câmaras Municipais. Esta era uma das exigências 

da Assembleia: que os estudantes conhecessem a Câmara Municipal e seu funcionamento. 

Após as visitas, passou-se à fase de elaboração das propostas. Cada Câmara definiu a 

dinâmica do processo. Algumas fizeram através de grupos de trabalho, divididos por 

subtemas; outras estabeleceram que as temáticas fossem discutidas integralmente, com o 

acompanhamento de um professor. Mas em todas as cidades, as propostas tinham que ser 

discutidas e votadas em uma plenária final que deveria acontecer na Câmara, sendo esta 

também uma exigência da Assembleia. Outra linha estabelecida pelos organizadores foi que 

na discussão e votação das propostas, os estudantes atuassem como cidadãos, e não como 

parlamentares.  

De todas as propostas aprovadas na plenária municipal, os estudantes tiveram que 

priorizar nove, sendo três por subtema. As propostas foram, então, encaminhadas à 

Assembleia. Técnicos da Casa, de posse das propostas de todas as cidades, fizeram a 

sistematização de um documento-base, que foi encaminhado para as Câmaras, a fim de que os 

estudantes tivessem conhecimento do que estava sendo proposto em todos os municípios 

participantes. Também na etapa municipal deveria ser definida uma representação de no 

máximo 10 estudantes por cidade, que participariam da etapa final em Belo Horizonte.  

A primeira cidade a instalar o Parlamento Jovem Municipal, em 2010, foi Viçosa, em 

16/3, com participação de 40 alunos de uma escola pública e uma particular. Atuaram como 

monitores dois servidores da Câmara e sete estudantes da Universidade Federal de Viçosa 

(UFV), que foi parceira na realização do projeto, através de seu curso de Ciências Sociais. O 

Parlamento Jovem de Divinópolis foi lançado em 17/3, com a participação de 85 alunos de 

três escolas públicas. Os monitores foram dois servidores da Câmara e não houve instituições 

parceiras. 

Em 22/3/2010, a Escola do Legislativo da Câmara de Poços de Caldas realizou, no 

Plenário do Legislativo Municipal, a instalação do Parlamento Jovem Municipal. Foi a 

segunda edição do projeto no município, que teve a participação de 120 alunos de seis escolas 

do ensino médio, sendo uma particular, duas municipais e três estaduais. Durante a 

solenidade, os estudantes assistiram a palestra sobre Meio Ambiente - Resíduos Sólidos. O 

Parlamento Jovem no município contou com a parceria da PUC Poços de Caldas.  

Já o Parlamento Jovem Municipal de Belo Horizonte – a sétima edição - foi aberto no 

dia 23/3/2010, na PUC Minas Coração Eucarístico. Foi a primeira edição coordenada pela 

Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e teve a participação de 100 

estudantes, de uma escola estadual, uma municipal e duas instituições particulares. Oito 
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alunos do curso de Ciências Sociais da PUC Minas atuaram no projeto como monitores das 

oficinas de estudo e de trabalho. Na solenidade de abertura, além de receberem informações 

sobre a dinâmica das atividades do Parlamento Jovem Municipal e sobre a temática 

trabalhada, os estudantes acompanharam palestra sobre "Protagonismo Juvenil e Políticas 

Públicas para Juventude". 

Em 24/3/2010 foi instalado o Parlamento Jovem Municipal de Juiz de Fora, com 

solenidade no Plenário da Câmara Municipal. A edição local foi coordenada pela Câmara em 

parceria com a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF). O Parlamento Jovem de Juiz de Fora teve a participação de 90 estudantes, de uma 

escola pública e duas particulares. Três estudantes do curso de Ciências Sociais, dois 

servidores e três estagiários da Câmara atuaram como monitores do projeto. 

A abertura do Parlamento Jovem Municipal de Capelinha foi em 29/3/2010, na 

Câmara Municipal. Três escolas públicas e uma particular participaram da primeira edição do 

projeto na cidade, que mobilizou 60 estudantes. Durante a abertura, houve palestra de um 

técnico do Ministério do Meio Ambiente, sobre a responsabilidade ambiental da sociedade. 

Os monitores foram dois servidores da Câmara e não houve instituições parceiras. 

Em João Monlevade, o Parlamento Jovem Municipal foi aberto em 30/3/2010, com 

sonlenidade no Plenário da Câmara. Mobilizou 100 alunos, de seis escolas estaduais e um 

Centro Tecnológico. As atividades foram coordenadas por 23 alunos dos cursos de Direito e 

de Gestão Ambiental do Instituto de Ensino Superior de João Monlevade. 

A instalação do Parlamento Jovem Municipal de Caratinga, em 31/3/2010, na Câmara 

Municipal, teve extensa programação de palestras sobre meio ambiente, durante todo o dia. 

Os temas abordados foram “O uso dos recursos naturais e cidadania”, “Meio Ambiente e 

Resíduos”, “Meio Ambiente e Cidadania” e “Meio Ambiente como Direito do Cidadão”. 

Participaram 60 alunos de quatro escolas estaduais e duas particulares. Os monitores foram 

três servidores da Câmara e não houve parceiros.  

Em 9/4/2010, foi instalado o Parlamento Jovem Municipal de Montes Claros, que 

contou com participação de 45 estudantes de três escolas públicas. Os monitores foram um 

servidor da Câmara e quatro estudantes da Universidade Estadual de Montes Claros. O 

projeto foi desenvolvido na cidade em parceria com a Prefeitura Municipal, Secretaria de 

Estado da Juventude e Unimontes. 

O Parlamento Jovem de Visconde do Rio Branco, aberto em 13/4/2010, envolveu 58 

alunos de três escolas públicas e teve como monitores um servidor da Câmara, um vereador e 

um professor do ensino médio. Para o projeto, a Câmara estabeleceu parceria com duas 
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entidades: Interact e Rotary Club. Já o Parlamento Jovem Municipal de Pouso Alegre contou 

com a participação de 15 alunos de quatro escolas particulares e uma pública. Dois servidores 

da Câmara e um universitário atuaram como monitores. Não houve instituições parceiras. 

O Parlamento Jovem de Ouro Preto foi lançado em 11/06/2010. Teve a participação de 

15 alunos de quatro escolas públicas e uma particular. Os monitores foram um servidor da 

Câmara e 10 estudantes de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), cujo 

Núcleo de Direitos Humanos foi parceiro da Câmara na realização do Projeto.  

Em Pouso Alegre, o Legislativo optou por aproveitar a experiência de dois projetos 

desenvolvidos anteriormente na cidade - Câmara Mirim e Câmara Jovem - com estudantes, 

respectivamente, do ensino fundamental e médio. Entre eles, foram selecionados os 

representantes do município no Parlamento Jovem de Minas. 

Também o Parlamento Jovem de Minas foi marcado pela greve dos servidores 

estaduais da educação. Reportagem publicada na página da Assembleia, em 10/5/2010, 

informou que o prazo marcado para o envio dos relatórios com as propostas aprovadas nos 

municípios havia sido prorrogado, devido à paralisação.  

A mesma matéria deu conta de que, apesar da greve, os trabalhos preparatórios não 

haviam sido prejudicados em alguns municípios. A Câmara de Visconde do Rio Branco havia 

realizado, em 4/5, a segunda etapa do projeto. Cerca de 30 alunos já haviam participado de 

encontro de discussão e iniciado a elaboração das propostas para a sessão final. Em Viçosa, os 

membros do Parlamento Jovem Municipal haviam participado de vários encontros para 

discutir temas como participação e cidadania, leis e políticas públicas e ambientais. Em Poços 

de Caldas, foram realizadas oficinas de redação, de oratória e sobre o plano diretor. Em Juiz 

de Fora, 90 alunos haviam acompanhado, em 7/5, palestra sobre o tema "Resíduos Sólidos - 

Meio Ambiente" e iniciavam a discussão das propostas. 

Juiz de Fora foi a primeira cidade a realizar a sessão final do Parlamento Jovem 

Municipal. 55 estudantes de três escolas participaram da etapa final. Em 29/6, eles se 

reuniram na Câmara Municipal, em grupos de trabalho, nos quais foram sugeridas 45 

propostas. Destas, foram selecionadas 15, levadas à sessão final. A votação das nove 

propostas a serem enviadas à Assembleia foi realizada em 30/6, em plenária na Câmara. 

Também em Poços de Caldas, a sessão final foi realizada em 30/6. 

Belo Horizonte e Pouso Alegre (Sul) promoveram sessões finais em 5/7/10. As demais 

sessões foram realizadas em 8/7, em Divinópolis; em 9/7, Viçosa; 12/7, em João Monlevade; 

13/7, em Montes Claros; 14/7, em Capelinha; 20/7, em Caratinga; 5/8, Visconde do Rio 

Branco; e 12/8, em Ouro Preto. 
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Além das atividades presenciais nos municípios, vale ressaltar que de 5/8 a 17/9, 

estudantes e monitores que atuaram na etapa municipal tiveram a oportunidade de participar 

de um curso à distância de Formação Política, visando à preparação para a etapa estadual. 115 

pessoas se inscreveram para participar de aulas, oficinas e fóruns, pela Internet, se informando 

e discutindo questões ligadas à democracia e ao tema central. O curso de educação à distância 

será abordado mais detalhadamente à frente, quando forem discutidas as experiência do 

Parlamento Jovem na Internet. 

Outro projeto do período de preparação para a etapa estadual foi desenvolvido pela TV 

Assembleia, que exibiu, durante uma semana, de 9 a 14/8/2010, a série Parlamento Jovem no 

Intervalo. O objetivo, segundo gestores do Projeto, foi manter estudantes e monitores 

mobilizados no período de intervalo entre a etapa municipal e a estadual. Com características 

de programa jornalístico e teleaulas, a série foi produzida em parceria com a Escola do 

Legislativo. Foram seis episódios, exibidos de segunda a sexta-feira, às 20h e no sábado, às 

19h.  

O primeiro episódio do Parlamento Jovem no Intervalo apresentou um histórico do 

Parlamento Jovem desde seu lançamento, em 2004 e explicou o funcionamento da edição 

estadual de 2010. O segundo mostrou a importância da organização social e da participação 

política para solucionar o problema da destinação inadequada do lixo. No terceiro, o teor foi o 

funcionamento do orçamento público e, no quarto, a relação entre mídia e política. 

O quinto programa apresentou entrevista com a especialista em lixo Sônia Aparecida 

Dias, consultora da Organização das Nações Unidas (ONU), e no último, os consultores da 

Assembleia Said Pontes de Albuquerque e Mariana Navarro Paolucci apresentaram um 

panorama da legislação estadual sobre os resíduos sólidos e explicaram o desafio a ser 

vencido pelos alunos do Parlamento Jovem na plenária final. 

 A etapa final do PJ-Minas consistiu de dois dias. Na manhã de 16/8/2010, 120 

estudantes foram recebidos no teatro da Assembleia pelos técnicos da Escola do Legislativo e 

da Gerência de Projetos Institucionais. Eles participaram de uma dinâmica para entrosamento 

e elegeram os coordenadores e relatores para os grupos que apresentariam propostas sobre três 

subtemas: Produção (consumo e desperdício); Destinação de resíduos (lixões e aterros); e 

Reaproveitamento (coleta seletiva, reciclagem, inserção produtiva dos catadores de materiais). 

Depois da definição dos coordenadores dos grupos, os estudantes conheceram o Palácio da 

Inconfidência, um dos prédios que compõem o Legislativo mineiro.  

Na tarde de 16/8/2010, os grupos de trabalho se reuniram. A criação de consórcios 

intermunicipais para viabilizar a criação de usinas de reciclagem de lixo foi uma das 
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principais propostas aprovadas nos grupos de trabalho. Entre outras propostas aprovadas, 

estão: criação de benefício fiscal para fabricantes de produtos tecnológicos que mantivessem 

postos para a coleta desses mesmos produtos, quando fossem descartados; divulgação da 

possibilidade de que pilhas e baterias fossem entregues às agências dos Correios, para coleta e 

destinação correta dos materiais; criação de postos estratégicos de coleta seletiva em locais 

públicos, onde o material seria recolhido por caminhões e destinado a associações e 

cooperativas de catadores; substituição gradativa dos caminhões de lixo por caminhões de 

coleta seletiva; criação de cooperativas de produtores de sabão, utilizando óleos e gorduras 

como matéria-prima. 

Vale destacar algumas declarações de estudantes, durante esta etapa, publicadas em 

matéria veiculada na página da Assembleia em 16/8/2010 (MINAS GERAIS. Assembleia 

Legislativa, 2010d). Uma aluna de Belo Horizonte afirmou ter passado a dar mais valor à 

política e ao seu próprio voto nas eleições. "As discussões me ajudaram a escolher melhor um 

candidato em quem votar", disse. Outra aluna, de Viçosa, considerou que o Parlamento Jovem 

possibilitava uma mudança da visão em relação à política, sendo também uma chance para se 

adquirir novos conhecimentos. "Espero que isso que estamos vivendo possa incentivar outros 

projetos que visem à formação política", destacou.  

Um estudante de João Monlevade contou que o projeto lhe havia despertado a vontade 

de fazer algo em favor do meio ambiente. "Todos têm ciência de que alguma coisa precisa ser 

feita, mas faltam oportunidades para o jovem se expressar", disse. E um aluno de Juiz de Fora 

avaliou que o Parlamento Jovem ajudava na conscientização ambiental. "É importante 

podermos intervir nas leis, dizer a nossa opinião, participando verdadeiramente", afirmou.  

O Parlamento Jovem de Minas-2010 foi encerrado em 17/9/2010. Reunidos durante 

toda a tarde daquele dia no plenário da Assembleia Legislativa, os estudantes discutiram e 

votaram um documento final com propostas destinadas a subsidiar a elaboração de políticas 

públicas e de ações legislativas na área de resíduos sólidos, o qual seria encaminhado à 

Comissão de Participação Popular.  

Entre as propostas priorizadas no documento final, estão: 

 

• proibição do uso de sacolas de supermercado que não sejam biodegradáveis;  

• cobrança de imposto maior sobre os materiais que possuam similares reciclados;  

• criação de programa de educação ambiental nas escolas;  

• aproveitamento de sobras de entulho de construção em obras públicas;  
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• obrigatoriedade de que fabricantes e comerciantes de produtos eletrônicos façam o 

recolhimento desses materiais, quando descartados pelos consumidores;  

• criação de consórcios intermunicipais para a operação de aterros sanitários, usinas 

de reciclagem e biodigestores;  

• implantação por supermercados e centros comerciais de pontos de coleta de 

materiais recicláveis;  

• formulação de políticas públicas de estímulo às associações de catadores de 

materiais recicláveis;  

• extensão da coleta seletiva de lixo;  

• incentivo à criação de cooperativas para aproveitamento do óleo de cozinha para a 

fabricação de sabão;  

• inclusão social de jovens em conflito com a lei por meio de projetos de 

reaproveitamento de materiais recicláveis. 

 

Na reunião da Comissão de Participação Popular, em 14/10/2010, foi anunciado o 

recebimento do documento final do Parlamento Jovem de Minas-2010. A Comissão aprovou 

o seu envio à Consultoria da Casa, para análise e encaminhamento das propostas. 

 

 

4.2.2. O Parlamento Jovem na Internet 

 

 O primeiro espaço virtual específico do projeto Parlamento Jovem ocorreu na edição 

de 2007, com a criação de um blog, mas há registros de notícias do projeto postadas no site da 

Assembleia, desde a edição de 2004. Já os hotsites específicos do Parlamento Jovem passaram 

a ser criados, a partir da edição de 2008. No período de conclusão deste estudo, havia link na 

página principal da Assembleia para o hotsite “Parlamento Jovem-Minas”. Nele, no entanto, 

era possível acessar informações sobre todas as edições do Parlamento Jovem, desde 2004, 

através da seção “edições anteriores”.  

Merecem menção, ainda, outras experiências na Web relacionadas ao Parlamento 

Jovem que foram levantadas durante esta pesquisa, tais como página e comunidade no Orkut, 

Twitter, curso de educação à distância e fóruns de discussão. Com base em observações 

monitoradas e entrevistas com gestores e participantes do projeto, foi feita uma descrição 

destes objetos. 
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4.2.2.1. O hotsite 

                                                      

 Segundo levantado em entrevistas, a proposta dos hotsites55 do Parlamento Jovem é de 

divulgação, de apresentação do projeto, seus objetivos e dinâmica, além de prestação de 

informações, acompanhamento e memória.  

 

 
 

Figura 3: Página principal do hotsite Parlamento Jovem de Minas. 
Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010f. 

 

O espaço é destinado aos cidadãos em geral, possuindo linguagem jornalística e 

genérica. Não é, portanto, proposta dos hotsites a interlocução com os participantes do 

projeto, ainda que seja instrumento para consulta, busca de informações, programação, etc. 

                                                 
55 Através do site da ALMG, podem ser acessados tanto o hotsite do Parlamento Jovem de Minas, quanto os 
hotsites das edições anteriores do projeto. 
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 Na página principal do hotsite PJ-Minas56 (Figura 3), visitada em 8/11/2010, 

constavam notícias; postagens do Blog do PJ; links para fotos e vídeo e as seções “O que é”, 

“Dúvidas frequentes”, “Documento final”, “Materiais de referência” (exposições, textos, 

vídeoaulas, manual do professor), “Programação”, “PJs Municipais”, “Contatos”, “Edições 

anteriores”, “Sala de Imprensa” (banco de notícias, postagens do blog, fotos, vídeos, 

depoimentos) e “Blog”.  

 

 

4.2.2.2. O blog 

 

 O blog do Parlamento Jovem (Figura 4) foi criado, inicialmente, como instrumento de 

interlocução com os participantes, conforme informações coletadas em entrevistas com 

gestores do projeto.  Segundo publicado na página da Assembleia em 12/4/2010, “o blog tem 

um papel importante no processo, pois será um espaço para os jovens compartilharem ideias, 

opiniões, sugestões e dúvidas que poderão surgir” (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 

2010f).  

No entanto, nunca houve participação significativa de estudantes e monitores naquele 

espaço. No blog do ano de 200757, estão registradas 29 postagens, sendo todas de gestores, e 

nenhum comentário. No blog de 2008, das 19 postagens, 16 foram de gestores e três de 

monitores, com três comentários, sendo um de gestor. Em 2009, todas as 24 postagens foram 

feitas por gestores, tendo havido quatro comentários.  

 Desta feita, o blog acabou se tornando um espaço para divulgação das atividades do 

Parlamento Jovem, indicações de leituras, postagem de notícias, vídeos, palestras e fotos de 

momentos do projeto, publicação de calendário de atividades, resultados de grupos de 

trabalho, documentos finais, entre outros.  

Em 2010, com a estadualização do Parlamento Jovem, foi criado novo blog e o espaço 

acabou se tornando instrumento de divulgação dos Parlamentos Jovens municipais. Em 

observação feita em 9/11/2010, constavam do blog PJ-Minas 51 postagens, com somente três 

comentários. A maioria absoluta das postagens se referia a atividades dos PJs municipais, mas 

poucas foram postadas pelas Câmaras ou monitores nos municípios. A maior parte era 

postada pelos próprios gestores do PJ-Minas – servidores da Escola do Legislativo -, que 

                                                 
56 Descrição detalhada do hotsite consta do Apêndice C desta dissertação. 
57 Os blogs do Parlamento Jovem de 2007 a 2009 podem ser acessados através do hotsite do Parlamento Jovem 
de Minas, na sessão edições anteriores. 
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citavam como fontes assessorias de comunicação e servidores das Câmaras, monitores, sites 

dos legislativos municipais, entre outros.  

 

 
Figura 4: Página principal do blog Parlamento Jovem de Minas 

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010g. 
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Em entrevistas com gestores, foi constatado que, para que os municípios 

contribuíssem com informações para o blog, era necessário estimular muito e até cobrar. Fato 

é que, em várias postagens, havia chamadas para que os participantes do programa enviassem 

informações e fotos dos PJs Municipais por e-mail. Verificou-se que, além de não haver uma 

cultura de colaboração online e de divulgação de atividades, os coordenadores e monitores 

nos municípios tinham dificuldade em dominar a ferramenta para postar no blog. 

Além de textos, comentários e fotos, o blog traz também uma série links para vídeos 

postados YouTube e uma relação de sites de interesse, conforme pode ser verificado em 

template da página principal, a seguir.  

Chamam a atenção os blogs criados pelos Parlamentos Jovens municipais de Belo 

Horizonte, Capelinha e Divinópolis. Também há registro em um post de twitter criado pelo PJ 

de Capelinha. Mas, nos três blogs de PJs municipais, como no do estadual, também não é 

registrada participação significativa de estudantes, sendo que os textos e fotos são postados 

por coordenadores do projeto nos municípios.  

 

 

4.2.1.3. Educação à distância 

 

 A participação no curso de educação à distância realizado pela Escola do Legislativo 

foi restrita aos participantes dos Parlamentos Jovens Municipais, entre estudantes, monitores, 

professores, gestores, coordenadores. Os gestores do projeto enviaram e-mails com convites e 

senhas para os que estavam habilitados a participar. O curso de educação à distância podia ser 

acessado através de um link no hotsite, que remetia à página da plataforma de cursos à 

distância ministrados pela Assembleia. Lá, o participante deveria digitar login e senha para 

entrar no curso.  

 Quando da observação para este estudo, o curso já não mais se encontrava disponível 

para visualização. No entanto, a Escola do Legislativo da Assembleia concedeu acesso 

especial online aos arquivos do curso para que esta pesquisa fosse procedida.  

O curso tinha como objetivos, conforme consta de sua introdução: orientar sobre as 

diferenças entre a etapa municipal e a etapa estadual do PJ, bem como sobre o que cabe ao 

Estado e o que cabe aos municípios em relação ao meio ambiente e aos resíduos sólidos; 

contribuir para o aprimoramento da participação política, discutindo o que as propostas 

deveriam levar em conta, a quem deveriam ser encaminhadas e se a participação estaria 

restrita somente às propostas; promover a integração dos participantes do PJ, o trabalho 
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colaborativo e a troca de experiências; ser um espaço para o esclarecimento de dúvidas sobre 

o PJ de Minas – 2010. 

Consultores de processo legislativo da Assembleia e graduandos da PUC-Minas 

assessoraram o curso, que deu direito a certificado de conclusão para os que participaram de 

todas as atividades propostas. A orientação foi para que os inscritos buscassem acessar o 

curso todos os dias, ou pelo menos, duas vezes por semana. Segue parte da página inicial do 

curso. 

 
Figura 5: Página inicial do Curso à Distância de Formação Política. 

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010. 
 

A primeira atividade do curso proposta foi de apresentação de cada participante, que 

deveria fazer seu perfil, inserindo foto ou imagem que o identificasse, e informando nome, 

cidade e escola onde estudava. Além disso, deveria falar sobre o motivo de estar participando 

do Parlamento Jovem de Minas e contar como havia sido o PJ em seu município. O 

participante somente tinha acesso às outras participações depois de se apresentar.  

A apresentação foi feita na forma de fórum de discussão e dela constam depoimentos 

de gestores do projeto, coordenadores, monitores, estudantes do ensino médio, servidores de 

Câmaras e da Assembleia. Chamam a atenção os objetivos em comum da maioria dos 
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participantes do curso: entender mais a dinâmica da política, participar das discussões 

políticas, adquirir conhecimentos, discutir o tema meio ambiente e resíduos sólidos, debater 

soluções e apresentar propostas, contribuir para promover mudanças. 

Para exemplificar, foram transcritos alguns depoimentos, preservando-se a identidade 

dos participantes58. 

 

ooi, (: me chamo (...), sou do Colégio (...), de (...). Estou participando do 
Parlamento Jovem de Minas porque queria conhecer a política, mas não apenas 
superficialmente como muitos. Queria entrar nesse meio e realmente compreender 
o papel da política na nossa vida. E o PJ foi uma ótima oportunidade pra isso. O PJ 
em (...) foi bem intenso, com várias reuniões mensais, divididas entre o Jurídico e a 
prática de atividades ligadas ao meio ambiente. Trabalhamos com materias 
reciclados para fazer objetos como brinquedos, bolsas, porta-trecos, e depois de 
prontos, levamos estes às escolas para mostrar nossos trabalhos. Mostramos a 
crianças do ensino infantil e fundamental a importância do meio ambiente e da 
reciclagem. Foram doados alguns brinquedos à essas escolas. Fomos ao Aterro 
Sanitário da nossa cidade, e na Reserva Particular do (...), uma reserva muito 
importante da região. Na parte jurídica aprendemos sobre a criação de leis, sua 
importância, e o processo de aprovação. Foi de extrema importância todas essas 
atividades para o nosso entendimento do processo final que será realizado em Belo 
Horizonte no mês de setembro. O projeto foi muito bom, divertido e nos 
conscientizou também. Também gosto de música, muito. (: Beijs, até a próxima.  
(Sic) 

 

Bem, meu nome é (...) e me mudei de (...) para (...) este ano. Tenho 16 anos e estou 
no segundo ano do Colégio (..). Estou participando do Parlamento Jovem pois 
acredito que o mundo precisa de mudanças, se não fosses assim,o PJ não existiria 
correto? Ok, então partindo da idéia de que devem ocorrer mudanças, eu acredito 
com mais fé ainda, que nós jovens devemos ser a mudança!Penso isso pelo simples 
fato de que se temos uma vida, esta nos foi dada, não para que apenas passemos por 
ela,mas sim para que a transformemos.A maioria das pessoas vivem suas realidades 
sem perceber que não estão fazendo nada de mais. Portando, para mim, o 
Parlamento Jovem é uma forma muito eficiente e interessante de sermos agentes 
transformadores de nossa realidade. No meu município, o PJ foi e está sendo muito 
interessante. Todos os participantes são sempre muito interessados, questionadores 
e capases. Durante o tempo em que discutíamos sobre os temas e elaborávamos 
propostas, todos nós, inclusive dos dois colégios participantes daqui, criamos laços 
muito fortes de amizade e respeito. Amadurecemos idéias, questionamos 
afirmações e também nos divertimos aprendendo uma diversidade de coisas. E para 
isso acontecer, foi essencial a participação dos monitores que estavam sempre nos 
questionando e incentivando a cresçer como cidadãos. Porém,mais do que 
monitores, eles foram e são para todos nós, grandes companheiros e amigos do 
peito!! Bom, em um resumo bem resumido, o PJ está sendo muito bom e estamos 
todos muito ansiosos para participar da plenária final em BH. Esperamos poder 
representar muito bem o nosso município. Então é isso. (Sic) 

 

1- Estou participando do Parlamento Jovem, porque me interessei muito quando 
fiquei sabendo do projeto no inicio do ano, acho esse projeto muito importante para 
todo adolescente, ele ensina bastante, nos faz ter um senso critico em relação aos 
problemas, a política, aprendemos a correr atrás dos nossos direitos e fazer o nosso 
dever, também a ser mais cidadãos participativos, não apenas mais um que aceita 

                                                 
58 Todos os fóruns de discussão do curso tiveram como mediador um servidor da Escola do Legislativo da 
ALMG. 
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tudo, mesmo não concordando, esperando que outro faça por você. 2- No PJ 
municipal, tive varias feiras na escola de muita aprendizagem através de dinâmicas, 
vídeos, leituras, aulas praticas e teóricas, onde aprendi melhor sobre os temas 
trabalhados no PJ2010. Tive também encontros com as quatro escolas participantes 
de (...), que foram de extrema importância para interagir com os outros alunos, 
aprender mais, para consegui fazer boas propostas ate o final do 1° semestre e para 
quando chegasse na plenária final do PJ municipal, saber argumentar e escolher de 
verdade as 10 melhores propostas. (Sic) 

 

Meu nome é (...) e eu estudo no colégio (...), em (...). Estou participando do PJ 
porque acredito que esta é uma forma de podermos conhecer melhor o 
funcionamento da política, já que vivemos numa democracia. Mais do que 
conhecer, podemos também participar ativamente da política, pois, ao contrário do 
que muitos pensam, o voto não é o único meio de se expressar uma opinião para o 
país. Além disso, o PJ desse ano trata de um assunto que é discutido mundialmente 
e que querendo ou não, influencia a vida de todos nós:os resíduos sólidos e o meio 
ambiente. Todos nós ouvimos falar desse assunto mas, muitas vezes não o levamos 
a sério, e agora, com o PJ pudemos aprofundar conhecimentos e buscar alternativas 
e soluções para o problema. O PJ municipal foi realmente como eu esperava: 
pudemos fazer inúmeras propostas e opinar, discutir, buscando a melhor opção, 
como aconteceu na Plenária Final. Por isso acredito que o estadual será da mesma 
forma interessante e democrático. (Sic) 

 

 O curso consistiu em dez módulos, sendo:  

 

1. O Parlamento Jovem - Texto e fotos sobre participação política dos jovens; 

síntese da proposta do parlamento jovem; memória dos temas das seis edições 

anteriores. 

2. Você faz política – Vídeo sobre o que é fazer política e atividade para que se 

respondesse às perguntas: “O que é política?”, “Você exerce a política no seu dia 

a dia? Como?”, “Você participa de algum movimento político (associação de 

bairro, movimento estudantil, militância de partidos, outros)?”. As respostas 

foram dadas no formato de fórum de discussão. Foram feitos 96 comentários, em 

relação ao vídeo e às perguntas. O participante somente poderia visualizar os 

comentários dos outros, após fazer o seu comentário. 

3. Enquete sobre o voto – Atividade para que o participante perguntasse a no 

mínimo 10 pessoas se lembravam o nome do candidato para vereador em que 

haviam votado; se acompanhavam o trabalho dele; se foi eleito; quais os critérios 

de escolha do candidato; se sabiam o nome de ao menos um vereador do seu 

município; se consideravam importante saber quem são seus representantes na 

Câmara. Os dados das enquetes deveriam ser postados e foram disponibilizados 

na página. 
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4. As dimensões do lixo – Foram apresentados cinco tópicos de discussão sobre a 

destinação do lixo, sendo três vídeos e dois textos e solicitou-se que os 

participantes comentassem um dos tópicos, em mais um fórum de discussão. 

Também poderiam sugerir novas questões sobre o tema.  

5. Blitz do lixo – Atividade em que foi pedido aos participantes que tirassem fotos 

de bocas de lobo e terrenos baldios em suas cidades para mostrar a situação do 

lixo no município. Também deveriam ser pesquisadas e fotografadas boas 

iniciativas no município, como associações de catadores de papel e iniciativas 

individuais. As fotos e informações deveriam ser compartilhadas e discutidas em 

um fórum fechado com os colegas do grupo da cidade. O material seria utilizado 

na atividade seguinte.  

6. Representando o município – Com uma ferramenta disponibilizada pelo curso, 

cada grupo deveria produzir uma página virtual (ou mais de uma), descrevendo e 

ilustrando a situação do seu município em relação ao lixo. Qualquer membro do 

grupo podia editar a página. As páginas dos outros grupos podiam ser apenas 

visualizadas. Para orientações sobre utilização da ferramenta, poderia ser 

acessado o guia do curso, disponível na página. 

7. O Estado somos nós - Foi apresentado um vídeo que discutia a divisão dos 

poderes, as competências de cada ente federativo e a diferença entre Estado e 

Governo. Depois, foram apresentadas quatro questões sobre o tema. O 

participante deveria escolher uma para responder no Fórum. Foram postados 89 

comentários. 

8. As competências - Atividade com um vídeo e uma apresentação em Power Point, 

com explicações sobre a organização do Estado Brasileiro. Os participantes 

deveriam comentar sobre um dos dois tópicos apresentados: política nacional de 

resíduos sólidos e programa de resíduos sólidos do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG) do governo de Minas. Foram postados 29 comentários. 

9. A dinâmica da etapa estadual – Apresentação com explicações sobre a dinâmica 

da etapa estadual do PJ-Minas. 

10. As leis e a qualidade das propostas - Texto sobre a qualidade das propostas a 

serem apresentadas e a possibilidade de serem transformadas ou não em leis. 

 

 Também durante o curso os participantes poderiam fazer comentários em um Fórum 

Geral, destinado a conversas gerais, relacionadas ou não ao curso. A participação não foi 
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muito significativa, tendo sido registradas nove postagens, sendo quatro do mediador, e 65 

comentários. Entre as postagens, estavam: avaliação dos grupos de trabalho, na etapa final; 

pedido do mediador de maior participação nas enquetes; comentário sobre destinação do lixo; 

proposta para discussão do próximo tema do PJ-Minas; questionamento do mediador sobre a 

pouca participação no curso; pedido do mediador de perguntas para serem feitas aos 

candidatos à presidência da República; proposta do mediador para que os participantes 

pesquisassem e analisassem os sites dos partidos políticos; divulgação de iniciativa de 

reciclagem em um município; pedido para que os participantes colocassem fotos em seus 

perfis. 

 O curso disponibilizou, ainda, um questionário com sete perguntas para que os 

participantes testassem seus conhecimentos sobre os tópicos estudados, o qual teve 27 

acessos. Realizou também três enquetes sobre: destinação do lixo nas residências, com 38 

respostas; candidato à presidência da República, com 32 respostas; candidato a governador, 

com 27 respostas. Outro questionário foi para avaliação do curso, com 57 participações. 

 

 

4.2.1.4. Parlamento Jovem no Orkut 

 

 Na observação monitorada realizada para esta pesquisa, foi levantada uma página no 

Orkut e duas comunidades relacionadas ao PJ Minas. A página Parlamento Jovem MG 2010 

(Figura 6) foi criada por um participante e tem acesso restrito. Foi obtido adicionamento para 

esta pesquisa.  

Em 6/01/2011, a página tinha registro de 54 amigos, 23 scraps, 231 fotos e três vídeos. 

Consiste, basicamente, em um ponto de encontro dos participantes do PJ Minas, onde trocam 

fotos, vídeos, mensagens e mantêm contato. Vale destacar a frase do perfil do criador da 

página: “Ai a cada dia q passa e as vezes q venho nesse orkut bate uma saudade, Saudades de 

vc's te todos vc's” (Sic). Outros scraps retratam este caráter de relações subjetivas e de 

proximidade do espaço: 

 

Gēгαção Difērēntē umα Gerαção que vivem em Sαntidαde (!) 
 
-' Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razao- 
Pra Descobrir no final que eu corria atras do vento - 
 
*DEUS nao é igual ao "papai noel" que realiza seus desejos só no natal,  
DEUS é tao fiel que ele realiza seus desejos o ano todo ;) 
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Agrada te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu ♥ 
 
Ê saudade...EU quero encontrar a galera denovo pelo menos uma vez na vida 
 
Êee 
saudade que bate no meu coração.. ♫ 
 
O roda roda É O CANAL!!!!! (Sic) 

 

 
Figura 6: Página Parlamento Jovem MG 2010, no Orkut. 

Fonte: ORKUT, 2010. 
 

Já a comunidade Parlamento Jovem (Figura 7), com 338 membros, é do tipo “pública” 

e “aberta para não-membros”.  

Os posts da comunidade foram, em sua maioria, de troca de endereços eletrônicos e 

avaliações positivas da participação no PJ, mas sempre no âmbito informal, da amizade; sem 

qualquer conotação política. Seguem alguns comentários, para exemplificar. Informações que 

poderiam identificar os membros foram suprimidas e substituídas por reticências:  
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Gente, quem foi esse ano no PJ, vamo comentar aqui e deixar o msn, twitter, 
facebook [orkut tb ne (...) ;D hausdhausdhas'] e coisas e tal ... 
o meu msn é(...) e o meu twitter é: (...) nem é @inesquecivel :( kkkk' 
pessoas; foram muito bons esses três dias que a gente passou juntos, vão ficar 
marcados na minha memória, foram inesquecíveis :D 
foi muito bom conhecer todos vocês, saibam que vão fazer falta ta?, pq vocês todos 
são muito especiais :} 
beeijãO:* geeente 
p.s.: deixem mensagem no msn na hora de adicionar, pq vai ajudar na hora da gente 
saber quem é, pode ser? [eu fiz tipo assim: falei quem é e que sou do PJ de (...)] ;)   
 
quem tiver fotos, avise para que possamos pegar =) 
se precisar, eu add aqui no orkut para pegar 
adios =*   
 
isso msm ;) 
tem as fotos tb! 
a gente combinou de criar um orkut do PJ pra gente poder colocar todas as fotos! 
o email é: (...) 
e a senha me pergunta que eu respondo, só pra não deixar aqui ;X   
 
tem fotos do pj no meu orkutt gente, 
e mais tarde vou pgar maiss com a (...) daqui de (...) 
e vou colocar laa =D 
beijos amores , ps: amei conhecer voces *-*   
 
Galera assim que colocar eu aviso aqui, não coloquei todas pois estou sem net em 
ksa -.- (Sic) 
 

 
Figura 7: Comunidade Parlamento Jovem no Orkut. 

Fonte: ORKUT, 2011. 
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Outra comunidade encontrada foi “Parlamneto Jovem MG 2010 |SESC”. É do tipo 

“pública”, mas aberta apenas “para membros”. Foi criada em 18/9/2010 e, em 6/11/2010, 

contava com 41 membros. Apresentava em seu fórum 12 tópicos de discussão, sendo o 

primeiro de 19/9 e o último de 26/11/2010. Foi obtida permissão de inclusão como membro 

da comunidade, para fins desta pesquisa. Através do fórum de discussões, foi feita tentativa de 

entrevistas com os participantes da comunidade, mas não foi obtida resposta Abaixo, 

visualização parcial da página principal da comunidade. 

 

 
Figura 8: Comunidade Parlamneto Jovem MG 2010/ SESC. 

Fonte: ORKUT, 2011 
 

Os posts no fórum de discussões foram essencialmente sobre momentos de lazer e 

integração dos participantes, tendo entre os temas: reclamações de pouco acesso – “ENTRO 

EM DESUSO ISSO DAQUI MANO”; comentários sobre o(a) participante mais bonito(a);  

acontecimentos engraçados – “Pérolas do PJMG 2010” e “Maior mico do PJMG 2010”;      

bagunça no alojamento (SESC-Venda Nova, em Belo Horizonte) – “O qe voces acham qe a 
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camareira vai dizer (...)?”; divulgação de MSN, Twitter e Formspring dos participantes; 

comentários sobre o PJ-Minas – “PJMG Extraordinário! dáa Up aae.!”. 

Vale destacar, nesta comunidade, o tópico com link para vídeo postado no YouTube 

por um monitor do PJ-Minas. Foi feita uma montagem, com dezenas de fotos de diversos 

momentos do PJ Minas, tanto das oficinas e plenárias na Assembleia, quanto de passeios em 

Belo Horizonte e momentos de integração no local de alojamento, quando da etapa final. Em 

cerca de dez minutos, as fotos são exibidas, ao som de uma música eletrônica e ao final há a 

seguinte mensagem: 

 

Vocês sofreram muito 
Suportaram as chatas lições de política 
Agüentaram ser prejulgados 
Os “sem serviço” 
“Isso não vai adiantar” 
Vai adiantar sim 
Na verdade, vocês fazem parte de um seleto grupo 
Daqueles que não se conformam 
Que não aceitam tudo mastigado 
Que contestam, duvidam 
Vocês podem sim mudar o mundo 
O resultado não vai ser imediato 
Mas alguém tem que começar 
E vocês são esses “alguéns” 
Não desistam 
Não se esqueçam de cada momento vivido 
Pelo contrário, divulgue 
Espalhe essa idéia 
Só assim, chegaremos em nosso objetivo 
NÓS VAMOS MUDAR TUDO ! 

 

O post recebeu os seguintes comentários: 

 

O vídeo ficou muito legal :D 
Principalmente a mensagem final! 
Bom pra gente sempre lembrar do PJ. 
Já sentindo saudades de tudo isso. Foi muito bom... 
 
*-* 
aah! Ficou lindo dmz, uma ótima lembraça *-* 
 
Ficou muitoo bom...  
Guardar para sempree... 
Que Lembrança eim... (Sic) 

 

 Pela observação feita, percebe-se que os espaços criados no Orkut em função 

Parlamento Jovem de Minas - 2010 destinam-se essencialmente à interação informal dos 

participantes do projeto. Poucas são as referências a conteúdos de discussões na Assembleia, 

às propostas apresentadas ou a qualquer tema relacionado à política e à cidadania.  
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 Ainda assim, através dos espaços do Orkut, pôde-se verificar que os participantes do 

PJ Minas - 2010 consideraram muito positiva a experiência, sendo que vários deles 

manifestaram, em seus comentários, o desejo de voltar a participar do projeto. 
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5. ANÁLISE CRÍTICA: A PESQUISA E SEUS ACHADOS 

 

 Com base nos elementos levantados na observação empírica, na coleta de dados, 

recuperação das memórias dos processos de deliberação e a partir das informações, 

experiências e impressões coletadas nas entrevistas, foi realizada uma análise dos processos 

de deliberação no Parlamento Jovem de Minas e na construção do Plano Decenal de 

Educação, bem como dos espaços virtuais a eles relacionados. Para tanto, foram adotadas sete 

categorias de análise: atendimento aos princípios da comunicação pública; lógica deliberativa; 

interação nos ambientes virtuais; graus de aprofundamento da democracia; produção de 

sentidos e subjetivação; correlação de forças; elementos das redes sociais. 

Primeiramente, foi analisado se os processos observados atenderam aos princípios da 

comunicação pública, os quais, segundo a compreensão deste estudo, estão diretamente 

entrelaçados com o processo de deliberação pública. Desta feita, em conformidade com as 

definições dos teóricos considerados, tomou-se como comunicação pública mais do que a 

mera disponibilização de informações. Foram observadas também outras funções 

estruturantes da comunicação pública, tais como possibilitar ao cidadão: o pleno 

conhecimento da informação que lhe diz respeito, inclusive a que não busca por dela não ter 

conhecimento; expressar suas posições e tê-las valorizadas; participar ativamente, com acesso 

a espaços de diálogo, meios adequados e formação para participar.  

 Em seguida, sendo o processo deliberativo um dos principais focos desta pesquisa, 

buscou-se verificar nos processos presenciais elementos do debate público, as formas como 

este atravessou a esfera pública e, principalmente, como se deu a deliberação pública. 

Fundamentaram esta perspectiva de análise discussões de vários teóricos acerca do modelo 

deliberativo cunhado por Habermas, inclusive com críticas e propostas de avanços. De forma 

geral, considerou-se que as deliberações devem: abranger temas sobre os quais haja conflitos 

ou impasses; realizar-se de forma argumentativa; visar à igualdade moral e política dos 

participantes; ser livres de coerções internas; consistir em um processo dialógico; objetivar 

um acordo racionalmente motivado; prever a revisão das decisões; possibilitar a 

transformação dos argumentos.  

Na terceira categoria, a análise teve como foco os espaços virtuais do Plano Decenal 

de Educação e do Parlamento Jovem de Minas, observando-se as interações ocorridas nestes 

ambientes e analisando-se a qualidade do debate ocorrido nos espaços virtuais dos processos 

deliberativos. Buscou-se verificar até que ponto as interações no ambiente Web impactaram 

os processos de deliberação, interferiram na conformação da esfera pública, possibilitaram o 
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aprofundamento da participação e da democracia deliberativa. Por fim, com base nos 

elementos levantados, foi feita uma reflexão sobre se a Internet estaria promovendo uma 

revolução que acarretasse em ruptura social ou cultural, ou se representaria somente mais um 

recurso para a prática política em uma estrutura já consolidada.  

No tópico 5.4, avaliou-se em que medida os espaços virtuais observados na pesquisa 

possibilitaram o aprofundamento da democracia e qual foi o grau de participação da sociedade 

nos processos deliberativos. Para esta análise, foi tomado como operador a escala apresentada 

por Wilson Gomes (2005), a qual estabelece cinco graus de aprofundamento da democracia 

que, em tese, poderiam ser propiciados pela Internet, a saber:  

 

a) acesso do cidadão a serviços públicos e à prestação de informações pelo poder 

público e pelo sistema político;  

b) manifestação da sociedade civil, com alguma “porosidade” à opinião pública, 

na forma de sondagem; 

c) transparência da ação do Poder Público, com alto teor de prestação de contas e 

de informações e atendimento ao princípio da publicidade; 

d) aprofundamento da participação política, englobando o primeiro, o segundo e o 

terceiro graus, mas sem rompimento com o modelo de democracia representativa; 

e)  instituição da democracia direta e rompimento com o sistema de representação 

política. 

 

Já no item seguinte, foram analisadas as produções de sentido e a subjetivação nos 

processos observados. Esta dimensão de análise foi considerada necessária, a partir da 

compreensão de que, não obstante as múltiplas formas de mediação, nos processos sociais, 

políticos e comunicativos, inclusive os da deliberação pública, há interações e produções de 

sentido que extrapolam as pretendidas pelo agente institucional. Ou seja, os sujeitos criam e 

recriam novas formas de produção de identidade e de dar visibilidade aos temas para os quais 

se volta o debate público. Expressões estas que na contemporaneidade, são facilitadas e 

impulsionadas pelas novas possibilidades do ambiente Web. 

A sexta categoria de análise tratou da correlação de forças nos processos de 

deliberação, na perspectiva da teoria dos dispositivos, de Foucault. Análise que se mostrou 

pertinente, em função da verificação de que os dois processos deliberativos foram, 

permanentemente, atravessados por disputas de força, de poder, influência, por visibilidade e 

reconhecimento. Buscou-se, observar, desta feita, como os processos deliberativos estudados 
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foram atravessados por linhas de força, que regimes de enunciados estavam ali representados, 

como e em que situações se manifestaram as dimensões do saber, poder e subjetividade, que 

compõem o dispositivo.  Analisou-se, ainda, de que forma as subjetivações deram origem a 

linhas de ruptura e que novos dispositivos foram criados a partir disso.  

Por último, foram analisados elementos das redes sociais presentes nos objetos 

estudados, na perspectiva da interface das interações presenciais com as ocorridas nos espaços 

virtuais. Dimensão de análise considerada importante, a partir da avaliação de que as 

interações identificadas se deram em feixes estruturados em redes de interdiscursividade e 

produções de sentido. Desta feita, a teoria da rede social foi utilizada para o estudo de 

aspectos sociais do ciberespaço, tais como suas estruturas, dinâmicas, geração e manutenção 

de capital social, cooperação e competição. Foram considerados, ainda, elementos 

característicos das redes, tais como instabilidade, atendimento a algum tipo de regra, 

reputação, visibilidade dos atores, nós e laços de interação. 

O enfoque da análise será guiado pelas bases teóricas que fundamentam esta pesquisa, 

em um paralelo com os elementos e situações levantados na observação empírica dos objetos, 

bem como com as informações coletadas nas entrevistas. 

 

 

5.1. Atendimento aos princípios da comunicação pública 

 

Com os estudos até aqui empreendidos, verificou-se que ambos os processos 

deliberativos em análise, bem como os espaços virtuais a eles relacionados, atendem, em 

maior ou menor escala, aos princípios da comunicação pública, conforme tomados nesta 

dissertação. Tal constatação adveio tanto da observação empírica dos objetos, como do 

resgate das memórias dos processos virtuais e das declarações coletadas em entrevistas.  

Mas, ainda que a comunicação pública seja norteadora das ações de comunicação da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, não existia, até o momento de conclusão deste 

trabalho, uma política oficial de comunicação da instituição. Segundo um servidor da 

Diretoria de Comunicação Institucional do Legislativo mineiro, o que direcionava as ações de 

comunicação da Assembleia de Minas eram diretrizes delineadas ainda quando do processo 

de abertura política do país, após a ditadura militar.  

Em 1989, a Assembleia de Minas, assim como os outros Legislativos Estaduais 

brasileiros, precisou promover uma constituinte estadual e, para esse trabalho, foi necessária 

uma reorganização da instituição. Contratou-se, então, uma auditoria externa que, através de 
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pesquisas quantitativas e qualitativas, apontou como principais necessidades a abertura da 

Assembleia à sociedade e a interiorização de seus trabalhos. Como resultado destas 

demandas, no início dos anos 90, houve um movimento da instituição no sentido de uma 

estruturação de sua área de Comunicação. Em 1992, a Assembleia realizou seu primeiro 

concurso para jornalista. Desde então, a política de Comunicação tem seguido a mesma linha, 

como afirma o servidor. 

 
Então, a política de comunicação que até hoje é feita é muito fruto ainda daquele 
momento de reabertura. Lá atrás, estabeleceram-se algumas diretrizes para o 
trabalho da Assembleia como um todo e especialmente da Comunicação e de lá 
para cá, as coisas têm evoluído, mas sem ter um documento padrão. A Assembleia 
vai fazer isso agora. (Informação verbal)59. 

 

 Mesmo que a instituição não possua uma política de comunicação formal, o que se 

verifica no contato com os profissionais de sua equipe de Comunicação é que os princípios da 

comunicação pública dão a tônica dos projetos dos diversos veículos da Assembleia. Tais 

diretrizes devem ser oficializadas na definição formal da Política de Comunicação da Casa, 

prevista para 2011. Nos anos 2009 e 2010, a Assembleia Legislativa realizou seu primeiro 

planejamento estratégico global. Na execução deste planejamento, denominada 

direcionamento estratégico, foi definida a construção da Política de Comunicação da 

instituição, como levantado na entrevista. 

 
Agora, a Assembleia vai formar um grupo que vai definir o Planejamento de 
Comunicação da Casa e dentro desse trabalho, vamos definir a Política de 
Comunicação da Assembleia, formalmente. Mas a Política de Comunicação da 
Assembleia é muito baseada nos princípios da Comunicação Pública, que é um 
conceito novo também, que vem da metade dos anos 80 para cá. (Informação 
verbal). 

 

Os objetos pesquisados neste estudo também apontam para esta direção. Ambos os 

processos instauraram um processo comunicativo entre o Estado, o governo e a sociedade 

(BRANDÃO, 2007). O Plano Decenal, através da construção coletiva negociada de uma 

política estadual de Educação, junto com os movimentos sociais e, em menor escala, com o 

cidadão, individualmente, via Consulta Pública. E o Parlamento Jovem, com um processo de 

formação e proposição de ações públicas na área de resíduos sólidos, pelos estudantes, 

reforçando aí o objetivo de informar para a construção da cidadania, com também é apontado 

por Brandão (2007). O acesso à informação como mecanismo de qualificação da participação, 

por sinal, é um dos principais propósitos dos hotsites e de outros ambientes virtuais 

                                                 
59 Entrevista concedida em 19/10/2010 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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relacionados aos dois processos deliberativos, os quais se caracterizam pelo elevado volume 

de dados e informações disponibilizados. 

A qualificação da participação foi uma ação relevante nos dois processos estudados. 

No Plano Decenal, além do acesso pelo hotsite às informações necessárias – tais como 

legislação, projeto do governo etc. -, especialmente, através de palestras de especialistas e 

discussões em debate público e audiências regionais prévias. No Parlamento Jovem de Minas, 

através de curso de formação de monitores, palestras, oficinas, visitas e outras atividades nos 

municípios, curso de educação à distância, além de vários materiais de consulta disponíveis 

no hotsite e blog específicos. Trata-se, portanto, de um mecanismo de formação dos agentes, 

que passam a se reconhecer como participantes, conhecendo seu direito de participar, 

formando e valorizando suas posições e se sentindo capazes de comunicá-las. 

Tal característica pôde ser verificada em entrevistas com participantes do Parlamento 

Jovem60. Algumas respostas à pergunta sobre qual teria sido a maior contribuição do projeto 

foram: “Abrir a mente dos jovens para a importância da participação política” (Informação 

verbal); “Chamar atenção dos participantes para a importância da vida política, esclarecer os 

mecanismos institucionais do governo e incrementar a participação juvenil”(Informação 

verbal); “Fomentar a conscientização política entre os jovens e estimular a participação 

popular nas esferas de poder”(Informação verbal). E, ainda: 

 

A melhor coisa que, em minha opinião o PJ consegue fazer é promover a 
construção de uma postura cidadã no jovem. Constatar ao longo do projeto, que o 
jovem pode e é capaz de se posicionar acerca dos assuntos que o cercam e que 
dizem respeito à coletividade é muito gratificante e motivador (Informação verbal). 

 

Trazer os jovens estudantes para a esfera política, tendo como objetivo excluir a 
suposta apatia política destes com relação a essa esfera, como também provocar 
debates e reflexões acerca de temas centrais (democracia, cidadania e participação) 
em nosso contexto político, que a meu ver, encontram-se lesadas (Informação 
verbal). 

 

Percebe-se, ainda, nos dois objetos o atendimento a parâmetros da comunicação 

pública apontados por Zémor (2009). Ambos tiveram como condição principal atender ao 

interesse geral, à coletividade, ainda que possam ter focado mais em algum setor, como 

ocorreu no caso do Plano Decenal, que tratou muito de questões específicas do trabalhador da 

Educação, mas sempre se respaldando em uma suposta melhoria para a sociedade. Os dois 

                                                 
60 Dados de entrevistas. Respostas obtidas através questionário enviado por e-mail aos participantes do 
Parlamento Jovem de Minas – 2010 em 23/10/2010. O questionário consta do APÊNDICE D desta dissertação.  
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processos se deram no espaço público, tanto por se situarem no âmbito do Poder Legislativo, 

como por serem publicizados, através da cobertura da grande imprensa e da divulgação via 

veículos da Assembleia, como TV, Rádio, Site. Por esta publicidade mesmo e pela 

disponibilidade de grande volume de notícias e informações, buscaram atender à exigência de 

transparência, abrindo-se à vigilância do cidadão.  

Por fim, os dois processos se desenvolveram segundo normas, regras e procedimentos 

previamente estabelecidos: o Parlamento Jovem, de acordo com as regras do projeto e 

definições das Câmaras, no âmbito municipal; e a discussão do Plano Decenal de Educação, 

através das regras e critérios de participação no Fórum Técnico e em conformidade com o 

estabelecido pelo regimento interno da ALMG para a tramitação de um projeto daquela 

natureza.   

Além de informar, ouvir e promover o debate público, contribuir para a construção de 

uma relação entre a instituição e agentes sociais, para o protagonismo do cidadão, percebeu-se 

nestes processos outro princípio da comunicação pública apontado por Zémor (2009): o de 

acompanhar as mudanças comportamentais e da organização social. Isso se evidencia no 

Parlamento Jovem de Minas - 2010, na própria discussão do tema – resíduos sólidos -, que 

emerge no fluxo das mudanças sociais e econômicas da contemporaneidade, e no Plano 

Decenal, pôde ser verificado nas novas e mais exigentes demandas no âmbito da Educação e 

do serviço público. 

 Os dois processos foram analisados, ainda, na perspectiva da condição primordial da 

comunicação pública de foco no cidadão, enquanto interlocutor do debate público. Verificou-

se que tanto o Parlamento Jovem de Minas quanto a discussão do Plano Decenal de Educação 

se desenvolveram a partir da intenção de que a sociedade pudesse se manifestar e participar, 

efetivamente, da definição de políticas públicas. Participação, esta, feita através 

representações, o que é uma característica inerente ao Poder Legislativo. Na discussão do 

Plano Decenal, o cidadão se fez presente, através de representações das entidades da 

sociedade civil e no PJ-Minas, através de estudantes e monitores selecionados. 

 Verificou-se, de tal forma, a pertinência da preocupação de Matos (2009), no que 

tange à inviabilidade da participação universal. Como afirma a autora, a participação através 

da representação, bem como a existência de debate, negociação e deliberação não são 

garantias de reconhecimento e atendimento às reais demandas da sociedade. Um setor mais 

organizado e com maior inserção no debate público pode, neste processo, fazer prevalecer 

suas demandas específicas, como demonstrou o grande volume de questões específicas dos 

trabalhadores da educação na discussão do Plano Decenal.  
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Apresenta-se, portanto, o desafio de implementar uma esfera pública ampla na 

realização destes processos, o que se daria em vias materiais e imateriais acessíveis e 

universais. Para tanto, os suportes tecnológicos e midiáticos podem ter papel importante na 

inclusão de agentes excluídos. Mas, no caso dos dois processos em questão, tais suportes 

revelaram-se apenas suplementares, atuando para o acesso a muitas informações, mas com 

pouca efetividade na inserção de novos atores, diferentes dos que atuavam nos processos 

presenciais. É fato que a Consulta Pública sobre o Plano Decenal foi uma experiência inicial 

neste sentido, mas, como demonstram os dados levantados, com contribuição ainda pouco 

expressiva no resultado final da discussão e deliberação.  

Os achados deste estudo, portanto, levam em conta, de forma transversal a todo o 

processo de pesquisa e análise, a variável do “silêncio” dos muitos agentes em potencial que 

não se expressaram por motivos diversos, como o não acesso aos canais de participação, falta 

de capacidade para se expressarem, por não se reconhecerem no processo, ou não terem sua 

capacidade de participar reconhecida.  

Outras questões a que se busca responder é até que ponto os objetos estudados se 

situam no âmbito da deliberação pública, se e como propiciam o debate público e de que 

forma são atravessados pela esfera pública. Esses são os temas da reflexão que se segue.  

 

 

5.2. Lógica deliberativa dos processos observados 

 

Pode-se dizer que os dois processos em estudo configuram processos de deliberação 

pública, se tomada a definição de que consiste em uma atividade interativa entre pessoas que 

examinam argumentos umas das outras acerca de uma questão polêmica, um problema, ou 

situação de conflito (MAIA, 2008). O Parlamento Jovem de Minas teve como foco justamente 

um problema da atualidade, que é a destinação e tratamento de resíduos sólidos, e envolveu 

dezenas de estudantes que tiveram acesso a informações sobre o tema, discutiram, 

negociaram, votaram e apresentaram propostas destinadas a pautar ações públicas. No artigo 

“Parlamento Jovem – uma experiência inovadora em Minas”, Eugênia Kelles, gestora do 

Programa de Educação para a Cidadania da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e Maria 

Elizabeth Marques, mestre em Ciência Política pela UFMG e doutora em Educação pela 

UEMG, afirmam que: 
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Em um processo de aprendizagem de valores, o jovem é desafiado a tratar os 
conflitos provenientes de necessidades imediatas a partir de princípios universais, a 
emitir opinião e tomar decisão orientado, ou não, por seu grupo de referência. 
Temas como cotas na universidade e maioridade penal evidenciam o tratamento 
que dão a pautas controversas e à capacidade de ajuizar após emitir opinião e ouvir 
a opinião de todos os envolvidos. (KELLES; MARQUES, 2010, p. 40). 

 

Por sua vez, a discussão do Plano Decenal de Educação se originou de uma questão 

polêmica, já que os movimentos sociais haviam denunciado que o governo de Minas os havia 

excluído da construção da política pública e reivindicaram discutir e apresentar suas propostas 

e demandas. O Fórum Técnico do Plano Decenal consistiu em um processo cujas regras foram 

fundamentalmente pautadas nos procedimentos da deliberação pública. Envolveu atores de 

diversos setores – tais como governo, gestores, sindicatos, associações de pais e alunos etc; 

teve vários momentos de debates, negociações, apresentação e priorização de propostas; e 

ainda manteve mecanismos de discussões e negociações, durante a tramitação do projeto, 

através da Comissão de Representação. Ademais, no decorrer de todas estas etapas, as 

informações e dados necessários ao processo de debate e deliberação foram disponibilizados, 

atualizados e ampliados, através do hotsite específico. 

Nos dois casos, verificou-se que houve um processo coletivo e cooperativo, uma troca 

de argumentos para a tomada de decisões, sem que se recorresse à violência, como requer a 

deliberação pública. Também se pode dizer que o princípio da não-coerção foi observado, 

quando se toma os dois objetos, de uma forma geral. Todos os que participaram das 

discussões se dispuseram a isso de livre vontade.  

No estudo do processo de discussão do Plano Decenal de Educação não se verificou 

registros de momentos de coerção. Já no caso do Parlamento Jovem de Minas, notou-se que, 

em alguns momentos, houve pressão para garantir maior participação, especialmente no 

âmbito virtual. Exemplo disso foi que, para receber certificado do curso à distância de 

formação política, o estudante tinha, necessariamente, que fazer todas as atividades. Mais do 

que isso, precisava inserir suas participações para ter acesso às dos outros. A necessidade de 

se estimular a participação foi destacada em entrevista, por uma gestora do projeto: 

 

Onde houve mais interação foi nesse curso à distância, por causa da participação. O 
tutor escrevia, os meninos participavam. Os meninos não somente acessavam os 
módulos, mas podiam participar, através de um fórum geral. Havia fóruns com 
atividades propostas, por tópicos e um fórum geral para todas as discussões. Mas 
não é fácil obter participação. Alguns participavam mais, outros menos. Às vezes, 
tínhamos que estimular muito a participação (...). Mas como não era obrigatório, 
não havia um número muito alto de participações. (Informação verbal)61. 

                                                 
61 Entrevista concedida em 26/10/2010, na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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Da mesma forma, houve cobrança para que as Câmaras Municipais participassem nos 

espaços virtuais, conforme relatou a servidora. 

 

O blog já existe há muito tempo – foi criado no segundo Parlamento Jovem. Mas 
percebemos que os estudantes não entram no blog; somente as Câmaras entram. 
Mas o blog foi bom, porque as Câmaras entravam e viam o que estava acontecendo 
nas outras Câmaras. Teve mais utilidade para a gente integrar as Câmaras. E 
estimular, inclusive, a participação. Mas, muitas vezes, se você não estimula, 
através de telefonemas, eles não participam. Em Caratinga, os meninos do ensino 
médio desenvolveram uma peça de teatro para estimular os meninos do ensino 
fundamental a defender o meio ambiente. Eles foram para a praça. Mas eles 
acharam que era uma coisa muito comum. Precisamos pedir para postar. Muitas 
vezes, eles não veem a dimensão ou têm dificuldade de usar a tecnologia. 
Ligávamos quase que semanalmente, pedindo informações. Aí, você vai ter 
determinadas câmaras que vão fazer isso muito e outras que não vão. Não existe um 
equilíbrio, do jeito que se gostaria que tivesse. Assim como não há um equilíbrio da 
participação. 

 

Esta certa pressão para a participação no processo também pode ser depreendida da 

mensagem em um vídeo sobre o PJ-Minas, postada no YouTube por um participante e já 

citado no tópico 4.2.1.4. 

 

Vocês sofreram muito 
Suportaram as chatas lições de política 
Agüentaram ser prejulgados 
Os “sem serviço” 
“Isso não vai adiantar” 
Vai adiantar sim 
(...) 

 

 Vale destacar, no entanto, que tal “estímulo” demasiado à participação não significa 

que não tenha sido atendido o princípio da não-coerção e nem descredencia o processo de 

deliberação no caso específico do PJ-Minas. Tanto neste projeto como na discussão do Plano 

Decenal de Educação, pode-se perceber que houve reflexão crítica e ponderação entre os 

interlocutores, que buscaram lidar com os desacordos e encontrar as melhores soluções 

possíveis, nem sempre visando a soluções imediatas. Examinadas as propostas do Parlamento 

Jovem e do Plano Decenal, verifica-se que não visam a uma decisão imediata; muitas são a 

médio e longo prazo, como se espera da deliberação.  

No caso do Plano Decenal, há, ainda, a abertura à revisibilidade, como requer a 

deliberação, tendo sido inserido no projeto que o Plano passaria por uma revisão em dois 

anos. Já quanto ao Parlamento Jovem, parlamentares da Comissão de Participação Popular, 

fazem, posteriormente, uma espécie de prestação de contas do encaminhamento dado às 
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propostas definidas, com apresentação, em reunião, do parecer técnico elaborado pela 

Consultoria da Assembleia acerca de cada proposta formulada, a fim de dar o entendimento 

sobre a dimensão de cada uma. Os participantes são convidados, também, a acompanhar as 

sessões da Comissão, na quais podem manifestar-se. Não se sabe, porém, como será feita tal 

prestação de contas, após a estadualização do Projeto. 

Outra característica que se buscou observar foi se os dois processos envolviam atores 

coletivos. Na análise do Plano Decenal foi fácil identificar esta premissa, pois os participantes 

eram representantes de governo, sindicatos, gestores, associações e movimentos sociais. Já no 

que se refere ao Parlamento Jovem de Minas, os participantes eram estudantes selecionados 

em processos diferentes pelas Câmaras, não havendo nenhum critério para que fossem 

representantes de coletividades. Sabe-se, no entanto, que na capacitação, foram orientados a 

buscar em seus posicionamentos o atendimento ao interesse geral, mas não pareceu haver uma 

restrição mais forte que impedisse a simples defesa de uma opinião ou desejo pessoal. Ainda 

assim, esta pesquisa não detectou tal característica, o que levou à reflexão de que tais atores 

talvez se adequassem mais ao que Bohman (2009) denomina sujeitos plurais. Ou seja, 

participantes de uma construção intersubjetiva dos discursos e da solução de um problema ou 

conflito, mas indivíduos autônomos, mantendo suas diferenças e autonomia e, representando, 

de uma forma geral, a juventude.  

Em contrapartida, em uma análise dos documentos finais dos dois processos de 

discussão, não se detecta a presença de um sujeito em particular, mas sim de um discurso 

impessoal que se enquadra no conceito de “comunicação sem sujeito”. Ou seja, um discurso 

descolado de sujeitos e contextos particularizados, com enquadramentos coletivos, politizados 

e generalizados (MENDONÇA, 2006).  

No documento final do Parlamento Jovem 2010, não há, por exemplo, qualquer 

referência a posicionamentos, opiniões e embates de argumentos que possam ter ocorrido 

durante a discussão. Constam apenas propostas de caráter técnico e impessoal, a exemplo da 

que é transcrita abaixo. 

 

3. Proibição, estabelecida em lei, no Estado de Minas Gerais, da utilização, em 
todos os ramos comerciais, de sacolas que não sejam biodegradáveis. As empresas 
terão o prazo de seis meses para se adequarem à lei a partir da data de publicação 
do projeto. Caso não seja respeitado esse prazo, o lojista estará sujeito ao 
pagamento de multa. (79 votos) (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. 
2009d). 
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 Da mesma forma ocorre com o documento final do Plano Decenal de Educação, 

conforme trecho transcrito a seguir: 

 

1 – Implementar e garantir, em até 2 (dois) anos, no âmbito dos sistemas estadual e 
municipal de ensino, os padrões de atendimento da educação infantil, conforme 
estabelecido nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de 
Educação Infantil do MEC, abrangendo os aspectos relacionados à infraestrutura 
física, ao mobiliário e equipamento, aos recursos didáticos, ao número de crianças 
por turma, à gestão escolar e aos recursos humanos indispensáveis à oferta de uma 
educação de qualidade. (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010i) 

 

A “comunicação sem sujeito” pode ser verificada também na articulação das entidades 

que participaram da discussão do Plano Decenal, com vistas à unificação do discurso em 

defesa de mudanças no projeto do governo. Processo que começou mesmo antes do Fórum 

Técnico, com a formação do movimento “Educação que queremos”, que reuniu 21 entidades 

para discutir o projeto do Executivo e elaborar uma análise crítica que consistiu no documento 

“A educação que temos. Análise crítica do texto oficial do Plano Decenal da Educação 

Mineira”. Tanto nos posicionamentos das entidades durante as discussões do Fórum Técnico, 

quanto no texto do documento, verifica-se uma tentativa de unificação e generalização dos 

argumentos, em um esforço de tradução das defesas e demandas do movimento para que 

adquirissem caráter mais amplo, de interesse geral da sociedade. Intenção esta que pode ser 

depreendida do trecho do documento que segue: 

 

Nosso movimento pretende, também, realizar uma discussão com as bases de cada 
entidade que o compõem, assim como tentar envolver a sociedade mineira, com a 
intenção de gerar reflexão sobre a educação que temos em Minas Gerais e aquela 
que realmente queremos. (...) Nossa intenção é criar uma compreensão global sobre 
os desafios da educação mineira. Nos últimos anos muitos mineiros foram tolhidos 
desta visão mais geral que pudesse identificar um projeto educacional global, que 
adotasse um norte e um futuro, que unisse os trabalhadores da educação, pais, 
alunos, a sociedade civil como um todo e gestores públicos. (MOVIMENTO 
EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS MG, 2009). 
 

 

Por outro lado, ainda que este estudo tenha focado mais especificamente os processos 

formais de deliberação, também pôde ser constatado na pesquisa um movimento inverso de 

apropriação dos discursos, do público para o particular. Ou, ainda, de reapropriação reflexiva 

do que é público, possibilitando transformações na maneira como as pessoas percebem o 

mundo, a exemplo do que aponta Mendonça (2006). Exemplo disso é a declaração de uma 

monitora do Parlamento Jovem de Minas, ao comentar as experiências com os alunos 

envolvidos no projeto em seu município.  
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Em certa medida, os alunos do município em que atuei como monitora (...) nunca se 
limitavam a abordar a temática enquanto trabalhávamos na escola. Sempre se 
mostravam engajados e interessados com o projeto e sua proposta. Levavam adiante o 
que discutíamos para suas casas, e para outros colegas (que não participavam do 
projeto). Essa postura os fazia questionar muitas coisas acerca dos resíduos sólidos e 
da legislação municipal pertinentes ao tema. (Monitora do PJ-Minas). 

 

 A mesma declaração pode ser indicativo de que não somente as atividades formais do 

projeto, mas também as conversações cotidianas contribuíram para o debate e a deliberação 

públicos no âmbito do Parlamento Jovem de Minas, ainda que tais esferas privadas não 

tenham sido objeto deste estudo. Da mesma forma, a exemplo do que apontam Mansbridge 

(2009) e Matos (2009), pode-se inferir da análise feita que conversações cotidianas anteriores 

ao Fórum Técnico - como reuniões internas das entidades, contatos e articulações entre elas, 

negociações entre sindicatos e executivo, encaminhamentos dos movimentos sociais junto a 

deputados -, prepararam o caminho para a discussão do Plano Decenal. Enfim, como destaca 

Maia (2008), ao mesmo tempo em que colonizam o mundo da vida, os sistemas alargam as 

zonas de conflito e politizam as questões cotidianas. 

Também foi observada no estudo dos dois objetos a ocorrência da característica de 

transformação de preferências e enfoques pré-políticos. No caso do Plano Decenal de 

Educação, muitas foram as alterações em relação ao que os movimentos sociais propuseram 

inicialmente. Um caso emblemático foi a inclusão no Plano de mais um tema – o da educação 

carcerária, que gerou várias propostas. O tema só veio à tona na audiência regional de Juiz de 

Fora.  

Já no que se refere ao Parlamento Jovem, vários dos entrevistados destacaram como 

resultado positivo do processo a mudança de posição dos jovens. Isso fica claro na declaração 

de um parlamentar entrevistado, ao comentar as possibilidades de um processo de deliberação 

no âmbito virtual: 

 

Na política, é muito difícil. Depende do embate de argumentos, da pressão. Há 
muito o risco, também, de se aprovar, por exemplo, questões como redução da 
maioridade penal, pena de morte. Houve um Parlamento Jovem em que a redução 
da maioridade penal só não foi aprovada como proposta porque houve um debate 
político forte. Se fosse na Internet, iria passar. (Informação verbal)62. 

 

 Quanto à condição de que a deliberação vise à igualdade moral e política na 

participação dos envolvidos, detectou-se deficiências, ou “incompletudes”, conforme 

                                                 
62 Entrevista concedida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 19/10/2010. 



 

 

126 

 

apontado por Maia (2008), ao levantar restrições ao debate, como desigualdade de prestígio 

dos participantes e despreparo para a discussão do tema. No Parlamento Jovem de Minas, 

constatou-se a predominância de alguns participantes, especialmente de um dos monitores, 

cujos posicionamentos e contribuições tanto nos debates presenciais, quanto nos espaços 

virtuais foram em percentual muito maior do que os demais. A gestora do programa 

entrevistada apontou a prevalência de alguns participantes com maior visibilidade, sendo que 

um deles, inclusive, participou depois também da discussão do Plano Plurianual de Ação 

Governamental (PPAG), como relator. “Esse menino é um fenômeno. Participa de todas as 

atividades propostas, envia contribuições, apresenta novos temas para discussão e se envolveu 

tanto que depois foi relator no processo de discussão do PPAG” (Informação verbal)63. 

Também na discussão do Plano Decenal de Educação, constatou-se a prevalência da 

participação de alguns atores, a saber: representantes do Estado, dos servidores públicos da 

educação e dos professores da rede particular de ensino. Participação bem menor, por 

exemplo, foi a dos representantes dos estudantes e dos pais de alunos, pelo que se pôde 

depreender da análise de matérias publicadas no site da Assembleia. Desproporção que 

influenciou a competição dos discursos na esfera pública, bem como a forma de tratamento 

dos conflitos, fazendo com que muito da discussão girasse em torno do embate entre 

trabalhadores da educação e Poder Executivo. É o que demonstra a declaração de um 

deputado de oposição entrevistado. 

 

Eu tenho uma suspeita, inclusive, de que esta discussão do plano ajudou muito a 
mobilização dos professores. O debate foi mais qualificado. Sem tirar os méritos do 
sindicato, mas a gente tirou a máscara do que era a educação. No debate, fomos 
desconstruindo toda a encenação do governo. (Informação verbal)64. 

 

 A prevalência do embate entre trabalhadores da Educação e governo do Estado 

também transparece nas declarações de outro entrevistado, dirigente de um dos sindicatos 

envolvidos no processo. 

 

Acho que sempre vale a pena o processo de debate. Nas discussões, colocamos o 
governo na defensiva, durante todo este período. A educação se transformou em um 
dos calcanhares de Aquiles desse governo, acho que em função desse movimento. 
Depois veio a greve. Isso tudo criou condições. (Informação verbal)65.  

 

                                                 
63 Entrevista concedida em 26/10/2010, na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
64 Entrevista concedida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 17/11/2010. 
65 Entrevista concedida na sede do Sindicato, em Belo Horizonte, em 18/11/2010. 
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O mesmo entrevistado deixa claro que os segmentos mais mobilizados tiveram mais 

voz e visibilidade no processo de deliberação em torno do Plano Decenal, inclusive na 

reivindicação de que ele ocorresse. 

 

Nesse momento, surge um movimento que nós constituímos – Educação que temos. 
Educação que queremos -, no qual formulamos um documento, “Análise crítica do 
documento oficial do Plano Decenal de Educação”, elaborado ao longo de seis 
meses de discussão do Plano por 21 entidades dos setores sindical, estudantil, de 
instituições de ensino superior, gestores públicos. Foi uma boa articulação e com a 
criação desse movimento nós tensionamos com a Assembleia Legislativa, que já 
havia recebido o projeto, pressionamos e conseguimos realizar o Fórum Técnico. 
Tivemos, é lógico, o apoio de alguns deputados da oposição para conseguir 
tensionar. (Informação verbal). 
 

 Quanto às condições de alçar status político, ganhar visibilidade e conquistar 

reconhecimento público para resultar em ações (MAIA, 2008), os debates públicos dos 

processos estudados têm caracterizações diferenciadas. É fato que esta pesquisa não teve 

como objeto a cobertura feita pela grande mídia dos dois processos. Mas, através da memória 

dos processos levantada, pôde-se verificar que a discussão do Plano Decenal teve maior 

repercussão na imprensa do que o Parlamento Jovem de Minas, possivelmente por tratar de 

um projeto de política pública estadual, envolver movimentos organizados, além de abordar 

questões de carreira e salariais de servidores. E, mesmo na divulgação no site da Assembleia, 

o conteúdo dos debates do Plano Decenal mereceu maior espaço, enquanto as discussões do 

Parlamento Jovem tiveram cobertura menos detalhada e voltada mais para o aspecto 

pedagógico do processo.  

 Também chamaram a atenção nesta análise os procedimentos que resultaram nos 

documentos finais dos dois processos de deliberação. Ainda que tenha havido amplo debate, 

não foi verificada a ocorrência de um “consenso racionalmente motivado”, que seria objetivo 

da deliberação pública, conforme Cohen (2009). Nos dois processos, houve votação em 

plenária para a definição das propostas a serem incluídas nos documentos. Um episódio 

narrado por uma servidora que trabalhou na organização do Parlamento Jovem de Minas 

demonstra que houve disputa entre os jovens. 

 

Foi muito interessante. Depois das reuniões dos grupos de trabalho para a 
priorização das propostas que seriam levadas para a plenária final, à noite, no 
alojamento, os meninos não ficaram somente conversando amenidades, paquerando 
ou tocando violão. Estavam reunidos em grupinhos, com as propostas anotadas em 
papeizinhos, discutindo, defendendo suas posições, articulando para a votação do 
dia seguinte. Cada um queria que sua proposta ganhasse. (Informação verbal)66. 

                                                 
66 Entrevista concedida na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 26/10/2010. 
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 No que se refere ao Plano Decenal, o consenso era ainda mais problemático, pois as 

propostas dos movimentos sociais tinham sempre o contraponto dos representantes do 

Executivo e de deputados governistas. São situações que confirmam a consideração de Cohen 

(2009) de que não há garantias de formulação de razões consensuais, devendo a deliberação, 

neste caso, ocorrer por alguma regra de maioria.  

A ausência do consenso motivado pela razão, no entanto, não foi considerada motivo 

para que os objetos pesquisados deixassem de ser analisados no âmbito da deliberação 

pública. Mesmo porque a noção do “consenso” já vem sendo questionado por vários autores 

deliberacionistas (Dryzek; Niemeyer, 2006). Nesta linha, verificou-se que houve um “acordo 

racionalmente motivado”, com um processo de debate público e produção de resultado 

institucional. E, principalmente, os dois processos estudados foram, fundamentalmente, 

dialógicos. 

O estudo identificou, ainda, dentro da perspectiva cunhada por Bohman (2009), que o 

simples atendimento a condições procedimentais da deliberação pública não foi garantia de 

que os participantes considerassem o resultado convincente e com ele se comprometessem. 

Isso, porque maior do que o processo deliberativo e atravessando-o como um todo, havia 

questões mais amplas, da dinâmica política e de contexto social. Fato é que, durante a 

tramitação do projeto do Plano Decenal, as entidades foram, gradativamente, se afastando das 

discussões, por entenderem que as propostas que consideravam estruturantes perdiam força, 

em função da articulação da bancada governista. Houve uma desmobilização do movimento. 

Acrescente-se, ainda, que contribuiu muito para esta desmobilização o fato de que os 

servidores públicos da Educação iniciaram um forte movimento grevista, que passou a ser o 

espaço da discussão que vinha sendo feita, até então, no âmbito do projeto do Plano Decenal.  

Afirma Bohman que a deliberação é aceitável quando as razões da decisão são 

convincentes o bastante para motivarem a cooperação dos envolvidos, a qual depende de que 

os participantes se reconheçam no resultado, sintam que contribuíram e influenciaram na 

decisão, mesmo que não concordem com ela. E, após as emendas dos deputados, os 

movimentos sociais não mais passaram a se reconhecer no projeto que tramitava na 

Assembleia, como afirma o dirigente de uma entidade.  

 

Acho que as mudanças que foram aprovadas a partir de debate da sociedade civil 
são emendas de perfumaria. Por exemplo: colocamos “No prazo de dez anos, 
universalizar o ensino infantil”. O que passou foi: “A partir das possibilidades, o 
governo poderá universalizar o ensino infantil”. Falta a caracterização afirmativa, 
de cunho estratégico. O governo em nenhum momento se compromete. O mesmo 
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acontece no caso de execuções orçamentárias. Como não tem uma meta expressa 
no Plano que submeta o próprio Estado a assumir essas coisas, fica na 
possibilidade, depende da arrecadação. Então, não ficaram claras no plano as metas, 
o orçamento, os gastos do Estado. Tanto que não temos clareza de quanto é 
investido em educação hoje. Não ficaram claros, então, a transparência dos 
investimentos, as metas, os salários, a discussão em torno da escola referência. As 
questões centrais que nós colocamos foram deixadas de lado. (Informação verbal)67. 
 
 

 Já uma representante sindical que participou da discussão do Plano Decenal definiu 

assim o processo: “Não adianta fazer um diagnóstico correto, prescrever a receita, mas não 

ministrar o remédio. Foi o que o ocorreu com o Plano Decenal. Faltaram prazos, metas, 

enfim, o comprometimento do Executivo” (Informação verbal)68.  

Em novembro de 2010, quando o projeto estava em vias de ser arquivado, mesmo 

depois de todo o processo deliberativo, representantes de entidades entrevistados para esta 

pesquisa sequer sabiam do risco de arquivamento, em uma demonstração de que não mais 

estavam comprometidos com a discussão. De forma que a interação pública no processo não 

foi suficiente para produzir efeitos práticos que levassem os movimentos sociais a considerar 

as razões convincentes.  

Principalmente no que se refere ao processo de discussão do Plano Decenal, verificou-

se, como considerou Bohman (2009), que a deliberação não superou o constrangimento das 

ações, tendo os agentes tentado coordenar as atividades de modos particulares. Esta dinâmica 

foi percebida, por exemplo, no movimento das entidades para incluir no projeto questões 

específicas dos trabalhadores da educação. Ou, ainda, na articulação do governo nos 

bastidores para - orientando deputados governistas e a relatoria do projeto -, retirar da matéria 

obrigatoriedades no cumprimento de metas, investimentos e ações. 

E também no que se refere ao Parlamento Jovem, nota-se certa desconfiança dos 

participantes quanto aos resultados. Percebe-se que houve expectativa dos estudantes de que o 

processo de deliberação acarretasse em ações concretas do poder público. Ao ser questionado 

sobre se o Parlamento Jovem teria possibilitado a participação da sociedade nas discussões do 

Legislativo e na construção de políticas públicas, um participante respondeu: “Isso dependerá 

da atenção dada pelos parlamentares adultos às propostas elaboradas”. Outro afirmou:  

 

Possibilitou sim a participação da sociedade nas discussões do Legislativo. Na 
construção de políticas públicas, acredito que não, uma vez que o que foi produzido 
por esses jovens foram apenas propostas, mas não leis concretas que pudessem 
atender às carências do nosso Estado dentro dos subtemas levantados pelo 
Parlamento Jovem.  

                                                 
67 Entrevista concedida em 18/11/2010, na sede do sindicato, em Belo Horizonte. 
68 Entrevista concedida por telefone, em 18/12/2010. 
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 Há que se atentar, no entanto, para o fato de que, além da possibilidade de as propostas 

do Parlamento Jovem serem incorporadas à legislação estadual, o projeto também pode gerar 

ações do poder público em outros âmbitos. Em artigo já citado, Kelles e Marques (2010, p. 

37) classificam o Parlamento Jovem como “uma atividade de interlocução da sociedade 

organizada com o Parlamento”. Elas apresentam uma síntese dos resultados do Parlamento 

Jovem, dos anos de 2004 a 2008, demonstrando que vários foram os resultados práticos, como 

requerimentos a órgãos competentes e proposição de Projetos de Lei e Emendas (Ver 

ANEXO B). 

 Por sua vez, um deputado entrevistado afirma que, dependendo do teor, as propostas 

podem gerar ações diferentes: 

 

Tem proposta desse ano que já está na lei de resíduos sólidos. Cabe fazer o Estado 
cumprir. Então, não é caso de lei, mas de um requerimento ao Estado para que 
cumpra. Tem coisa que é de atribuição federal, sobre a qual não podemos legislar. 
Tem coisa que pode ser do âmbito municipal. Outra pode gerar emenda ao PPAG. 
Uma coisa que entrou como emenda ao PPAG 2004/2005, que veio como proposta 
do Parlamento Jovem, foi a extensão da alimentação escolar também ao ensino 
médio noturno. Outra foi promover revisão da formação do Conselho Estadual da 
Juventude. Foi uma proposta incorporada ao Plano Estadual da Juventude, que já 
virou lei. Só que o governo ainda não mandou o projeto de revisão. Temos que 
cobrar. Tem coisa genérica, do tipo “estimular os municípios a contratar 
associações de catadores de papel”. Na lei estadual, já fala que os municípios 
podem contratar as associações dos catadores. Então, a gente pode pegar essa 
proposta e encaminhar às Associações de Municípios. (...) Cada sugestão pode ir 
para um canto e não necessariamente se transformar em lei. Teve uma que pedia 
para a escola estadual ceder espaço para funcionamento de grêmio estudantil. Já 
tem lei que prevê isso. Então, fizemos requerimento para a superintendência de 
Educação, cobrando o cumprimento da lei.  Pode gerar ação política. (Informação 
verbal)69. 

 

Mas a deliberação dialógica levantada por Bohman não parece se aplicar aos processos 

estudados, no que tange às características de não requerer um saber especializado dos agentes 

e de estar aberta a todos os que desejem participar. Tanto no Plano Decenal, quanto no 

Parlamento Jovem, era necessário que os participantes tivessem conhecimentos específicos do 

tema discutido. No caso do primeiro processo, o conhecimento do projeto do governo e sobre 

questões específicas do setor da Educação era fundamental, sob pena de que o agente ficasse 

em desvantagem na discussão. Um assessor da Assembleia, ao comentar a qualidade da 

participação dos representantes de um segmento, afirmou: “Eles contribuíram muito pouco 

para o debate. Polemizaram em torno de questões que não tinham nada a ver. Acho que não 

                                                 
69 Entrevista concedida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 19/10/2010. 
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haviam estudado o projeto do governo. Não sei se de fato representavam aquele segmento” 

(Informação verbal)70. Já no PJ-Minas, os participantes receberam formação prévia para 

poderem participar. O que leva à reflexão de que, ao falar da não-exigência de conhecimento 

especializado, Bohman talvez se referisse ao saber científico, da Academia. 

Há que se lembrar, ainda, que, em ambos os casos, não havia abertura para que todos 

participassem. No PJ-Minas, eram os estudantes selecionados nos municípios. No Plano 

Decenal, os representantes das entidades envolvidas. E, neste último, para a etapa final, 

precisavam ser feitas inscrições, sendo que, conforme o regulamento, somente os 

representantes eleitos nas plenárias regionais e participantes inscritos como institucionais 

tinham direito a voz e voto na plenária final. 

Em suma, o que se pôde verificar na pesquisa foi que os processos presenciais 

estudados configuraram, sim, deliberação pública, atendendo a uma série de condições 

esperadas para tal. Principalmente, por terem se tratado de processos coletivos, cooperativos e 

dialógicos, em torno de um problema ou questão polêmica, envolvendo atores coletivos ou 

plurais na defesa pública de razões, com a transformação de argumentos e com vistas a um 

acordo racionalmente motivado. Por outro lado, é fato que houve condições da deliberação 

não atendidas, o que não descredencia o processo deliberativo, mas comprova que, como 

aponta Matos (2008), em casos concretos, há restrições ao debate e incompletudes no 

processo.  

 

 

5.3. Interação, participação e deliberação nos espaços virtuais 

 

 Se os processos analisados configuraram situações de deliberação pública, 

especialmente nos âmbitos presenciais, foi bem menor o cunho deliberativo de seus espaços 

virtuais específicos – hotsites, Consulta Pública, blog, curso de educação à distância, páginas 

e comunidades do Orkut. Pelos elementos levantados, verificou-se que o papel destes espaços 

pode ser considerado muito mais suplementar do que deliberativo.  

Os hotsites e o blog do PJ-Minas, por exemplo, são essencialmente informativos, com 

ampla gama de notícias sobre os eventos, programações, material de formação, documentos, 

entrevistas, palestras. Mas tiveram pouco espaço que permitisse manifestações e fomentasse o 

debate público. De forma geral, as manifestações dos participantes dos processos de 

                                                 
70 Entrevista concedida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 18/10/2010. 
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deliberação, quando inseridas, o foram no conteúdo das reportagens, adequadas ao formato e 

enquadramento jornalísticos. É fato que estas matérias, de certa forma, tentavam traduzir o 

debate público em torno dos temas, mas foram narrativas construídas e não houve no âmbito 

virtual interação entre os envolvidos que possibilitasse o debate, de fato.  

O que se percebe nestes espaços são propósitos, principalmente, de divulgação dos 

processos deliberativos, prestação de contas do que foi realizado, agendamento de atividades, 

disponibilização de dados e documentos relevantes. Não que tenham deixado de auxiliar os 

processos deliberativos. Com elevada gama de informações, contribuíram, principalmente, 

para a formação dos atores, de forma a capacitá-los a participar, para que tomassem 

conhecimento do que estava sendo feito e pudessem ter acesso a dados relevantes aos temas 

em discussão. Mas o debate público e a deliberação não se deram naquela esfera e sim de 

forma presencial. Foi o que afirmou, por exemplo, um parlamentar governista que participou 

ativamente da discussão do Plano Decenal. 

 
Não houve grandes impactos das ferramentas da internet. A nossa democracia ainda 
é muito representativa. O parlamentar vai, escuta e traz para a Assembleia. O 
movimento social vem para a Casa, quando interessa a ele. Vem presencialmente, 
faz a pressão. Nós tivemos várias reuniões com a casa tomada de professores. A 
questão presencial foi muito maior do que o virtual. A Assembleia tem muitos 
canais - a TV, o site, a rádio - mas a contribuição por esses meios é pequena em 
relação aos eventos presenciais. (Informação verbal)71. 

 

A bem da verdade, os próprios servidores da Assembleia responsáveis pela 

construção, atualização e acompanhamento do site, dos hotsites e do blog, reconhecem que 

estes não foram criados com propósito deliberativo ou para fins de debate público. Os 

hotsites, especialmente, em um primeiro momento, eram para a simples divulgação das 

informações. Depois, adquiriram também um caráter de apoio, tanto na preparação, quanto 

durante a realização dos eventos, como explica uma servidora que atua no Núcleo Web da 

Assembleia. 

 

Em um evento institucional, o papel do site, do núcleo Web da Assembleia em 
geral, é dar todo o suporte para que o evento aconteça da melhor maneira possível. 
Especificamente sobre o site, houve uma fase meio de transição, de uma mera 
informação disponível na internet, para que passasse a ser um ponto de referência 
na preparação do evento. Porque os eventos institucionais de maior porte, que têm 
interiorização, têm uma fase anterior muito rica, muito trabalhosa, de reuniões 
preparatórias, nas quais entidades e representantes fazem as discussões e vão 
construindo o evento em conjunto. E, aos poucos, o site foi sendo visto como este 
ponto de reunião, como este ponto de encontro da preparação do evento. Então, ele 
cumpre estas duas funções: a de dar visibilidade para o público em geral sobre o 
que está sendo discutido aqui e também de ser ponto de referência dos participantes 

                                                 
71 Entrevista concedida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 17/11/2010. 
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para encontrar ali as informações, os documentos, as discussões em torno daquele 
tema. (Informação verbal)72. 

 

 Também o hotsite do Parlamento Jovem teve função mais informativa e de 

divulgação, como comenta uma gestora do projeto. 

 

Sobre o hotsite, seria mais um material de divulgação e acompanhamento do 
Parlamento Jovem. O passo a passo do Parlamento Jovem. Para explicar o que é, as 
etapas que ele vai cumpir e permitir um acompanhamento do Parlamento Jovem. O 
hotsite também divulga o documento final, programação, as câmaras que estão 
participando. É para o cidadão em geral. A linguagem dele é jornalística e está na 
página da Assembleia. É uma página jornalística. (Informação verbal)73. 

 

 Da mesma forma, o blog do Parlamento Jovem tem um propósito informativo e de 

acompanhamento do programa, mas voltado para a divulgação das atividades das Câmaras 

Municipais. 

A realidade levantada na pesquisa confirma uma vantagem da Internet apontada por 

Gomes (2005), de permitir maior acesso direto do cidadão à informação pública e política, 

reduzindo o controle de caráter político-econômico e o filtro da grande imprensa. Um servidor 

da área de Comunicação da Assembleia também considera esta uma grande evolução e 

confirma que o propósito das ações de comunicação da Assembleia é essencialmente 

informativo. 

 

A Assembleia, dos anos 90 para cá, sempre trabalhou na ótica de prestar todas as 
informações para o cidadão. Antes da Internet, a gente tinha o fornecimento de 
informações mais para a imprensa, que fazia esta intermediação entre a instituição e 
o cidadão. Hoje, a gente tem alguns canais de comunicação mais direta, sem a 
intermediação da imprensa, com a TV Assembleia e o portal. E os dois veículos 
surgiram no mesmo momento, na metade dos anos 90. E vêm se aprimorando. A 
TV já tinha uma base muito própria, já que surgiu com a experiência acumulada de 
TV no Brasil de 50 anos. Enquanto que a Internet, quando surgiu, em meados dos 
anos 90, surgiu do nada. Não existia Internet antes. A Assembleia começou a ter 
página na internet em 95, no mesmo momento em que a Internet estava começando. 
Aprendemos, fazendo. (Informação verbal)74. 

 

Não foi verificado, no entanto, pelo menos no âmbito dos hotsites e blog, que tais 

espaços, através de ferramentas virtuais, tenham tido um papel muito relevante em agilizar e 

tornar mais fácil a participação do público, como cogita Gomes. Possivelmente, porque nos 

objetos estudados a interação presencial tenha sido responsável por quase todo o processo de 

debate e deliberação. Mas é fato que, em contrapartida, o acesso mais direto a notícias, 

                                                 
72 Entrevista concedida na Assembleia Legislativa de Minas Gerais em 25/11/2010. 
73 Entrevista concedida na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em 26/10/2010. 
74 Entrevista concedida em 19/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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documentos, programação de atividades e tramitação de projetos auxiliou a participação e 

acompanhamento, como destaca uma assessora da Gerência de Educação e Cultura, da 

Assembleia de Minas, ao comentar sobre o Plano Decenal.  

 

Creio que o pessoal que veio aos eventos tinha acesso a todas as informações, 
através da Internet. As pessoas se cadastraram para receber informações da 
tramitação do projeto. Às vezes, acontecia de entrar em pauta e depois sair e as 
pessoas cobravam. Ficavam sabendo que estava na pauta. Não sei se conseguiam 
entender o processo legislativo. Mas ligavam, cobravam, estavam acompanhando. 
Consultavam a tramitação pela Internet. Tinham o projeto destrinchado, explicado, 
e acesso a todas as propostas feitas durante o decorrer do processo. (Informação 
verbal)75. 

 

A facilidade de acesso às informações também é confirmada por um dirigente sindical 

que participou das discussões do Plano Decenal: “Eu, particularmente, utilizei o hotsite para 

me informar. Havia muitas informações sobre as discussões que fizemos. Tivemos acesso ao 

projeto e às informações. Acompanhamos permanentemente a tramitação do projeto” 

(Informação verbal)76. Mas, na avaliação do sindicalista, além do teor informativo, não houve 

grande contribuição dos espaços virtuais para a discussão, nem mesmo quando a iniciativa foi 

dos movimentos sociais.  

 

Criamos um blog e abrimos para contribuições. Vieram poucas contribuições. Acho 
que é possível fazer a discussão no âmbito virtual, mas não tínhamos condições de 
fazer uma divulgação maior do próprio blog, das propostas. As pessoas não se 
envolveram na discussão do plano, a não ser quem participava diretamente, estava 
na organização cotidiana. (Informação verbal). 

 

Percebeu-se que, no que se refere aos movimentos sociais envolvidos na discussão do 

Plano Decenal, ter havido tentativa de exploração das lógicas colaborativa, participativa e da 

desintermediação, características da Web 2.0. Mas, como observou Silveira (2009), se a maior 

abertura da Internet pode gerar plataformas deliberativas mais abrangentes, para tanto, é 

necessário que os principais grupos políticos que atuam nas sociedades presenciais estejam 

dispostos a esta abertura. Isso não ocorreu no caso do Plano Decenal. Da parte das entidades 

da sociedade civil e sindicatos, possivelmente, por ainda não haver uma cultura das redes 

sociotécnicas desenvolvida ou mesmo por falta de domínio das ferramentas. Da parte da 

Assembleia de Minas, também por esta cultura ainda estar em desenvolvimento, como pode 

                                                 
75 Entrevista concedida em 26/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
76 Entrevista concedida na sede do sindicato, em Belo Horizonte, em 18/11/2010. 
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ser verificado no Direcionamento Estratégico da instituição77. E também por haver ainda certo 

receio de que a desintermediação e a participação direta, propostas da Web 2.0, representem 

um conflito com a função representativa do Poder Legislativo. É o que se pode depreender da 

afirmativa de um dos coordenadores do planejamento de ações da Assembleia de Minas, no 

âmbito da Internet. 

 

O que a gente propõe agora com o trabalho de direcionamento é avançar no sentido 
de ter maior espaço para que haja uma interatividade entre a sociedade e o Poder 
Legislativo neste ambiente virtual. (...) Agora, não é uma tarefa fácil. Primeiro, a 
gente tem o princípio de que o Parlamento é a representação da sociedade. Vivemos 
em uma democracia representativa em que os deputados são eleitos para representar 
a população. Então, em última instância, na Assembleia, quem decide são os 
deputados. Eles que apresentam projetos – no caso de prerrogativa da Assembleia – 
analisam os projetos elaborados por eles, do Judiciário, Executivo e Ministério 
Público e aprovam ou não. Então, essa função do deputado, que é de deliberar, a 
gente não pode suprimir pela utilização do sistema de participação eletrônica do 
cidadão. Quer dizer, esta é uma ferramenta que o Poder Legislativo, no caso, está 
utilizando para balizar algumas decisões. (Informação verbal)78. 

 

Da mesma forma que ocorreu com os envolvidos no Plano Decenal, os participantes 

do PJ-Minas afirmaram ter acessado o hotsite e blog do projeto principalmente em busca de 

informações e para acompanhamento. Questionados sobre se haviam acessado, em algum 

momento, o site da ALMG, o hotsite ou o blog do Parlamento Jovem e com que frequência e 

finalidade, algumas das respostas foram: “Apenas utilizei o blog e o hotsite do PJ-Minas, para 

me informar mais sobre o projeto, bem como para encaminhar as notícias referentes ao PJ da 

minha cidade”; “Sim. Para conhecer o projeto e me atualizar”; “Sim, acessei. Pelo menos uma 

vez ao mês, com a finalidade de procurar temas novos para levar para os encontros com os 

jovens estudantes os quais estava monitorando”; “Sim, semanalmente. Para acompanhar o 

andamento do PJ e para fazer o curso à distância”. 

Alguns participantes do Parlamento Jovem consideraram, no entanto, que os recursos 

virtuais facilitaram a estadualização do debate, mas foi ressaltada a pequena participação 

nestes espaços. À pergunta “Para você, a Internet contribuiu de alguma forma para a 

participação, discussão e deliberação, durante o processo do Parlamento Jovem? De que 

forma?”, algumas respostas foram: “Não de forma significativa no municipal, e foi no 

estadual, a única forma. À exceção, é claro, dos dois dias da plenária final”; “Na minha cidade 

os canais eletrônicos de interação foram muito pouco utilizados. Houve grande empenho para 
                                                 
77 O Direcionamento Estratégico da ALMG foi lançado em 2010, com 16 projetos prioritários para os dez anos 
seguintes. Entre eles, estão projetos de: um portal de monitoramento e avaliação de políticas públicas; uso de 
novas tecnologias no relacionamento com a sociedade; desenvolvimento de um novo portal da instituição, mais 
interativo; ampliação de cursos de educação à distância.  
78 Entrevista concedida em 19/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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que as discussões por blogs, chats, comunidades e afins ocorressem... Mas não ocorreram”; 

“Não. As participações nos blogs foram mínimas e o vídeo que foi apresentado não serviu de 

base para a criação de propostas”; “Sim, aumentou a possibilidade de troca de informação e 

ampliou o debate”. Outra resposta interessante foi: 

 

Sim. De certa maneira, a internet é capaz de promover uma interação entre 
os participantes do projeto, tendo em vista que o mesmo acontece em várias 
cidades e o contato pessoal se dificultaria. O hotsite e o blog promoviam 
uma comunicação entre as cidades, e mais: nos mostravam como estava se 
dando o PJ nos outros municípios (mostravam os resultados parciais do 
projeto). Embora eu acredite que isso se deu de maneira bem limitada. 
Acredito que nem todos os participantes usufruíam e/ou acessavam tanto o 
hotsite e o blog. A participação ao meu ver deixou um pouco a desejar. É um 
ponto a ser aperfeiçoado: o acesso a essas ferramentas de comunicação e 
diálogo propostas pelo Parlamento Jovem. 

 

Uma vantagem levantada por Gomes (2005) que não foi encontrada nos objetos 

estudados foi a de possibilitar que a esfera civil fosse também produtora da informação 

política, eliminando o viés unidirecional, no qual a esfera institucional produz a informação e 

a esfera civil é somente receptora. Como já dito, a manifestação da esfera civil foi encontrada, 

principalmente, em narrativas jornalísticas. 

Merecem análise diferenciada a Consulta Pública online, realizada pela Assembleia 

para colher contribuições ao Plano Decenal de Educação, o curso de formação política à 

distância, feito pela Escola do Legislativo a fim de preparar os participantes do Parlamento 

Jovem para a etapa final do projeto em 2010, bem como a página e comunidades do 

Parlamento Jovem criadas no Orkut. A participação e as interações possibilitadas pelas três 

experiências serão os temas dos próximos tópicos de análise. 

 

 

5.3.1. Consulta Pública enquanto canal de participação direta 

 

De fato, a Consulta Pública possibilitou a participação direta e ampliada dos cidadãos, 

com sugestões de modificações no projeto do Executivo, aí sim, confirmando a vantagem da 

Internet de agilizar e facilitar a participação, ressaltada por Gomes (2005). Mas não se pode 

dizer que houve, ali, uma experiência de deliberação, pois as sugestões foram colhidas sem 

que houvesse interação entre os participantes e sustentação pública argumentos, ou 

consideração de outros argumentos. Afinal, ainda que fosse necessário apresentar uma 

justificativa, era de uma forma bem sintética, que não pode ser considerada justificação 
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pública de argumentos. Enfim, não foi um processo dialógico e nem houve debate público. 

Exemplos de contribuições dadas na Consulta Pública (MINAS GERAIS. Assembleia 

Legislativa, 2009d) foram:  

 
Sugiro uma revisão geral no nosso programa de ensino, visando fornecer aos alunos 
cursos com matérias práticas ligadas às realidades do século XXI, possibilitando 
habilitá-los profissionalmente. Justificativa: O desinteresse demonstrado pela 
grande maioria de nossos alunos se deve ao excesso de matérias teóricas totalmente 
desvinculadas das realidades do século XXI. Sugiro matérias profissionalizantes. 
(Sic) 

 

Regulamentação da profissão da através da Lei nº 9.696/1998 que, proporcionou a 
criação do sistema CONFEF/CREF’s; Legislação do exercício profissional; 
Estratégias de fiscalização e procedimentos. Justificativa: A valorização 
profissional do Licenciado em Educação Física, ao lado do crescente interesse da 
população para uma melhor qualidade de vida, tem levado à relevância desse 
profissional na sociedade. (Sic) 

 

É de fundamental importância que os professores sejam orientados no sentido de 
incrementar a leitura nas crianças em idade pré leitura e que o Estado adquira livros 
de qualidade para incentivar a leitura. (Sem Justificativa) (Sic) 

 

Fazer interação com o Tribunal da infância e juventude e Conselho Tutelar para 
definir modelos de parceria entre estas instituições, afim com que se aproxime mais 
pais, alunos e escola. Justificativa: A ausência dos pais e o seu isolameno da vida 
dos alunos é fato marcante e recorrente na vida escolar. Infelizmente, este número 
tem aumentado e a escola se torna vítima deste distânciamento. (Sic) 

 

Boa tarde. A implantação na integralidade da Lei Federal 11738/08 que instituiu o 
Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN) é de fundamental importância. Em M.G 
nem se discute a lei no momento. A referida lei deve levar em consideração a 
legislação estadual que instituiu o Plano de Carreira (Lei 15293/04 24horas 
semanais)Qualidade já!  (Sic) 

 

O que se pode afirmar acerca da Consulta Pública é que foi um canal a mais para 

colher contribuições, as quais foram juntadas às demais, dadas presencialmente, e submetidas 

ao debate público e ao processo de deliberação. Há avaliações de entrevistados de que as 

pessoas que já participavam dos processos presenciais do Fórum Técnico podem ter se 

apropriado da ferramenta para reforçar suas propostas. Por isso, não teria havido muita 

novidade. Já um servidor da Assessoria de Projetos Institucionais, que analisou 

preliminarmente as propostas enviadas pela Internet, é da opinião de que a consulta ampliou, 

sim, a participação da sociedade. 

 

Evidente que as pessoas que estavam se informando, acompanhando e participando 
do evento utilizaram a ferramenta da consulta pública para dar sua colaboração. 
Mas são pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de participar dos outros 
encontros e tinham a oportunidade de participar, talvez, do evento final. Não foi 
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uma mera repetição do que foi apresentado nos momentos presenciais. Nem foi 
demarcação de terreno para reforçar alguma proposta. Não senti que tivesse uma 
corrente que quisesse demarcar. Não houve esta tendência. Nós tivemos algumas 
colaborações de pessoas que nem participaram de eventos no interior. Que não 
tinham representações e que as proposições apareceram lá. (Informação verbal)79. 

 

Outro entrevistado, da área de Comunicação Institucional da Assembleia, considera 

que a Consulta Pública foi uma experiência piloto, cujo resultado alterou muito pouco o 

processo presencial, mas que será importante para que sejam aprimoradas futuras 

experiências. 

 

A grande novidade da consulta pública está mais no campo do processo legislativo 
que no campo da Comunicação. O número de participação foi ínfimo. Minas Gerais 
tem 15 milhões de eleitores e 200 participações é muito pouco. Mas é o início da 
experiência. O governo federal já vem fazendo consultas públicas, principalmente 
nas decisões das agências reguladoras. Na área do Poder Legislativo, são 
experiências muito iniciais ainda, mas a ideia é de que, cada vez mais, a 
Assembleia tenha ferramentas de participação; não de decisão, que não condiz com 
a existência de um parlamento. (Informação verbal)80. 

 

 Não foi possível levantar nesta pesquisa quais das propostas feitas através da Consulta 

Pública foram incluídas no projeto do Plano Decenal aprovado pela Assembleia. Isso, porque 

estas propostas foram incluídas no processo presencial de discussão, alteradas, ampliadas, 

reformuladas e não há como detectar a autoria, pelo documento final. Ainda assim, conforme 

avaliações de pessoas diretamente envolvidas na discussão, o que ocorreu mais foi o 

aproveitamento de algumas ideias, como afirmou uma consultora da Assembleia, da área de 

Educação, que analisou e sistematizou as propostas. 

 

Acho que a Consulta Pública serviu mais para sintonizar as principais questões que 
estavam em pauta. Foi o que a gente percebeu. Boa parte das propostas falava da 
remuneração dos profissionais da Educação, que era um tema importante. 
Sintonizou temas que seriam os mais polêmicos ou reivindicados nos momentos 
dos encontros presenciais. Em termos de conteúdo, não havia proposta totalmente 
nova. (...) De todas as sugestões apresentadas, do ponto de vista do conteúdo, 
praticamente não houve inovações. Os encontros presenciais foram muito mais 
relevantes. Uma coisa é a proposta como vem formulada e outra é a ideia que 
contém. Algumas ideias foram aproveitadas sim. (Informação verbal)81. 

  

O nível das contribuições via Consulta Pública remete à teoria de Fishkin (2002), de 

opinião bruta e opinião refinada. O que se pode depreender da pesquisa empreendida é que as 

sugestões colhidas estavam no patamar da opinião bruta, emitida sem processo de reflexão, 

                                                 
79 Entrevista concedida em 18/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
80 Entrevista concedida em 19/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
81 Entrevista concedida em 26/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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sem a necessidade de sustentação dos argumentos e, possivelmente, sem o acesso às 

informações corretas ou relevantes. Já as propostas advindas das discussões presenciais 

estariam no nível da opinião refinada, emitida depois de ser testada e confrontada com outros 

argumentos, bem como baseadas em informações depuradas. É o que aponta outra declaração 

da consultora.  

 

Minha avaliação é que, se houvesse uma etapa de formação, preparação, que desse 
mais elementos na hora da pessoa se posicionar, o resultado teria sido melhor. 
Havia muito comentário. Cerca de 30% das contribuições eram comentários e 
reivindicação e não propostas de fato. Você vê que as pessoas, às vezes, ainda não 
conheciam a ferramenta ou utilizaram mais para reivindicar. Não era essa a 
proposta da ferramenta. A ideia é que a pessoa fizesse uma coisa mais elaborada. 
(Informação verbal). 

 

A avaliação da consultora de que a “ferramenta” da Consulta Pública foi subutilizada 

remete ao alerta de Girardi Júnior (2009) de que a “conversação” nos espaços virtuais requer 

uma série de condições e implica em um “jogo simbólico” que envolve acesso, competências 

e capitais culturais, sociais, tecnológicos, simbólicos e econômicos, os quais são 

determinantes na relevância ou não das “falas”.  

Ainda assim, a Consulta Pública trouxe ganhos e novidades. Se poucos, em termos de 

propostas, pelo menos, enquanto experiência inovadora que veio a acrescentar no processo 

político e deliberativo, podendo possibilitar, no futuro, experiências mais aprofundadas de 

participação online. 

 

 

5.3.2. Educação à distância como experiência de qualificação e ampliação do debate 

 

 Outra experiência nova da Assembleia que possibilitou ganhos em termos de 

participação foi o curso de formação política à distância, promovido para preparar os 

participantes do Parlamento Jovem de Minas para a etapa final do projeto. A exemplo do que 

foi apontado por Lemos (2009), a análise demonstrou que a lógica comunicacional desta 

plataforma Web foi de produção e compartilhamento de conteúdos e não de consumo massivo 

para posterior discussão na esfera pública. Como ocorre nas esferas públicas, as interações 

observadas - ainda que resultantes de uma certa obrigatoriedade de participação, como já dito 

– foram no âmbito do diálogo, da partilha de ideias e de informações. 

 Em uma das atividades propostas, por exemplo, foi exibido um vídeo sobre o trabalho 

dos catadores de papel e apresentada a seguinte pergunta: “O que podemos fazer para 
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contribuir com o trabalho dos catadores?”. Nas respostas, percebeu-se certa sintonia de ideias 

e também a apresentação de sugestões, conforme algumas participações selecionadas: 

 

Primeiramente respeitando-os pois são pessoas normais como agente, em seguida 
ajudando-os separando o lixo, se conter vidro quebrado colocar em uma sacola e 
escrever vidro quebrado pra ajudar os catadores para que eles não se machuquem 
durante o trabalho!! E caso passam em sua porta ofereçam-os pelo menos uma copo 
de água. (Sic) 
 

Pra começar devemos reciclar todo o lixo, após a reciclagem devemos informa a 
eles o devido local de recolhimento ou entregar-lhes pessoalmente informando-os 
sobre alguns riscos corridos ou ate mesmo dando dicas de prevenções contra 
contaminações. (Sic) 

 

Acredito que o primeiro passo seja o reconhecimento destes sujeitos. Que sejam 
organizados em associações, capacitados e instruidos para medidas de prevenção de 
contaminações diversas. (Sic) 

 

 Há que se considerar, porém, que, apesar de promover o diálogo e a troca de ideias e 

informações, bem como contribuir para a formação política e cidadã, as participações nos 

fóruns não configuraram um debate público e muito menos tiveram cunho deliberativo. 

Aproximaram-se mais de uma conversação civil, ou de um livre opinar, como discute Gomes 

(2005) sobre a Internet. Não houve, ali, a troca pública de argumentos, nem o objetivo de se 

chegar a uma decisão racionalmente motivada sobre uma questão problemática ou de conflito. 

Tratava-se muito mais de uma defesa de opiniões.  

 Em contrapartida, pôde-se verificar a construção intersubjetiva de um discurso, a partir 

da troca de opiniões e experiências. Exemplos disso foram as participações colhidas a partir 

da apresentação de dados sobre a situação do lixo no Brasil. 

 

Eu acho que projetos que visam a Educação ambiental são muito importantes para a 
melhora da relação com o lixo pois toda solução para problematica do lixo começa 
nas pessoas, que estão produzindo o lixo e se as pessoas não tiverem consciencia do 
quão importante é o consumo, a destinação e o que podemos fazer com o lixo, elas 
não poderam ajudar com a questão do lixo. Projetos que visam a educação 
ambiental podem ser aplicados em todos os lugares, e de forma simples, as pessoas 
devem saber o que estão fazendo de errado, a respeito da forma como produzem e 
destinam olixo, porque isso é errado, quais consequencias a forma como ele age 
com o lixo geram para a sociedade, e como concertar isso, o que elas podem fazer 
para ajudar a resolver aos poucos os problemas do lixo. Penso que esses projetos 
podem tambem ir mais alem e dar um incentivo para as pessoas praticarem o que 
aprenderem em relação ao lixo, ajudar essas pessoas a colocar essas ideias em 
pratica. (Sic) 

  

Concordo com a colega (...) no que se trata da educação ambiental. Talvez essa seja 
o ponto principal que devemos focar para resolver muitas das questões ambientais. 
Vemos que a produção e consumo de lixo no Brasil é muito grande. Pode mos 



 

 

141 

 

relaciona-la com uma onda capitalista, que tende cada vez mais a aumentar: quanto 
mais comprarmos, mais lixo geramos. Quanto maior a demanda, maior a produção. 
É praticamente vencermos isso, mudarmos essa forma, esse sistema. Suas 
dimensões já adquirem carater hegemônico em nossa sociedade. O que fazer 
então?Uma das alternativas é o desenvolvimento sustentável. Investir em formas 
renováveis de produção é uma opção que vem adquirindo espaço em todo o mundo. 
Mas, apenas isso não bastaria, uma vez que nem tudo que produzimos, e 
consumimos pode ser reciclado. Como "negociar" com essa questão? Uma 
alternativa é investirmos em uma educação ambiental rígida, trabalhando com a 
cultura das pessoas, seus costumes nessa era capitalista, uma cultura de consumo 
extrapolado, desnecessário. Se reduzirmos o consumo, reduzimos a produção e o 
lixo em geral. Claro que isso tudo é passível de críticas, mas com críticas 
chegaremos a uma opção cada vez mais viável para resolvermos esses problemas. 
(Sic)  

 

Concordo com o colega (...) quando ele diz que a grande produção de lixo no Brasil 
está relacionada ao capitalismo porque nesse sistema o consumo é quase 
considerado uma coisa sagrada tanto que muitas vezes compramos coisas que não 
precisamos e que talvez jamais usaremos. Outra consequência do capitalismo é que 
como o objetivo é sempre lucrar mais não há a preocupação em se observar se a 
produção está de acordo com a demanda o que geralmente resulta em um grande 
desperdício especialmente quando se trata de alimentos. Acredito que a educação 
ambiental deve ter como foco evitar o desperdício pois isso além de uma questão 
ambiental também é uma questão social já que muitas coisas consideradas lixo por 
uns podem muito bem servir para outras pessoas mais necessitadas. Foi pensando 
nisso que nós, participantes de (...), tentamos levar um pouco mais de informação a 
respeito da reciclagem para crianças da nossa cidade pois acreditamos que é mais 
fácil moldar desde cedo cidadãos com melhores hábitos do que tentarmos mudar 
hábitos já enraizados em adultos. (Sic) 

 

A condição deliberativa de participação livre e sem coerções também não foi 

totalmente garantida, não somente por certa obrigatoriedade de participação – para 

recebimento de certificado do curso -, mas também porque o fórum tinha moderadores que, de 

certa forma, direcionavam, ou orientavam as discussões. Eram cobradas, por exemplo, 

respostas efetivas ao tema e incentivado que os participantes apresentassem suas opiniões e 

não somente informações dos conteúdos repassados. Intervenções do moderador, neste 

sentido, foram: 

 

Aproveitando o embalo dos comentários, me sinto quase obrigado a dizer que você 
não respondeu a pergunta. A pergunta se divide em três partes e você respondeu 
apenas uma das partes. E mesmo na parte que você respondeu, você não repondeu. 
O que é exercer o seu papel como cidadã? Fazer política e exercer o seu papel como 
cidadã são a mesma coisa? (Sic) 
 

Vi que você disse exatamente o que foi dito no vídeo, o que não tem problema 
nenhum. Mas o primeiro exemplo me causa certa estranheza. Enquanto os outros 
exemplos tratam claramente de negociações e acordos, o primeiro exemplo trata de 
uma escolha que, ao meu ver, pode ser bem pessoal e pode não envolver mais 
ninguém: eu, na minha casa, decido manter menos luzes acesas para diminuir 
minha conta de luz. Onde entra a política nisso? Segundo o exemplo do vídeo, 
quando pensamos em diminuir os gastos estamos fazendo política. Mas pensar não 
é uma ação pessoal e privada? No meu entendimento, corrija-me se for o caso, a 
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política acontece no espaço público, entre pessoas com interesses diversos. O que 
você pensa sobre isso? (Sic) 

 

  

 As intervenções do moderador no sentido de que os jovens dessem contribuições mais 

efetivas remetem à constatação de Girardi Júnior (2009) de que as conversações no 

ciberespaço, ainda que interconectadas, não garantem um processo dialógico, nem configuram 

uma esfera pública, uma vez que são, frequentemente, pouco críticas, a exemplo das que 

foram encontradas no curso à distância. Assim, se os espaços virtuais podem ampliar as 

condições de visibilidade e produzir “caixas de ressonância” para o debate público, isso 

depende de que os agentes sociais envolvidos possuam os recursos discursivos necessários e 

saibam explorar as possibilidades da lógica de compartilhamento e mobilização. 

  

 

5.3.3. Expressões do PJ no Orkut 

 

Espaços onde foi verificada participação mais livre, sem moderação ou 

direcionamento, foram as comunidades virtuais no Orkut. Mas, há que se levar em 

consideração o fato de não serem espaços oficiais da Assembleia Legislativa, mas criados por 

participantes do Parlamento Jovem, em função do projeto da instituição. Tais espaços, no 

entanto, contribuíram pouco para o debate e a deliberação públicos, possivelmente em função 

desta não-oficialidade. Propiciaram, sim, interação entre os participantes, mas de cunho 

totalmente informal, sendo que nas conversações, há pouca referência às discussões políticas 

do Parlamento Jovem.  

A informalidade, por sinal, pode ser percebida na linguagem das conversas que, além 

de ter a estrutura característica do Orkut e de outras redes sociotécnicas, em alguns 

momentos, chega a ser ininteligível, por se referir a situações e “bordões” compreensíveis 

somente para aquele grupo. Ou seja, as comunidades atuaram para estabelecer e fortalecer 

laços de amizade e pertencimento, abrigar lembranças de momentos divertidos, possibilitar 

troca de fotos e vídeos, permanência do contato entre os jovens, como demonstra o trecho que 

segue. 

 

foi muito bom conhecer todos vocês, saibam que vão fazer falta ta?, pq vocês todos 
são muito especiais :} 
beeijãO:* geeente 
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p.s.: deixem mensagem no msn na hora de adicionar, pq vai ajudar na hora da gente 
saber quem é, pode ser? [eu fiz tipo assim: falei quem é e que sou do PJ de (...)] ;)  
(Sic) 

 

 Em consonância com o que aponta Matos (2009), as interações nas comunidades do 

Orkut se deram na lógica das “conversações banais, informais e sociáveis”, das manifestações 

de carinho e do fortalecimento e manutenção dos laços sociais, que podem ter tanto caráter 

público, como privado. E, se é verdade que também as discussões políticas podem acontecer 

em tais contextos, o que se pôde verificar foi que os espaços formais criados e coordenados 

pela Assembleia Legislativa foram mais propícios a tais discussões e à deliberação pública.  

Desta feita, as experiências levantadas na pesquisa demonstram que as contribuições 

do ambiente Web para as interações e interlocuções que possibilitem avanços no debate e na 

deliberação públicos, estão, ainda, em um estágio inicial. Situam-se no âmbito da divulgação, 

do acesso à informação e da transparência, bem como da conversação civil, desengajada e 

desinformada. O nível de participação, em quantidade e qualidade, tanto na discussão do 

Plano Decenal de Educação, quanto no Parlamento Jovem 2010, indica que ainda há que se 

desenvolver uma cultura de participação online nos processos deliberativos.  

Enfim, como destaca Gomes (2005), ainda que ofereça possibilidades de participação, 

a Internet configura somente um recurso adicional em uma estrutura cultural e política já 

consolidada. Isso porque, como considera Amadeu da Silveira (2009), a esfera pública 

interconectada não é propiciada por ferramentas, mas por práticas sociais possibilitadas pelas 

novas técnicas.  

 Pelos elementos levantados nesta pesquisa, ainda estaríamos longe da configuração no 

ambiente Web das “esferas públicas realmente comunicativas”, idealizadas por Lemos (2009, 

p. 27). Nos espaços virtuais observados, a exemplo do que também constata o autor, 

características como participação, colaboração e conversação não significaram uma ação 

política efetiva.  

De fato, pode-se perceber que há, com as oportunidades da Internet, certa 

desintermediação no acesso às informações e aumento de poder de indivíduos e coletivos 

sociais, mas este estudo não traz elementos que permitam falar em reconfiguração ou 

alargarmento da esfera pública.  

Os achados desta pesquisa se alinham mais, portanto, com a linha seguida por Wolton 

(2005), de que de que as novas TICs são uma inovação técnica, mas, pelo menos até o 

momento, remetem à mesma sociedade das mídias de massa, não havendo ruptura social ou 
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cultural que respalde o argumento de uma revolução na comunicação ou de configuração de 

uma nova esfera pública. 

 Tal realidade não significa, porém, que as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação não contribuam para o aprofundamento da democracia. É inegável que a 

facilitação do acesso às informações, bem como a ampliação dos mecanismos de participação, 

podem ter papel importante na promoção do debate público, bem como impactar a 

deliberação pública e interferir na conformação da esfera pública. Há que se verificar, então, 

se e em que medida este aprofundamento da democracia se deu, a partir dos espaços virtuais 

relacionados ao Plano Decenal de Educação e ao Parlamento Jovem de Minas. 

 

 

5.4. Graus de aprofundamento da democracia 

 

O próprio universo em que estão inseridos os objetos desta pesquisa remete a uma 

reflexão sobre até que ponto podem os processos de deliberação e suas expressões nos 

espaços virtuais contribuir para o aprofundamento da democracia. Afinal, está na própria 

natureza do Poder Legislativo um modelo de democracia representativa, que, pelo menos em 

tese, não pressupõe a participação direta da sociedade nas decisões. Pelo contrário, neste 

modelo, o poder de decisão seria delegado aos representantes. 

 Em contrapartida, é fato que, cada vez mais, a sociedade cobra sua participação nas 

deliberações, pressiona por acesso às informações, justificação das ações dos representantes, 

prestação de contas, transparência e por mecanismos para se manifestar. Participação mais 

atuante que, sem dúvida, foi amplificada pelas ferramentas da Internet. Assim, como resultado 

de um processo histórico, aos poucos, o poder público e seus representantes se veem 

obrigados a se abrir à sociedade e a equilibrar tal abertura com sua função representativa. 

Tomando como parâmetro a escala apresentada por Gomes (2005) para avaliar como a 

Internet poderia atuar para concretizar o exercício da democracia participativa, pode-se 

afirmar, a partir desta pesquisa, que já está consolidado o nível mais elementar: de utilização 

da infraestrutura digital para o acesso do cidadão a serviços públicos e à prestação de 

informações pelo poder público e pelo sistema político. Fato é que, nos espaços virtuais 

estudados, como já dito, o que se verifica é a prevalência de uma gama enorme de 

informações do agente institucional e poucas manifestações dos cidadãos – que, mesmo 

quando existem, são, na maioria das vezes, conformadas por narrativas jornalísticas. 
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O segundo grau da democracia digital apontado por Gomes, em que há certa 

porosidade à opinião pública, na forma de sondagem, foi verificado em um estágio bastante 

inicial. Ocorreu na discussão do Plano Decenal, com a realização da primeira Consulta 

Pública da Assembleia, mas pode-se dizer que o nível de porosidade foi pequeno, tanto em 

função do número reduzido de participações, quanto da baixa qualidade dos argumentos 

apresentados e, ainda, devido ao pouco aproveitamento das contribuições. Tratou-se, na 

verdade, de um projeto piloto, um teste para consultas futuras com resultados mais 

significativos. O que existe, no âmbito deste grau de participação, é uma intenção da 

Assembleia de Minas de aumentar a porosidade, através da utilização das ferramentas da 

Internet, tendo esta como uma das diretrizes de seu direcionamento estratégico, que prevê a 

realização de enquetes e fóruns. Mas percebe-se, neste sentido, bastante cuidado e certo temor 

em suplantar a função do deputado, como afirma um consultor da instituição: 

 

É um processo em que a gente tem sempre que lembrar que o Poder Legislativo tem 
peculiaridades. A gente tem uma forma de organização que vem da democracia 
representativa. Então, a gente tem que agregar uma forma de participação da 
sociedade a esse processo representativo. É um assunto que está em evolução, em 
discussão e a gente não tem no mundo experiências que sejam muito conclusivas 
sobre isso. Então, é tudo muito inovador e, por isso, a gente tem que ter muito 
cuidado para não abrir novas formas de comunicação sem pensar em dar respostas 
para as pessoas que participam. Para incentivar outras novas interações, temos que 
publicar claramente quais são os desdobramentos da participação. Temos que ter 
claro como agregar a participação virtual com outras formas de participação 
presencial em eventos que a Assembleia já desenvolve. Então, há uma série de 
questões que têm que ser tratadas para que a gente consiga realmente avançar nesta 
área. (Informação verbal)82. 

 

  Há que se observar, neste sentido, o que Gomes (2005, p. 219) denomina “sinceridade 

deliberacionista do agente público”, na perspectiva de fazer prevalecer a opinião pública nas 

decisões finais. Não se verificou, por exemplo, um aproveitamento efetivo das contribuições 

da Consulta Pública no projeto final do Plano Decenal. Pelo menos, não há um diagnóstico 

sistematizado de como isso ocorreu. E, mais do que isso, conforme apontaram representantes 

de movimentos sociais, muitas das modificações propostas para o Plano resultantes do 

processo de discussão e deliberação foram alteradas ou suprimidas do projeto aprovado pelos 

deputados, em função das articulações do Executivo Estadual. Da mesma forma, muitas das 

propostas aprovadas pelo Parlamento Jovem não têm encaminhamentos efetivos, pois 

dependem de avaliação da consultoria da Casa e dos parlamentares. 

                                                 
82 Entrevista concedida em 15/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 



 

 

146 

 

 O terceiro grau de aprofundamento da democracia através da Internet foi verificado 

nos objetos pesquisados já em estágio bastante avançado. Observou-se nos espaços virtuais 

estudados um alto teor de prestação de contas e de informações sobre os processos a que 

estavam relacionados, com um propósito de transparência e atendendo-se ao princípio da 

publicidade. Mas, conforme apontado por Gomes como característica deste grau, não houve 

através dos espaços virtuais, sondagem significativa da opinião pública com o propósito da 

orientar as discussões e ações. Por sinal, este propósito essencialmente informativo e de 

prestação de contas é assumido pela instituição, como destaca um servidor da área de 

Comunicação. 

 

O que eu acho é que a Assembleia tem que garantir não a participação direta para 
decidir, mas a informação de qualidade, para que a população acompanhe os 
trabalhos. Por exemplo, explicar um projeto de lei apresentado, para que as pessoas 
entendam; em bom português, sem tecnicismo ou “politiquês”. Fornecer 
informação de qualidade (...). As ferramentas que estamos estudando são para que o 
cidadão possa participar mais. Mas tem um certo limite de participação. 
(Informação verbal)83. 

  

O quarto grau de aprofundamento da democracia, que seria o ideal da democracia 

digital, ainda está longe de ser atingido pelo Poder Legislativo, pelo que se pôde avaliar nesta 

pesquisa. Não se observou, por exemplo, que a instituição tenha se apoiado nos dispositivos 

eletrônicos de interação para se tornar mais porosa à participação popular.  Menos ainda se 

observou que, através dos espaços virtuais, a Assembleia tenha ido além do propósito de 

informar o público de suas ações; que tenha se utilizado de tais dispositivos para possibilitar à 

sociedade intervir deliberativamente na produção da decisão política.  

É bem verdade que há nos objetos observados elementos deste nível de 

aprofundamento da democracia, pois que ele engloba o primeiro, o segundo e o terceiros 

graus. É o caso, por exemplo, da utilização da plataforma de educação à distância para a 

realização de fóruns de discussão entre os participantes do Parlamento Jovem de Minas. 

Tratou-se de experiência em que o ambiente da Web foi utilizado para a interação 

argumentativa. Mas o grande avanço, que seria a intervenção da sociedade nas decisões, 

através dos espaços virtuais, não foi verificado.  

 Já o quinto grau da democracia digital, que corresponderia às teorias libertárias de 

democracia direta, através do voto eletrônico e rompimento com o sistema de representação 

política, é inexistente nos espaços observados. Pelo contrário, verificou-se um esforço da 

instituição para evitar esta expectativa por parte da sociedade, em uma avaliação de que 
                                                 
83 Entrevista concedida em 19/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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significaria retirar dos representantes políticos o poder delegado de decidir. Por isso, não 

haveria, ainda hoje, grandes experiências neste sentido, segundo afirma o mesmo servidor, da 

área de Comunicação. 

 

Fizemos pesquisa com o usuário e um estudo de melhores práticas em sites de 
poderes legislativos no Brasil e no exterior e constatamos que não há grandes 
experiências muito evoluídas de utilização de interatividade para tomada de 
decisões pelo parlamento. É mais para discussão. Tem uma experiência do 
parlamento inglês em que a participação da sociedade através da Internet pode ter 
um caráter determinativo. Ainda assim, os parlamentos pelo mundo afora não têm 
essa prática. É uma dificuldade de quase se substituir o parlamentar por uma 
participação direta, constituindo como que uma democracia direta. (Informação 
verbal). 

 

Para justificar sua postura de promover uma comunicação muito mais informativa do 

que interativa, a Assembleia se apoia também em uma avaliação de que não seria esta a maior 

demanda dos cidadãos, no que se refere ao uso das possibilidades da Internet pela instituição. 

Pelo menos, este teria sido o apontamento de uma pesquisa de satisfação com o site da 

Assembleia, realizada pela instituição. 

Para subsidiar o projeto de reformulação do site da Assembleia, a Gerência de 

Comunicação do órgão realizou pesquisa com os usuários, nos meses de junho e julho de 

2009. A pesquisa (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2009p) foi realizada através de 

questionários que eram respondidos no próprio site, totalizando 696 questionários. Para a 

pergunta, “O que deve ser melhorado no site?”, foram apresentadas 21 opções de resposta. Os 

resultados apontam que a maior demanda ainda é por informação. O item mais votado, com 

395 votos (56,8%), foi “Informações sobre transparência, cidadania e participação popular”. 

O segundo, com 364 votos (52,3%), foi “Sistema de busca”. O terceiro, com 306 votos (44%), 

“Integração do conteúdo com recursos multimídia como fotos, áudios e vídeos”. O quarto, 

com 293 votos (42,1%), “Informações a respeito do trabalho da Assembléia e dos deputados”. 

A resposta “Interatividade” aparece em quinto lugar, com 268 votos (38,5%). E somente três 

usuários (0,4%) afirmaram que o site precisava “Possibilitar maior interação da população 

com os deputados”. 

Os resultados da sondagem realizada pela Assembleia, assim como os achados desta 

pesquisa, indicam que, como afirmou Gomes (2005), a comunicação online não é garantia de 

democracia deliberativa, pois depende de que tal deliberação tenha efeito concreto na decisão 

política. Ademais, a utilização do ambiente Web para o aprofundamento da democracia 

participativa requer o atendimento a condições que vão além da simples disponibilidade das 



 

 

148 

 

ferramentas. Requer, por exemplo, acesso e habilidade no uso dos recursos, “capital cultural” 

e disposição do agente institucional para a abertura e participação direta da sociedade.  

Outra dimensão a influenciar o aprofundamento ou não da democracia deliberativa é a 

do embate de forças que se dá no âmbito das relações políticas e sociais. Embate este que se 

constitui das disputas de poder e de prestígio, dos jogos simbólicos, produções de sentido, de 

subjetividade e intersubjetividade, que permeiam toda a sociedade, bem como as relações 

desta com os sistemas.  Neste último caso, como em uma balança em precário equilíbrio, se a 

sociedade coloca mais peso e força a abertura à sua participação, do outro lado, os sistemas 

tendem a se fechar e limitar a interferência externa, em um movimento de autopreservação. É 

este jogo de forças que se buscará analisar no próximo item. 

 

 

5.5. Produção de sentido e subjetivação nos processos observados 

 

Este estudo observou, em certa medida, a configuração de novos espaços, ações e 

mecanismos de agir político, possibilitados por diversas variáveis, entre as quais os recursos 

das tecnologias de informação e comunicação. Verificou-se, conforme apontado por Linhares 

(2006), a ampliação do número de atores e surgimento de novas formas de participação, não 

diretamente ligadas a instâncias políticas institucionais e nem atravessadas pelas tradicionais 

relações de poder unilaterais e verticalizadas.   

Tais espaços, ações e mecanismos fugiram aos padrões idealizados pelos agentes 

institucionais, como foi identificado, por exemplo, nas páginas do Orkut criadas pelos 

participantes do Parlamento Jovem. Nelas, os jovens criaram um locus próprio, onde 

pudessem expressar, sem interferência, de forma particular e privada, suas identidades. Onde 

pudessem construir subjetividades, a partir da informalidade, da convivência e do grupal, em 

um contraponto à impessoalidade, às regras, formalidades e oficialismo do processo 

deliberativo do qual participaram. Fato é que limitaram a participação somente a eles e 

recusaram o acesso a coordenadores do projeto, como relatou uma gestora. “Era deles. Era um 

espaço deles. Tanto é que, por várias vezes, tentamos entrar, tentamos participar. Mas eles não 

davam bola” (Informação verbal)84.  

A criação destes novos espaços pelos estudantes também confirma a constatação de 

Signates (2006, p. 155) de que surgem novas esferas públicas que se prestam “à afirmação do 

                                                 
84 Entrevista concedida em 26/10/2010, na Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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indivíduo e de sua intimidade como refúgio último de um vivido/viver que já não mais se 

estabiliza em valores locais respaldados pela tradição”. Enfim, ainda que permaneça a 

mediação, nos novos espaços criados no ambiente virtual, houve interações e produções de 

sentido que transbordaram as respostas pretendidas pelo agente institucional. Nelas, os 

usuários assumiram novo papel, passando a sujeitos do processo, como observou Fausto Neto 

(2009).  

Derivação semelhante pôde ser identificada no resultado da Consulta Pública sobre o 

Plano Decenal. As contribuições pela Internet surpreenderam os servidores da Assembleia, 

pois, diferente do proposto, os usuários não se utilizaram da ferramenta somente para 

apresentar propostas de modificação ao projeto, ainda que esta finalidade tivesse sido 

claramente colocada. Em uma resposta inesperada, se apropriaram daquele espaço também 

para manifestar suas opiniões e fazer um debate mais amplo sobre a qualidade da educação e 

as condições salariais e de trabalho dos trabalhadores da educação no Estado de Minas Gerais, 

conforme exemplificam as duas contribuições relacionadas abaixo.  

 

A Educação em Minas só conseguirá atingir suas metas e objetivos quando o 
principal profissional envolvido, o professor, receber salários dignos da grandeza e 
importância de sua função. Justificativa: Profissionais mal remunerados, levando a 
frustrações e decepções, impossibilitados sequer de constituir família, já que com 
tal salário isso se torna inviável. 

 

Administrar as escolas estaduais como se fossem escolas particulares, visando 
qualidade "mesmo" no ensino. Professores bem remunerados, escolas com boa 
estrutura e cobrança de resultados. Justificativa:  O aprendizado dos alunos é muito 
baixo. Os alunos cumprem horário nas escolas. Um aluno do ensino médio não 
entende um artigo de qualquer revista de informação, nem mesmo de um jornal. 
(Sic) (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2009d). 

 

Como já constatado, não somente na Consulta Pública, mas no desenrolar de todo o 

processo de deliberação em torno do Plano Decenal, o que se verificou foi a construção de um 

discurso que se descolou de seus sujeitos e adquiriu contornos de demanda geral. Tratou-se de 

um argumento claramente originado nos movimentos dos trabalhadores da educação - pelo 

que se depreende das reivindicações e justificativas apresentadas -, mas que foi assumido pela 

maioria dos participantes da deliberação oriundos da sociedade civil. Situação esta que 

demonstra uma interdiscursividade, a qual, como disse Fausto Neto (2009, p.3), resulta de 

“feixes de relações que se estruturam em redes complexas de discursividades e de 

funcionamentos dos signos”.  

Esta produção de sentidos resultante da interdiscursividade e das relações e interações 

nos processos deliberativos e deles com a sociedade - na qual produção e recepção não têm 
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controle dos efeitos -, operaria, então, como um dispositivo. Um dispositivo atravessado por 

linhas de força; linhas de poder, saber e subjetividade, identificadas nas deliberações em 

análise, conforme será discutido a seguir.  

 

 

5.5.1. Correlação de forças 

 

No decorrer desta pesquisa, inúmeros foram os momentos em que se verificou que, 

para além das características da comunicação pública e da deliberação pública, das novas 

lógicas do ambiente Web e das interações em rede, os processos observados eram 

atravessados de forma determinante por linhas de força, em uma disputa não somente de 

argumentos, mas de projetos, de visões de mundo, por poder, visibilidade, ganhos concretos 

ou simbólicos. Foi a partir desta compreensão que se tomou a teoria dos dispositivos como 

um operador de análise, buscando-se identificar nos objetos pesquisados as três grandes 

instâncias do dispositivo apontadas por Deleuze (2009): saber, poder e subjetividade.  

A exemplo do que destacou Deleuze ao interpretar o dispositivo de Foucault, também 

os processos pesquisados não se relacionavam a sistemas homogêneos, mas eram constituídos 

de múltiplas linhas de força de diferentes naturezas, se aproximando e se afastando e  

constituindo processos em desequilíbrio. Características percebidas com maior relevância na 

discussão do Plano Decenal, na qual o processo deliberativo envolveu atores diversos, com 

demandas diferenciadas e que disputaram entre eles e com o Executivo para fazer prevalecer 

suas propostas e posições.  

Estes atores, ou sujeitos plurais, levaram para o processo de deliberação seus próprios 

regimes de enunciados, com demandas, posições e lógicas específicas, os quais, por sua vez, 

adquiriram autonomia e, a exemplo do que ocorre na “comunicação sem sujeito”, ganharam 

contornos de princípios generalizados, independentes de sujeitos e objetos. Desta feita, 

reivindicações específicas de categorias ou grupos sociais, como o piso salarial nacional para 

o magistério, qualificação dos professores, educação de qualidade no campo, passaram a ter o 

caráter de demandas da sociedade como um todo.  

Mas, para ganharem legitimidade, tais enunciações precisaram se adequar, ainda, a 

outro regime de enunciados, o do próprio processo deliberativo na Assembleia, com suas 

regras, lógicas, critérios e conformações próprios. Ou seja, os enunciados tinham que se 

conformar aos padrões do discurso político, do processo legislativo e da deliberação pública. 

Os que melhor se “enquadravam” tinham mais chances de ser “iluminados” pelo “regime de 
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luz” do dispositivo, ganhando relevância na troca de argumentos, força nas negociações e 

maior visibilidade.  

Assim, retomando-se a afirmativa de Deleuze (2009), de que “Cada dispositivo tem 

seu regime de luz, maneira pela qual a luz cai, se esfuma, se expande, distribuindo o visível e 

o invisível, fazendo nascer ou desaparecer um objeto que não existe sem ela”, pode-se 

compreender por que, ainda que houvesse a intenção deliberacionista de igualdade de 

participação, alguns atores tenham obtido maior visibilidade de seus discursos, demandas e 

lógicas, em detrimento do “silêncio” de outros.  

Tratava-se, na realidade, de uma disputa não somente por reconhecimento e prestígio 

entre os pares da deliberação, mas para alçar o patamar midiático, obtendo reconhecimento 

público. E, nesta disputa pela “luz”, características como maior organização e mobilização, 

capacidade argumentativa, acesso a dados e informações, domínio de ferramentas, foram 

fatores determinantes, tendo ficado evidente a preponderância dos enunciados dos 

trabalhadores da educação sobre os demais movimentos sociais envolvidos. Em contrapartida, 

também os enunciados do Poder Executivo se colocaram sob o “regime de luz” e ganharam 

visibilidade e reconhecimento. O que se deveu, em grande parte, a variáveis como acesso a 

dados, domínio de ferramentas técnicas e discursivas, poder de articulação junto a deputados - 

principalmente em função da maioria governista na Assembleia -, penetração na imprensa. 

 Portanto, no processo deliberativo do Plano Decenal, a dimensão do “saber” 

relacionou-se ao conhecimento das lógicas, critérios, procedimentos e instrumentos 

característicos do processo legislativo e do campo político, bem como ao acesso aos dados e 

informações relevantes à discussão. Conhecimento este construído previamente, mas também 

intersubjetivamente, no decorrer da deliberação, acarretando em derivações e ações. E, neste 

sentido, constatou-se a vantagem de atores do Executivo e de alguns movimentos sociais, 

mais articulados e com maior experiência e interlocução no dia a dia da Assembleia 

Legislativa. Um deputado entrevistado deixa clara esta vantagem, ao comentar não somente a 

discussão do Plano Decenal, mas também o papel da Comissão de Participação Popular. 

 

A ideia foi cavar espaço para discussões que fizessem diferença na vida do cidadão. 
Então, todos os projetos de cunho orçamentário têm que passar pela Comissão. Os 
segmentos organizados, principalmente os afetos às políticas públicas, estão 
acompanhando, fiscalizando, revisando e alterando projetos que tratam de políticas 
públicas do Estado. O grande legado da Comissão é esse: popularizamos o debate 
de políticas públicas para segmentos organizados. Lógico que o processo é aberto a 
todos os cidadãos, mas a experiência que a gente tem é que segmentos que têm 
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maior tradição de acompanhamento se apropriaram mais deste mecanismo de 
participação. (Informação verbal)85. 

 

 Já no que tange à dimensão do poder, cabe lembrar a definição de Agamben (2009, p. 

3, tradução nossa) de que o dispositivo constitui o “conjunto das instituições, dos processos de 

subjetivação e das regras em que se concretizam as relações de poder” 86. No âmbito dos 

movimentos sociais, esta dimensão pôde ser verificada na capacidade de organização, no 

poder que tinham de representar e reunir grandes grupos em torno de suas demandas 

específicas; de levar muita gente aos debates presenciais, negociar e pressionar os deputados e 

governo; de obter espaço nos veículos de comunicação. Ou, ainda, relaciona-se aos setores 

que possuíam mais “armas” para negociar e pressionar. Em todos os sentidos, verificou-se a 

preponderância dos trabalhadores da educação. Primeiro, porque haviam se articulado 

previamente, com a criação do movimento “Educação que queremos”. Segundo, porque 

representavam uma categoria com muitos trabalhadores e que se estendia por todo o Estado. 

Terceiro, por terem os sindicatos da categoria longa experiência de organização e negociação 

com o Executivo. E, por fim, porque a categoria já ameaçava uma greve, usando-a como 

instrumento de negociação. 

 Mas também o Executivo se destacou, na dimensão do poder. Primeiro por ser um 

poder oficialmente constituído e ter em mãos grande estrutura técnica e física para consolidar 

seu regime de enunciados. Segundo, pelo grande poder de barganha que possuía junto aos 

deputados, pois, além da evidente maioria governista na Assembleia, é inerente ao jogo 

político na Casa a utilização de cargos e emendas ao orçamento como instrumentos de 

negociação. Exemplo do poder do governo foi que um deputado da base governista era o 

presidente da Comissão de Educação e o relator do projeto do Plano Decenal. Outra prova 

contundente disso foram as diversas alterações e supressões no projeto de propostas oriundas 

dos movimentos sociais, ainda que tivessem sido frutos de um legítimo processo de 

deliberação pública. Por fim, mais do que os movimentos sociais, os representantes do 

Executivo possuíam maior abertura para alçarem seus discursos ao patamar midiático, tanto 

por uma tendência da mídia – inclusive a da Assembleia - a buscar as versões oficiais, quanto 

por maiores investimentos financeiros em campanhas publicitárias.  

Mas, como apontou Deleuze (2009), se o dispositivo tende ao fechamento, a uma 

circunscrição por linhas de força, em uma reação, por outro lado, criam-se “linhas de fuga”, as 

                                                 
85 Entrevista concedida em 19/10/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
86 (...) el conjunto de las instituciones, de los procesos de subjetivación y de las reglas en que se concretan las 
relaciones de poder. 
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quais, através de um processo de subjetividade construído no interior do dispositivo, 

produzem “linhas de ruptura”, capazes de dar origem a novos regimes, novas lógicas, novas 

produções de sentido.  

Este processo ficou claro na discussão do Plano Decenal. Quando as linhas de força 

delineadas pelo governo se tornavam intransponíveis; quando os movimentos sociais 

consideraram que todas as suas propostas estruturantes haviam sido modificadas ou retiradas 

do projeto em tramitação, começaram a romper com a lógica e as regras do dispositivo da 

deliberação. Afastaram-se do processo, deixaram de se comprometer com a decisão final e 

passaram a fazer a discussão e as negociações em outra esfera, a do movimento grevista dos 

trabalhadores estaduais da educação. O dirigente de um sindicato comentou esta situação. 

 

Do meu ponto de vista, o movimento social, depois que acabaram os debates, se 
desarticulou. Houve desarticulação do movimento. A greve ajudou e a mudança da 
direção do Sind-UTE também. A não-inclusão de emendas estruturantes criou uma 
situação de um plano simplesmente para constar; que não vai alterar de forma 
profunda a educação de Minas; um plano meramente figurativo. Isso também 
desarticulou. E a própria Assembleia, com o processo eleitoral, teve dificuldade de 
estabelecer a dinâmica do trabalho. (Informação verbal)87. 

 

 Já no que se refere às linhas de força que atravessaram a deliberação no Parlamento 

Jovem de Minas, observou-se que nas dimensões do saber e do poder, tiveram um caráter 

muito mais particularizado. Verificou-se que os jovens participantes que possuíam maior 

conhecimento do tema e do processo de deliberação, maior capacidade discursiva e de 

articulação, conquistaram mais visibilidade e poder de negociação. Mas, como não 

constituíam atores coletivos, não foram identificados regimes específicos de enunciados. 

 A função estratégica e as relações de poder do dispositivo revelaram-se mais em 

algumas situações isoladas relativas ao PJ-Minas, levantadas durante as entrevistas. Sabe-se, 

por exemplo, de episódios em que Câmaras Municipais não se interessaram em participar do 

projeto por considerarem seus dirigentes que a Assembleia estaria utilizando-o para promover 

deputados. Outra situação foi de denúncias de estudantes de que políticos de sua cidade 

estariam usando o Parlamento Jovem Municipal para fazer campanha eleitoral. 

No âmbito da subjetividade, no entanto, identifica-se no Parlamento Jovem um 

processo de subjetivação que deu origem a linhas de fuga. Foi o que ocorreu na criação de 

comunidades no Orkut. Em uma espécie de rebelião contra a oficialidade e o 

procedimentalismo do PJ-Minas, os participantes criaram novos dispositivos, cujas principais 

características foram justamente a informalidade, a individuação, os laços afetivos, o privado.  
                                                 
87 Entrevista concedida em 18/11/2010, na sede do sindicato, em Belo Horizonte. 
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Deve-se ressaltar que, para além dos objetos observados, o fato é que a Assembleia é, 

por natureza, um espaço atravessado por linhas de força e relações de poder. Cabe lembrar 

que, enquanto de um lado, a sociedade pressiona por voz, poder de decisão e transparência 

nas ações do Legislativo, de outro, a instituição trabalha para se abrir, mas somente até o 

ponto em que permaneça garantida a função de representação de seus parlamentares.  

Sem contar que os próprios deputados travam dia a dia uma disputa de argumentos, 

influência, por visibilidade, legitimidade e eleitorado. Deputados estes referenciados em 

regimes próprios de enunciados, quais sejam os de seus partidos, grupos políticos e setores 

sociais que representam. Acrescente-se a isso o embate permanente entre governo e oposição, 

que impacta o cotidiano do Legislativo, acarretando em obstruções dos trabalhos, vetos a 

projetos, “bate boca” no plenário e nas comissões. O Plano Decenal, por exemplo, durante 

muito tempo, deixou de ser colocado na pauta de votação. Foi o que apontou, antes da 

aprovação do Plano, um parlamentar da oposição, que não compartilhava da avaliação dos 

movimentos sociais de que as questões estruturais haviam sido retiradas do projeto. 

 

No geral, o Plano, como um todo, da forma como foi votado na Comissão, com as 
emendas, ficou bom. A prova disso é que a tramitação parou. Mais de 60% do 
Plano veio de propostas da sociedade civil. Eu acho que, na verdade, o governo 
perdeu o controle sobre a Comissão de Educação. O próprio relator, que é da base 
do governo, teve hora que não aceitou cabresto. Ele peitou alguma coisa. Então, o 
conteúdo final não é do agrado do governo. Na minha visão, da forma como está o 
plano, o governo não aceita. (Informação verbal)88. 

  

Também estão em disputa, cotidianamente, os temas, projetos e demandas a serem 

colocados sob o “regime de luz” do dispositivo do Legislativo; que vão merecer a atenção de 

deputados, imprensa e dos próprios movimentos sociais e ser alvos de processos deliberativos. 

É nesse sentido que movimentos mais organizados e mobilizados têm melhores condições de 

colocar em pauta suas reivindicações, enquanto outras demandas permanecem praticamente 

“invisíveis”, a não ser que fatos de repercussão as tragam à tona ou que sejam inseridas em 

regimes de enunciados de atores com força e visibilidade naquele espaço. 

Nesta disputa por espaço nas discussões do Legislativo, algumas questões têm 

preponderância. Foi o que ocorreu quando da greve dos trabalhadores estaduais da educação, 

que se tornou o centro dos debates e prejudicou não somente a deliberação em torno do Plano 

Decenal de Educação, mas também o Parlamento Jovem. “A greve dos professores atrapalhou 

muito principalmente a fase municipal do projeto(...)”, relatou um estudante que participou do 

PJ-Minas.  
                                                 
88 Entrevista concedida em 17/11/2010, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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Também o período eleitoral interferiu nos trabalhos de deliberação, situação já 

esperada no Legislativo, uma vez que, sempre, durante os meses de campanha, além da pouca 

frequência dos deputados em plenário, quando há quórum para as reuniões, a prevalência é do 

debate político-eleitoral. A interferência da greve e das eleições no processo de deliberação do 

Plano Decenal foi apontada por um deputado da base governista, que já previa a aprovação do 

projeto depois de passado este período. 

 

Se não for aprovado, vamos começar da estaca zero de novo. E aí os atores não 
serão os mesmos. (...) O governo, inclusive, analisou o plano e sinalizou que está 
satisfatório, não tendo grandes impactos. Em todos os impactos que tinha, o 
governo cedeu. Inclusive na questão do plano de cargos e salários. Está além do 
piso nacional. Não aprovou primeiro pelo problema da greve. Ficamos no impasse 
do que era prioridade. Votou-se primeiro o plano de cargos e salários. Depois, veio 
o processo eleitoral e estamos agora no pós-eleições. Mas é um assunto que não 
tem grandes polêmicas mais. A oposição já avaliou que houve conquistas do 
movimento social. Dá para votar este ano. (Informação verbal)89. 

 

 Por fim, deve-se ressaltar que as linhas de força que atravessam os processos de 

deliberação na Assembleia interferem na própria cobertura dos veículos de comunicação da 

instituição. Nas matérias jornalísticas do site, dos hotsites e blog dos processos observados, 

verifica-se, sim, a presença das manifestações dos movimentos sociais. Mas há uma 

conformação das divergências ao formato jornalístico, na forma de uma pacificação dos 

conflitos. Apresentam-se as posições de cada lado, mas como uma diferença de opiniões e não 

como um confronto de projetos, de regimes de enunciados. Ademais, mesmo com uma 

aparência de imparcialidade jornalística, as matérias divulgadas deixam entrever o propósito 

de promoção da imagem de um Legislativo cidadão, transparente e participativo. 

Na matéria sobre a aprovação do Plano Decenal, por exemplo, há uma simples menção 

a críticas dos movimentos sociais quanto aos investimentos em Educação, mas, no geral, 

percebe-se a clara intenção de exaltar a construção do projeto com a participação da 

sociedade, ficando praticamente “invisível” a insatisfação de entidades que participaram do 

processo deliberativo. A reportagem completa consta do ANEXO A desta dissertação, mas o 

trecho reproduzido abaixo dá uma ideia desta pacificação. 

 

(...) A análise do plano na ALMG foi feita através de várias iniciativas que 
contaram com a participação popular, como audiências públicas, um debate 
público, consulta pública e um fórum técnico. Ele foi aprovado em 2º turno com 31 
emendas, sendo 28 da Comissão de Educação (emendas n°s 1 a 25, 27 a 30 e 32); e 
três (emendas n°s 35 a 37) apresentadas durante a discussão em Plenário. (...) 
Originalmente, o plano tinha 11 temas, mas, por sugestão dos participantes do 

                                                 
89 Entrevista concedida em 17/11/2010, na sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 
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fórum técnico, foi incluída a educação nos sistemas prisional e socioeducativo. O 
PL 2.215/08 foi apresentado em cumprimento à Lei Federal 10.172, de 2001, que 
determina aos Estados, Distrito Federal e municípios a elaboração de planos 
decenais de educação, com base no Plano Nacional de Educação. Durante a análise 
do plano decenal pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, 
os deputados incorporaram outras sugestões do fórum técnico, apesar da crítica 
dos movimentos sociais de que não foram ampliadas as receitas destinadas à 
educação. Diversos prazos e metas previstos pelo Executivo para o atendimento de 
demandas do setor foram revistos, em muitos casos atendendo a sugestões 
apresentadas no evento. (...) (MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa, 2010j, 
grifo nosso). 

 

 Como verificado até aqui, as relações de força presentes nos processos de deliberação 

em análise se dão em feixes que se estruturam em redes complexas de interdiscursividade e 

produções de sentido. São características inerentes às redes sociais, que atravessam tanto as 

interações presenciais quanto as possibilitadas pelo ambiente da Internet, as redes 

sociotécnicas. Os elementos das redes sociais percebidos nos processos de deliberação desta 

pesquisa são abordados na próxima categoria de análise. 

 

 

5.6. Redes sociais e os processos de deliberação pública 

  

Os processos estudados revelaram-se estruturados por uma rede instável de interações 

que seguiram a lógica de determinadas regras de funcionamento, correspondendo à definição 

de rede proposta por Pierre Musso (2004). De fato, a deliberação em torno do Plano Decenal 

ocorreu em várias redes de interação. Primeiramente, entre o Executivo e gestores de 

Educação, no Congresso Estadual de Educação, cujas discussões deram origem ao Plano 

Decenal elaborado pelo governo do Estado. Depois, entre os atores dos movimentos sociais 

que se articularam no movimento “Educação que queremos” para elaborar o documento de 

sugestões de modificações no Plano. Em seguida, em todo o processo deliberativo promovido 

no âmbito da Assembleia Legislativa, seja na fase preparatória, seja durante o Fórum Técnico 

e na tramitação do projeto.  

Percebeu-se que as interações ocorridas não foram estáveis, sendo, em alguns 

momentos, de construção conjunta e colaborativa e em outros, de disputa entre os 

movimentos, deles com o Executivo e com deputados e entre parlamentares da base 

governista e da oposição.  

Esta rede instável de interações pôde ser verificada também nos espaços da Web 

relacionados à deliberação em torno do Plano Decenal, mas não de forma tão contundente 

quanto nos processos presenciais. Foi observada no hotsite, especificamente nas matérias 
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jornalísticas que relataram as posições divergentes entre Executivo e movimentos sociais, ou 

entre os deputados governistas e de oposição, mas, conforme já relatado, sempre apontando 

para um suposto acordo. Em contrapartida, a instabilidade se revelou de forma mais clara nas 

contribuições advindas da Consulta Pública, nas quais foram diversas as críticas ao Plano, à 

política educacional do Estado e ao próprio processo de deliberação, como pode ser visto nas 

contribuições apresentadas abaixo. 

 

o espaço disponibilizado não atende as espectativas. logo não é possível colaborar 
com sugestões essa consulta tende ao fracasso. Justificativa:  Mais uma vez será 
imposta uma política educacional que busca estatistica para o governo, e não o 
resultado educacional do aluno.  

 

sugiro uam revisão geral na área da educação estadual, repensar os programas e 
projetos, desenvolvidos, que em sua maioria ficam a preços altissimos, e quase 
nunca chegam ao aluno, otimizar os gastos e lembrar de investir tambám nos 
servidores administrativos, da SEE e SREs que estão nos bastidores, trabalhando 40 
horas semanais e recebendo apenas R$ 660,00 mensais, dsde junho de 2.000. 
podiam estipular uma data base, para que nã fiquem em uma miséria tão grande. 
Justificativa:  Conseguir preencher os quadros desses estabelecimentos, para que 
possam levar os serviços a estarem em dia, beneficiando a todos os servidores, 
inclusive os professores, que se encontram com sua vantagens paradas, por falta de 
quem tome as providências, com esses valores de salários, os servidores nomeados 
não tomaram posse e os que já tomaram estão se exonerando. Nós, os poucos que 
restamos estamos pedindo socorro! (Sic) (MINAS GERAIS. Assembleia 
Legislativa, 2009d). 
 

 

 Vale ressaltar, ainda, que em tais interações, os atores, de forma oficial ou 

subentendida, seguiram algum tipo de regra ou padrão, seja no caso do Congresso Estadual de 

Educação, seja na participação no movimento “Educação que queremos” e, principalmente, 

na deliberação no âmbito da Assembleia, que obedecia tanto a critérios do processo 

legislativo, como a lógicas do jogo político e às condições requeridas para a deliberação 

pública. Também nos ambientes virtuais havia critérios. No hotsite, os do formato jornalístico 

e na Consulta Pública, os critérios pré-estabelecidos para a participação. 

 No Parlamento Jovem de Minas, a rede de interações também se deu conforme regras 

estabelecidas, tanto nos processos presenciais, que atenderam ao formato do projeto e a 

condições da deliberação, quanto no hotsite e no blog, cujo padrão foi o jornalístico, bem 

como no curso de formação política à distância, cujas regras de participação estavam 

discriminadas na própria plataforma virtual.  

As interações que atravessaram o PJ-Minas, no entanto, foram menos instáveis do que 

no Plano Decenal. Houve diferenças nos processos deliberativos municipais, já que eram 

autônomos, mas, de forma geral, seguiram o formato sugerido pela Assembleia. É fato que 
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houve disputas e acirramentos entre os jovens nos debates, mas na maioria das vezes, as 

interações corresponderam ao que os gestores do projeto esperavam, possivelmente, em 

função de sua proposta mais pedagógica do que deliberativa. No entanto, em alguns 

momentos, a pouca participação no curso à distância deixou entrever a instabilidade das 

interações na rede que se formou naquele espaço virtual, sendo necessário pressionar para que 

a rede recuperasse força.  

A instabilidade da rede em torno do PJ-Minas pôde ser verificada com mais força nas 

páginas do Orkut. Nestes espaços, foram estabelecidas regras próprias, independentes das 

impostas pelo projeto e as interações se deram em patamar totalmente diverso da estrutura da 

deliberação: na perspectiva das relações pessoais, dos laços afetivos e da subjetividade e 

conforme a disposição dos atores da rede.  

Em consonância com o que aponta Musso (2004), os elementos encontrados na 

pesquisa não demonstraram que as interações em rede tenham possibilitado a plena liberdade 

de participação e o fim das hierarquias e mediações características da atual estrutura de 

Estado. Ainda que tais redes possam ter contribuído para a ampliação, o aprofundamento e 

aprimoramento da participação da sociedade, bem como para maior transparência, não 

suprimiram no processo de deliberação, formalidades, procedimentalismos, controle e 

constrangimentos à participação. Fato é que, no caso do Plano Decenal, as propostas 

apresentadas e aprovadas pelas redes da deliberação foram, em grande parte, desconsideradas 

ou modificadas pelos deputados, em função de pressões políticas do governo. Da mesma 

forma, as contribuições do Parlamento Jovem de Minas, ainda que resultantes de um legítimo 

processo deliberativo, dependem de vontade política dos parlamentares para que acarretem 

em políticas públicas.   

 Não se verificou, ainda, que a lógica colaborativa de produção e distribuição da 

informação e do conhecimento, característica da Web 2.0, tenha pautado a construção dos 

hotsites do Plano Decenal e do Parlamento Jovem de Minas. Nestes espaços virtuais, o padrão 

das informações foi fundamentalmente jornalístico, sendo que a origem do fluxo de 

informações era o setor Comunicação da Assembleia, o qual adequava as muitas vozes a um 

só formato narrativo. A manifestação dos atores da sociedade civil ocorreu enquanto fontes 

originais da informação, ouvidas pelos jornalistas da instituição. 

Em contrapartida, a lógica colaborativa pôde ser verificada, em certa medida, no blog 

do Parlamento Jovem, com a participação das Câmaras Municipais na produção das 

informações. Esta produção colaborativa, no entanto, só foi possível graças à pressão para que 

houvesse participação. No curso de formação à distância, percebeu-se o cruzamento de várias 
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vozes e a produção interdiscursiva dos argumentos. Mas, a exemplo do blog, a participação 

precisou ser fortemente motivada.  

O espaço virtual pesquisado onde a lógica colaborativa foi verificada de forma mais 

expressiva foram a página e comunidades criadas no Orkut pelos participantes do Parlamento 

Jovem. Os jovens contribuíram espontaneamente, enviando fotos, vídeos, links, tópicos de 

discussão e emitindo opiniões nos fóruns. Há que se observar, porém, que tais espaços não 

tiveram cunho deliberativo e a rede de interações que se formou neles perdeu força, passado 

algum tempo da etapa final, como mostra o post, datado de 4/10/2010.  

 

ENTRO EM DESUSO ISSO DAQUI. Cade vcs povo?! (ORKUT, 2010) 

 

Se alguns teóricos ressaltam a força das “redes sociais” como contraponto às estruturas 

hierárquicas consolidadas, principalmente no que se refere ao poder dos fluxos de informação 

possibilitados por tais redes, percebeu-se nesta investigação que este poder foi relativo. Isso, 

porque, mesmo com a ocorrência de fluxos de informação em rede, não foram muitos os 

abalos aos sistemas formais criados pela Assembleia. Na discussão do Plano Decenal, a 

realização de quatro audiências regionais pelos movimentos sociais e, depois, o afastamento 

da Comissão de Representação das negociações na tramitação do projeto foram rupturas, 

tangências no processo, somente possíveis em função da força advinda da rede formada. Mas, 

por outro lado, não significaram que o poder de tal rede fosse capaz de fazer prevalecer no 

projeto os pontos defendidos pelos movimentos sociais. 

Verificou-se, ainda, que determinados atores da sociedade civil se encontravam em um 

ponto estratégico da rede, tendo maior prestígio e visibilidade, como foi o caso dos 

trabalhadores da educação. O que vem corroborar a afirmação de Souza e Quandt (2008, p.5), 

de que “estar em um ponto estratégico da rede é, muitas vezes, mais importante do que estar 

localizado em algum determinado nível hierárquico, mesmo que superior.”. 

A existência de tais redes, porém, não significou que deixasse de haver nos processos 

pesquisados a mediação, tomada na definição de Roger Silverstone (2009) de que consiste 

em circulação de significados em constante transformação. Observou-se que muitos foram os 

significados que permearam os dois processos de deliberação. No Plano Decenal, os 

significados inerentes aos próprios poderes Legislativo e Executivo, bem como os do jogo 

político, os levados pelos trabalhadores da Educação, pelos estudantes, pais de alunos, 

quilombolas, gestores municipais, dirigentes de universidades, entre outros. No Parlamento 

Jovem, os significados que permeiam a Assembleia, os da proposta pedagógica, mas também 
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os da vivência, realidade e repertório cultural de cada estudante e monitor. E em ambos os 

casos, também os significados apresentados pela mídia, tanto a grande imprensa, quanto os 

veículos de comunicação da Assembleia, principalmente a TV, o site e os hotsites. 

Significados estes que, no decorrer das várias etapas da deliberação, aliados a outros 

significados ou a eles se contrapondo, deram origem a novos significados, como se fosse o 

pastiche de que fala Silverstone (2009).  

A mediação ocorreu, também, na perspectiva dos agenciamentos realizados por 

híbridos, humanos e não-humanos, apontados por Latour (1994). Agenciamentos estes que 

puderam ser encontrados na própria Consulta Pública online do Plano Decenal. O sistema 

criado para a consulta já promovia certa mediação ou seleção. O usuário precisava fornecer 

determinados dados, apresentar a proposta segundo critérios estabelecidos (dentro de 

determinado tema, apontando o artigo a ser alterado etc) e com espaço delimitado de 

caracteres. Este agenciamento foi, inclusive, alvo de críticas, conforme mostrou a 

contribuição citada no início deste capítulo.  

 Também no curso de formação política, os agenciamentos híbridos que limitavam a 

participação foram encontrados. A plataforma exigia cadastro e senha concedida pelos 

gestores do Parlamento Jovem para permitir a participação. Em muitos tópicos, o usuário 

tinha necessariamente que dar a sua opinião para ver as dos outros e, em atividade na qual era 

proposta a construção de um blog, a ferramenta para tanto já era disponibilizada, fazendo com 

que houvesse uma padronização do material produzido.  

 A mediação se fez presente, ainda, na construção dos hotsites e blog que, tanto 

visualmente, quanto no acesso aos dados, conferiu uma hierarquia às seções e informações 

disponibilizadas, o que, por sinal, é característica em portais, sites e blogs. Fica a critério do 

gestor, no caso o núcleo Web da Assembleia, estabelecer que áreas e quais informações do 

hotsite devem estar mais visíveis, bem como ter acesso mais facilitado. O critério para tanto 

se revelou claramente institucional, ou seja, além de informar, promover o trabalho da 

instituição. Um exemplo disso foi não ter sido feita referência no hotsite do Plano Decenal ao 

fato de que o projeto não foi colocado na pauta de votação, por meses e meses, correndo o 

risco de ser arquivado, ao final da legislatura. Em contrapartida, a aprovação do projeto em 

segundo turno foi destacada na página principal tanto do hotsite específico, quanto do site da 

Assembleia. Neste ponto, cabe lembrar as considerações de Paulo Vaz90  (apud ANTOUN; 

                                                 
90 VAZ, P. Esperança e excesso. In: ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
PROGRAMAS PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO , 9., 2000, Porto Alegre. Anais ... Porto Alegre: 
FAMECOS – PUCRS, 2000. V.1. 
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PECINI, 2007) de que, pelo próprio excesso de informação, a rede faz surgir novos mediadores 

com o poder de filtrar e facilitar – ou não – o acesso às informações desejadas.  

Na perspectiva levantada por Raquel Recuero (2009), de utilização da teoria da rede 

social para o estudo de aspectos sociais do ciberespaço – como suas estruturas, dinâmicas, 

geração e manutenção de capital social, cooperação e competição -, os objetos pesquisados 

não se revelaram muito ricos. Isto, porque, com exceção da página e comunidades do 

Parlamento Jovem no Orkut, os outros espaços virtuais foram criados e gerenciados pela 

Assembleia, o que, de certa forma, restringiu para que ali se manifestassem características 

inerentes às redes sociotécnicas, sobretudo, a da construção colaborativa.   

 No que se refere, por exemplo, aos atores, representados pelos “nós” da rede, o que se 

percebeu foi a preponderância da Assembleia, enquanto nó forte, de onde partia a maior parte 

dos fluxos de informação, estabelecendo o que Recuero denomina laços assimétricos. No 

entanto, como destaca a autora, tais atores não são facilmente identificáveis, pois que no 

ciberespaço, consistem fundamentalmente em representações dos atores sociais, construções 

identitárias. A página e comunidades do Parlamento Jovem no Orkut são as que mais 

carregam tais características, tanto pela construção colaborativa, como pela participação 

espontânea e, principalmente, pela carga de intersubjetividade. Configuraram, de fato, espaços 

de interação, lugares de fala, onde os atores expressaram elementos de sua individualidade. 

 Já nos hotsites e no blog do PJ-Minas, ainda que se apresentassem em tais espaços 

vários atores, não foram eles que se expressaram, mas apareceram traduzidos em matérias 

jornalísticas. Por sua vez, a Consulta Pública do Plano Decenal e o Curso de Formação 

Política do PJ-Minas foram espaços de expressão, mas de forma direcionada pela Assembleia. 

Também neles verificou-se forte mediação e a predominância da ALMG enquanto nó que 

congregava e organizava as interações.  

 A presente pesquisa possibilitou, no entanto, a verificação de uma característica 

importante das redes sociais: a de que são constituídas fundamentalmente dos laços sociais, 

sedimentados pelas relações que se estabelecem na rede, através das interações (RECUERO, 

2009). Segundo afirma a autora, estas interações podem ser de dois tipos: mútuas ou reativas. 

Na primeira, cada interagente participa da construção inventiva e cooperada da relação, 

afetando-se mutuamente e dando origem a laços fortes. Na reativa, as relações são de estímulo 

e resposta, como entre o agente e o sistema, e os laços são associativos (PRIMO apud 

RECUERO, 2009).  

O que se observou nas comunidades do Parlamento Jovem foi que se configuraram 

através de laços fortes, dialógicos, caracterizados pela intimidade, proximidade e objetivo de 
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criar e manter a conexão entre os interagentes. A passagem das festas de final de ano, em 

2010, por exemplo, foi motivo para a retomada de tais laços na comunidade Parlamento 

Jovem MG – 2010, conforme pode ser observado nos trechos abaixo. 

 

quando agente se apaixona por alguém ? 
Quando se tem uma pessoa tipo,  namorado ? 
Que a pessoa tem que ver a outra todos os dias  
tem que ligar pra dizer “Oi”. 
Quando você ta na rua sente aquela saudade,  
daí você manda um torpedo dizendo: 
 “Oi amor, saudades.”  
Eu sinto assim com Jesus (...)  
Quando eu to na rua, eu me isolo e digo: 
Jesus te amo, anda comigo hoje. 
APAIXONE- SE ♥ 
por aquele que te criou e que te conhece  
mais do que você mesmo, pois pessoas apaixonadas fazem  
coisas extraordinárias e você foi chamado para coisas extraordinárias! 
 
lindo este recado  
 
lindo 
 
perfeito muito lindo  
 
sim é verdade este recado serve pra muita gente que esquece de Deus mas Deus 
nunca esquece dos filhos teus !!!!!!!!! 
 
perfeito amei bjss. 
 

linduuu recadu beijosss 
 
Feliz Ano Novo á vocÊ !!!! Q 2011 seje um ano melhor q 2010............ 
Um ano de 2011 cheio de alegrias e objetivos alcançados..... 
FELIZ ANO NOVO!!!!! 
 
obrigada pra vooç também 
 
 
obrigadhuuu para vc também 
 
Obgd pra vooç tbm  
 
"A cada dia de nossa vida, aprendemos com nossos erros ou nossas vitórias, o 
importante é saber que todos os dias vivemos algo novo. Que o novo ano que se 
inicia, possamos viver intensamente cada momento com muita paz e esperança, 
pois a vida é uma dádiva e cada instante é uma benção de Deus." 
Próspero Ano Novo!!! 
  
Se todos entendessem o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. 
Se todos entendessem o tempo de Deus… 
Se todos entendessem o sacrifício de Jesus… 
Se todos entendessem a promessa de VIDA ETERNA… 
Se todos entendessem o que é a glória de Deus. 
Se todos entendessem a importância da devoção a Deus… 
Se todos entendessem a importância da leitura da Palavra e da oração.. 
AAH se todos entendessem o que estão perdendo!  
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nossa marcantes essas palavras td de bom pra vc tenha uma otima noite fica cm 
deus abraço  
 
Há momentos que na vida pensamos em olhar pra trás ,por isso é preciso pedir 
ajuda para poder continuar e clamamos o nome que esta acima de todo nome 
JESUS ! 
Que você tenha um ótimo final de Semana !  
 
Ótimo Final de Semana pra você também  
 
Deus abençoe 
 
Deus abençõe querida! 
 
obrigadaa...um otimoo final de semana pra vc tambem 
beijssss..... 
 
minha querida vc é uma pessoa muito especial pra DEUS e pra todos a sua volta 
bjss. (ORKUT, 2010). 

 

Também as interações ocorridas no curso de formação política foram dialógicas, pois 

que os participantes comentavam as respostas uns dos outros. Mas não se verificou o 

estabelecimento de laços fortes naquele espaço. Possivelmente, em função das interações no 

curso terem sido também reativas, provocadas por estímulos e atividades propostas pelos 

moderadores das discussões.  

Já a Consulta Pública do Plano Decenal foi, em grande medida, constituída de 

interações reativas. Ainda que os participantes expressassem suas opiniões, não houve caráter 

dialógico. A interação foi entre o agente e o sistema e os laços, associativos. Da mesma 

forma, as interações nos hotsites e blog foram reativas, estabelecidas através de “clicks” para 

o acesso ou envio de informações. 

Ainda assim, não se pode dizer que, mesmo não constituindo laços fortes e dialógicos, 

tais espaços da Web não tenham afetado os dois lados da relação comunicativa ou provocado 

algum impacto social. Foi verificado na investigação, entre outros pontos, que o acesso às 

informações e dados necessários, através do hotsite, contribuiu para que os atores da 

deliberação em torno do Plano Decenal qualificassem sua participação e para que houvesse 

maior transparência em torno do processo.  

A Consulta Pública, por sua vez, teve o papel de antecipar algumas demandas da 

sociedade na área de Educação, as quais ajudaram a pautar o processo deliberativo. Também 

foi observado que o Curso de Formação Política do PJ-Minas auxiliou na fundamentação para 

que os jovens elaborassem suas propostas. Por sua vez, o hotsite do Parlamento Jovem atuou 
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na divulgação e para o conhecimento do projeto. Já o blog teve função relevante na troca de 

experiências entre as Câmaras para a realização das etapas municipais do PJ-Minas. 

Por fim, observou-se com esta investigação que o fato de uma rede sociotécnica 

estabelecer laços fortes e dialógicos não é garantia de que ocorra em tal espaço social um 

processo de deliberação. Nas páginas do Parlamento Jovem no Orkut, verificou-se que as 

interações estabelecidas foram no âmbito dos laços pessoais, de amizade, da individualidade e 

da subjetividade. Achado que levou a uma reflexão de que as interações das redes sociais na 

Internet podem atravessar os processos de deliberação, contribuindo para o debate público, 

mas, no estágio em que se encontram, não oferecem as condições necessárias à deliberação 

pública. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Pode-se depreender das investigações teóricas e empíricas desta pesquisa que os 

recursos e lógicas do ambiente Web contribuem de forma significativa para que sejam 

atendidos os princípios da comunicação ública. Não apenas em sua função básica de informar 

o cidadão das ações do Poder Público, no âmbito da transparência e do accountability, mas 

em um sentido mais amplo, de possibilitar que tenha pleno conhecimento de toda informação 

que lhe diz respeito, criar mecanismos para que possa expressar suas posições e tê-las 

consideradas, bem como participar das decisões públicas. Mais do que isso, o ambiente Web 

disponibiliza ferramentas e canais que podem ser valiosos na formação deste cidadão 

protagonista, facilitando sua orientação e o diálogo.  

Há que se considerar, no entanto, que se as novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação abrem tantas possibilidades, o fato de que sejam exploradas depende da 

disposição do agente público em atingir os objetivos da Comunicação Pública, o que no 

universo estudado está diretamente relacionado à existência de vontade política. Requer, 

ainda, que seja desenvolvida uma cultura de abertura, transparência, diálogo e participação 

nas instituições públicas, muitas vezes, ainda marcadas por excesso de burocracia e tendência 

a reter informações, em uma lógica de manutenção do poder. 

 No que diz respeito ao debate, esfera e deliberação públicos - temas correlacionados à 

Comunicação Pública - verificou-se que também são afetados pelos ambientes virtuais, mas 

não de forma tão decisiva. A pesquisa levou à constatação de que os processos estudados - a 

discussão do Plano Decenal de Educação e o projeto Parlamento Jovem de Minas – 

consistiram, de fato, em situações legítimas de deliberação pública. Ainda que tenham sido 

marcados por incompletudes e restrições – por sinal, previstas pelos teóricos da deliberação -, 

os processos, principalmente nas esferas presenciais, atenderam às condições básicas da 

deliberação, de serem coletivos e cooperativos, se basearem na justificação pública de 

argumentos isenta de coerção, envolverem atores coletivos ou plurais e objetivarem, através 

da razão pública, formar decisões coletivas. 

Neste sentido, observou-se que a Web abriu novos espaços de expressão, discussão, 

acesso a informações e troca de opiniões, os quais atuaram para amplificar o debate público, 

atravessando e sendo atravessados pela esfera pública. Mas a investigação não confirmou a 

tese de entusiastas da Web 2.0, de que se instaura com as possibilidades da Internet uma nova 

esfera pública: a “esfera pública virtual”. O que se verificou foi que os espaços virtuais 

consistiram em um elemento a mais a atuar em uma esfera pública já constituída e 
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consolidada, formada pelo conjunto das estruturas institucionais - como a Assembleia -, 

movimentos organizados, conversações cotidianas, veículos de comunicação de massa. 

Enfim, a Web, ainda que tenha acrescentado à esfera pública, teve um papel muito mais 

suplementar do que de substituição dos mecanismos e estruturas já existentes.  

Da mesma forma, não se constatou a ocorrência de deliberações públicas legítimas nos 

espaços virtuais estudados. Isso, porque seus mecanismos e lógicas não se mostraram 

adequados ao atendimento das condições deliberativas essenciais. As manifestações que neles 

se deram foram muito mais no âmbito do simples opinar, da manifestação de preferências e 

interesses, que do efetivo debate público deliberativo.  

E, se é fato que a Web 2.0 traz como inovação a construção coletiva e cooperativa de 

discursos e conhecimentos, tal característica foi identificada apenas em alguns momentos da 

observação empírica, como nos fóruns de discussão do curso à distância de formação política 

do Parlamento Jovem de Minas. Mesmo porque, o que se verificou foi que os espaços virtuais 

estudados não possuíam propósito deliberativo, ainda que tenham contribuído para que a 

deliberação ocorresse. Suas funções eram muito mais de divulgação, disponibilização de 

informações, prestação de contas, transparência e formação do que de possibilitar à sociedade 

civil se posicionar e atuar efetivamente na definição de ações e políticas públicas.  

No âmbito da redes sociais na Internet, o que se verificou nos espaços pesquisados foi 

que as interações foram muito mais reativas do que mútuas, dialógicas, sendo a Assembleia 

Legislativa o principal nó - o principal ator da rede -, fazendo a mediação das interações, 

mesmo no ambiente virtual. As exceções foram a página e as comunidades do Parlamento 

Jovem no Orkut, mas as interações em tais espaços foram, acima de tudo, da ordem do 

privado, das relações pessoais e das conversações informais, sem cunho deliberativo 

significativo. 

Há que se destacar que, como já apontado por vários autores deliberacionistas, o 

modelo procedimentalista da deliberação pública se aplica, fundamentalmente, às situações de 

interação face a face, especialmente no que tange às condições de igualdade de participação, 

justificação pública de argumentos e consideração de outras posições e das diferenças. 

Acrescente-se, também, que o universo legislativo é, por natureza, locus de disputas diversas, 

de poder, projetos políticos, modelos de Estado e sociedade, por influência e visibilidade. 

Nesta dinâmica, argumentos e demandas têm prevalência ou ficam invisíveis, conforme a 

força de seus atores, o que depende da capacidade de articulação e mobilização dos agentes 

envolvidos para dar voz a seus discursos, conquistar apoio da opinião pública e pressionar o 

poder público a atender suas demandas. Para tanto, como observaram vários entrevistados, a 
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presença física na Assembleia dos grupos interessados é de fundamental importância, sob 

pena de perderem espaço para outras questões em debate. 

É verdade que as novas lógicas da Internet impactam a deliberação pública e talvez 

requeiram uma flexibilização de suas condições. Mas, em contrapartida, deve ser levado em 

conta que o debate e o discurso construídos na esfera virtual, ainda que agreguem à 

deliberação, não carregam uma natureza deliberativa, pelo menos não no atual estágio de 

evolução do ambiente Web. Nesse aspecto, vale ressaltar também que não foi verificado na 

investigação ser a deliberação através dos espaços virtuais a principal demanda da sociedade 

junto à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Elementos levantados na observação 

empírica e nas entrevistas, bem como sondagens realizadas pela própria instituição, 

demonstraram que há sim uma cobrança de aprimoramento da utilização da Web pelo 

Legislativo mineiro. Mas muito mais no sentido de transparência e prestação de serviços e 

informações do que para fins de decisão pública.  

Ainda assim, a Assembleia de Minas, que já possui tradição de possibilitar a 

participação dos movimentos organizados em suas discussões e decisões, já identificou a 

necessidade de se abrir mais também à manifestação individual dos cidadãos e elegeu a 

Internet como principal instrumento para atingir este objetivo. Esta diretriz está claramente 

expressa no Direcionamento Estratégico 2010-2020 da ALMG, que apresenta projetos para 

aprofundar a participação, como um espaço para que o cidadão possa enviar sugestão de 

projeto de lei e um portal de monitoramento de políticas públicas. 

A disposição de maior abertura para que a sociedade participe efetivamente da decisão 

pública tem, no entanto, como fator dificultador a lógica ainda presente na instituição de que a 

participação direta suplantaria a função representativa do Poder Legislativo. Como dar mais 

poder de decisão ao cidadão, sem retirar dos parlamentares a função precípua de representar a 

população foi um impasse identificado na pesquisa, ainda que, teoricamente, representação e 

participação não sejam dimensões opostas e excludentes. De qualquer forma, as experiências 

mundiais neste sentido ainda são poucas e limitadas e a resposta a esta questão requer novos e 

mais aprofundados estudos que, talvez, apontem para a necessidade de transformações no 

modelo contemporâneo de democracia representativa. 
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APÊNDICE A - Relação das entidades que participaram da etapa preparatória do 
Fórum Técnico do Plano Decenal de Educação 

 
 
• Associação dos Professores Públicos de Minas Gerais – APPMG 
• Colégio Tiradentes da Polícia Militar 
• Confederação das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais – Confenapa 
• Conselho Estadual da Mulher – CEM 
• Conselho Estadual de Educação – CEE 
• Federação das Associações de Pais e Alunos de Minas Gerais – Faspa/MG 
• Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais – Fetaemg 
• Fundação de Ensino de Contagem – Funec 
• Movimento dos Sem-Universidade de Minas Gerais 
• N'golo – Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais 
• Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais 
• Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC Minas 
• Secretaria de Estado de Educação – SEE 
• Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior – Sectes 
• Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac – Administração Regional de 

Minas Gerais 
• Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais – Senai/MG 
• Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar 
• Serviço Social da Indústria – Sesi 
• Serviço Social do Comércio – Sesc 
• Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais – Sinpro 
• Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE/MG 
• União Colegial de Minas Gerais – UCMG 
• União dos Conselhos Municipais de Educação de Minas Gerais – Uncme 
• União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais – UEE/MG 
• União Nacional de Grêmios Estudantis – Ungres 
• União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime-MG 
• Universidade do Estado de Minas Gerais – Uemg 
• Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes 
• Universidade Federal de Minas Gerais / Faculdade de Educação – FaE/UFMG 
• Universidade Federal de Minas Gerais – Núcleo de Estudos Quilombolas e 

Populações Tradicionais – NUQ / UFMG 
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APÊNDICE B – Estrutura detalhada do hotsite do Plano Decenal de Educação 
 
 
Em observação feita em 24/10/2010, o hotsite apresentava a seguinte estrutura: 
 
Na página principal: 
- resumo de notícias - com link para mais detalhes - sobre: aprovação do projeto em 

segundo turno pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática; aprovação do 
projeto em primeiro turno, pelo Plenário; entrega das propostas do Fórum Técnico à 
Comissão;  

- síntese das principais propostas do Fórum Técnico; 
- chamadas para reportagens sobre os três dias da etapa final do Fórum; 
- chamada para cobertura do encontro regional sobre o Plano Nacional de Educação, 

realizado na ALMG em 24 e 25 de setembro de 2009. 
 
O hotsite trazia, também, links para as seguintes sessões: 
 
- “Sobre o Projeto”91 – texto jornalístico explicativo sobre o que é o Plano e que metas 

ele propõe; 
- “Propostas de emendas”92 – relação de 44 emendas apresentadas ao projeto, 

divididas por autoria (deputado); 
- “Metas e ações”93 – página com links para partes do anexo do projeto do governo 

(justificativa, contexto, diretrizes, metas e ações, estatísticas); explicação detalhada do 
projeto, dividida em 11 temas, com texto introdutório, ações estratégicas e metas, em cada 
um; link para a íntegra do anexo do projeto do Governo,  publicado no Diário do Legislativo 
em 15/4/2008; 

- “Fórum Técnico”94 – página sobre o  Fórum Técnico, com programação dos 
encontros regionais, relação das entidades parceiras e links para o regulamento do Fórum e 
relação dos coordenadores dos grupos de trabalho; 

- “Consulta Pública”95 – página com matéria jornalística sobre a consulta pública 
online, com explicação sobre o que foi, como funcionou e como foi o envio das contribuições  
e ainda com links para: quadro com relação das contribuições enviadas, autores, cidade, 
entidade; relação dos encontros regionais realizados; temas, ações estratégicas e metas; 

- “Debate Público”96 – página com pequena notícia sobre a realização de debate 
público pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e links para:  notícias 
publicadas pela ALMG sobre o debate; para a TV Assembleia para assistir a reprises do 
debate; e ainda relação dos expositores dos painéis de debate e link para exposições em Power 
Point de alguns deles. 

                                                 
91 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/sobreoprojeto.html. Acesso em 24 out. 
2010. 
92 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/emendas.html. Acesso em 24 out. 2010. 
 93 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/metaseAcoes.html. Acesso em 24 out. 
2010. 
94 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/forum_tecnico.html. Acesso em 24 out. 
2010. 
95 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/consultaPublica.html. Acesso em 24 out. 
2010. 
96 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/debate_publico.html. Acesso em 24 out. 
2010. 
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- “Tramitação”97 – página com texto jornalístico explicativo sobre a tramitação do 
projeto98, com links para: documento com toda a tramitação, até aquele momento; íntegra do 
anexo do projeto; preenchimento de um formulário, caso o interessado queira receber, por e-
mail, informações sobre a tramitação do projeto; 

- “Legislação”99 – relação de links para leis e decretos estaduais e federais que tratam 
da Educação; 

- “Sala de Imprensa”100 – relação das 27 exposições feitas durante o Fórum Técnico, 
nos dias 13 e 14/5, com links para os áudios de todas elas; relação de 27 entrevistas realizadas 
durante o Fórum Técnico, nos dias 13, 14 e 15/5, com links para os áudios de todas elas101; 
links para a relação de 111 notícias referentes ao Plano Decenal, armazenadas no Banco de 
Notícias do site; link para 472 fotos de momentos referentes à discussão do Plano Decenal de 
Educação, entre  5/2/2009 e 3/3/2010, em ordem cronológica inversa (da mais recente à mais 
antiga). 

O hotsite trazia, ainda, na página principal, links diretos para: 
- “Notícias” – link para a mesma página de notícias sobre o Plano, acessada, também, 

na sala de imprensa; 
- “Entrevistas” – link para a mesma página de entrevistas acessada, também, na Sala 

de Imprensa. 
- “Pronunciamentos” – link para a mesma página de pronunciamentos acessada, 

também, na Sala de Imprensa. 
- “Documento final”102 – link para uma página na qual se tem acesso a: “documento 

final”, em PDF, com 251 itens, entre ações e metas, definidos pelos seis grupos de trabalho do 
Fórum Técnico para serem apreciados na plenária final e, ainda, as propostas não priorizadas 
para discussão; “documento final sistematizado pela Comissão de Representação”, em PDF, 
com 249 itens, bem como as propostas não priorizadas para a plenária; 

- “Comissão eleita”103 – link para a relação de 37 entidades que compuseram a 
Comissão de Representação do Fórum Técnico. 

- “Fotos”104 – link para uma página onde nenhum documento foi encontrado. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
97 Disponível em: http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/tramitacao.html. Acesso em 24 out. 2010. 
98 Deve-se ressaltar que o texto estava desatualizado, quando desta observação (24/10/2010), dando conta de que 
estava em fase de aprovação do mérito pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, quando, 
na verdade, já estava pronto para ser votado em segundo turno pelo Plenário. 
99 Disponível em:http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/legislacao.html. Acesso em 24 out. 2010. 
100 Disponível em:http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/salaImprensa.html. Acesso em 24 out. 2010. 
101 No dia desta observação (24/10/2010), tentou-se acessar os áudios, mas as páginas não foram encontradas. 
102 Disponível em:http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/documento_final.html. Acesso em 24 out. 
2010. 
103 Disponível em:http://www2.almg.gov.br/hotsites/planoEducacao/comissaoRepresentativa.html. Acesso em 
24 out. 2010. 
104 Disponível em:http://hera.almg.gov.br/cgi-bin/nph-
brs?s5=NAO+SIM[CONF]+&co1=e&co2=e&co3=e&co4=e&co5=e&d=FOTO&f=S&l=20&p=1&r=1&SECT1
=IMAGE&SECT2=THESOFF&SECT3=PLURON&SECT6=BLANK&SECT7=LINKON&SECT8=DIRIFOT
O&u=http://www.almg.gov.br/assessoria_imprensa/chama_pesquisa.asp&s1=&s2=&s3=&s4=&s6=Plano 
Decenal de Educação. Acesso em 24 out. 2010. 
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APÊNDICE C – Estrutura detalhada do hotsite PJ-Minas 
 

 
Na página principal do hotsite PJ-Minas, constavam, em 8/11/2010: duas notícias, 

sobre a plenária final e sobre as propostas priorizadas nos grupos de trabalho da etapa final, 
com links para “leia mais”; chamadas para cinco postagens do Blog do PJ; link para fotos da 
etapa final do PJ-Minas; link para vídeo do Parlamento Jovem Municipal de Belo Horizonte, 
postado no YouTube. E, ainda, links para as seguintes seções: 
 
- “O que é”: com explicações sobre objetivos, etapa municipal e etapa estadual, formação de 
monitores, capacitação de estudantes do ensino médio, participação política; 
- “Dúvidas freqüentes”: com explicações sobre “Como montar a dinâmica de trabalho nas 
escolas”, “Como trabalhar o conteúdo teórico”, “Como trabalhar o tema objeto do Projeto”; 
- “Documento final”: pequena matéria sobre o documento final, com link para a íntegra do 
documento; 
- “Materiais de referência”: 15 materiais de referência, entre exposições em Power Point, 
textos de Word, vídeo, vídeo-aulas, cartilha eletrônica e manual do professor, sobre 
“Funcionamento de Grupos de Trabalho”, “Funcionamento da Plenária Final”, “Eventos 
Institucionais - ALMG/GPI”, “As Metamorfoses do Governo Representativo”, “Comunicação 
para Mobilização Social”, “Parlamento: funções, crise e desafios”, “O Poder Legislativo 
Municipal”, “Políticas Públicas: o que são, para que servem e como são construídas”, 
“Produção legislativa: uma visão normativa do Direito e aplicação da Legística”, “Resíduos 
Sólidos - Estudos de Caso”, “Seminário Legislativo: Lixo e Cidadania - Políticas Públicas 
para uma sociedade sustentável”, “Projeto 3RsPCs - Resíduos Eletroeletrônicos”, “Minas Sem 
Lixões”, “Kit Cidadania”, “Programa Panorama - Resíduos Sólidos (vídeo)”; 
- “Programação”: programação da etapa estadual e calendário do Parlamento Jovem de Minas, 
desde o início de 2010; 
- “PJs Municipais”: mapa, com indicação das cidades participantes e relação das cidades com 
informações sobre realização, instituições parceiras e escolas participantes, em cada 
município; 
- “Contatos”: contatos institucionais do Parlamento Jovem de Minas na ALMG e Curso de 
Ciências Sociais da PUC Minas e dos Parlamentos Municipais, em todas as cidades; 
- “Edições anteriores”: links para informações sobre as seis edições anteriores do Parlamento 
Jovem, nas quais constam informações sobre tema, escolas participantes, blog da edição 
(2007, 2008, 2009, 2010), hotsite da edição (2008, 2009, 2010), notas taquigráficas da sessão 
final; documento final, notícias (link para notícias sobre todas as edições, arquivadas no 
Banco de Notícias da ALMG);  
- “Sala de Imprensa”: links para “Banco de notícias da ALMG”, “Direto do blog PJ Minas”, 
“Fotos das etapas municipais”, “Fotos da etapa final em BH”, “Vídeos”, “Depoimentos”;  
- “Blog”: link para o blog do PJ Minas105. 

                                                 
105 http://pjdeminas.blogspot.com/ 
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APÊNDICE D - Questionário enviado por e-mail aos participantes do Parlamento 
Jovem de Minas - 2010. 
 
 
 
 
Nome: 
E-mail: 
 
 
Forma de participação no PJ-Minas: 

 
      Aluno ensino médio             Monitor               Gestor             Servidor da Câmara 
 
 

1. Qual é, em sua opinião, a maior contribuição do projeto Parlamento Jovem? 
 
 
2. Para você, o Parlamento Jovem possibilitou a participação da sociedade nas discussões 

do Legislativo e na construção de políticas públicas? Se sim, como? 
 
3. Quais foram, em sua avaliação, as maiores dificuldades em todo o processo do 

Parlamento Jovem? 
 

4. Você acessou, em algum momento, o site da ALMG, o hotsite ou o blog do 
Parlamento Jovem? Com que frequência e qual finalidade? 

 
5. Você se utilizou de algum canal da internet (site, hotsite, blog, Orkut, twitter,etc) 

durante sua participação no Parlamento Jovem? Qual? Com que finalidade? 
 

6. Para você, a internet contribuiu de alguma forma para a participação, discussão e 
deliberação, durante o processo do Parlamento Jovem. De que forma?  
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APÊNDICE E – Roteiro de entrevistas 
 
 
1. Na sua avaliação, houve um processo de deliberação pública – de discussão e construção 
conjunta com a sociedade - no “objeto em questão” (Programa Parlamento Jovem/discussão e 
tramitação do Plano Decenal de Educação)?  
 
2. Se houve, como se deu a deliberação? De que forma e em que medida a sociedade 
participou? 
 
3. O(a) senhor(a) tem alguma avaliação do impacto das ferramentas da internet para o 
processo? Em que acrescentaram ou dificultaram? 
 
4. Quais foram os principais instrumentos online utilizados? Eles possibilitaram alguma 
mudança estrutural na deliberação? 
 
5. O(a) senhor(a) considera que faz parte da Política de Comunicação da Assembleia se 
utilizar das possibilidades da Web para ampliar e aprofundar a participação da sociedade em 
seus processos de deliberação?  
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ANEXO A – Reportagem sobre aprovação do projeto do Plano Decenal de Educação, 
publicada no site da ALMG 

 
 
 

Plano Estadual de Educação é aprovado pelo Plenário 

O Plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou, na Reunião Extraordinária na manhã 
desta quinta-feira (16/12/10), o Projeto de Lei (PL) 2.215/08, do governador do Estado, que contém o 
Plano Estadual de Educação. Na mesma reunião foram aprovadas outras 32 proposições. O projeto 
será enviado para sanção do governador. 

O Plano Estadual de Educação, elaborado pelo Executivo, consiste de um planejamento de 10 anos 
para o setor em Minas. A análise do plano na ALMG foi feita através de várias iniciativas que contaram 
com a participação popular, como audiências públicas, um debate público, consulta pública e um fórum 
técnico. Ele foi aprovado em 2º turno com 31 emendas, sendo 28 da Comissão de Educação (emendas 
n°s 1 a 25, 27 a 30 e 32); e três (emendas n°s 35 a 37) apresentadas durante a discussão em 
Plenário pelo do deputado Gustavo Corrêa (DEM), além de duas subemendas do mesmo parlamentar. 

O Plano Decenal de Educação de Minas Gerais está estruturado em 12 temas: educação infantil; 
educação fundamental; ensino médio; educação superior; educação de jovens e adultos; educação 
especial; educação tecnológica e formação profissional; educação indígena, educação do campo e 
quilombolas; formação e valorização dos profissionais da educação; financiamento e gestão; diálogos 
entre as redes de ensino e sua interação; e educação nos sistemas prisional e socioeducativo. 
Originalmente, o plano tinha 11 temas, mas, por sugestão dos participantes do fórum técnico, foi 
incluída a educação nos sistemas prisional e socioeducativo. 

O PL 2.215/08 foi apresentado em cumprimento à Lei Federal 10.172, de 2001, que determina aos 
Estados, Distrito Federal e municípios a elaboração de planos decenais de educação, com base no 
Plano Nacional de Educação. Durante a análise do plano decenal pela Comissão de Educação, Ciência, 
Tecnologia e Informática, os deputados incorporaram outras sugestões do fórum técnico, apesar da 
crítica dos movimentos sociais de que não foram ampliadas as receitas destinadas à educação. 

Diversos prazos e metas previstos pelo Executivo para o atendimento de demandas do setor foram 
revistos, em muitos casos atendendo a sugestões apresentadas no evento. A universalização do 
atendimento escolar das crianças e jovens indígenas e das comunidades remanescentes dos 
quilombos, em todos os níveis da educação básica, por exemplo, teve o prazo reduzido de dez para 
cinco anos. Outras propostas apresentadas durante o fórum técnico foram integral ou parcialmente 
incorporadas pela Comissão de Educação. Entre elas, estão as que dizem respeito à formação e à 
valorização dos profissionais da educação básica: implementar, em parceria com os órgãos e entidades 
afins, políticas de saúde e de prevenção de doenças profissionais voltadas àqueles que atuam no setor 
da educação; realizar periodicamente concursos públicos de provas e títulos, para provimento 
qualificado de cargos vagos na rede pública estadual, e orientar os municípios a adotar a mesma 
medida nas redes municipais; elaborar e implementar, em dois anos, em parceria com instituições de 
ensino superior e com os municípios, programas de formação em nível de pós-graduação lato sensu e 
stricto sensu voltados aos profissionais de educação básica. 

Quanto à educação superior, a comissão incorporou, com adaptações, sugestões apresentadas durante 
o fórum técnico de 2009: iniciar, em um ano, a construção do campus da Universidade do Estado de 
Minas Gerais (Uemg) em Belo Horizonte; implementar, em dois anos, programa de qualificação para os 
profissionais da educação superior; e aprimorar mecanismos que confiram autonomia de gestão 
administrativa, financeira e pedagógica das universidades estaduais. 

Na educação infantil, foram incorporadas sugestões como a universalização dos exames de acuidade 
visual e auditiva para os alunos e a provisão de alimentação escolar; no ensino fundamental, a 
provisão de alimentação escolar e a garantia de participação das escolas públicas em programas 
nacionais e estaduais de avaliação educacional; além da expansão da oferta de cursos de educação 
profissional nas escolas públicas que integram a Rede Mineira de Formação Profissional, de modo a não 
privilegiar apenas as instituições conveniadas.  

Tempo integral na escola - Entre as metas listadas no plano decenal destacam-se: ampliar a 
jornada escolar até a oferta de tempo integral, no ensino fundamental; reduzir o abandono escolar e 



 

 

182 

 

aumentar a taxa de conclusão no ensino médio, com a preparação para o trabalho por meio de cursos 
profissionalizantes; conectar laboratórios de informática à internet; e qualificar o profissional da 
educação infantil. Em todo o plano, uma das metas que se repete é a que visa à melhoria do 
desempenho dos alunos, a fim de que a universalização da oferta seja acompanhada pela qualidade do 
ensino. 

Para a maioria dos níveis de educação, o governo planeja definir, em dois anos, os padrões de 
atendimento da educação, abrangendo os aspectos relacionados à infra-estrutura física, ao mobiliário e 
equipamento, aos recursos didáticos, ao número de alunos por turma, à gestão escolar e aos recursos 
humanos indispensáveis à oferta de uma educação de qualidade. 

Outra ação estratégica prevê, também em dois anos, a definição das habilidades e competências a 
serem adquiridas pelos alunos, bem como as metas a serem alcançadas pelos professores, a cada ano 
escolar, de modo a garantir o progresso dos alunos. A implementação das metas dependerá de 
disponibilidade orçamentária e financeira. O projeto aprovado prevê ainda, entre outras 
determinações, que a universalização do atendimento escolar das crianças e jovens indígenas e das 
comunidades remanescentes dos quilombos, em todos os níveis da educação básica, terá prazo de 
cinco anos para ser implementado. 

No tema da valorização profissional, o projeto prevê a premiação coletiva dos profissionais e das 
escolas, como ocorre hoje, e determina a participação dos profissionais da educação na definição das 
metas a serem cumpridas para efeito de premiação. 

Sociedade poderá monitorar - Além disso, o plano passará por um processo de avaliação a cada 
dois anos, com a participação da sociedade civil, dos municípios e dos deputados. O texto aprovado 
pelo Plenário mantém ainda o conteúdo da emenda ao projeto apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que prevê a participação da Assembleia Legislativa e da sociedade nas 
avaliações periódicas do plano decenal. Outro ponto é que o Estado deverá divulgar o plano, 
possibilitando à sociedade o seu conhecimento e o acompanhamento de sua implementação. 

Emendas - Foram aprovadas as emendas n°s 1 a 25, 27 a 30 e 32 da Comissão de Educação. As 
emendas n°s 1, 2, 19, 21, 22 e 23 dizem respeito à merenda escolar em todos os níveis e modalidades 
de ensino da rede estadual. A principal modificação aprovada visa assegurar que o Estado destine 30% 
do total de recursos próprios aplicados na merenda para a compra de produtos da agricultura familiar. 

As emendas n°s 9, 18 e 25 suprimem prazos e percentuais para implantação de atividades 
socioeducativas e esportivas nas escolas, nos horários extraturno e nos fins de semana. Essas 
atividades foram incluídas no projeto por meio de emenda parlamentar apresentada durante a 
tramitação em 1º turno, mas a comissão avaliou que não há levantamento técnico que garanta a 
oferta das atividades nos prazos e percentuais propostos. 

Infraestrutura - As emendas n°s 3 a 6, 8, 11 14, 16 e 17 dizem respeito às metas para os ensinos 
fundamental e médio. Foram determinadas uma nova organização dos dispositivos, alteração e 
desmembramento de metas relativos à infraestrutura, aos equipamentos e mobiliários, aos recursos 
humanos e à gestão escolar, entre outros itens, considerando as situações específicas de cada escola 
de forma mais realista. Duas subemendas, do deputado Gustavo Corrêa, numeradas como 1, às 
emendas n°s 7 e 15, substituem a expressão "profissionais habilitados" por "profissionais qualificados". 

O acompanhamento social nas escolas estaduais, estendido ao nível fundamental por emenda acatada 
pela comissão em 1º turno, é objeto das emendas n°s 10 e 20, que incluem no texto menção à 
parceria entre as escolas e os órgãos de assistência social do Estado, considerada importante fator 
para o sucesso e a ampliação desse atendimento. O projeto aprovado em 1º turno propõe desenvolver 
e consolidar, em três anos, modelo de organização e funcionamento das escolas indígenas, do campo e 
das comunidades de remanescentes de quilombos. A emenda 24 mantém a proposta, mas suprime a 
expressão "evitando-se a transferência de alunos de escolas do campo para escolas em área urbana", 
por considerá-la desnecessária. 

A emenda n° 27 explicita que os nutricionistas habilitados para coordenação das ações de alimentação 
escolar estarão vinculados ao órgão central da Secretaria de Estado de Educação e às 
Superintendências Regionais de Ensino. A emenda 28 retira do texto a obrigatoriedade de realização 
de conferências estaduais de educação com foco no Plano Decenal, uma vez que o PL 2.215/08 já 
prevê sua avaliação bienal, em articulação com a sociedade e a Assembleia Legislativa. 
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A emenda n° 29 suprime do texto aprovado em 1º turno a expressão "sistema único da educação 
básica", já que os parâmetros a serem adotados nacionalmente só serão definidos em 2011, quando 
entra em vigor o novo Plano Nacional de Educação. Essa emenda incide sobre o tema "Diálogo entre as 
redes de ensino e sua interação", que trata da necessária articulação entre União, estados e municípios 
para o atendimento do direito à educação. Já a emenda nº 30 prevê que o texto da lei não faça 
menção à rede privada - quando trata das metas -, uma vez que a adesão das escolas particulares a 
essas metas do Plano Decenal é voluntária. 

A emenda n° 32 determina uma alteração na vigência do Plano Decenal de Educação, que passaria a 
ser de 2011 a 2020, em substituição ao previsto no texto aprovado que é de 2010 a 2019. Além de 
seguir o ciclo orçamentário do Estado, esse novo prazo deixa o plano estadual em sintonia com o Plano 
Nacional de Educação, que irá vigorar pelo mesmo período. 

A emenda n° 35 substitui no Anexo I a expressão "e com carga mínima de três aulas semanais" por 
"conforme o projeto pedagógico adotado em cada escola", procurando respeitar as diferentes 
realidades de cada instituição. A emenda n° 36 suprime o termo "integral" da letra "b" do item 12.2.2 
do Anexo I, que se refere ao repasse aos municípios do valor relativo ao transporte de alunos da rede 
estadual. 

Já a emenda n° 37 suprime o item 10.1.6 do Anexo I do texto que havia sido aprovado em 1º turno. 
Com isso, ficaram prejudicadas as emendas 26, 33 e 34, que tratam do mesmo assunto, o piso 
salarial. O item 10.1.6 previa, a partir do primeiro ano de vigência do Plano, que o vencimento inicial 
das carreiras dos profissionais do magistério público da educação básica corresponderia, no mínimo, ao 
valor determinado na Lei Federal 11.738, de 2008, para o Piso Salarial Profissional Nacional, a ser 
atualizado anualmente conforme o valor por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental 
urbano, definido nacionalmente. 
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Fonte: Hotsite do Plano Decenal de Educação. Disponível em: 

http://almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_821426.asp  Acesso em 31 dez. 2010. 
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ANEXO B – Balanço dos desdobramentos do Parlamento Jovem 

 

 

 
Figura 9: Desdobramentos do Parlamento Jovem 

Fonte: Kelles e Marques, 2010. 
 

 

 

 

 

  

 


