
PONTÍFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO – PUC SP 

PATRICIA CUCIO GUISORDI 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA INTERNET SOBRE OS PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO 

POLÍTICA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA DA FICHA LIMPA  

 

 

 

 

 

Dissertação de mestrado apresentada à Banca Examinadora 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre em 

Ciências Sociais, sob orientação da Profª Marisa do 

Espirito Santo Borin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 
 

PATRICIA CUCIO GUISORDI 

 

 

 

 

OS IMPACTOS DA INTERNET SOBRE OS PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO 

POLÍTICA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA DA FICHA LIMPA  

 

 

 

 

 

Banca Examinadora:  

 

_____________________________________________ 

ProfªDra Marisa do Espirito Santo Borin (Orientadora) 

 

 

_____________________________________________ 

ProfaDra Rosemary Segurado  

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Amadeu da Silveira 

 

 

 

 

2017 



3 
 

 

 

 

 

Agradeço ao Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) pela concessão da bolsa de estudo na 

modalidade GM, processo 130022/2016-0, com a vigência de 01/01/2016 a 31/12/2016. A bolsa 

de estudo permitiu maior dedicação à pesquisa. 

  



4 
 

AGRADECIMENTOS 

Concluída uma etapa tão importante quanto esta, a qual marca o início de um novo ciclo, é 

muito importante olhar para trás e ver as pessoas que trilharam comigo esse caminho, 

incentivando-me e motivando-me a seguir adiante. 

Agradeço primeiramente a Deus, fonte de toda sabedoria e de todo conhecimento, e meus 

mentores que com certeza me intuíram ao longo da dissertação. 

Agradeço à minha orientadora, Profa. Dra. Marisa Borin, que me ajudou muito com suas 

observações, seus incentivos e suas orientações. 

Agradeço aos professores Rosemary Segurado e Sérgio Amadeus da Silveira por terem 

compartilhado suas impressões, suas sugestões e seus apontamentos durante o exame de 

qualificação. 

Agradeço à minha família, sobretudo minha mãe e meu pai, pois proporcionaram as 

condições materiais para que pudesse estudar e trilhar o caminho da construção de conhecimento 

Agradeço a Rodolfo Pierini, companheiro das horas certas e incertas que me escutou e 

acalmou tantas vezes ao longo destes três anos. 

Agradeço aos colegas de curso, sobretudo Adriana (Bibi), Alê Almeida, Beatriz Salgado, 

Cristiana Felippe, Júlia Penachioni e Thiago Prada, que compartilharam os momentos alegres e 

os tensos ao longo do curso. 

E, por fim, agradeço aos amigos mais próximos que me apoiaram e colaboraram comigo ao 

longo destes três anos. Desejo deixar gravado os nomes de Karina Lima,Ana Paula D’Val, Giane 

Requena, Talita Montiel, Rangel Mohedano, Maria Emília Bretan, Thiago de Oliveira, entre 

tantos outros.  

  



5 
 

RESUMO 

 

Observando-se o crescente uso dos dispositivos da internet nas mobilizações políticas do início 

do século XXI, percebe-se que os movimentos sociais se transformaram e passaram a utilizar 

outros meios e recursos para incidir suas pautas na esfera pública. Compreendendo este como um 

fenômeno global que, principalmente a partir das Jornadas de Junho de 2013, também ocorre no 

Brasil, esta pesquisa buscou entender como os movimentos sociais utilizam o ciberativismo para 

incluírem suas demandas nas arenas da política institucional brasileira. Para isto, foi realizado 

um estudo de caso da mobilização política na internet em prol da Lei da Ficha Limpa, 

analisando-se as publicações realizadas pelos integrantes do Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral na Comunidade do Orkut MCCE Ficha Limpa e os sites citados como fonte 

de informação pelos integrantes dela.  Para qualificarem-se os dados levantados a partir do 

mapeamento e do levantamento bibliográfico, foram realizadas entrevistas em profundidade com 

indivíduos pertencentes ao Comitê Nacional da Campanha Ficha Limpa, integrantes da 

Comunidade do Orkut e com a coordenadora de Campanhas do Avaaz na época. Por esta análise, 

pode-se averiguar que o ciberativismo contribuiu para a inclusão de novas pautas na arena 

política, mas não é apenas ele que garante o êxito do movimento.  

Palavras-chave: Mobilização Política, Movimento Social, Ficha Limpa, Ciberativismo. 
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ABSTRACT 

 

Observing the increasing use of Internet devices in the political mobilizations of the early 21st 

century, it is noted that social movements have changed and started to use other means and 

resources to influence their policies in the public sphere. Understanding this as a global 

phenomenon that, especially since the 2013 June Jouneys,also occurs in Brazil, this research 

sought to understand how social movements use cyberactivism to include their demands in the 

arenas of Brazilian institutional politics. For this, a case study of the political mobilization on the 

Internet was carried out in favor of the Ficha Limpa Law “Clean Record” analyzing the 

publications made by members of the Movement to Combat Electoral Corruption in the 

Community of Orkut MCCE Ficha Limpa and the sites that were cited as source of information 

by its members. In order to qualify the data collected from the mapping and the bibliographical 

survey, in-depth interviews were conducted with individuals belonging to the National 

Committee of the Ficha Limpa Campaign, members of the Orkut Community, and with the 

Avaaz Campaign Coordinator at the time. Through this analysis, it can be verified that 

cyberactivism contributed to the inclusion of new guidelines in the political arena, but that it is 

not the only who guarantees the success of the movement. 

 

Keywords: Political Mobilization, Social Movement, FichaLimpa, Cyberactivism 
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INTRODUÇÃO 
As transformações tecnológicas ocorridas nos últimos 50 anos têm aberto novas 

possibilidade de participação para os movimentos sociais. O surgimento da internet fez com que 

estes grupos atuantes no interior da sociedade civil passassem mobilizar-se e constituírem ações 

coletivas em um novo espaço.Dada a importância de compreender-se esta dinâmica que surge, a 

presente pesquisa tem como objetivo analisar se a mobilização política na internet contribui para 

que os movimentos sociais no Brasil introduzam suas pautas e demandas na esfera pública, 

pressionando assim as instituições políticas.  

O interesse por esta modalidade de participação constitui-se porquê após vinte anos da 

criação do Exército de Libertação Zapatista, os holofotes voltaram-se para o uso dado aos 

dispositivos existentes na internet, já que eles possibilitaram, durante diversas manifestações e 

protestos do início do século XXI 1, uma nova dinâmica comunicacional, na qual os indivíduos 

puderam comunicar-se instantaneamente uns com os outros e veicular informações sobre fatos e 

atos que não eram noticiados pela grande mídia. De acordo com Castells (2011), a internet 

possibilitou a existência de vários emissores e receptores fazendo com que a comunicação não 

seja mais de um para um ou de um para vários, um emissor e vários receptores, mas sim de 

vários para vários sem a necessidade da intermediação. Na rede mundial de computadores 

existem os blogs, Twitter, Facebook, MSN, Skype e diversos outros dispositivos os quais 

possibilitaram que enquanto os protestos/manifestações ocorressem, estes ganhassem o apoio de 

pessoas que não estavam inicialmente envolvidas (PINTO; 2012) devido à “cobertura” 

possibilitada pelos dispositivos online. 

A utilização da internet por estes grupos, formais ou não formais, é denominada de ciberativismo, ou 

ativismo online.  Entende-se que o ciberativismo é toda a ação que cria ou apropria os dispositivos 

existentes na internet, tais como blogs; wikis, redes sociais online, petições online, canais de vídeos e 

fotos etc, para difundir uma causa. Pode-se ainda entender o ciberativismo como a  

estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a inclusão de um novo tema na 
ordem do dia da grande discussão social, mediante a difusão de uma determinada 
mensagem e sua propagação através do boca a boca multiplicados pelos meios de 
comunicação e publicação pessoal (UGARTE, 2008 p.55) 

                                                           
1 O 13M de Madrid (2004), as revoltas urbanas na França (2005), a Primavera Árabe (2010), Revolução na Tunísia   
(2011), o surgimento do movimento Occupy (2011), a greve dos estudantes universitários no Chile (2011) e no 
Québec (2012), as Jornadas de Junho no Brasil (2013) e etc. 
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Gomes2 (2011) pontuou que ler blogs e notícias online, assim como assistir vídeos sobre 

política em canais como o YouTube, não é participação, logo, para este trabalho, não é 

ciberativismo,  muito embora tais ações possam orientar e aparelhar grupos e indivíduos quanto a 

sua participação política. Concorda-se com a postura adotada pelo autor e identifica-se que o 

ciberativismo não é algo passivo, mas sim ativo. Ou seja, escrever um blog ou uma petição 

online ,manifestar-se a favor de determinada causa ou não em fóruns ou redes sociais 

online,produzir material ou vídeos a respeito de uma pauta são atividades que fazem parte do 

ciberativismo. 

Pereira (2011) analisou as formas de ciberativismo e dividiu-as em duas, sendo que a 

primeira é uma forma híbrida, ou seja, proveniente de ações online e offline, na qual a internet 

fortalece as formas de ação política ocorridas fora da rede, tais como protestos e passeatas; 

enquanto que a segunda é apenas “virtual”, pois a ação só pode ocorrer no interior da internet, 

como é o caso do ativismo hacker. 

As petições online como mencionado acima lembram os abaixo-assinados “tradicionais”, nos 

quais cada pessoa assina concordando com determinado texto para seu posterior envio, em geral, 

aos órgãos públicos. Talvez a mais famosa plataforma para a proposição de petições online seja a 

criada pela organização internacional Avaaz. Em sua página eletrônica, esta organização 

apresenta-se como “comunidade de campanha, que leva a voz da sociedade civil para a política 

global”. Em sua página inicial é apontada a quantidade de membros em diferentes regiões do 

planeta, em 20 de janeiro de 2017 eram 43.305.756 (AVAAZ, 2017). Para participar dessas 

mobilizações, o internauta deve clicar, assinando a petição e enviá-la a seus contatos via e-mail.  

O objetivo do Avaaz, e de outras plataformas de petições, é tornar a participação fácil e 

interessante (HARUMA, 2012).  

Diante dessa facilidade, assim como da de encaminhar e-mails em massa e/ou outras ações 

que compõem o ciberativismo, é necessário que se pondere se essa facilidade de "criar causas" 

não incentiva a proliferação de manifestações múltiplas e pulverizadas, o que leva a uma 

"banalização" de tomadas de iniciativas impulsionadas pela facilidade com que se pode fazê-lo, 

mas, em muitos casos, não chegam a lugar algum3. Somente parte das inúmeras mobilizações 

                                                           
2 Ressalta-se que o autor não utiliza o termo ciberativismo, mas sim o termo participação, como ação social, para 
descrever ações realizadas na internet. Porém aqui toda a ação social realizada dentro da internet é uma forma de 
ciberativismo 
3A mídia especializada usa termos como "ativismo de sofá", ou slacktivism(uma colagem que significa algo como 



15 
 

iniciadas por meio de petições online, como essas realizadas pelo Avaaz, consegue efetivamente 

algum tipo de mudança real na política. Isso tende a ocorrer quando os organizadores já possuem 

uma estrutura consideravelmente sólida; cujas causas são claras e bem delimitadas e quando há, 

de fato, uma agenda sistemática de ações a serem tomadas que ultrapassam o âmbito virtual. 

(HARUMA, 2012). 

 Porém, não se deve descartar as mobilizações nascidas ou difundidas na internet como 

ilegítimas; por isso, pontua-se que se faz necessário um forte investimento tanto em educação 

política quanto em alfabetização digital para elevar o nível do debate político ocorrido no interior 

da rede. 

É diante desta nova forma de ativismo que inúmeras pesquisas têm-se desenvolvido ao redor 

do mundo na tentativa de entender como o uso dos dispositivos de internet impactam na 

produção e condução de políticas nas mais diferentes regiões do planeta. Busca-se compreender 

a efetividade das mobilizações políticas na internet e como tais ações são inseridas no repertório 

de ação dos movimentos sociais contemporâneos.  

No Brasil, o tema da mobilização política na internet ganhou destaque, principalmente na 

grande mídia, após as Jornadas de Junho de 2013, muito embora a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) desde 2010, em seus Encontros Anuais, 

tenha o Grupo de Trabalho (GT) dedicado à ciberpolítica, ciberativismo e cibercultura. Entre 

2010 e 2015, foram apresentados, nos Encontros Anuais, um total de 79 artigos no GT citado 

acima.  Em uma rápida pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, é possível 

encontrar 12 publicações, entre dissertações e teses relativas ao tema do ciberativismo, entre os 

anos de 2011-2012.  Por fim, o Banco de Dissertações e Tese da USP possui 43 publicações nas 

quais o termo ciberativismo encontra-se indexado nas palavras-chaves.  

Até que ponto as mobilizações políticas realizadas na internet inseriram efetivamente pautas 

na agenda política brasileira? Observa-se o surgimento delas utilizando-se dos dispositivos de 

redes sociais online para criar e informar eventos como, por exemplo, o “Churrasquinho de 

Gente Diferenciada” em 2011, ou abaixo assinados, petições online, como “Fora Renan 

Calheiros” e “Pare Belo Monte: Não à Mega Usina na Amazônia”. E, muito embora essas ações 

                                                                                                                                                                                           
“ativismo preguiçoso, em inglês”.), para designar pejorativamente os processos de participação ou mobilização que 
se resumem ao mundo virtual. Normalmente, esses termos estão associados a causas que aparecem como "ondas" ou 
modas, ganham grande euforia nas redes sociais (como Twitter, Facebook ou mesmo sites de petições online), mas, 
por falta de organização e agenda, não atingem resultados práticos.  
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tenham repercutido dentro da esfera pública brasileira, elas não se efetivaram em tomada de 

decisão política ou construção de políticas públicas. 

Dessa forma, buscando compreender como se dá a mobilização política na internet no Brasil 

e o que a torna efetiva, desenvolveu-se um estudo de caso sobre a mobilização política ocorrida 

na rede mundial de computadores durante a Campanha em prol da Ficha Limpa, analisando, 

sobretudo, as ações dos integrantes da comunidade do Orkut “MCCE Ficha Limpa”, durante a 

tramitação do PL 518/2009 no Congresso Nacional. 

Antes, porém, de relatarem-se as ações empreendidas durante a Campanha da Ficha Limpa, 

foi realizada uma breve análise de como o sistema político contemporâneo é formado. Assim 

sendo, partiu-se da proposta de que ele é constituido pelo Estado Moderno, o qual congrega as 

instituições políticas, que vêm se transformando ao longo do final do século XX e início do XXI, 

e pela sociedade civil, a qual congrega diferentes instituições e os chamados movimentos sociais 

que buscam garantir e efetivar direitos a diferentes parcelas da população.  O intuito com este 

capítulo é o de apresentar as diversas teorias sobre os movimentos sociais, como estes podem ser 

analisados e apontar que as ações coletivas, efetuadas pelos integrantes deles, visam alcançar 

determinado objetivo – muitas vezes buscando mobilizar e/ou sensibilizar a opinião pública para 

uma causa ou demanda. O segundo capítulo trata da sociedade civil brasileira emergida após a 

ditadura civil-militar, relatando o processo histórico que permitiu a mobilização em prol da Lei 

9.840, responsável pelo surgimento do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Neste 

capitulo também se relata, brevemente, o processo de coleta de assinaturas em prol da Ficha 

Limpa. Por fim, o terceiro capítulo é a reconstituição da tramitação da proposta de lei, baseada 

tanto nos relatos já publicados em dissertações e livros quanto nos dados colhidos no interior da 

comunidade do Orkut MCCE – Ficha Limpa. Busca-se apontar as ações realizadas pelos 

integrantes da comunidade que compõem o MCCE, ficando claro que, a cada ação realizada pelo 

Legislativo brasileiro, os apoiadores da Campanha da Ficha Limpa reagiam propondo ações, 

tanto on quanto offline. 

Percurso Metodológico 
Por tratar-se de um estudo de caso, que é uma metodologia de “investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real especialmente 

quando os limites entre os fenômenos e o contexto não estão claramente definidos” (YIN. 2005, 

p.32), o primeiro cuidado foi o de  realizar-se um levantamento bibliográfico a respeito dos 
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temas que tangenciamo objeto, a mobilização política na internet. Desta forma, realizou-se 

levantamento bibliográfico sobre os temas: i) Estado; ii) sociedade civil; iii) movimento social; 

iv) ação coletiva e ativismo; v) esfera pública; vi) ciberativismo, e vii) a Ficha Limpa, 

propriamente dita.  

Após isto, realizou-se um mapeamento dos tópicos publicados no Orkut no período de 

29/09/2009 a 04/06/2010 (intervalo que compreende a tramitação do PL nas casas legislativas e a 

sanção do então presidente Lula) sistematizando os tópicos abertos e os comentários em um 

banco de dados que permitiu compreender o dia a dia da Campanha e as mobilizações políticas, 

ações de ciberativismo, propostas por eles. 

Com este mapeamento realizado, foram identificados os principais fatos e datas do processo 

de tramitação, assim como os atores envolvidos em cada etapa desse; e também pessoas 

importantes na difusão de informações no interior da comunidade do Orkut. Posteriormente, 

foram cruzadas as informações levantadas pela leitura de livros e dissertações, referentes tanto à 

Ficha Limpa quanto ao MCCE, com aquelas coletadas diretamente na comunidadedo Orkut e dos 

sites que eram citados como fonte de informação pelos integrantes da comunidade.    

Para qualificar os dados levantados no mapeamento e no levantamento bibliográfico, foram 

realizadas cinco entrevistas em profundidade com indivíduos pertencentes ao Comitê Nacional 

da Campanha Ficha Limpa, integrantes da comunidade do Orkut e com a coordenadora de 

Campanhas do Avaaz na época.  

O que se apresenta a seguir é o resultado deste esforço, no qual buscou-se responder à 

questão deste estudo “Até que ponto a mobilização política na internet contribuiu no processo de 

tramitação da Lei da Ficha Limpa, colocando esta pauta na agenda política do país?”. 
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CAPÍTULO I: O ESTADO, A SOCIEDADE CIVIL E O ATIVISMO NA INTERNET 
As duas primeiras décadas do século XXI colocaram as Ciências Sociais e o mundo diante de 

uma eclosão de protestos, rebeliões e passeatas. De norte a sul do globo, diferentes ações 

ocorreram e tiveram como espaço, tanto para o ativismo quanto para a divulgação de 

informações recorrentes aos movimentos sociais que eclodiam, os dispositivos no interior da 

rede mundial de computadores, a internet.  

A literatura dos movimentos sociais cada vez mais preocupa-se com o uso da internet nas 

formas de organização, nos processos de recrutamento e nos repertórios de ação coletiva, o que 

ajuda no entendimento de como os espaços virtuais podem influenciar as formas de organização 

política (VILAÇA; VON BÜLOW; ABELIN, 2015). Porém, é importante evidenciar-se que 

esses espaços e essas mobilizações não estão desligados de um contexto offline, e, por isso, antes 

de abordar-se o ativismo online, ou ciberativismo, é importante citarem-se as características, 

mesmo que de forma genérica, da sociedade na qual as mobilizações ocorrem. 

Assim sendo, este capítulo busca trazer um panorama das sociedades ocidentais do início do 

século XX, mesmo reconhecendo-se a existência de uma infinidade de particularidades no 

interior de cada uma delas. Compreende-se que um panorama ajudará na discussão sobre o 

ativismo online durante a Campanha da Ficha Limpa no Brasil.  

1.1. O Estado no século XXI 
As mudanças ocorridas ao longo do século XX são frutos de um processo denominado de 

modernização, iniciado em meados do século XVI, que se caracterizou pela passagem da 

sociedade tradicional, pré-moderna, para a moderna. Berman (1986), ao analisar este processo, 

dividiu-o em três fases: a primeira compreendeu do início do século XVI até o fim do século 

XVII, período no qual as “pessoas estão começando a experimentar a vida moderna (...) e não há 

senso de um público e comunidade moderna, dentro da qual seus julgamentos e esperanças 

pudessem ser compartilhados.” (BERMAN, 1986, p.11). A segunda iniciou-se com a Revolução 

Francesa de 1789, quando, de maneira abrupta e dramática, foi formado um grande público 

moderno, que, no entanto, vive em um mundo que não é moderno por completo. Por sua vez, a 

terceira deu-se no século XX, no qual a modernidade expandiu-se “a ponto de abarcar 

virtualmente o mundo todo”. (BERMAN, 1986, p.11).  
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Algumas das consequências do processo de modernização são: o surgimento do Estado 

Moderno que “se originou das revoluções francesa e americana” (HABERMAS, 2001 p.82), o 

aparecimento da sociedade civil, composta por uma gama de organizações na esfera da vida 

privada, e a ordem social capitalista4, “força transformadora principal que modela o mundo 

moderno” (GIDDENS, 1991 p.22), para os autores inseridos na tradição marxiana5. 

Nos estudos realizados por Habermas (2001) sobre os caminhos possíveis para o Estado face 

aos desafios que surgiram no final do século XX, o autor realizou uma breve retrospectiva a 

respeito da construção do Estado Moderno e apontou que para melhor estudá-lo podem-se 

observar quatro “Estados” no interior de cada Estado Moderno, que são: 

 Estado administrador fiscal, que é constituído na forma de direito positivo compondo-

se, assim, um subsistema agregador das decisões coletivas, estabelecendo-se a esfera pública (o 

Estado propriamente dito) e a esfera privada (a sociedade civil); 

 Estado territorial e soberano, que incide o seu ordenamento jurídico sob determinada porção de 

terra, território e no qual a soberania “fundamenta-se externamente diante dos demais sujeitos do direito 

internacional” (HABERMAS, 2001 p. 81);  

 Estado nacional, no qual a integração cultural de sua população cria uma nova forma de 

identidade coletiva, originando-se, assim, uma “nação de súditos”;     

 Estado democrático de direito e social, no qual todos são iguais perante a lei, havendo, porém, 

uma diferença entre a igualdade jurídica e a igualdade de fato, sendo tarefa do Estado Social “garantir as 

condições de vida (...) que tornam possível um uso igualitário dos direitos civis divididos de modo igual” 

(HABERMAS, 2001 p.84). 

Habermas (2001), neste mesmo texto, aponta que essa configuração no interior do Estado 

está passando por um gradual desmantelamento/transformação entre o final do século XX e 

início do XXI, podendo-se observar ainda hoje este processo transformador, ao qual se dá o 

nome de globalização, que é:  

um processo complexo que atravessa as mais diversas áreas da vida social; da 
globalização dos sistemas produtivos e financeiros à revolução nas tecnologias e 

                                                           
4“Com o declínio do feudalismo, a produção agrária baseada no domínio feudal local é substituída pela produção 
para mercados de escopo nacional e internacional, em termos dos quais não apenas uma variedade indefinida de 
bens materiais, mas também a força de trabalho humano torna-se mercadoria.” (GIDDENS, 1991 p.22) 
5Interessante notar que o processo descrito acima situa-se em uma posição dialética a qual há uma divisão entre 
supraestrutura e infraestrutura.  Embora esse não seja o objeto da presente pesquisa é importante observar-se que 
esse debate epistemológico permeia a filosofia e as ciências sociais. À primeira vista podemos interpretar o 
surgimento do Estado em um viés evolucionista, porém não é isso o que deseja-se. O que se pretende reforçar é que 
se há uma possível separação entre Estado e sociedade civil, os limites que definem o contorno de cada um não são 
claros e que ambos são atores importantes na construção política. 
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práticas de informação e comunicação; da erosão do Estado-nacional e redescoberta da 
sociedade civil ao aumento exponencial das desigualdades sociais; das grandes 
movimentações transfronteiriças de pessoas como emigrantes, turistas ou refugiados ao 
protagonismo das empresas multinacionais e das instituições financeiras multilaterais; 
das novas práticas culturais identitárias aos estilos de consumo globalizado (SOUZA, 
2002 p.11) 

A globalização coloca em xeque o Estado, e a sua constituição, como único poder soberano 

sobre si mesmo, seu território e sua população. Assim, passa-se a testemunhar com a 

globalização “a constituição de uma nova ordem política, um novo formato de soberania a qual 

se forma por ela mesma a custa do que nós estamos acostumados a pensar como nosso 

paradigma de soberania nacional” (BROWN; SZEMAN, 2002 p.178 – tradução da autora6) 

Como produto, muito embora ainda não se tenha chegado ao fim deste processo, emerge uma 

nova ordem global, “uma nova lógica e estrutura de comando” (HARDT; NEGRI, 2012 p.11), 

denominada de Império7, o qual constitui o tecido ontológico onde “todas as relações de poder 

são costuradas – relações políticas e econômicas, assim como relações sociais e pessoais” 

(NEGRI e HARD, 2012 p.376).  Pode-se dizer então,que o Império apresenta-se“como uma nova 

rede de poder e forças políticas que rompe com as formas pré-estabelecidas pela modernidade.” 

(PENACHIONI;GUISORDI;PRADA, 2016 p.77).  

Com efeito, o Império não é algo que venha de fora, como um elemento negativo, em 
um processo dialético que, ao cabo, destruiria completamente a realidade do mundo 
para formar uma nova realidade completamente diferente da anterior. Ele é endógeno e 
“produtivo” em sua própria lógica funcional. Utilizando [...] a analogia biológica, o 
Império seria como um processo autoimune: não é um elemento que venha do exterior e 
invadiria a realidade, mas que brota da própria constituição dos elementos históricos, 
sociais, econômicos e políticos.. (PENACIONI; GUISORDI; PRADA, 2016 p.78) 

Ao romper tais formas, essa ordem está alterando a estrutura do Estado Moderno uma vez 

que o Estado administrador-fiscal adotou regras de direito8 oriundas de organismos 

multilaterais ou de órgãos internacionais, tais como ONU e OMC, abrindo mão, aparentemente, 

em muitos casos, de controlar efetivamente tanto as trocas comerciais como as interações entre 

os súditos de diferentes países, via  tecnologias de informação e comunicação.Embora as 

                                                           
6No original: “we are witnessing in globalization is the constitution of a new political order, a new form of 
sovereignth which forms itself at expense of what we are accustomed to think of as ‘our’ paradigm of national 
sovereignty.”  
7 Embora possa parecer, o conceito de Império não está relacionado ao imperialismo, período histórico 
compreendido entre o final do século XIX e início do XX, no qual as potências Europeias, e mais tardar os Estados 
Unidos, buscaram novos territórios para escoarem a produção emergente da Revolução Industrial. 
8 Negri e Hardt apontam que o direito positivo é o que dá a materialidade para essa nova ordem global. (NEGRI; 
HARDT 2001) 
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fronteiras geográficas continuem a desenhar o Estado territorial,percebemos que a soberania9 

dos Estados não é mais desenhada pelas fronteiras destes, já que há uma plêiade de organismos 

internacionais e organizações não governamentais (nacionais e internacionais) que interferem nas 

decisões estatais; a identidade coletiva construída em determinado Estado nacional mistura-se 

com a de outros Estados por meio das trocas culturais e sociais, facilitadas tanto pelas TICs 

quanto pelos meios de transporte, e, por fim, o Estado democrático de direito e social é afetado 

pelas políticas neoliberais que passam a desmontar os Sistemas de Garantias de Direito, tais 

como direito a saúde, educação, previdência e etc.  

O desmantelamento - ou a transformação -pelo qual o Estado Moderno está passando pode 

ser um dos fatores para a crise de representação que a democracia representativa, forma de 

governo adotada por uma grande maioria dos países, passa. Tal crise “não é específica da Euro - 

América ou de qualquer outra região do planeta” (HARDT; NEGRI, 2005 p.440). Com as 

guerras que pretendem levar a “democracia” a todos os rincões do globo, percebemos que se 

aprofunda o fosso onde muitas vezes separam-se os representantes dos representados. 

Identificamos que um dos símbolos desta crise de representação é o fato dos políticos eleitos 

não advogarem em favor das pautas e dos pleitos de seus eleitores, e sim, em muitos casos, 

atuarem em prol de seus interesses pessoais ou dos de grandes corporações.  

Este tipo de atitude dos representantes eleitos caracteriza-se como corrupção, ou seja, as 

ações associadas à persecução de objetivos privados em detrimento do interesse público,   

dessa forma, práticas como: clientelismo, patronagem, nepotismo, malversação dos 
recursos públicos, extorsão, concussão, suborno, prevaricação e outras práticas mais 
podem ter um sentido de corrupção à medida que seja considerada uma ação ilegítima 
em contraposição ao interesse público (AVRITZER; FILGUEIRAS, 2011p.13)   

Avritzer e Filguerias (2011) mencionam que há três abordagens dentro das ciências sociais 

do tema corrupção. A primeira é a funcionalista,na qual a corrupção é uma forma que os 

políticos possuem para articularem seus interesses na esfera pública. “O que os autores dessa 

abordagem apontam é que a corrupção pode ser funcional ao desenvolvimento, por poder 

‘azeitar’ as relações políticas entre governos e empresários e pacificar as clivagens sociais, 

contribuindo assim, para a estabilidade política” (AVRTIZER; FILGUEIRAS, 2011 p.10). A 

segunda é econômica, observando a corrupção como forma dos agentes privados burlarem as 

                                                           
9 O conceito de que soberania baseia-se em um modelo transcendental o qual “postula um sujeito soberano unitário 
acima da sociedade” (HARDT; NEGRI, 2005 p.414) não é mais aplicável nessa nova ordem global, pois a 
“soberania imperial é completamente dependente dos agentes produtivos sobre os quais governa”(NEGRI; HARDT, 
2005 p.419)  
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regras do sistema político, maximizando assim os lucros desses e acarretando maior 

desigualdade social. E, por fim, a  política, que está ligada à ideia de interesse público. Nela  “o 

conceito de corrupção expressa uma polissemia de sentidos de tipos de ação política, cujo 

critério para se definir se essa ação é ou não corrupta ou não é o da sua ilegitimidade frente aos 

valores e normas expressos em uma concepção de interesse público” (AVRTIZER; 

FILGUEIRAS, 2011 p.11) 

Desenhado um breve panorama, no qual o Estado encontra-se mergulhado, observa-se agora a 
sociedade civil. 

1.2. A Sociedade Civil 

1.2.1. As perspectivas do conceito 
Conforme mencionado no item anterior, além do surgimento do Estado Moderno, durante 

o processo de modernização, surge também o que se denomina sociedade civil. Avritzer lembra 

que: 

o conceito de sociedade civil tem sido um dos conceitos mais obscuros da teoria política 
contemporânea. Tal obscuridade pode ser explicada por dois fatores: a longa trajetória 
do termo na história do pensamento político e a sua incomoda posição na apropriação 
de Hegel por Marx. (AVRITZER, L. 1994 p.32) 

Hegel foi o primeiro autor moderno10 em cuja obra a ideia de sociedade civil cumpre um 

papel fundamental (AVRITZER, 1994 p.32). De acordo com Avritzer(1994), Hegel compreendia 

que a sociedade civil seria formada por organizações intermediárias, as corporações, as quais 

fariam uma mediação entre o Estado e a família e levariam o indivíduo a desenvolver uma vida 

ética11.  As corporações desempenhariam um papel mediador, sendo responsáveis pela criação da 

conexão do mercado com a solidariedade societária. “Neste sentido, Hegel, se contraporia à 

compartamentalização rígida das sociedades modernas em duas esferas, uma pública e outra 

privada.” (AVRITZER, 1994 p.33) 

Ainda de acordo com Avritzer (1994), Marx criticou o pensamento de Hegel apontando que a 

sociedade civil não é uma instituição intermediária (alocada para mediar a relação entre Estado e 

                                                           
10 “Os primeiros autores modernos a utilizarem o termo sociedade civil da mesma forma que é utilizado hoje foram 
Montesquieu e Paine.”(Avritzer, 1994 p.32) . 
11 “Em síntese, a vida ética significa que os indivíduos não só agem em conformidade com o bem ético, mas que 
reconhecem a autoridade das leis éticas. Esta autoridade não é algo estranho aos indivíduos, uma vez que estão 
ligados à ordem ética através de uma forte identificação que Hegel diz ‘é mais como uma identidade do que uma 
relação de fé ou confiança’ ” (IEP, 2016) No original: “The synthesisofethicallifemeansthatindividualsnotonlyact in 
conformitywiththeethicalgoodbutthattheyrecognizetheauthorityofethicallaws. This authority is not something alien 
to individuals since they are linked to the ethical order through a strong identification which Hegel says "is more 
like an identity than even the relation of faith or trust". 
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a família). Para Marx, a sociedade civil reduz-se ao sistema de necessidades, isto é, à economia 

capitalista, a qual de forma alguma pode ser considerada uma instituição intermediária na 

construção da vida ética. Por fim, Avritzer (1994) reforça que a partir de Marx o conceito de 

sociedade civil passou a conter significados radicalmente distintos, dependendo da filiação 

intelectual na qual se utilize o conceito. 

Gramsci, ainda na análise de Avritzer (1994), desenvolveu uma crítica simultânea a Hegel e a 

Marx. O primeiro reduziu a ideia de sociedade civil à defesa de uma esfera dominada ao direito à 

propriedade e o segundo diminuiu o conceito apenas ao aspecto econômico. Logo, Gramsci 

será o primeiro autor a perceber a sociedade enquanto o lugar por excelência da 
organização da cultura ao propor um entendimento multifacetário das sociedades 
modernas, de acordo com o qual esta deva ser entendida enquanto interação de 
estruturas legais, associações civis e instituições de comunicação (AVRITZER,  1994 
p.34) 

No final do século XX, Arato e Cohen (1992) realizaram estudos sobre a sociedade civil, 

tendo como objetivo resgatar os conceitos usados pelos movimentos sociais na tentativa de 

articular projetos de democratização. Estes autores propuseram analisar a sociedade civil a partir 

da Teoria da Ação Comunicativa12, desenvolvida por Jürgen Habermas em meados da década de 

1980.  

Cohen e Arato propõem duas modificações importantes: uma no conceito de 
sociedade civil e uma outra no instrumental analítico habermasiano. No conceito de 
sociedade civil, eles propõem uma transformação estrutural, de acordo com a qual este 
se liga com movimentos sociais e instituições que podem se localizar tanto na esfera 
privada quanto na pública e ter como objetivo deter ações de mercado e do Estado nos 
pontos de contato entre estes e a sociedade civil (...). Em relação ao instrumental 
habermasiano, o conceito de sociedade civil permite a criação de novas formas de 
mediação entre os subsistemas e o mundo da vida por intermédio da constituição de 
formas institucionais permanentes de limitação de mercado e do Estado. (AVRTIZER, 
1994 p.37/38) 

                                                           
12 Ramos (2005) ao analisar a sociedade civil, informa que: “Habermas desenvolveu sua teoria da ação comunicativa 
como uma espécie de correção à tradição marxista que via o trabalho como a força motora da evolução social. Para 
Habermas, essa ênfase no trabalho teria produzido uma visão estreita das dinâmicas sociais que deixaria de fora o 
que ele chamou de ‘mundo da vida’. Neste sentido, os homens não apenas transformariam o mundo externo/natural 
através do trabalho, mas também, geração após geração, o mundo interno/sociocultural por meio da interação 
simbólica ou da comunicação. Ou seja, contrariamente a Marx e Lukács, para Habermas a categoria que propicia o 
salto ontológico do ser orgânico (que ‘reproduz o mesmo’) para o ser social (que ‘produz o novo’) não seria o 
trabalho, mas a linguagem, que produz não mais valores de uso e sim consensos a partir do agir comunicativo. 
(RAMOS, 2005 p.88). 

 



24 
 

1.2.2. Os movimento sociais atores no interior da sociedade civil, a Teoria dos 
Movimentos Sociais 

Pode-se perceber que o conceito de sociedade civil é passível de inúmeras interpretações, 

dependendo da corrente teórica utilizada para tratar o tema.  Neste estudo, entende-se como 

sociedade civil “a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado.” (BOBBIO, 1986 p.33), 

a qual abarca diversos grupos em seu interior, inclusive aqueles ligados ao mercado. 

A sociedade civil desta forma é composta por um conjunto heterogêneo de organizações, 

instituições, etc. Cada qual buscando, junto às instituições políticas formadoras do Estado, 

efetivar políticas que contemplem determinadas pautas. Pode-se citar assim, as organizações do 

mercado financeiro, que procuraram influenciar o Estado a tomar decisões que alarguem seus 

lucros, flexibilizando, muitas vezes, como apresentado no item 1. deste capítulo, suas fronteiras e 

obrigando-o a ceder sua posição em relação à arrecadação de tributos. Além destes, há grupos 

cujo o objetivo é  efetivar e garantir direitos.  

Pode-se, assim, compreender que a sociedade civil é uma esfera conectada ao Estado, na 

qual os grupos organizam-se para incidir nas decisões políticas.Esta não é antagônica a aquele, 

ao contrário, utilizando-se de uma figura de linguagem, ela é uma engrenagem que 

conjuntamente com o Estado forma a sociedade política.  

Esses grupos, ao desenvolverem ações conjuntas com interesse e objetivos especificados, 

seja a defesa ou a garantia de direitos, podem ser denominados de movimentos sociais, os quais  

nas últimas três décadas, (...) têm sido compreendidos como uma forma de ação 
coletiva sustentada, a partir da qual atores que compartilham identidades ou 
solidariedades enfrentam estruturas sociais ou práticas culturais dominantes. (ABERBS, 
VON BÜLOW; 2011 p.53)  

Em outra definição os movimentos sociais são: 

ações sociais coletivas de caráter sócio-político e cultural que viabilizam formas 
distintas de a população se organizar e expressar suas demandas (cf. Gohn, 2008). Na 
ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que variam da simples 
denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, 
passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) 
até as pressões indiretas.  (Gohn, 2011a p.335-336 – grifo autora) 

Antes de prosseguir-se o texto, é importante apontar-se que os movimentos sociais são objeto 

de estudo da Sociologia dentro da Teoria dos Movimentos Sociais. Gohn (2011b) realizou um 

importante trabalho de sistematização das principais teorias sobre o assunto. Esta autora dividiu 

as teorias clássicas em dois grandes paradigmas: o norte-americano e o europeu. Dentro do 

paradigma norte-americanos encontra-se: a Teoria da Mobilização de Recursos (TMR) que 
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“entende os movimentos sociais como grupos de interesse” (GOSS; PRUDÊNCIO, 2004), aqui 

eles não se distinguem dos partidos e dos grupos que realizam lobby, ao contrário, disputam com 

estes adeptos e financiadores para suas causas. Para esta teoria, a ação coletiva “só se viabilizaria 

na presença de recursos materiais (financeiros e infraestrutura) e humanos (ativistas e 

apoiadores) e de organização, isto é, da coordenação entre indivíduos.” (ALONSO, 2009 p.52). 

Em outras palavras, “os movimentos surgiriam quando os recursos se tornassem viáveis” 

(GOHN, 2011b p.51). 

A Teoria da Mobilização Política (TMP) ou Teoria do Processo Político (TPP) também 

compõem o paradigma norte americano clássico. Segundo Alonso (2009), a TMP/TPP nasceu do 

“debate sobre a revolução, ou melhor, da exaustão dos debates marxistas sobre as possibilidades 

da revolução.” (ALONSO, 2009 p.53). Esta vertente explica que o movimento social é formado 

no processo de mobilização, o qual acontece quando há oportunidades políticas favoráveis, ou 

seja, surgem novos canais de expressão para grupos sociais de fora da política.  

Esta perspectiva afeta a compreensão das instituições políticas. A mobilização baseia-se 
num conflito entre partes, uma delas momentaneamente ocupando o Estado enquanto a 
outra fala em nome da sociedade. Essas posições são variáveis, os atores migram entre 
elas. Por isso, a análise tem de suplantar as barreiras convencionais que definem o 
“Estado” e a “sociedade” como duas entidades coesas e monolíticas. Assim, em vez de 
definir a equação como movimentos sociais versus Estado, a TPP opõe ‘detentores do 
poder’ (os membros da polity), que têm controle ou acesso ao governo que rege uma 
população (incluindo os meios de repressão), e ‘desafiantes’, que visam obter influência 
sobre o governo e acesso aos recursos controlados pela polity. (ALONSO, 2009 p. 56)  

No paradigma europeu clássico, ainda de acordo com Gohn (2011b), encontramos a Teoria 

dos Novos Movimentos Sociais (TNMS),em que não há um grupo de autores coesos, como é o 

caso das duas teorias apresentadas anteriormente, porém na qual os autores são todos críticos à 

ortodoxia marxista e, assim como na TMP/TPP, a TNMS mantém o enquadramento macro-

histórico e a associação entre mudança social e formas de conflito (ALONSO, 2009). 

Embora cada qual tenha sua própria teoria da modernidade, [os atores] compartilham 
mais ou menos o mesmo argumento central. Ao longo do século XX, uma mudança 
macroestrutural teria alterado a natureza do capitalismo, cujo centro teria deixado de ser 
a produção industrial e o trabalho. Uma nova sociedade se vislumbraria, dando lugar 
também a novos temas e agentes para as mobilizações coletivas. (ALONSO, 2009 p.59) 

É importante ressaltar a existência de um grande debate a respeito do adjetivo ‘novo’ 

utilizado nessa teoria, a ponto do próprio Melucci (um dos autores enquadrados nesse 

paradigma) afirmar: “ ‘novo’ nos Novos Movimentos Sociais é ainda uma questão em aberto” 

(MELUCCI in GOHN, 2011b p.124). O termo “novo” pode ser compreendido como uma 

contraposição ao ‘antigo’ movimento da classe trabalhadora; na América Latina refere-se aos 
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movimentos não envolvidos com os esquemas da política populista, do jogo de favores e 

relações clientelistas. Em ambos os casos o que “há de novo realmente é uma nova forma de 

fazer política e a politização de novos temas.”(GOHN, 2011b p.124 – grifo da autora.) 

A TNMS criou “esquemas interpretativos que enfatizam a cultura, a ideologia, as lutas 

sociais cotidianas, a solidariedade entre as pessoas de um grupo ou movimento social” (GOHN, 

2011b p.121). Para Gohn(2011), esta teoria analisa não somente a ação coletiva, mas também a 

identidade coletiva criada no processo – identidade social criada por grupos e não pelas 

estruturas sociais.  

Ao realizar um balanço do debate sobre os movimentos sociais na América 

Latina,Gohn(2012) apontou que as teorias clássicas e o paradigma americano e europeu são 

introduzidos no quadro teórico latino-americano para explicar os processos de redemocratização 

que estavam ocorrendo nos países da região, entre os anos de1970 a 1990. De acordo com ela  

na América Latina, a partir dos anos 1960, o novo era o movimento popular articulado 
por vários agentes sociais, destacando-se grupos da esquerda e a Igreja cristã e seu 
ecumenismo da época, suas ações pastorais, os Centros Comunitários, os Centros de 
Defesa dos Direitos da Pessoa Humana etc. (GOHN, 2012 p.21) 

A autora continuou sua análise sobre os movimentos sociais na América Latina apontando 

que “as novidades, contudo, conviviam com as formas antigas de organizações e movimentos 

sociais – clientelistas, associadas a partidos políticos; ou libertárias – focadas nos novos 

movimentos europeus de direitos identitários.” (GOHN, 2012 p.21).  

Ainda de acordo com ela, as teorias que orientaram os estudos no Brasil a respeito dos 

movimentos sociais nas décadas de 1970 e parte de 1980 estavam vinculadas ao paradigma 

europeu, “tendo predominância nos anos de 1970 a vertente marxista e nos anos de 1980 a 

abordagem dos novos movimentos sociais.” (GOHN, 2012 p.21). 

Na década de 1990, o debate a respeito da TNMS “ressurgiu” influenciado pelo pensamento 

habermasiano. Essa literatura ressalta como é importante a vasta arena política situada “fora do 

Estado e fora do mercado, na qual existiriam (ou deveriam existir) teias interligadas de grupos e 

associações engajadas em práticas comunicativas caracterizadas pelo respeito mútuo e pela 

solidariedade” (ABERS, VON BÜLOW; 2011 p.55) 

Alonso analisa que:  

a TNMS foi se convertendo paulatinamente de teoria dos movimentos sociais em teoria 
da sociedade civil. As críticas recebidas mais as evidências empíricas de burocratização 
do ativismo aprofundaram a crise da distinção entre novos e velhos movimentos. A 
TNMS deixou, então, de associar a inovação a um ator, os movimentos, para atrelá-la a 
um lócus, a sociedade civil. (...) Esse novo espaço tornou-se o tema precípuo dos 
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herdeiros da TNMS,  que se deslocaram massivamente do estudo de movimentos sociais 
específicos para o das arenas públicas, nas quais se debatem as definições da boa vida. 
Daí a profusão de trabalhos empíricos não mais sobre o ativismo, mas sobre 
participação social, democracia deliberativa e seus correlatos. (ALONSO, 2009 p.75) 

A TMP/TPP englobou os pressupostos das TMR refinando-se para abranger também o 

terrorismo como forma de ação e protesto. Dessa forma, os “movimentos sociais pertenceriam a 

um gradiente de formas de ação ‘contenciosa’, donde se incluem partidos, nacionalismo, 

guerrilhas, terrorismo, guerras civis e revoluções” (ALONSO, 2009 p.76) 

Enquanto isso, no debate sobre Movimentos Sociais na América Latina “nos anos 1990 a 

temática da ‘crise dos movimentos sociais’ predominou inicialmente, logo sendo substituída pela 

questão da participação institucional da sociedade civil.” (GOHN, 2012 p.22). Ao analisar-se, 

por exemplo, o Brasil após a Constituição de 1988, pode-se perceber que vários atores sociais 

que antes estavam junto aos movimentos sociais “mudaram de posição” ocupando espaços 

dentro das instituições políticas.  

Neste cenário houve releituras das teorias vigentes na análise dos movimentos, 
resultando também na criação de outras categorias de análise tais como: inclusão 
social/exclusão social, descentralização, espontaneidade, redes de solidariedade, 
Terceiro Setor privado e público, capital social, protagonismo, território, escalas, 
mobilização, responsabilidade social, compromisso social e etc. (GOHN, 2012 p.22)   

Influenciada pelas mudanças ocorridas no mundo e brevemente apresentadas nos tópicos 

acima, a Teoria dos Movimentos Sociais hoje encontra-se dividida em cinco eixos analíticos, 

conforme pode-se observar na Tabela 1. 

Tabela 1. Movimentos Sociais na Contemporaneidade 

Características gerais Principais autores: 

Teorias construídas a partir de eixos culturais, relativas ao 
processo de construção de identidades 

Melucci, Touraine, Dubet, Lankermans, Swidler 
entre outros 

Teorias alicerçadas na teoria crítica, produzida pela Escola de 
Frankfurt, que abordaram questões ligadas a justiça social e na 
redistribuição 

Axel Honneth, Nancy Fraser entre outros 

Teorias que abordam a resistência dos movimentos sociais, 
sobretudo na luta contra o neoliberalismo. Esta abordagem 
crítica a ressignificação das lutas pelas políticas públicas, 
questionando a inclusão da sociedade no debate político, se 
ela de fato ocorre. 

T. Negri e M. Hardt (a análise da multidão); D. 
Havery (dimensões espaciais); Ranciére e Zizek 
(inspiradores para os jovens dos movimentos 
Occupy Wall Street) e etc. 

Teoria Pós-Colonial, utilizada sobretudo na América Latina 
para compreender a formação histórica do continente e as 
lutas que se travam nele. 

Boaventura de Souza Santos; Aníbal Quijano ; 
Enrique Dussel e etc. 
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Teorias que canalizam todas as atenções para os processos de 
institucionalização da ação coletiva 

Tarrow; McAdam; McCarth; Zald e Tilly 

Fonte: GOHN M.G. , 2011b 

Como se percebe nas falas de Gross e Prudêncio (2004), Alonso(2009),Gohn 

(2011a;2011b;2012),eAbers e Von Büllow (2011),o que caracteriza um movimento social é a 

ação coletiva ocorrida quando “um conjunto de pessoas confia e aplica recursos, incluindo seus 

próprios esforços, para fins comuns.” (TILLY in Gohn. 97, P.66). Por isso, reforça-se essa ideia, 

de que os movimentos sociais são atores no lócus da sociedade civil, realizando ações coletivas 

orientadas para determinado fim. 

É interessante também ressaltar-se, como fazem Abers e Von Büllow (2011), que as 

fronteiras entre sociedade civil e Estado não estão ou são claras. Em muitos casos, ativistas de 

determinado movimento social passaram a atuar dentro da estrutura do Estado por determinado 

período, e vice-versa. Para estas autoras, “os movimentos sociais têm lutado tanto para 

transformar comportamentos sociais, como para influenciar políticas públicas.” (ABERS;VON 

BÜLLOW, 2011 p.65), sendo compreensível esse intercâmbio entre Estado e sociedade civil.  

Ao trazer-se essa resumida apresentação das Teorias dos Movimentos Sociais, o intuito foi o 

de apontar que não se pode confundir ou substituir o conceito de movimento social pelo de 

sociedade civil, como alguns autores ligados à TNMS propõem. Esta não é um bloco homogêneo 

formado apenas por um grupo de atores. Ela é a esfera, ou o lócus, onde os diversos atores 

sociais organizam-se. Ao agirem, eles constituem os movimentos sociais que podem ou não 

ocupar os espaços deliberativos (os fóruns, conferências e etc.) no interior da estrutura estatal ou 

fora dela.Este tipo de ação será discutida no próximo item. 

1.2.3. Ação Coletiva, Esfera Pública e as Redes de Movimentos Sociais  
Como se pode perceber nas definições apresentadas acima sobre movimento social, a sua 

principal característica é a ação coletiva relacionada 

ao poder e a política;[ela] inevitavelmente levanta questões de certo e errado, justiça e 
injustiça, esperança e desesperança; em seu próprio desenvolvimento é provável que [a 
ação] diga quem tem o direito de agir e o que de bom que ela faz (TILLY, 1977 p.1-8; 
tradução da autora13) 

                                                           
13Em inglês: “collective action is about power and politics; it inevitably raises questions of right and wrong, justice 
and injustice, hope and hopelessness; the very setting acting of the problems likely to include judgments about who 
has the right to act, and what god it does.” (TILLY, 1977 p. 1-8)  



29 
 

De acordo com os estudos realizados por Gohn (2011b), Tilly realizou um levantamento 

histórico sobre a ação coletiva, com intuito de estabelecer comparações entre diferentes 

momentos históricos, destancando o repertório das ações coletivas que consistem em um 

conjunto de práticas perpetuadas ao longo do tempo realizadas para alcançar determinado 

objetivo. (ALONSO, 2009). 

Assim, no século XVIII as pessoas aprenderam a fazer greves, invadir os campos e 
locais de trabalho, a realizar protestos por meio de encenações teatrais nas ruas e 
queimar publicamente imagens fictícias de seus oponentes. Estas ações se expressaram 
nas rebeliões por alimentos, invasões no campo contra coletores de impostos e etc. 
Menos visíveis foram as demandas populares nas festas e assembleias de grupos 
corporativos as quais produziram petições, processos jurídicos, condenações e até 
mesmo deliberaram atos de rebelião. Já o século XIX apresentou um repertório de ações 
coletivas totalmente diferentes na Europa. As formas mais visíveis foram as 
demonstrações em grandes eventos de protesto, a greve, a competição eleitoral. [...] Os 
participantes se articularam em associações de interesses, dirigiam suas mensagens para 
públicos específicos e utilizavam muito a mensagem escrita, via panfletos abaixo-
assinados, porta-estandartes, emblemas e insígnias. Ou seja, as formas do século XIX 
eram mais organizadas do que as do século XVIII. (GOHN, 2011b p.67) 

Nota-se que todas as ações acima listadas visam mobilizar os grupos que compõem a 

sociedade civil, não apenas o que se entende como movimentos sociais, favoráveis ou contrários 

a determinada questão/demanda. Essa busca por influenciar a opinião pública, por meio de ações 

coletivas, conduz ao conceito desenvolvido por Habermas de esfera pública14,a qual é um espaço 

não institucionalizado de intermediação geral da relação entre a sociedade e o Estado. Este 

conceito “tem como modelo a formação de dois tipos de públicos políticos formados na 

Inglaterra junto ao surgimento da impressa e os públicos culturais formados nos salões franceses 

do século XVIII.” (AVRTIZER, 2012 p.113) 

Ou seja, o debate na esfera pública deu-se a princípio “sem levar em consideração as 

hierarquias sociais e políticas preexistentes e esteve de acordo apenas com ‘regras universais’. 

”(AVRTIZER, 2012 p.113) 

Para Costa (1994), Habermas mostrou que a esfera pública é este local onde as questões são 

absorvidas, discutidas e processadas, logo“é a caixa de ressonância dos problemas que devem ser 

trabalhados pelo sistema político” (COSTA, 1994 p.42) 

Desta forma, ela seria um espaço onde os “sujeitos privados, usando publicamente sua razão, 

discutiriam os assuntos que os afetavam como conjunto, como público. Assim, debatiam as ações 

                                                           
14 O conceito de esfera pública surge com Habermas quando o autor buscou “uma alternativa teórica à crítica dos 
pensadores frankfurtianos da falta de alternativa para a racionalidade técnica do capitalismo que conduziria tudo à 
lógica mercantil.” (SILVEIRA, 2009 p.74) 
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do Estado, sem pertencer a ele”. (SILVEIRA, 2009a p.74). Na definição sintética de Giddens e 

Sutton, a esfera pública é “a arena de discussão e do debate político nas sociedades modernas15.” 

(GIDDENS; SUTTON, 2014 p.298 ). 

Habermas, ao construir sua Teoria da Ação Comunicativa, analisou como a esfera pública 

pode ser normativa em sociedades democráticas. Giddens e Sutton relatam que as democracias 

modernas 

se desenvolveram junto com a mídia de massa, sobretudo jornais, panfletos e outras 
publicações. Em um sentido bastante real, a mídia de massa possibilitou e estimulou a 
cultura democrática. A esfera pública surgiu nos salões e cafés dos séculos XVII e 
XVIII em Londres e Paris, bem como em outras cidades europeias, onde as pessoas se 
encontravam para discutir os assuntos do dia. Embora apenas uma pequena parcela da 
população estivesse envolvida nessa cultura, essas pessoas foram vitais para o 
desenvolvimento inicial da democracia porque os salões introduziram a ideia de solução 
de problemas políticos por meio do debate público. Hoje em dia, a mídia de massa é 
vista negativamente como algo que trivializou o processo democrático e criou um clima 
de hostilidade geral em relação à política16. (GIDDENS; SUTTON, 2014 p.298/299) 

Cabe aqui a crítica de que a esfera pública, formada pela mídia de massa, não se encontra 

fora da estrutura de poder. Ao contrário a mídia de massa  é responsável pela intermediação entre 

os grupos sociais, ela é mais um local onde a disputa de poder, o poder de formar a opinião dos 

indivíduos, ocorre. Hardt e Negri (2001) fizeram uma crítica à teoria habermasiana pertinente 

para alertar-se quanto à suposta isenção da esfera pública. 

Quando Habermas desenvolveu o conceito de ação comunicativa, demonstrando tão 
vigorosamente sua forma produtiva e consequência ontológica disso derivadas, ele 
ainda se amparou numa probabilidade fora desses efeitos da globalização, um ponto de 
vista de vida e verdade que poderia opor à colonização informal do ser. A máquina 
imperial, entretanto demonstra que esse panorama não existe. (NEGRI;HARDT, 2001 
p.52)  

Porém, essa crítica não invalida o seu uso por parte dos movimentos sociais como forma de 

criar pressão política no jogo democrático. Ela apenas causa uma análise sobre qual direção a 

mobilização de fato caminha: é progressista ou conservadora? É disruptiva? Ou seja, o 

                                                           
15Em inglês: “The arena of public debate and discussion in modern societies, consisting of many formal and 
informal spaces.” 
16Em inglês: Modern democracies developed along with the mass media, especially newspapers, pamphlets and 
other publications. In a very real sense, the mass media enabled and encouraged a democratic culture. A public 
sphere developed first in the salons and coffee houses of seventeenth- and eighteenth-century London and Paris, as 
well as in other European cities, where people would meet to discuss issues of the day. Although only small 
numbers of the population were involved in this culture, they were vital in the early development of democracy 
because the salons introduced the idea of resolving political problems through public discussion. Today the mass 
media are seen negatively, as trivializing the democratic process and creating a climate of general hostility to the 
business of politics. 
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movimento social que a propõe e executa possui um projeto emancipador ou um projeto de 

ajustamento dentro da estrutura já posta do Estado? Quais os grupos sociais que os formam?  

Independentemente de qual direção política os movimentos sociais atuem,  percebe-se que 

buscam por meio de ações coletivas – as quais geram a noção de pertencimento, solidariedade e 

identidade – realizar a mobilização política, em muitos casos, incentivando o debate no interior 

dessa esfera.  

Cabe também ressaltar que Habermas não é o único autor a tratar desse conceito.. Por 

exemplo, antes dele, Hannah Arendt, de acordo com Avrtizer (2012), reelaborou esta idéia no 

livro A Condição Humana. A autora entendeu que esfera pública é “como tudo aquilo que ‘pode 

ser visto e ouvido por todos e adquire a maior visibilidade possível.’ ” (AVRTIZER, 2012 

p.112).  

Outra abordagem sobre este conceito é a apresentada pelo professor Yochai Benkler. Para 

ele, o termo é usado para “definir as práticas que membros da sociedade usam para comunicar 

problemas que entendem ser de intereses público e potencialmente podem requerer a ação ou  

reconhecimento coletivo” (BENKLER in SIVEIRA, 2009a p.78)  

De modo geral, observa-se que os  movimentos sociais buscam,por meio de suas ações 

coletivas criar debates que alcancem, sobretudo a grande mídia (mass media).  Para conseguirem 

essa visibilidade e pautarem os debates gerados a partir da grande mídia, eles  passaram a “se 

articularem com outros grupos com a mesma identidade social ou política, a fim de ganhar 

visibilidade, produzir impacto na esfera pública e obter conquistas para a cidadania”  

(SCHERER-WARREN, 2006 p.113).  

Alberto Melucci (2001) caracteriza os movimentos nas sociedades complexas como 
redes submersas de grupos de pontos de encontro e de circuitos de solidariedade que 
diferem ‘profundamente’ da imagem do ator coletivo politicamente organizado. 
Segundo ele, a forma mais adequada às características dos movimentos sociais 
contemporâneos passa a ser a da campanha ou da mobilização em vista de objetivos 
(MIDLEJ, 2012 p.220)  

Scherer-Warren (2006), ao analisar a dinâmica e as articulações dos atores sociais 

(movimentos socias, organizações da sociedade civil e etc.) no Brasil, identificou que “a 

sociedade civil é a representação de vários níveis de como os interesses e os valores da cidadania 

se organizam em cada sociedade para encaminhamentos de suas ações em prol de políticas 

sociais e públicas, protestos sociais, manifestações simbólicas e pressões políticas” (SCHERER-

WARREN, 2006 p.110). Assim sendo, para ela, a sociedade civil brasileira estaria dividida em 

três níveis de atuação, identificados conforme abaixo: 
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1. Nível do associativismo local: formada pelas associações civis, Organizações Não 

Governamentais (ONGs), movimentos comunitários, entre outros. “Essas forças 

associativas são expressões locais e/ou comunitárias da sociedade civil organizada” 

(SCHERER-WARREN, 2006 p.110); 

2. Nível de articulação interorganizacional: são as articulações realizadas entre 

organizações/instituições de nível local entre si e com o Estado. “É através destas formas 

de mediação que se dá a articulação e as parcerias mais institucionalizadas.” (SCHERER-

WARREN, 2006 p.111). Elas, segundo Scherer-Warren, são possíveis pela existência de 

meios técnicos que as facilitam, tais como os e-mails; 

3. Nível de mobilização da esfera pública: “fruto da articulação de atores dos 

movimentos sociais localizados, das ONGs, dos fóruns [...], mas buscam transcendê-los 

por meio de grandes manifestações na praça pública.” (SCHERER-WARREN, 2006 

p.112). Ao mobilizar-se a esfera pública, busca-se produzir “visibilidade através da mídia 

e efeitos simbólicos para os próprios manifestantes (no sentido político-pedagógico) e 

para a sociedade em geral, como uma forma de pressão política das mais expressivas no 

espaço público contemporâneo” (Ibidem). 

Percebe-se, por fim, que os movimentos sociais em busca de mais publicização e alcance 

de suas ações passam a agir em redes que congregam indivíduos17; organizações locais – tais 

como associações de bairro e grupos organizados em dado território –, regionais e 

internacionais –organizados em parcerias: instituições da sociedade civil com outras 

instituições da sociedade civil e/ou com instituições do Estado. Assim, os movimentos 

sociais ocupam espaços institucionais (tais como Fóruns, Conferências e etc.) e não 

institucionais, e realizam ações (mobilizações, protestos, comícios e etc.) que buscam ganhar 

visibilidade via mídia, incidindo assim na esfera pública com vista a influenciar a ação 

política. 

1.2.4. O Ciberespaço, a esfera  pública interconectada e o ciberativismo 
O surgimento do ciberespaço é resultado dos avanços das tecnologias de informação e 

comunicação que ocorreram ao longo do século XX. Ele pode ser compreendido como um 

                                                           
17 A palavra indivíduo está sendo utilizada como sinônimo de ser humano. Segundo Giddens “Ser um ser humano é 
ser agente intencional, que tem razões para as suas atividades e também está apto, se solicitado, a elaborar 
discursivamente essas razões.” (GIDDENS. 2009, p.03). 
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espaço de acumulação progressiva de informação que iniciou na década de 1950, com o 
surgimento informática. 

A segunda camada [de acúmulo de informação], a da internet, endereça os servidores de 
informação nas redes. O crescimento da internet nos anos 1980, paralelo ao dos 
computadores pessoais, permitiu a redes de indivíduos e as instituições começarem a 
alimentar e explorar o ciberespaço (...). A terceira camada, a da web, endereça páginas 
de documentos e ao mesmo tempo, identifica as hiperligações entre estas páginas. O 
resultado direto do sistema de endereçamento das páginas é a emergência de uma nova 
esfera pública mundial, hipertextual e multimídia a partir de metade dos anos 90 do 
século XX. (LEMOS; LEVY;, 2012 p.15/16) 

O ciberespaço é essencialmente um arranjo comunicacional (SILVEIRA, 2009a) 

possibilitado por uma infraestrutura tecnológica que é a internet. Com base nisso, compreende-se 

que a internet é como uma grande teia de aranha, e Autoun (2004)  compara-a  a um eficiente 

meio de transporte, em que os fios são os cabos pelos quais a informação flui, a aranha é quem 

produz essa informação, ou seja, o agente intencional que Giddens (1991) chamaria de ser 

humano  e,   assim sendo,  o ciberespaço é a teia formada pelos fios criados pela aranha, 

conforme a sua intenção. Ele “só existe no interior das redes informacionais e pode ser entendido 

como espaço virtual, sendo acessado de qualquer um dos diversos pontos da rede espalhados 

pelo planeta.” (SILVEIRA, 2009a p.71) 

Assim sendo,ele é “sustentado”, ou possibilitado, por uma infraestrutura de cabos, a internet, 

que é 

um arranjo midiático. Foi e é desenvolvida a partir da reunião de diversos meios e 
tecnologias. Manuel Castells descreveu a internet como a “improvável intersecção da 
big science,da pesquisa militar e da cultura libertária” (CASTELLS, 2003, p. 19). Isso 
quer dizer que a rede, originada nos interesses militares, foi sendo reconfigurada pelos 
seus usuários, principalmente pela comunidade acadêmica e pelos hackers, grupos de 
programadores talentosos altamente influenciados pela contracultura da década de 1960. 
A rede mundial de computadores não pode ser definida como um produto nem como 
um conjunto de equipamentos com a evolução controlada por uma ou algumas 
empresas. A internet não tem um centro, uma sede, trata-se de uma rede distribuída, 
construída colaborativamente por grupos de voluntários que no decorrer de sua história 
foram envolvendo, além dos acadêmicos e hackers, engenheiros e especialistas de 
várias empresas, para construírem os elementos fundamentais do funcionamento da 
rede, a saber, os seus protocolos de comunicação.(SILVEIRA, 2009b p.104) 

Percebe-se com isso que a internetfoi transformada em um meio de comunicação cuja 

principal característica é a produção e socialização da informação, ou dado, por qualquer um que 

a acesse. Pode-se discutir o quão democrático é este acesso e o quanto ele é livre, uma vez que 

para adentrar à internet e, consequentemente, ter contato com os conteúdos disponíveis no 

ciberespaço, há a necessidade de um computador e um cabo de rede (de telefonia ou de banda 

larga), ou um celular com conexão wi-fi ou 3G, plano de dados. Tais recursos geralmente não são 
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gratuitos, e pode-se gerar o debate e o compartilhamento de informações no ciberespaço ocorra 

apenas entre aqueles já incluídos na sociedade.  

Por ser uma rede distribuída, ou seja, todos os nodos têm o potencial de conectar-se entre si, 

um emissor qualquer não tem que passar necessariamente sempre pelos mesmos nodos para 

chegar a outro (UGARTE, 2008 p.25).A internet permite que a comunicação flua sem a 

necessidade de um intermediário entre os comunicantes. Isso faz com que todos tenham a 

oportunidade de emitir e receber informações, consolidando-se assim a comunicação pear to 

pear. 

Em uma comparação entre a internet e os meios de comunicação tradicionais observa-se, 

conforme Tabela 2, como ela permite que a informação seja produzida por diversos atores e 

socializada entre si, sem a necessidade da mediação de terceiros. 

Tabela 2. Internet versus Meios de Comunicação Tradicionais 

Rádio- Jornais  TV Internet 

Unidirecional Multidirecional 

Baixa Interatividade  Alta Interatividade    

Hierárquica Enredada 

Verticalizada Horizontalizada 

Centralizada Distribuída 

Linear Hipertextual 

Analógica Digital 

Nacional/Local Transnacional/Local 

Fonte: SILVEIRA, 2009b 

A possibilidade de acesso e de compartilhamento de informação, ou até mesmo de sua 

produção, alimenta e dá vida ao ciberespaço, criando assim um espaço de “conversa” e de 

publicização similares àqueles estudados por Habermas no século XVIII (os jornais ingleses e os 

salões franceses). Nota-se, porém, que diferentemente da esfera pública estruturada por 

Habermas, a esfera possibilitada pelo ciberespaço encontra-se menos hierarquizada, pois não há 

a necessidade, por exemplo, de que o conteúdo seja publicado por um único emissor, o qual pode 

barrar o livre trânsito da informação, (os grandes meios de comunicação), visto que qualquer um 
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que acesse o ciberespaço pode ser um emissor de notícias pelo modelo de comunicação pear to 

pear. 

Assim sendo possibilita-se a emergência de uma esfera pública interconectada que  

não é feita de ferramentas, mas das práticas de produção social que essas ferramentas 
possibilitam. O efeito primário da internet na esfera pública em sociedades liberais recai 
na produção informacional e cultural de atores que estão fora do mercado: o trabalho de 
indivíduos sozinhos e em cooperação com outros, ou de associações formais como 
ONGs, bem como o feedback de seu efeito sobre a mídia tradicional. (BENKLER in 
SILVEIRA, 2009a p.79)  

Formada esta esfera pública, os grupos que compõem a sociedade civil passaram a agir em 

seu interior. O desenvolvimento de diversos dispositivos18, dos mais diversos tipos de aplicativos 

e de possibilidades na web e a sua disposição aos internautas facilitaram a criação alternativa de 

conteúdos e informação, sobretudo para os movimentos sociais. 

Estes espaços eletrônicos são fundamentais para que atores da sociedade civil possam 
interagir através da troca de informações e percepções sobre determinadas questões. Os 
movimentos sociais, compreendidos aqui como caixas de ressonância das esferas 
sociais, são capazes de trazer para a esfera pública questões que até então estavam 
silenciadas. A internet oferece o espaço para que estas questões sejam tematizadas, 
articuladas e publicizadas, tornando assim possível a inclusão, através da produção e 
distribuição de informações daqueles que até então encontravam-se “inexistentes” 
(PEREIRA, 2011 p.7) 

 A primeira vez que um grupo utilizou os dispositivos  presentes no interior da internet foi 

durante a Revolução de Chiapas no México, quando  

sem que ninguém o previsse, coletivos e indivíduos de diversos lugares do mundo 
principiaram a utilizar as tecnologias digitais para incidir sobre a rebelião [Zapatista], 
divulgar denúncias contra a militarização, às violências aos direitos humanos, e 
inclusive para coordenar e organizar protestos. (SANCHO, 2012 s/p) 

Em diferentes mobilizações políticas recentes no mundo, como no movimento dos Foragidos 

(2000) no Chile, durante a greve dos estudantes em busca de uma solução para os problemas da 

educação superior (2006),  nas manifestações públicas em toda a Espanha (2010) e no 

movimento intitulado como M-15 (2011) é notável que os dispositivos existentes na internet 

tenham sido utilizados pelos manifestantes para: angariarem simpatias, organizarem 

manifestações e protestos e divulgarem em tempo real os acontecimentos de dentro dos 

movimentos. Agindo desta forma, em uma dinâmica on e offline, os manifestantes chamaram a 

atenção da grande mídia para causas comuns a milhares de indivíduos.  

                                                           
18Amgaben, utilizando-se dos estudos realizados por Focault, concorda com este e estabelece que o dispositivo é 
“um conjunto de estratégias de relação de força que condicionam certos tipos de saber e por ele são condicionados” 
(AGABEN, 2009 p.28). 
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Pode-se perceber no cotidiano que “a influência das mídias sociais sobre esses ingentes 

movimentos de massas é indiscutível, como é indiscutível sua influência sobre a sociedade como 

um todo.” (PRINZ, 2012 s/p). No mesmo sentido, Pinto (2012) argumenta que 

A internet possibilita uma nova dinâmica em dois vetores, (...) horizontal e vertical. No 
primeiro há a manifestação de todos o que transforma o movimento em algo muito 
aberto e acessível. Há blogs, Twitter, Facebook, MSN. Isto possibilita que enquanto o 
movimento se realiza vá ganhando apoios de pessoas que não estavam inicialmente 
envolvidas. Verticalmente a internet possibilita a organização em redes que começam 
em quadras, passa para bairros, zonais, cidades, até grandes centros.” (PINTO, 2012, 
p.138). 

Além dessa dinâmica organizacional, a internet permite (como discutido acima) a troca de 

informação a respeito do que está ocorrendo, sem a necessidade de uma mediação dos meios de 

comunicação tradicionais. A utilização da internet para a propagação e produção de conteúdo é 

denominada de ciberativismo, que é uma 

estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a inclusão de um novo tema na 
ordem do dia da grande discussão social, mediante a difusão de uma determinada 
mensagem e sua propagação através do boca a boca multiplicados pelos meios de 
comunicação e publicação pessoal (UGARTE, 2008 p.55) 

Os movimentos sociais contemporâneos, percebendo que a “luta” está alicerçada na 

construção de significados na mente das pessoas (CASTELLS, 2013), ou seja, é imaterial, assim 

como é o capitalismo do século XXI, e ocorre nos domínios culturais e sociais - uma vez que a 

produção e a reprodução da sociedade estão baseadas nas relações sociais, nos símbolos, nas 

identidades e nas necessidades individuais -  buscam advogar em favor de suas pautas por meio 

dos discursos públicos, cujo os conflitos daí decorrentes não estão vinculados às classes das 

sociedades industriais, mas sim a grupos defensores de posições distintas em relação aos recursos 

cognitivos e simbólicos. (PEREIRA, 2011) 

Por isso, o ciberativismo, ou ativismo online passou a ser uma das estratégias adotadas pelos 

movimentos sociais para difundirem suas pautas, seus objetivos e suas ações a partir da 

construção de sites (páginas na web) oficiais dos movimentos, de comunidades nas quais 

ocorrem as mais diversas discussões, de blogs, lista de e-mails e perfis nas redes sociais online – 

tais como Facebook e Twitter.  

As campanhas e as denúncias promovidas pelas entidades, sejam através de seus 
respectivos sites, blogs, redes sociais ou Twitters, são uma ferramenta poderosa para, 
primeiramente, publicizar determinados fatos que não estejam sendo veiculados nas 
mídias tradicionais, mas também como mecanismo de aplacar ou diminuir os riscos que 
muitos ativistas sofrem ao desenvolverem suas ações em campo. Elas também podem 
servir também como mecanismo para pressionar determinados agentes públicos a 
aprovarem ou não uma determinada proposta de lei, através do envio de e-mails para 
seus parlamentares (lobby) (PEREIRA, 2011 p.13) 
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Ao utilizarem a internet, os movimentos sociais passam a criar novos repertórios de ações, 

que muitas vezes utilizam táticas on e offline. Além de permitir a produção de conteúdos, o que 

entendemos como apropriação midiática da rede e, consequentemente,passam a alimentar a 

esfera púbica, qualificando assim o discurso dos atores políticos favoráveis à causa de esclarecer-

se a opinião pública sobre determinado ponto, é possível aos movimentos sociais utilizarem a 

rede mundial de computadores de maneira mais instrumental por meio dos dispositivos de 

comunicação instantânea, que permitem a comunicação entre os integrantes do movimento de 

forma rápida e barata. Isto diminui a necessidade de locomoção de ativistas, o que geralmente 

resultaria em um alto custo para o movimento, e facilita a troca de opiniões e  conversas no 

interior deles.  

Por fim, percebe-se que a infraestrutura da internet colabora com o processo de mobilização 

dos movimentos sociais pelo envio e/ou pelas publicações de boletins, criação de listas de 

discussão e/ou de comunidades,nos quais ocorrem diversas discussões sobre temas pertinentes ao 

movimento, blogs, perfis em redes sociais e sites. A instantaneidade, a capacidade de atingir 

indivíduos nos mais remotos locais e a construção de redes são fatores que tornam os 

dispositivos da internet particularmente úteis no processo de mobilização para ações políticas. 

(PEREIRA, 2011). Voltar-se-á a esta questão ao analisar-se o ativismo online durante a 

Campanha da Ficha Limpa. 
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CAPÍTULO II: A SOCIEDADE CIVIL BRASILEIRA E O COMBATE À CORRUPÇÃO 
ELEITORAL 

Como se apresenta no capítulo anterior, Estado e sociedade civil do final do século XX e 

início do século XXI transformaram-se.  Acompanhando esse processo, percebe-se que as 

mobilizações políticas, as demandas e consequentemente os movimentos sociais se 

diversificaram abrangendo as mais diversas pautas, agendas e propostas, ocasionando o 

surgimento de novos atores, e resultando na diversificação da sociedade civil. Em um mundo 

conectado pelas TICs, esses movimentos sociais promoveram o debate na esfera pública 

interconectada buscando incidir na política institucional de determinadas regiões do globo. 

Assim como o restante do mundo, o Brasil, também no final do século XX passou por 

inúmeras transformações as quais permitiram as condições históricas para a formação do 

Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral – MCCE no início do século XXI. 

O período que abrange de 1980 a 1999, ano da aprovação da Lei da Compra de Votos, foi 

marcado por inúmeros acontecimentos tais como: crise econômica, surgimento dos movimentos 

sociais urbanos, repúdio à tortura, movimento em apoio a eleições diretas no Brasil (as Diretas 

Já!), a institucionalização dos movimentos sociais, desmobilização dos movimentos sociais 

populares urbanos, criação de espaços de diálogo e concerto entre Estado e sociedade civil, crise 

política, impeachment e estabilização econômica no final do período. Buscar-se-á nos próximos 

tópicos abordar aqueles acontecimentos que estão diretamente ligados ao surgimento do MCCE. 

2.1. O Fortalecimento da Sociedade Civil e as Oportunidades Políticas 
Entre os anos de 1970 e 1980, o país começou a desenvolver o que compreendemos hoje 

como sociedade civil,  termo que nesta época era sinônimo de “participação e organização da 

população civil na luta contra o regime militar.” (GOHN, 2005 p.70).  Do final dos anos 1970 à 

primeira metade da década de 1980 ocorreu o aumento expressivo das associações civis “com 

atuação marcada pela defesa das ideias de direitos humanos, cidadania e autonomia 

organizacional frente ao Estado.” (GUIMARÃES, 2013 p.86). A década de 1980 iniciou-se com 

uma forte crise econômica, ocasionada pelos dois choques do petróleo, em 1973 e 1979, a qual 

perdurou praticamente por todo o período. A crise econômica em que o país encontrava-se 

mergulhado afetou a confiança depositada pelas camadas médias na ditadura civil-militar 

brasileira, instaurada em 1964. Além dela, outro fator que colaborou para o descrédito do regime 

foram as inúmeras denúncias de tortura e violação dos direitos humanos praticados. Guimarães 
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(2013) destaca que a reação da população à morte do jornalista Vladimir Herzog no interior do 

DOI-CODI, em 1975, foi um marco de repúdio aos crimes praticados pela ditadura civil-militar 

brasileira e contribuiu para que as camadas médias da população passassem a mobilizar-se 

contrárias a ela.   

Soma-se a isto o crescimento da população urbana que, na década de 1980, ultrapassou pela 

primeira vez a parcela rural do país (IBGE, 1994). O aumento dos habitantes nas áreas urbanas, 

sobretudo nas periferias das grandes cidades, resultou no surgimento dos movimentos sociais 

populares, que reivindicavam acesso aos serviços públicos. Eles acreditavam que  

a sociedade civil deveria se mobilizar e se organizar para alterar o status quo no plano 
estatal dominado pelos militares e por um regime não democrático, com políticas 
públicas que privilegiavam o grande capital, considerando apenas as demandas de 
parcelas das camadas médias e altas que alavancavam o processo de acumulação das 
emergentes indústrias e filias das empresas multinacionais. Este cenário estimulou o 
surgimento de inúmeras práticas coletivas no interior da sociedade civil, voltadas para a 
reivindicação de bens, serviços e direitos sociopolíticos, negados pelo regime vigente. 
(GOHN, 2005 p. 70) 

Como se pode observar acima, tanto os setores populares quanto os da classe média 

clamavam por mudanças políticas. Nota-se assim que durante a primeira metade da década de 

1980 ocorreram as lutas pela redemocratização e pelo acesso aos serviços públicos, sobretudo 

nos grandes centros. Essa mobilização, iniciada em meados da década de 1970, ocasionou o 

surgimento de organizações e movimentos da sociedade civil, os quais adotavam novas 

estratégias e valores culturais culminantes em novos arranjos institucionais a partir da 

Constituição de 1988.  

Em 1985, iniciam-se as mobilizações pela participação popular da proposição da 

Constituição, surgindo assim o Movimento Nacional pela Participação Popular na Constituinte, 

que tinha como objetivo estimular a criação de núcleos municipais favoráveis à participação 

popular na ANC, originando-se um debate sobre a Constituinte no seio da sociedade.  Com a 

convocação da ANC, em 1987, os diversos setores da sociedade civil brasileira organizaram-se 

para dialogar com as esferas da política institucional, ou seja, os movimentos sociais e outros 

criaram ou apropriaram de recursos e meios de interlocução entre a sociedade e o Estado. O 

movimento, apoiado principalmente por alas progressistas da Igreja Católica e pela OAB, 

garantiu a participação da população na Constituinte ao conseguir a aprovação, no Regimento da 

ANC, da concessão de audiências públicas e do mecanismo da iniciativa popular,que permitiu a 

apresentação de emendas ao projeto de Constituição por qualquer eleitor, sem a mediação de 

congressistas, desde que a proposta tivesse a assinatura de no mínimo 30 mil eleitores e o 
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respaldo de três entidades da sociedade civil19; porém cada eleitor poderia  subscrever o número 

máximo de três emendas; tal prática no processo constituinte ficou conhecida como emendas 

populares20.  

A CJP da Arquidiocese de São Paulo e um grupo de membros da OAB do Rio Grande Sul 

aproveitaram a oportunidade aberta pelas emendas populares e propuseram conjuntamente a 

criação de um dispositivo constitucional que previsse mecanismos de exercício de democracia 

direta. Subscrita por 401.266 assinaturas, esta proposição regulamentou a possibilidade da 

população propor leis, criando assim o mecanismo da Iniciativa Popular21, um dispositivo de 

democracia direta no interior de uma democracia representativa. 

A Constituição Federal e as emendas populares que resultaram no seu texto representam 
uma abertura democrática capaz de promover uma mudança fecunda em termos de 
participação popular. Neste sentido, a sociedade civil passa a ter um papel mais ativo 
em termos políticos. Com o advento da iniciativa popular, explicita-se um estímulo a 
cidadania ativa, por meio da proposição de projetos de lei que atendam a alguma 
necessidade social. Mais especificamente, estes dispositivos democráticos na 
Constituição, serão mediadores importantes para os próximos acontecimentos que 
fizeram parte da trajetória do MCCE (MORAES, 2014 p. 168)  

A mobilização em prol das emendas populares e a participação da sociedade no processo 

constituinte foram marcos de um segundo momento da sociedade civil brasileira, compreendido 

no período entre 1985 e 1989 caracterizado por um processo de institucionalização dos 

movimentos sociais que, ao contrário do período anterior, passaram a dialogar com o Estado para 

construção de políticas públicas e sociais. 

Nota-se, então, que os movimentos e as mobilizações, cuja gênese encontra-se em meados 

dos anos 1970, ocorridos ao longo da década de 1980 criaram os alicerces de diversos 

movimentos e organizações da sociedade civil que resultariam, no início do século XXI, no 

MCCE. Utilizando o frame de análise da TPP,observa-se não somente a criação de repertórios de 

ações, que serão novamente utilizados nas mobilizações do século XXI, mas também a 

estruturação, ao longo do processo político brasileiro, das oportunidades políticas para o 

                                                           
19 O artigo 24 da Resolução no2, de 1987, estabeleceu as Emendas Populares nos seguintes termos “Fica assegurado, 
no prazo estabelecido no §1 do artigo anterior, a apresentação de proposta de emenda ao Projeto de Constituição, 
desde que subscrita por 30.000 (trinta mil) ou mais eleitores brasileiros, em listas organizadas por, no mínimo, 3 
(três) entidades associativas legalmente constituídas.” (ANC, 1987)  
20Foram registradas cerca de 12.265.854 assinaturas subscrevendo 122 emendas populares, das quais 88 cumpriram 
os dispositivos regimentais. (GUIMARÃES, 2013 p.89) 
21 O §2º do Art. 61 da Constituição de 1988 legisla sob a Iniciativa Popular a qual “pode ser exercida pela 
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada 
um deles.” (BRASIL, 1988) 
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surgimento do MCCE. Com base na análise proposta por Guimarães (2013), destaca-se que o 

período estruturou as seguintes Estruturas de Oportunidade Política (EOP):  

1) a EOP da Redemocratização – estruturou-se a partir da mobilização contrária ao regime militar, 

tendo como resultado o surgimento de organizações e movimentos da sociedade civil os quais, como 

mencionado anteriormente, adotaram novas estratégias políticas e valores culturais que culminariam em 

novos arranjos institucionais a partir da Constituição de 1988, e  

2) a EOP da Constituição de 1988 - estruturou-se durante o processo constitucional quando a 

sociedade civil brasileira organizou-se e institucionalizou-se, de modo a poder participar da redação da 

Magna Carta. Essas duas estruturas juntas resultaram no surgimento e na mobilização de grupos, atuantes 

até hoje na cena política brasileira, cuja pressão resultou na abertura de canais de influência formal para 

os movimentos sociais e grupos de interesse, na visibilidade à atividade parlamentar, na promoção da 

cultura de participação para a população e na pressão, por parte da sociedade civil, para a adoção de 

mecanismos participativos na elaboração de leis. 

2.2. A década de 1990 e o Tema da Corrupção 
Se a década de 1980 foi marcada pela estruturação da sociedade civil brasileira e por sua 

organização para participar dos processos políticos do país, tendo como resultado o surgimento 

de instituições que formarão o MCCE futuramente e dos mecanismos utilizados pelo movimento 

para propor mudanças nos processos políticos brasileiros, nota-se que a década de 1990 foi 

marcada pela consolidação dos direitos sociais e da participação social na dinâmica da vida 

política brasileira (GOHN, 2011b; AVRTIZER, 2012b), uma vez que a legislação em vigor no 

Brasil obrigava a criação de Conselhos por parte dos municípios para o recebimento dos recursos 

destinados às áreas sociais. (GOHN, 2011c). Percebe-se com isso que, ao longo desse período, 

estruturaram-se espaços de negociações entre o Estado e a sociedade civil, esta azeitada em 

ONGs que passaram a atuar como intermediárias na relação comunidade e poder público,,pois as 

políticas sociais exigiam a interlocução com associações institucionalizadas, as quais por meio 

das políticas de parceria com o poder público passam a atuar, em geral, nos territórios com altos 

índices de vulnerabilidade. (GOHN, 2011b)  

Observa-se assim nos anos 1990 a atuação dos movimentos sociais sendo dividida em duas 

fases. A primeira compreendeu de 1990 a 1997 e caracterizou-se pela desmobilização dos 

movimentos sociais urbanos e pelo crescimento dos movimentos rurais, a segunda iniciou-se a 

partir de 1998 com o surgimento no país dos movimentos antiglobalização ou altermundistas. Ela 
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estende-se para o século XXI e compreende as mobilizações contrárias à ALCA e o surgimento 

do FSM. 

É nesta década também que surgiram as organizações articuladoras, tal como ABONG, cujo 

posicionamento político foi, e é, ao lado dos movimentos sociais22 como promotoras de ações 

coletivas devido a “sua capacidade de agregação de demandas e de coordenação da atuação de 

outros atores.” (LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2004 p.45).  

Gohn (2005), ao analisar o panorama dos movimentos sociais dos anos 1990, fez uma crítica 

voltada a algumas lideranças dos movimentos sociais do período anterior, pois essas passaram a 

atuar no interior dos recém-eleitos governos23, e as ações coletivas, segundo esta autora, 

passaram a realizar-se no intuito de assegurar recursos para atender determinada demanda de 

dada parcela da população. Sente-se, ao ler sua crítica, que a proposta de mudança da sociedade, 

empreendida pelos movimentos sociais populares na década anterior, arrefece. Muito embora 

não esteja no escopo deste trabalho, é importante observar-se que esta colocação da autora está 

em consonância com o modelo político neoliberal adotado no país após as eleições de 1989 e o 

qual delega ao setor privado (no caso as organizações da sociedade civil) a responsabilidade de 

atender demandas sociais a partir de recursos destinados pelo Estado a esta área. Por isso, para 

ela os anos de 1990 foram marcados pela desmobilização dos movimentos sociais populares, 

sobretudo aqueles radicados na cidade, e pela crise financeira das ONGs,as quais passaram a 

receber menos ajuda financeira das agências financiadoras internacionais comparativamente ao 

recebido no período anterior (GOHN, 2005).  

Apesar da desmobilização de determinados setores da sociedade civil nesta década, alguns 

grupos da sociedade civil brasileira, em especial aqueles ligados às Comunidades Eclesiais de 

Base (CEB) afiliadas à Teologia da Libertação, perceberam que somente a conquista do voto não 

moveria sozinha as engrenagens fundamentais de um regime democrático no qual deveria 

ocorrer a fiscalização dos governos, o respeito às leis, a probidade administrativa e os direitos 

dos cidadãos. (GUIMARÃES, 2013).  Pesquisas conduzidas por Moisés (1989, 1990 e 1993) 

apontaram como negativa a percepção de segmentos da sociedade brasileira em relação às 

                                                           
22Lavalle, Castello e Bichir (2004) discutem o desaparecimento de estudos relativos aos movimentos sociais 
apontando que os movimentos não sumiram da cena social, mas que ocorreu uma mudança nas lentes analíticas da 
ação coletiva na década de 1990.  
23Aberbs e Von Büllow abordam esta questão no artigo “Movimentos Sociais na Teoria e na Prática: como estudar o 
ativismo através da fronteira entre Estado e sociedade civil?” 
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instituições do país. Elas também mostraram que havia uma grande insatisfação com o 

funcionamento concreto da democracia (MOISÉS;CARNEIRO, 2008 s/p). 

Além dessa percepção negativa, após a redemocratização do país, a mídia passou a noticiar 

os escândalos de corrupção com maior frequência. Em uma rápida pesquisa ao acervo do Jornal 

Folha de São Paulo24, identificou-se que, no período compreendido entre 01 de janeiro de 1990 e 

31 de dezembro de 1999, foram publicadas 10.185 notas e/ou matérias que continham a palavra 

corrupção. Em 1980, foram publicadas 9.306 notas e/ou notícias constando a palavra corrupção. 

Houve  um aumento de 9,4% de uma década para outra. 

Ressalta-se, porém, que esta questão na política não é um tema novo na sociedade brasileira e 

nem exclusiva desta. Durante o Império e a Primeira República, o tema “encontrava-se” ligado 

aos sistemas de governo monárquico ou republicano por serem, na visão dos acusadores, 

despóticos e oligárquicos e não promoverem o bem público25 (Carvalho, 2012 p.201). A partir de 

1945, ainda de acordo Carvalho (2012), a percepção da corrupção modificou seu enfoque 

passando a responsabilizar o sujeito político,não é mais o sistema o responsável pela não 

consolidação do bem público, mas sim ações individuais que visam beneficiar apenas a si mesmo 

ou determinado grupo. Em síntese  

os republicanos da propaganda acusavam o sistema imperial de corrupto e despótico. Os 
revolucionários de 1930 acusavam a Primeira República e seus políticos carcomidos. 
Getúlio Vargas foi derrubado em 1954 sob a acusação de ter criado um “mar de lama” 
no Catete. O golpe de 1964 foi dado em nome da luta contra a subversão e a corrupção, 
despotismo, desrespeito pela coisa pública. Após a redemocratização, Fernando Collor 
foi eleito em 1989 com a promessa de caçar os marajás e foi expulso do poder por fazer 
o que condenou. (CARVALHO, 2012 p.200) 

Logo, a década de 1990 foi marcada pelas primeiras mega manifestações de repúdio à 

corrupção, as quais foram motivadas pelas denúncias envolvendo o ex-tesoureiro de campanha 

do então presidente Fernando Collor, o economista Paulo César Farias, em um esquema de 

recebimento de propina de empresários interessados em negociar com o governo após as 

eleições. Estas denúncias somadas ao agravamento da situação econômica, ao aumento do 

desemprego, à alta de juros, ao retorno da inflação e às reformas desnacionalizantes resultaram 

                                                           
24 Há indícios de que o jornal Folha de São Paulo tornou-se, a partir da década de 1980, o jornal com a maior 
circulação no país. Por isso, a escolha de realizar-se a busca em seu acervo (o único acervo com acesso gratuito) de 
matérias que contenham a palavra corrupção.   
25 Por bem público entende-se que é “o bem de todos por estarem unidos; (...) é o bem dos indivíduos por serem 
membros de um Estado (BOBBIO; MATTEUCCI e PASQUINO,1998) – (BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N.; 
PASQUINO, G. Dicionário de Política. Vol. 1. 11o Ed. Editora Universidade de Brasília: Brasília, 1998 
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no impedimento do presidente Fernando Collor (1990-1992) de concluir seu mandato 

presidencial.  

Nesse contexto político, surgiram na década de 1990 “movimentos sociais centrados em 

questões éticas ou de revalorização da vida humana” (GONH, 2011b p. 306). É neste cenário de 

incertezas políticas resultante dos diversos escândalos de corrupção envolvendo o presidente, 

assim como da crise econômica e da violência generalizada, que se criaram as condições para o 

surgimento de movimentos nacionais a partir de instituições e organizações de espectro plural 

como o “Movimento Ética na Política”.  

Este movimento surgiu de uma proposta realizada pelo deputado federal José Carlos Sabóia, 

do PSB-MA, ao INESC de promover um encontro entre parlamentares progressistas e 

organizações da sociedade civil, entre elas a CNBB, a OAB e o IBASE, para analisarem a 

conjuntura do país. (INESC, 2016; OAB, 2016).  

Após a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), em julho de 1992, para 

averiguar as denúncias envolvendo o Presidente Collor, o Movimento Ética na Política 

promoveu a “Vigília pela Ética na Política” no Senado para acompanhar as denúncias de 

corrupção contra o governo, sendo um dos porta-vozes do movimento o sociólogo Herbert de 

Souza, o Betinho. O processo de impeachment concluiu-se em 30 de dezembro de 1992 com a 

condenação do presidente e a sua inelegibilidade pelo período de oito anos.   

Porém, antes mesmo da conclusão do processo de impeachment, em novembro do mesmo 

ano, outro escândalo veio à tona.. No esquema conhecido como o “Escândalo dos Anões do 

Orçamento”, parlamentares atuavam em parceria com empreiteiras para garantirem a inclusão de 

emendas na Lei Orçamentária as quais envolviam transferências de recursos financeiros para 

grupos ligados a estes parlamentares.  

Tantos escândalos de corrupção, sobretudo durante o processo eleitoral, motivaram a 

aprovação da Lei 8.666 de 1993, conhecida como Lei das Licitações, que buscou estabelecer 

critérios claros de contratação por parte do Estado, além de fiscalizar a compra de bens e a 

prestação de serviços tomados por ele. 

Em geral, o tema da corrupção eleitoral continuaria a ganhar relevância, sobretudo após 
a aprovação, em 1997, da emenda constitucional que permitiu a recondução, por um 
mandato, de prefeitos, governadores de Estado e do presidente da República, pois 
candidatos no poder passaram a poder dispor da máquina administrativa em campanha 
(GUIMARAES, 2013 p.96) 
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 Dessa forma, na primeira metade da década de 1990, pode-se identificar que se estruturou no 

Brasil uma esfera pública na qual condenava-se a corrupção, principalmente a eleitoral, e 

identificava-se esta prática como um potencial risco à jovem democracia brasileira.  “A 

indignação diante da ausência de ética na política e a agressão a certos valores consensuais da 

sociedade em relação à gestão da coisa pública foram fatores que levaram à eclosão de 

movimentos sociais de base pluriclassicista, liderados pelas camadas médias” (GOHN, 2008 

p.309). Assim, estruturou-se a EOP pós-impeachment (1992), ou seja, o tema da corrupção 

passou a ter enorme visibilidade na esfera pública brasileira o que, possivelmente, ocasionou o 

aumento da desconfiança dos cidadãos/eleitores em relação às instituições políticas, aos partidos 

políticos e ao Congresso Nacional,a demanda por ética na política e na gestão da coisa pública, e 

menor tolerância à corrupção dos agentes do Estado Nacional. 

2.3. A Campanha Contra a Compra de Votos 
A segunda metade da década de 1990 caracteriza-se pelo aprofundamento dos problemas 

sociais enfrentados pelo país e, na análise de Gohn (2011b), pelo estabelecimento da exclusão 

como regra constitutiva da sociedade brasileira. 

Em consonância com essa realidade, a CNBB, em 1995, lançou a Campanha da 

Fraternidade26 com o tema “A Fraternidade e os Excluídos”. Seu objetivo geral era o de 

“contemplar aqueles que seriam os mais abandonados, os que se sentem esquecidos, negados na 

sua humanidade” (CNBB, 2016ª). Ela não se referia apenas aos economicamente excluídos, mas 

a todos aqueles à margem da sociedade. No período em que ela ocorreu, foi enfatizado o fato de 

o Brasil ser um país do Terceiro Mundo, dominado por um sistema que fabricava e acentuava a 

exclusão, tornando mais dramática a situação de mendigos, prostitutas, encarcerados, doentes e 

outros. 

   Como desdobramento das reflexões realizadas pelo tema “A Fraternidade e os 

Excluídos”,em 1995, a CNBB lançou, em 1996, a segunda edição, cujo tema era “Fraternidade 

Política” e o lema “Justiça e Paz se Abraçarão”, visto que durante o período anterior identificou-

se que a exclusão era consequência de determinadas posturas políticas e 1996 era ano eleitoral no 

                                                           
26 As Campanhas da Fraternidade da CNBB são realizadas anualmente e têm como base um tema social sobre o qual 
é produzido um “Documento de Reflexão”. Este é enviado a todas as comunidades do Brasil e segue uma 
metodologia do “ver, julgar e agir” comumente utilizada pelo movimento católico. Ele é utilizado no período da 
Quaresma como uma espécie de roteiro que alimenta reuniões, debates e orações ao redor do tema (MELCHIORI, 
2011 p.53). Iniciada em 1963, a Campanha até os dias de hoje é uma atividade ampla e é avaliada pela CNBB como 
a maior Campanha de evangelização da América Latina. (SOUZA, 2010)  
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nível municipal.  O objetivo geral desta nova Campanha era o de “contribuir para a formação 

política dos cristãos para que exerçam sua cidadania sendo sujeitos da construção de uma 

sociedade justa e solidária” (CNBB, 2016b). Com esse propósito, buscava-se “ampliar, na 

consciência da população, o conceito de política além dos processos eleitorais; fortalecer 

elementos para um novo exercício da política a partir do pobre e do excluído; incentivar as 

pessoas a serem sujeitos de ação política na promoção do bem comum. ” (SOUZA, 2010 p.48)   

Pela reflexão produzida durante o período percebeu-se que “dentro desse universo mais 

amplo da corrupção política as práticas irregulares no âmbito eleitoral configuram-se como uma 

questão central.” (MORAES, 2014 p.39). Dessa maneira a “compra” de votos27 de eleitores foi 

identificada como uma das maiores distorções da democracia brasileira, sendo uma prática a qual 

explorava  a pobreza e a miséria e desvirtuava os resultados eleitorais. (CÂMARA, 1999)  

Considerou-se também que essa prática é extremamente perversa, na medida em que 
necessita para ser eficaz, que as carências populares sejam mantidas indefinidamente, e 
se forme um verdadeiro “exército eleitoral de reserva”, a ser convocado a cada eleição 
para trocar votos pela satisfação de necessidades materiais imediatas. Constatou-se 
ainda que a “compra de votos – e, portanto, necessariamente – a sua venda” – embora 
sejam tipificadas no Código Eleitoral, são vistas, por boa parte tanto dos candidatos 
como do eleitorado, como algo aceitável, natural e mesmo útil para o próprio eleitor, 
constituindo assim igualmente um problema cultural ligado ao nível de consciência de 
cidadania. (CÂMARA, 1999 p.13)  

Percebeu-se, então, que a compra/venda de votos era um risco para o progresso, a superação 

da miséria no país e a consolidação da democracia.  Desta forma, a Comissão Brasileira de 

Justiça e Paz (CBJP), ligada à CNBB (Comissão Nacional dos Bispos do Brasil), propôs, no 

mesmo ano, a criação do projeto “Combatendo a Corrupção Eleitoral”,cujas ações foram 

iniciadas em abril de 1997, quando realizou-se uma pesquisa nacional sobre a incidência do 

crime de compra/venda de votos nas eleições municipais de 1996. Ela foi realizada pelo Instituto 

Data Brasil da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, e tinha um questionário com 

50 perguntas enviado a todas as dioceses e instâncias regionais da CNBB no país. (SOUZA, 

2010 p.49).Porém o retorno registrado foi baixo. Mesmo assim, cobrindo um pouco menos de 

trezentos municípios brasileiros, ela mostrou que a prática desse crime era comum de norte a sul 

e de leste a oeste do país, tanto em zonas urbanas como rurais (CÂMARA, 1999 p.13-14). 
                                                           
27 A compra de votos é uma das formas de corrupção eleitoral caracterizada no art. 299/65 do Código Eleitoral 
Brasileiro o qual caracteriza a corrupção eleitoral como: “dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para 
outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, 
ainda que a oferta não seja aceita.” (Brasil, 1965) 
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Com os resultados alcançados, iniciou-se a segunda etapa do projeto constituída na 

realização de nove Audiências Públicas em diferentes regiões do país no período de 1997 a 1998. 

Estas foram realizadas pela CBJP ( Comissão Brasileira de Justiça e Paz) em parceria com outras 

entidades, com o intuito de colher depoimentos e ampliar o debate sobre a questão da 

compra/venda de votos. 

A etapa seguinte do projeto foi a constituição de um Grupo de Trabalho, no interior da CBPJ, 

responsável por elaborar uma proposta de Lei que enfrentasse a questão. O grupo formado tinha 

como participantes o ex-Procurador Geral da República, Dr. Aristides Junqueira Alvarenga, o 

Procurador Regional Eleitoral do Estado do Ceará, Dr. José Gerim Cavalcanti, o ex-Juiz Eleitoral 

de São Paulo, Dyrcey Aguiar Dias Cintra Jr, e outros especialistas na matéria, assim como 

representantes de organizações da sociedade civil que começavam a se associar em prol da 

iniciativa. 

A proposta do Grupo de Trabalho formado foi a de: 

fazer com que a “compra” de votos fosse considerada, além de crime, uma infração 
eleitoral, o que permitiria uma punição administrativa mais rápida do que aquela 
resultante de um processo penal, necessariamente demorado e que tem ensejado, em 
geral, impunidade. O Grupo propôs, igualmente, que essa infração deveria ser punida 
com a pena de cassação do registro do candidato infrator, considerada mais eficaz que a 
perspectiva de uma eventual prisão ao fim de um processo pena; e que a mesma pena 
deveria ser estendida ao candidato que usasse, para captar votos, a máquina 
administrativa. O Grupo agregou ainda essas propostas a possibilidade de perdão 
judicial para eleitores carentes assim enganados. (CÂMARA, 199 p.13-14) 

Tanto a pesquisa realizada como a proposta de Lei elaborada foram apresentadas na 36º 

Assembleia Geral dos Bispos Católicos do Brasil, organizada pela CNBB em 1998. Nesta 

reunião, o episcopado brasileiro decidiu apoiar a iniciativa em prol da lei construída pelo Grupo 

de Trabalho decidindo convidar as organizações que acompanhavam o processo a participarem 

dela.   

A estratégia adotada pelo grupo para o encaminhamento deste PL foi a de utilizar o 

dispositivo da Iniciativa Popular mobilizando a sociedade brasileira ao debate da questão da 

compra e venda de votos.   

A coleta de assinaturas iniciou-se em 11 de maio de 1998, em Fortaleza, com a meta de 

reunir um milhão de assinaturas para protocolar o projeto no Congresso no início de 1999, tendo 

como objetivo a aprovação da lei até o dia 01º de outubro para que ela já valesse nas eleições 

municipais do ano 2000. A estimativa dos organizadores de alcançar o número necessário de 

assinaturas até o final de 1998não se concretizou.   
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Durante essa mobilização percebeu-se que:  

a campanha demandava um esforço muito grande, pois enfrentava o mesmo tipo de 
desafio da campanha na Constituinte: tratava-se de uma reivindicação de modificação 
institucional, e não uma reivindicação setorial imediata; o que se propunha mudar era a 
maneira do processo funcionar. (MELCHIORI, 2011 p. 56)  

A principal dificuldade enfrentada pelas organizações que realizavam a coleta de assinaturas 

era a necessidade de se apresentar os dados do título de eleitor para a validação das rubricas.  

 Em abril de 1999, a Campanha contabilizava aproximadamente 500 mil assinaturas, número 

expressivo mas ainda inferior ao necessário. Até então ela estava sendo realizada a partir das 

redes sociais das instituições participantes, sobretudo da Igreja Católica. Porém com a veiculação 

na mídia de um novo escândalo de corrupção,28 ocorrido na Câmara dos Vereadores de São 

Paulo, a coleta ganhou um novo fôlego. 

 De acordo com o relato de Melchiori (2010), o então secretário da CBJP, Francisco 

Whitaker, contatou o jornalista Chico Pinheiro, apresentador do SPTV – programa matinal diário 

da Rede Globo – após este conclamar a população a acompanhar a apuração das denúncias do 

esquema da “Máfia dos fiscais”, afirmando que apenas esta atitude por parte da população não 

resolveria a questão da corrupção. No dia seguinte, a Campanha “Voto não tem preço, tem 

consequência” entrou na pauta do telejornal e Chico Whitaker foi entrevistado no programa. 

Durante a matéria veiculada pelo jornal foi informado o número de telefone da Cúria 

Metropolitana de São Paulo para aquelas pessoas interessadas em assinar o abaixo-assinado. 

Como resultado da “publicidade” a linha telefônica anunciada ficou imediatamente 

congestionada e foi necessário conseguir mais 15 telefones de outras paróquias para atender a 

demanda de ligações  

A pauta da Campanha foi levada ao Jornal Nacional, um dos mais importantes telejornais do 

país na época,  o qual veiculou uma reportagem de aproximadamente três minutos e meio. Nas 24 

horas seguintes à reportagem, a página no ciberespaço da CBJP pulou da média diária de cinco 

acessos para mais de cinco mil visitas por dia. (MELCHIORI, 2010).  

Ao slogan da campanha, “Voto não tem preço, tem consequência”, somou-se a mensagem 

“Vamos conseguir o meio milhão que faltam”, e a coleta foi intensificada por dioceses, centrais 

sindicais, seccionais da OAB e outras entidades. 

                                                           
28 Conhecido como a Máfia dos Fiscais, esse esquema de corrupção consistia no pagamento de propina para 
funcionários da prefeitura de São Paulo para que estes não denunciassem as irregularidades encontradas no 
comércio, nas construções e em outras áreas que desobedecessem às normas municipais. 
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No dia 10 de agosto de 1999, o PL foi entregue à Câmara dos Deputados por uma comitiva 

com mais de 30 representantes das organizações da sociedade civil envolvidas nesse processo, 

dando início ao seu processo de tramitação29. 

Iniciada a sua tramitação em 18 de agosto, o Projeto passou por um dos mais rápidos 
processos de deliberação da história do Congresso. – 35 dias30 -, na Câmara como 
Projeto de Lei (PL) no 1.517/1999 e no Senado como Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
no 45/99: discutido e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 8 
de setembro e pelo Plenário dia 21 do mesmo mês, no dia 22 ele foi discutido e 
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e no dia 23 pelo Plenário 
dessa Casa. Cinco dias depois ele era sancionado pelo então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso. (CÂMARA, 1999 p.16) 

Em sua pesquisa, Melchiori (2011) apontou como fatores de sucesso para a rápida tramitação 

e aprovação do PL: 

a) a força do argumento da iniciativa, visto que caso os parlamentares se opusessem 

a ele poderiam colocar-se como apoiadores da compra de votos, logo estariam sancionando 

da corrupção eleitoral, o que poderia se traduzir em perda de eleitores; 

b) a crença dos parlamentares na não aplicação da Lei 9.840/, ou seja, ela seria 

apenas uma declaração de intenção; 

c) os escândalos de corrupção noticiados durante a coleta de assinatura e a 

tramitação do PL - o caso da Máfia dos Fiscais em SP e as denúncias contra o deputado 

federal Hildebrando Pascoal31; 

d) O apoio dos funcionários do Congresso relatado na entrevista de Francisco 

Whitaker concedida a MELCHIORI (2011) e  

e) O acompanhamento da tramitação por parte das organizações envolvidas na 

coleta de assinatura. 

De acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo MCCE (2007), somando-se 
as eleições de 2000, 2002, 2004 e 2006, foram realizadas 623 cassações, em todo o 
Brasil com base na nova Lei aprovada. Minas Gerais, Rio Grande do Norte, São Paulo e 
Bahia, nessa ordem, foram os campeões em número de cassações por corrupção 

                                                           
29 É importante frisar-se que embora tenha-se alcançado os requisitos necessários para dar entrada no PL como 
Iniciativa Popular, devido a dificuldade que seria contabilizar e verificar as assinaturas coletadas, o projeto foi 
encaminhado na Câmara como um PL de autoria parlamentar garantindo assim não somente a rapidez. 
30Um dos fatos apurados pela pesquisadora Cíntia Melchiori em sua dissertação de mestrado revela que no mesmo 
período ocorria na Câmara dos Deputados uma CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – que tinha como objetivo 
cassar o então deputado federal, eleito em 1998, Hidelbrando Pascoal, conhecido como o deputado da motosserra o 
qual cortava seus desafetos políticos ao meio. Este incidente contribuiu para dar mais visibilidade à tramitação da 
iniciativa popular, já que o Congresso precisava demonstrar uma reação firme a mais esse escândalo (MELCHIORI, 
2011 p.60) 
31 Em 1998 corria na Câmara dos Deputados uma CPI que tinha como objetivo cassar o deputado federal eleito 
Hidelbrando Pascoal, conhecido como o deputado da motoserra o qual cortava seus desafetos políticos ao meio. Este 
incidente contribuiu para dar mais visibilidade à tramitação da Iniciativa Popular, já que o Congresso precisava 
demonstrar uma reação firme a mais esse escândalo (MELCHIORI, 2011 p.60) 
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eleitoral, sendo o primeiro colocado com um total de 71 e o quarto com 54. 
(MELCHIORI, 2011 p.65) 

2.4. A Formação dos Comitês 9840 
Essa mobilização em prol da coleta de assinaturas e posterior acompanhamento da aprovação 

da Lei da Compra de Votos ocasionou o surgimento espontâneo de grupos informais, formados 

por pessoas e entidades locais os quais organizaram-se com um objetivo comum: reforçar a 

cidadania e conscientizar o povo de que não se deve aceitar nada em troca do voto (SOUZA, 

2010) 

Nasciam, assim, nas eleições de 2000, os Comitês da Lei 9.840, com os objetivos de i) 

promover a educação política para o voto independente e consciente, e ii) realizar denúncias em 

casos de corrupção eleitoral junto aos órgãos competentes (Ministério Público e Tribunal 

Eleitoral). Com esta atuação, eles buscavam garantir a efetividade e eficácia da nova legislação e 

sua popularização junto aos eleitores e ao Poder Judiciário. 

Os Comitês formaram redes informais, sem personalidade jurídica própria, constituídas por 

representantes locais das organizações que participaram da mobilização a favor da aprovação da 

Lei 9.840 (SOUZA, 2010). De acordo com Whitaker (2010),seus integrantes eram entidades, 

como as pastorais, sindicatos, associações e ONGs, e indivíduos identificados com a causa, mas 

não necessariamente ligados a nenhuma organização/instituição.  

Na visão de Reis (2013), a criação desses comitês era necessária, sobretudo, pelo fato 
dos próprios Juízes e Promotores Eleitorais não terem ciência do potencial que a lei 
possuía. Portanto, questionava-se muito a aplicação desta no Poder Judiciário, conforme 
a constatação de Melchiori (2011), de que a Justiça Eleitoral não estava preparada para 
sua implantação. Em 2000, um dos Tribunais Regionais Eleitorais, em Santa Catarina, 
chegou a dizer, no julgamento de um dos primeiros casos de compra de votos no 
Estado, que a lei era inconstitucional. (MORAES, 2014 p.182) 

2.5. O Movimento de Combate a Corrupção Eleitoral 
Nas eleições presidenciais de 2002, existiam aproximadamente 130 Comitês da Lei 9.840. 

Neste ano, como relata Moraes (2014), por uma sugestão do então juiz eleitoral do Maranhão, 

Márlon Reis, a Francisco Whitaker criou-se o MCCE, o qual seria responsável por criar 

atividades que integrassem a todos os Comitês 9840. O movimento foi efetivamente lançado em 

junho de 2002, em Brasília, na sede da OAB. Em seu site, o MCCE apresenta-se como 

uma rede formada por entidades da sociedade civil, movimentos, organizações sociais e 
religiosas que tem como objetivo combater a corrupção eleitoral, bem como realizar um 
trabalho educativo sobre a importância do voto visando sempre à busca por um cenário 
político e eleitoral mais justo e transparente. (MCCE, 2016a) 
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A constituição do movimento ocorreu pela construção de uma rede que congregava, e ainda 

congrega, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, indivíduos e os Comitês 9.840 – 

quase todos envolvidos na campanha da Lei 9840/99. Atualmente, a adesão de novos membros 

ocorre pelo aceite dos interessados ao Documento Base. disponibilizado na página do MCCE na 

internet. (Souza, 2010) 

O Movimento desde a sua concepção está estruturado em três níveis de atuação: nacional, 

estadual e local/regional, o que aproxima-se da análise realizada por Warren (2006) sobre as 

redes de ação coletiva apresentadas no capítulo anterior. 

Nas eleições de 2002, quando a lei 9.840 seria aplicada pela segunda vez, havia 130 
comitês 9.840 pelo país, em 17 Estados e envolvendo o trabalho de aproximadamente 
1.600 pessoas. Nas eleições de 2004 o trabalho continuou com a formação de novos 
comitês e a produção de materiais educativos de divulgação. (GUIMARÃES, 2013 p. 
101) 

O MCCE institucionalizou-se, de fato, em meados de 2007, com a criação de uma Secretaria 

Executiva Nacional (SE-MCCE), localizada em Brasília, que tem como objetivo apoiar e 

fortalecer políticas e ações dos integrantes do movimento. Além da SE-MCCE, surgiram, em 

2007, o Comitê Nacional e as ações de advocacy. (GUIMARÃES, 2013). Nota-se assim que o 

MCCE acompanhou as tendências da sociedade civil brasileira institucionalizando-se para 

dialogar e negociar com o Estado. 

O movimento atualmente é composto por mais de 60 entidades32 cuja atuação possui 

capilaridade no âmbito estadual, regional, municipal e local. O Comitê Nacional, além das 

funções acima citadas, é responsável por acompanhar a criação e a manutenção dos trabalhos dos 

Comitês estaduais e locais, que hoje se denominam Comitês MCCE ou Comitês 9840. 

2.6. A Proposta da Ficha Limpa 
Como pode-se observar, o MCCE é o resultado de um processo histórico de mobilização da 

sociedade civil iniciada ainda na década de 1970. Dessa maneira, a Campanha da Ficha Limpa – 

lançada oficialmente em 2008 – é também consequência histórica da mobilização dos Comitês 

da Lei 9.840, das organizações constituintes do MCCE e do debate emergido de dentro desta 

rede ao longo do acompanhamento das eleições do período de 2000 a 2007. 

A Lei da Ficha Limpa surge como uma proposta de regulamentação à Lei Complementar 

no64/1990, Lei das Inelegibilidades, a qual estabelece, de acordo com o art. 14, § 9º da 

                                                           
32 Dados extraídos da página institucional do MCCE, 2016 
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Constituição Federal, os casos de inelegibilidade, prazos de cessação de direitos políticos e 

determina outras providências. (Brasil, 1990) 

O estopim para a sua proposição foi a confirmação da candidatura para as eleições de 2006 

do então ex-deputado Eurico Miranda, cassado em 2001. Ele era réu em nove processos – oito 

deles pessoais e um de improbidade administrativa – e sua candidatura havia sido negada pelo 

TRE do Rio de Janeiro. Recorrendo ao TSE, o ex-deputado teve sua cassação revogada em uma 

votação apertada, sendo quatro votos a favor e três contra a ela. Nesta votação, os ministros 

contrários à candidaturado político tiveram o entendimento de que os direitos coletivos estavam 

acima dos individuais enquanto os ministros a favor  defendiam a presunção de inocência 

prevista no Art. 15 inciso III da Constituição Federal de 1988, afirmando que não caberia ao 

Judiciário legislar sobre o vácuo deixado pelo Congresso (MELCHIORI, 2011 p.78).  

Diante do acontecido, o então bispo auxiliar do Rio de Janeiro, Dom Dimas de Lara Resende, 

secretário-geral da CNBB, levou a questão levantada pela candidatura de Eurico Miranda à 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Desta maneira, surgiu a primeira versão do projeto 

que visava legislar sob esse vazio apontado pelo STF. A proposta foi preparada por um grupo de 

juristas a partir da minuta elaborada pela União de Juristas Católicos do Rio de Janeiro após 

sugestão feita ao MCCE pelo próprio Dom Dimas. 

A proposta de lei “sobre a vida pregressa dos candidatos”, outra denominação cunhada 
pelo movimento, fixava novos critérios para quem não pode se candidatar no país: 1) 
aumento de três para oito anos no prazo de inelegibilidade do cidadão que incorresse em 
condutas determinadas na lei; 2) elevação do número de situações que podem impedir o 
registro de uma candidatura; e 3) proibição da candidatura em caso de condenação 
passada do postulante em primeira instância judicial, e não apenas mediante trânsito em 
julgado do respectivo processo (quando não cabem mais recursos). Pelo projeto 
original, estariam proibidos de se candidatar por oito anos aqueles condenados por uma 
série de crimes até então não previstos como fator de inelegibilidade, como crime contra 
a economia popular, a administração pública, o patrimônio público, o meio ambiente, a 
saúde pública, o mercado financeiro, tráfico de entorpecentes, crimes dolosos contra a 
vida, abuso de autoridade, lavagem ou ocultação de bens, exploração sexual de crianças 
e adolescentes e utilização de trabalho análogo à escravidão. Em clara referência aos 
episódios recentes no país, o texto também previa a proibição de candidatura de 
detentores de cargos eletivos que houvessem renunciado ao cargo para evitar a abertura 
de processo por quebra de decoro parlamentar ou por desrespeito à Constituição e os 
que tivessem sido condenados em representações por compra de votos ou uso eleitoral 
da máquina administrativa. (GUIMARÃES, 2013 p.104) 

Foi então que, em 10 de dezembro de 2007, durante reunião do Conselho Federal da OAB, o 

MCCE “deliberou a elaboração de Projeto de Lei de Iniciativa Popular para impedir que 

candidatos condenados pudessem participar do processo eleitoral” (MCCE, 2012), nos moldes da 

Campanha pela Lei 9.840, ou seja, da coleta de assinaturas para encaminhamento de um PL de 
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Iniciativa Popular com o objetivo de realizar um debate com a sociedade civil brasileira sobre o 

perfil de candidato desejado por esta, já que a vida pregressa do político passaria a ser levada em 

consideração para acatar-se ou não sua candidatura. Estava então lançada a Campanha da Ficha 

Limpa.Por fim, 

o projeto se mostrava oportuno uma vez que a Emenda Constitucional de Revisão nº 4, 
de 07 de junho de 1994, alterou o § 9º do Art. 14, acrescentando ao texto que os casos 
de inelegibilidade teriam como fim, também, o de proteger ―a probidade 
administrativa, a moralidade para exercício de mandato, considerada a vida pregressa 
do candidato  A Emenda, contudo, não foi seguida de uma revisão na Lei de 
Inelegibilidades para abarcar as novas finalidades, criando um vácuo na legislação, que 
impedia seu cumprimento. (MELCHIORI, 2011 p.79) 

Um dado interessante é que na época da formulação da proposta da Ficha Limpa já 

tramitavam no Congresso Nacional  

onze projetos de lei de iniciativa parlamentar, com o objetivo de alterar a Lei de 
Inelegibilidades. O primeiro deles datava de 1993, sendo que seis desses haviam sido 
apresentados anteriormente ao início da ideia da campanha de iniciativa popular da 
Ficha Limpa” (MELCHIORI. 2011 p.80). 

Por fim, a proposta de criação de um PL de Iniciativa Popular foi apresentada na 46ª 

Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, em 2008, sendo o projeto aprovado por unanimidade, 

pois os bispos estavam já mais familiarizados com o tema e a proposta já que a Lei no 9840 era 

uma prática dentro das dioceses. Desta forma, inicia-se uma campanha por coleta de assinaturas 

utilizando-se novamente das redes sociais das 46 entidades integrantes do MCCE naquele 

momento. 

2.6.1. A coleta de assinatura 
Em 2008, inicia-se a coleta de assinaturas cuja estratégia do MCCE era a de realizar a 

mobilização por meio de seus Comitês voluntários e suas entidades apoiadoras, coletando as 

rubricas em locais de grande circulação de pessoas, tais como igrejas, universidades, etc. Abaixo, 

pode-se observar a mobilização do Comitê 9.840 de São Paulo. 
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Figura 01.  Convite para coleta de assinaturas 

 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

A ação tinha dois objetivos: 1) registrar mais de 1,3 milhões de rubricas, número que 

representava 1% do eleitorado nacional da época, para dar entrada à tramitação do PL de 

iniciativa popular na Câmara e 2) debater o tema da corrupção eleitoral com a sociedade 

brasileira.   

Guimarães (2013) em sua análise aponta que o MCCE mobilizou seus recursos apostando no 

uso da grande imprensa para a realização do debate público sobre a proposta de lei. Um dos 

indicativos desta estruturação foi o posicionamento da Secretária Executiva do MCCE, Suylan 

Midley, que condicionava a sua permanência no cargo à contratação de um jornalista que 

executasse a tarefa de assessorar o movimento junto à imprensa.   

Ainda segundo este autor, tal postura do MCCE era uma aposta para a consolidação do 

significado de que a corrupção eleitoral seria uma ameaça, ou risco, à democracia brasileira e 

moralizar o processo eleitoral responderia como uma das alternativas para minimizar os riscos da 

má representação, sendo uma das formas encontradas pelo MCCE a de criar mecanismos para 

barrar a possibilidade de elegerem-se candidatos com condenações na Justiça. Neste sentido, o 

movimento utilizou-se de suas redes de influência, via figura da CNBB, e firmou com a emissora 

de TV Globo (a maior rede de televisão aberta do país na época) uma parceria para a veiculação 
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de duas peças de 30 segundos da Campanha Ficha Limpa, totalizando 6.425 exibições33 

(GUIMARÃES, 2013 p. 114). Dessa forma, a iniciativa ganhou visibilidade e aumentou o debate 

sobre o tema junto à sociedade. 

Outra estratégia de atuação adotada pelo movimento foi a de disponibilizar no ciberespaço os 

formulários para a coleta das rubricas, os quais poderiam ser “baixados” pela internet e 

impressos por qualquer um (MELCHIORI. 2011. p.82), o que possibilitava a participação de 

pessoas não vinculadas a nenhuma organização/entidade ou movimento. 

É importante destacar que a campanha de coleta em prol da Ficha Limpa foi lançada em ano 

de eleições municipais, em 2008, quando aproximadamente 126 milhões de eleitores iriam às 

urnas em 5.563 municípios de todos os estados brasileiros, com exceção do Distrito Federal 

(AMB, 2010). O momento era propício para o debate sobre o tema da corrupção eleitoral e a 

vida pregressa dos candidatos. 

Enquanto a coleta dava os primeiros passos, com ações voluntárias promovidas em 
igrejas, universidades e locais de grande circulação, uma iniciativa da AMB ajudou a 
dar visibilidade ao tema. (GUIMARÃES, 2011 p. 111). 

Membro do MCCE responsável pela campanha “Eleições Limpas – pelo voto livre e 

consciente”, a AMB divulgou uma lista com os nomes dos candidatos sujos, na qual 26 dos 350 

candidatos a prefeito e vice-prefeito nas 26 capitais respondiam a alguma ação penal ou de 

improbidade administrativa (MELCHIORI, 2011 p.24). Antes da divulgação desta lista, a AMB 

ajuizou uma ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental34) cujo teor era o de 

permitir aos juízes eleitorais regionais o poder de vetar candidatos com condenações judiciais. 

Tal ADPF foi rejeitada pelo STF, porém contribuiu para popularizar, mesmo que apenas no 

segmento jurídico, os termos “ficha-limpa” e “ficha-suja” (GUIMARÃES, 2013).  

Embora a ação da AMB tenha colaborado para popularizar o termo ficha-limpa, também 

causou um mal-entendido sobre a proposta do MCCE. Essa confusão alinhou as opiniões tanto 

dos políticos eleitos quanto dos eleitores contra à iniciativa popular, pois consideravam a 

iniciativa injusta uma vez que bons políticos teriam vedadas as suas candidaturas por 

responderem processos junto à Justiça (o que impactaria diretamente os políticos advindos das 

lutas e dos movimentos sociais). Para acabar com o equívoco, o MCCE divulgou em uma nota 
                                                           
33 Guimarães (2013) também apurou que “em 2009, duas peças de 30 segundos, por 3.071 vezes. Em 2010, houve 
veiculação de uma peça de 15 segundos por 6.458 vezes;” (GUIMARÃES, 2013 p.114) 
34Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) é um tipo de ação, ajuizada exclusivamente no 
STF, que tem por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Neste caso, diz-se que a ADPF é uma ação 
autônoma. (STF, 2016) 
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pública, postada em seu site, que o projeto considerava apenas condenações e não processos 

abertos (MELCHIORI, 2011), esclarecendo assim a opinião pública. 

Fora o mal-entendido acima relatado, o PL encontrou outras dificuldades tais como: 1) a falta 

de consenso entre famosos juristas em torno da questão da presunção de inocência e do trânsito 

em julgado. A própria OAB, uma das principais apoiadoras da Lei, não era favorável a 

condenação em primeira instância já tornar inelegível um candidato, como estava na proposta 

original, mas aceitou apoiá-la, considerando que a questão seria debatida no Congresso 

(MELCHIORI, 2011 p.82); 2) a dificuldade já vivenciada na campanha da Lei 9.840 quanto à 

“posse” do título de eleitor pelos transeuntes, uma vez que ele é necessário para validar a 

assinatura à Proposta de Lei, e; 3) o medo de represálias por parte da população em determinadas 

localidades, uma vez que assinar este projeto de lei poderia ser interpretado como uma tentativa 

de desafiar políticos e poderosos locais.  

Em setembro de 2008 o MCCE começa a organizar “mobilizações nacionais” com o 
objetivo de intensificar a coleta de assinaturas. Foram momentos em que voluntários e 
os comitês regionais do MCCE se organizaram em mutirão, aumentando o número de 
pontos de coleta por pontos estratégicos pelo país como feiras livres, escolas, 
universidades e órgãos públicos. De setembro a dezembro de 2008 foram quatro 
mobilizações nacionais, agendadas em datas simbólicas como a semana da 
independência do Brasil e o Dia Internacional de Combate à Corrupção, comemorado 
em 9 de dezembro. (GUIMARÃES, 2013 p.114) 

Neste período, o movimento já contava com uma comunidade chamada “MCCE - Lei 9840 - 

Ficha Limpa” na rede social Orkut35. Criada em 16 de setembro de 2005, esta comunidade foi 

um canal de diálogo direto do Movimento com os internautas, servindo de espaço para a 

divulgação, neste momento, de campanhas de coletas de assinatura, conforme figura II, a seguir: 

                                                           
35O Orkut é um software social (Recuero, 2006) que esteve em funcionamento no ciberespaço de janeiro de 2004 a 
setembro de 2014.  Por proporcionar a interação, mediada pelo computador, o dispositivo proporcionou, também, o 
surgimento de redes sociais entre seus usuários, os quais podiam se afiliar ou criar comunidades, grupos de 
interesses sobre determinado assunto, em seu interior 
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Figura 02. Convite à Mobilização no Dia Mundial de Combate a Corrupção

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Guimarães (2013) em sua dissertação relata que:  

todas essas ações de mobilização eram divulgadas pelo MCCE à imprensa, por meio de 
notas que buscavam explorar o avanço da coleta de assinaturas. O movimento também 
crescia por meio de ações espontâneas, de pessoas que imprimiam os formulários de 
coleta disponibilizados no site do MCCE, obtinham de 10 a 15 assinaturas e enviavam o 
material à sede do movimento em Brasília. Em novembro de 2008 o MCCE 
contabilizava 500 mil assinaturas, número que chegou a 700 mil em maio de 2009. 
(GUIMARÃES, 2013, p.114) 

 Em fevereiro de 2009, ganha visibilidade na sociedade brasileira um novo escândalo de 

corrupção que ficou conhecido como o “Escândalo do Castelo”, o qual envolvia denúncias de 

apropriação ilegal de contribuições previdenciárias e a não declaração à Justiça Eleitoral de um 

imóvel em forma de castelo, estimado no valor de USD 25 milhões, contra o então deputado 

Edmar Moreira (DEM-MG). A declaração do deputado Sérgio Moraes (PDT-RS) de “estar se 

lixando” para a opinião pública no caso da tentativa de cassação do deputado Edmar Moreira, na 

opinião do coordenador do MCCE em Guarulhos, Márlon Lélis, estimulou a população a assinar 

a proposta de lei. (MARCONDES; ASSUNÇÃO MARCONDES, 2010)  

Em agosto de 2009, a coleta alcançou a casa de um milhão de rubricas. Como ainda era 

necessária a coleta de mais 300 mil, dar encaminhamento ao projeto junto à Câmara dos 

Deputados, o MCCE, em 7 de agosto de 2009,lançou a Campanha “300 em 30” tendo como 

objetivo coletar as 300 mil assinaturas faltantes em 30 dias, realizando-a a partir dos Comitês 

9.840. 
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Figura 03. Campanha 300 em 30 

 

Fonte: MCCE, 2012 

Além da campanha promovida em seu site durante esse período (07/08/2009 a 07/09/2009), 

os integrantes do MCCE promoveram uma agenda de atividades e atos culturais com a 

expectativa de finalizar a coleta, tal como o divulgado abaixo na página da Associação Nacional 

dos Procuradores do Trabalho (ANPT). 

Figura 04. Convite à Mobilização por Parceiro do MCCE

 

Fonte: ANPT, 2009 
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Em 16 de setembro, a SE-MCCE publicou em seu site uma nota informando que a entrega, 

um ato simbólico, das assinaturas ocorreria em 29 de setembro de 2009 – data que se 

comemorariam dez anos da aprovação da Lei 9.840/99 – e   que esta era apenas a primeira fase 

para a Ficha Limpa. O segundo passo seria o diálogo com os parlamentares para o 

acompanhamento da tramitação e aprovação de Lei sobre a Vida Pregressa dos Candidatos 

(MCCE, 2009). Tal nota foi replicada na comunidade virtual da Ficha Limpa no Orkut, onde 

diversas pessoas questionaram se poderiam encaminhar as assinaturas após a data limite. A 

orientação do Dr. Luciano Caparroz, articulador nacional da Campanha, nos comentários era 

para que todos enviassem as assinaturas mesmo durante a tramitação, pois esta seria uma forma 

de manter o Congresso pressionado. 

Sendo assim, a proposta de lei de iniciativa popular foi entregue à Câmara dos Deputados em 

29 de setembro de 2009, na figura do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel 

Temer (PMDB-SP), o que finalizou essa primeira fase do Projeto Ficha Limpa. O MCCE então 

organizou-se para acompanhar a tramitação do PL com a expectativa de ver a proposta votada 

até junho de 2010, prazo final para o registro das candidaturas, para que a lei valesse já para as 

eleições de outubro de 2010 (ASSUNÇÃO; MARCONDES ASSUNÇÃO, 2011 p.28).  

Por estar inserido dentro do objeto desta pesquisa, realizar-se-á a análise da tramitação do 

PL 518/2009, assim como das ações da comunidade existente no Orkut no próximo capítulo, no 

qual buscar-se-á não apenas relatar o processo histórico, mas também identificar como as 

organizações sociais, os Comitês 9.840 e as ONGs parceiras do MCCE passaram a atuar durante 

o período. 
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CAPITULO III: A TRAMITAÇÃO DA LEI DA FICHA LIMPA E O ATIVISMO 
POLÍTICO 

Antes de iniciar-se o relato sobre a tramitação do PL 518/2009, deseja-se esclarecer como se 

dá a tramitação das Propostas de Lei no Congresso brasileiro, pois foi durante esse processo que 

ocorreu uma grande mobilização da rede que compõe o MCCE, utilizando-se dos dispositivos da 

internet, tais como mecanismos de petição online, e-mails e sites de redes sociais 

 Vale esclarecer que foram analisadas as postagens realizadas na comunidade do Orkut 

denominada “MCCE – Lei 9.840 – Ficha Limpa” as quais criaram uma narrativa escrita a várias 

mãos sobre o processo. Fica clara a conexão entre as mobilizações on e offlineque contribuíram 

para pressionar os parlamentares na aprovação do PL,o Dr. Luciano Caparroz, em entrevista para 

este trabalho, afirma que  

quando nós [MCCE] fomos para as votações, a pressão que existia sobre os 
parlamentares era das próprias bases deles, nos próprios estados, as pessoas estavam 
mobilizadas porque fizeram a coleta de assinaturas e pressionavam os deputados. Então 
todos os setores que estavam mobilizados com o trabalho pressionavam os deputados 
dos seus Estados. Os parlamentares iam para o Congresso já com pressão da sua base. 
Não é só uma pressão lá dentro do parlamento, mas, também, eles recebiam milhares de 
e-mails, telefonemas, uma coisa que era muito incentivada, então essa mobilização toda 
incentivava as pessoas a entrarem em contato com os deputados para pedir, cobrar deles 
uma posição com relação ao assunto. Essa mobilização nas redes sociais foi muito 
importante neste momento de votação. (informação verbal36) 

3.1. O Processo de Tramitação 
De acordo com o Art. 61 da Constituição Federal de 1988, podem propor projetos de lei: 

os Deputados, individual ou coletivamente;  

 as Comissões ou a Mesa;  

 o Senado Federal;  

 o Presidente da República;  

 o Supremo Tribunal Federal;  

 os Tribunais Superiores;  

 o Procurador-Geral da República, e  

 os cidadãos, a partir do dispositivo da Iniciativa Popular.   

O processo de tramitação pode iniciar-se tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, 

porém pelo processo legislativo ser bicameral, uma Casa propõe a lei e a outra revisa a 
                                                           
36Entrevista concedida por Luciano Caparroz, articulador nacional da Campanha da Ficha Limpa Entrevista I. [mai. 
2014]. Entrevistador: Patricia Cucio Guisordi. São Paulo, 2014. 
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proposição. É muito comum seu início ser na Câmara dos Deputados, porém é possível que este 

se inicie no Senado, quando forem os senadores os proponentes de alguma matéria.Os tipos de 

“lei” que podem ser propostos são: 

a) Lei Ordinária: é o tipo de norma mais comum apresentado e discutido no processo 

legislativo. Essas leis possuem normas gerais e abstratas que abrangem toda a população. Elas 

são aprovadas pelas duas Casas legislativas por maioria simples, e após seguem para a sanção 

presidencial; 

b) Lei Complementar: surge para regular algum artigo da Constituição Federal que indique a 

necessidade de legislação específica. Assim como a Lei Ordinária, é necessário que seja 

aprovada nas duas Casas legislativas por intermédio de maioria absoluta. Posteriormente, segue 

para sanção presidencial. 

c) Medida Provisória: elaborada exclusivamente pelo Poder Executivo em caso de 

relevância e/ou urgência conforme o disposto no Art. 62 da Constituição Federal de 1988. A MP 

entra em vigor imediatamente. Em 60 dias, tanto a Câmara quanto o Senado devem votar se ela 

deve ser ou não convertida em lei. Se em 45 dias a MP não tiver sido apreciada, entra em regime 

de urgência trancando assim a votação de todas as demais matérias em pauta. Caso não se tenha 

decidido ainda sobre sua conversão ou não em lei, o Congresso pode prorrogar a sua votação por 

mais 60 dias. 

d) Emenda Constitucional: proposição de lei que visa alterar algum artigo da Constituição 

Federal. Ela pode ser proposta apenas por i) um terço dos membros da Câmara ou do Senado; ii) 

pelo Presidente da República, e iii) mais da metade das Assembleias Legislativas dos estados.  A 

PEC só é aprovada por uma maioria qualificada, ou seja, três quintos dos membros de cada Casa 

legislativa. Sua votação ocorre em dois turnos em ambas as casas antes de ser promulgada e não 

há necessidade de sanção presidencial. 

e) Decreto Legislativo: legisla sobre matérias de competência exclusiva do Congresso 

Nacional, as quais estão elencadas no Art. 49 da Constituição Federal de 1988.      

f) Resolução: é a norma de interesse interno de cada Casa do Congresso, ou seja, trata de 

matérias de competência exclusiva da Câmara ou do Senado Federal. Podemos citar como 

exemplo os Regimentos Internos de ambas as casas.   
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Como nosso estudo analisa um PL proposto coletivamente por um grupo de deputados 

federais, muito embora ele tenha sido originado de uma Iniciativa Popular, focaremos no 

processo de tramitação iniciado na Câmara dos Deputados. 

3.1.1. A tramitação na Câmara 
A tramitação de PL inicia-se com a apresentação deste à Mesa Diretora, responsável pela 

direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Casa. A Mesa é composta 

pela Presidência - Presidente e dois Vice-Presidentes - e por uma Secretaria, que por sua vez 

conta com quatro Secretários e quatro Suplentes. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017a). Toda 

proposição recebida é numerada, datada e despachada às Comissões pertinentes. 

As Comissões são grupos formados por parlamentares responsáveis por analisar e emitir um 

parecer técnico a quase todas as proposições apresentadas à Casa. É também no âmbito delas que 

se apresentam e se estudam todos os dados, os antecedentes, as circunstâncias e a conveniência 

de um projeto (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017b). 

As apreciações realizadas pelas Comissões podem ser: conclusivas, quando as Comissões 

têm o poder de aprovar ou rejeitar a proposta – não sendo necessária votação no ou apreciação 

sujeita à deliberação do Plenário, quando a matéria é discutida e encaminhada a este para mais 

discussões e/ou votação. Por fim, as Comissões da Câmara podem ser: i) Permanentes, criadas 

pelo Regimento Interno da Câmara, e ii) Temporárias, surgem ao longo da legislatura e que se 

extinguem no final desta ou quando expiram os seus prazos de funcionamentos, ou, ainda, 

quando alcançam a sua finalidade. As Temporárias podem ser: i) Especiais, com a finalidade de 

emitir pareceres sobre proposições em situações especiais (PEC, Códigos, etc.) ou oferecer 

estudos sobre temas específicos; ii) Externas - para acompanhar assunto específico em localidade 

situada fora da sede da Câmara, e iii) Parlamentares de Inquérito (CPIs) - destinadas a investigar 

fato determinado e por prazo certo. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017c). Há ainda as 

Comissões Mistas formadas por deputados e senadores, também existindo as Permanentes e as 

Temporárias e os Grupos de Trabalhos, que são criados, independentemente das Comissões, para 

apreciar determinado assunto de interesse parlamentar e apresentar ao Plenário seu parecer 

técnico sobre tal. 

Os PLs são distribuídos às comissões competentes para estas se pronunciarem sobre seu 

mérito. De acordo com o art. 32 do Regimento Interno, o PL é encaminhado no máximo a três 

Comissões diferentes, sendo que quando na proposta constarem aspectos financeiros e/ou 
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orçamentários públicos a matéria é encaminhada à Comissão de Finanças e Tributação. Em 

qualquer caso o PL é encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) 

para o exame de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, bem como para a 

adequação da redação, quando necessário.   

Caso verifique-se que há tramitação de proposição de mesma espécie, tratando de matéria 

idêntica ou correlata, incorpora-se uma a outra – em um processo conhecido como apensação. 

No caso de tramitação conjunta, a proposição do Senado tem precedência sobre a da Câmara e a 

mais antiga sobre a mais recente. Se a Mesa omitir-se no momento da distribuição das 

proposições, os deputados podem requerer que determinada proposição seja apensada a outra. 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017d).  

Caso a tramitação nas Comissões seja conclusiva e o projeto seja aprovado, segue para 

apreciação no Senado, que atuará como Casa Revisora da proposta. Se a tramitação não for 

conclusiva é emitido um parecer técnico pela Comissão, após a votação da matéria no interior da 

Comissão, e o PL é apreciado no Plenário da Câmara. Aprovado, assim como na circunstância 

acima, este segue para análise no Senado. 

3.1.2. A tramitação no senado – Casa Revisora. 
A tramitação da proposta no Senado é similar à ocorrida na Câmara dos Deputados. O PL 

dá entrada na Casa e a Mesa Diretora o registra e informa o número do processo para 

acompanhamento, tanto dos parlamentares quanto da sociedade civil. Em seguida, a matéria é 

encaminhada às Comissões pertinentes, sendo obrigatório, se as propostas envolverem questões 

ligadas ao orçamento público, o envio à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e à Comissão 

de Constituição e Justiça (CCJ), se a proposta alterar ou implantar alguma lei. 

Após as discussões ocorridas nas Comissões, o relator redige um parecer técnico e 

encaminha a matéria para votação no Plenário, se este for o caso, ou encaminha diretamente à 

sanção presidencial ( quando a Comissão aprova a matéria sem emenda quanto ao que foi 

proposto). 

Caso o PL sofra alguma emenda parlamentar no Senado, a proposição retorna à Câmara 

para apreciação das alterações propostas. Aprovadas ou rejeitadas as emendas, a Câmara 

encaminha o projeto para sanção presidencial. 
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3.1.3. Sanção presidencial 
A última etapa do processo legislativo envolvendo um PL é o seu encaminhamento para a 

sanção do Presidente da República o qual pode sancionar completamente a lei, ou seja, ela toda é 

válida e, portanto, segue para publicação no Diário Oficial, vetar parcialmente, isto é, alguns 

artigos são retirados da proposta e outros são mantidos, sendo que os últimos entram em vigor na 

data da sanção da lei, ou vetar completamente, ou em outras palavras, a lei inteira é descartada.  

Tanto o PL com veto parcial quanto o completamente descartado podem retornar ao Senado, 

cujo Presidente criará uma comissão mista composta por três deputados e três senadores que 

avaliarão o veto presidencial no prazo de 30 dias a contar do recebimento. O veto será 

“derrubado” pelo Congresso Nacional pela manifestação da maioria absoluta dos deputados e 

senadores.  

De modo simplificado, podemos retratar o processo legislativo conforme fluxograma abaixo: 

Figura 05.  Fluxograma dos Projetos de Lei

 

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017d 

3.2. A tramitação da Ficha Limpa  
O processo de tramitação do PL 518/2009 iniciou-se em 29 de setembro de 2009, 

concluindo-se com a sanção presidencial em 04 de junho de 2010. Este é um período de intensa 

mobilização dos integrantes do MCCE, tanto online quanto offline.  
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Observando a Comunidade MCCE - Ficha Limpa, criada pelo articulador nacional da 

Campanha, Luciano Caparroz, analisa-se, de 29 de setembro de 2009 a 04 de junho de 2010, um 

total de 169 tópicos, reunindo 1.078 comentários. Pode-se  assim observar que a Comunidade do 

Orkut durante a tramitação serviu como um espaço para divulgação e proposição de 

mobilizações realizadas pelos integrantes da rede do MCCE. 

Para melhor compreender-se como se deu a tramitação dividiu-a em dois períodos: 2009 

e 2010. 

3.2.1. A tramitação em 2009 
Como se abordou no capítulo anterior, o MCCE realizou uma ampla campanha de coleta de 

assinaturas a qual contou com aproximadamente cinco mil voluntários em todo o território 

nacional. O movimento protocolou a entrega do Projeto de Lei da Ficha Limpa em 29 de 

setembro de 2009, a data coincidiu com a comemoração dos dez anos de vigência da Lei da 

Compra de Votos, com mais de 1,3 milhões de assinaturas. A expectativa era que a proposta 

tramitasse e fosse aprovada até junho de 2010, prazo final para o registro de candidaturas para as 

eleições do mesmo ano, assim ela já valeria para este pleito37. (Lei 9.840) (ASSUNÇÃO; 

ASSUNÇÃO, 2010)  

Além desta proposta, tramitavam na Câmara dos Deputados, no período, outros sete PLs38 

(AGÊNCIA CÂMARA, 2009) os quais tinham como objetivo alterar o art. 2 da Lei 64/1990, a 

Lei das Inelegibilidades,  a proposta da Ficha Limpa visava tornar inelegíveis os enquadrados no 

Quadro I: 

 
Quadro 01. Inelegíveis 

a) todo aquele que fosse condenado, em primeira ou única instância, em virtude de ter cometido algum crime 

grave, tal como racismo, homicídio, estupro, tráfico de drogas e desvio de verbas públicas; 

b) o político com foro privilegiado com denúncia por crimes graves recebidas por um tribunal; 

c) o parlamentar que renunciar ao cargo para evitar abertura de processo por quebra de decoro ou por 

desrespeito à Constituição para não obter possíveis punições, e; 

d) aquele que tiver sido condenado pela prática da compra de votos ou pelo uso indevido da máquina 

                                                           
37 De acordo com Melchiori (2011), Minas Gerais foi o Estado que mais subscreveu assinaturas para o PL, com mais 
de 317 mil assinaturas, seguido de SP (com aproximadamente 213 mil assinaturas) e Paraná (com aproximadamente 
183 mil assinaturas).  
38 Conforme notícia publicada pela Agência Câmara (2009),no período em que a Lei da Ficha Limpa foi proposta ao 
Legislativo já haviam os PLCs 168/93, 22/99, 35/03, 203/04, 487/09 e 449/09 de autoria do Legislativo e o PLC 
446/09 de autoria do Executivo. Todas as propostas tramitavam conjuntamente e estavam prontas para a votação 
pelo Plenário da Casa. 
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administrativa para fins eleitorais. 

Fonte: MORAES, 2014 

Tanto o ato da entrega quanto as comemorações pelos dez anos da Lei 9.840 foram 

reportadas na Comunidade “MCCE – Lei 9.840 – Ficha Limpa” no Orkut pelo articulador 

nacional do movimento, Luciano Caparroz. 

Figura 06.  Entrega do PL da Ficha Limpa

 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Diante da impossibilidade da conferência das assinaturas, o movimento articulou-se com 33 

parlamentares39, de diversos partidos, que assinaram a proposta apresentada pelo MCCE 

apresentando-o à Mesa da Casa na tarde do mesmo dia. Com isso, ela tramitaria na casa como 

uma Proposta de Lei Parlamentar, ficando isenta da conferência das assinaturas.   

Ao iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados, o projeto esbarrou na contrariedade de 

muitos parlamentares. Whitaker (2016) relatou que esses políticos se organizaram melhor para 

acompanhar essa tramitação do que a da Lei 9.840 e, diferentemente do projeto apresentado 

anteriormente pelo MCCE cuja oposição poderia ser compreendida como apoio à compra de 

votos, neste PL os deputados sentiram-se “livres” para fazer oposição, pois a condenação em 

primeira instância poderia impossibilitar a candidatura de políticos oriundos dos movimentos 

sociais. O primeiro parlamentar a discursar opondo-se a iniciativa, no mesmo dia de sua entrada 

na Câmara, foi o deputado José Genuíno (PT-SP) alegando que o PL era fascista e feria o 

princípio de presunção de inocência (MELCHIORI, 2011). A dificuldade constatada já neste 

primeiro dia pode ser traduzida na declaração de Silva Cosac (MCCE, 2012) “a gente vê que os 

políticos não vão trabalhar contra eles mesmos”. 

De acordo com dados divulgados pelo site Congresso em Foco em junho de 2009, havia 
na época, 152 parlamentares com pendências na Justiça, sendo o primeiro colocado o 

                                                           
39 A listagem contendo o nome dos parlamentares que assinaram o PL encontra-se em ordem alfabética no Apêndice 
deste trabalho. 
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PMDB, com 32 (25 deputados e 7 senadores), seguido do DEM, com 22 e do PSDB, 
com 17 parlamentares (MELCHIORI. 2011 p.87) 

No dia seguinte à entrega, o Comitê Nacional do movimento publicou em seu site uma Nota 

Pública (abaixo) na qual defendia a posição do impedimento das candidaturas de políticos 

condenados em primeira instância por entender que a primeira instância criminal, para quem 

detém foro privilegiado, é um órgão jurisdicional colegiado. A nota foi transcrita integralmente 

na Comunidade MCCE Ficha Limpa do Orkut por um integrante. A primeira imagem abaixo foi 

a publicada no site do MMCE e a segunda aquela divulgadano Orkut. 

Figura 07.  Nota Pública de 30/09 - MCCE 

 

Fonte: MCCE, 2009ª 

 

Figura 08.  Nota Pública de 30/09 - Orkut

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
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Em 05 de outubro de 2009, o PL 518/09 foi apensado40 pela Mesa Diretora da Câmara dos 

Deputados ao PL 168/1993, o que, conforme análise veiculada pelo movimento na época – e 

publicada no blog da Campanha “Ficha Limpa São Paulo” - permitia que o PL fosse 

encaminhado diretamente à votação em plenário, pois descartava a inconstitucionalidade do 

projeto já que 

em 1999, o PLP 168/93 recebeu parecer favorável do relator da proposta na CCJ a 
época, deputado Jaime Martins. (...) o parecer descarta qualquer argumento de aplicação 
do princípio da presunção de inocência ao tema das inelegibilidades. Dessa forma, o 
PLP 518/09 já está automaticamente pronto, apensado ao 168/93, para ser votado em 
plenário. (CAMPANHA FLSP, 2009) 

Em 07 de outubro, iniciava-se a primeira campanha por coleta de assinaturas em parceria 

com o site Avaaz, que incentivava os internautas a encaminharem um recado aos seus deputados 

em favor da provação da Lei da Ficha Limpa. De acordo com o movimento, em apenas um dia 

no ar, 2 mil eleitores utilizaram a ferramenta (CAMPANHA FLSP,2009). Muito embora o 

projeto não tenha caminhado na Câmara no mês de novembro, o MCCE promoveu, em Brasília, 

uma série de encontros e conversas com parlamentares solicitando apoio destes para acelerar a 

tramitação da proposta. Cabe também ressaltar que a pauta do combate à corrupção não era 

prioritária ao governo, pois, na época, a prioridade para votação eram os projetos regulatórios da 

exploração do pré-sal. Após reunião com o Presidente da Casa, o Deputado Michel Temer, o 

MCCE decidiu pressionar os líderes dos partidos para que a pauta caminhasse na Câmara. Neste 

sentido, foi publicada na comunidade da Ficha Limpa, no Orkut, uma lista contendo o nome e o 

e-mail de cada líder partidário para que os apoiadores da campanha entrassem em contato com os 

líderes questionando a respeito do PL. 

  

                                                           
40Apensado significa juntar, estar em apenso (DIREITO NET, 2013). No processo legislativo, apensar um projeto é 
“juntá-lo” a propostas semelhantes, em que as mais recentes são apensadas ao projeto mais antigo.  Nestes casos, o 
relator dá um parecer único, mas precisa se pronunciar sobre todos. Quando aprova mais de um projeto apensado, o 
relator faz um substitutivo ao projeto original. Ele pode também recomendar a aprovação de um projeto apensado e 
a rejeição dos demais. (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005) 
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Figura 09. E-mail para líderes na Câmara 

 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

   No dia 09 de dezembro de 2009, Dia Mundial de Combate a Corrupção, o MCCE promoveu 

uma série de mobilizações em favor da aprovação da Lei da Ficha Limpa,como a entrega de mais 

de  200 mil assinaturas a favor do PL 518/2009,  ao Legislativo, pela CNBB,  totalizando um 

total de 1,5 milhões de apoiadores ao projeto, a visita de representantes do movimento aos 

líderes da Câmara, e a participação em um ato promovido pela Frente Parlamentar de Combate a 

Corrupção da Câmara. Concomitante a isto, a Articulação Brasileira Contra a Corrupção e 

Impunidade (ABRACCI), outra organização integrante da rede do MCCE, realizou um seminário 

de dois dias, em Brasília, chamado “Superando a cultura da corrupção”, no auditório do TCU 

(Tribuna de Contas da União). Todas essas atividades tinham como objetivo pressionar o 

andamento do processo dentro da Congresso Nacional, por isso utilizava-se de manter o assunto 

na agenda da grande mídia, e com isso mobilizar uma opnião pública favorável ao tema. Porém, 

mesmo com essa pressão, o Presidente da Câmara explicou ao então Secretário Geral da CNBB, 

Dom Dimas Lara Barbosa, que a proposição só seria colocada em discussão em fevereiro de 

2010, após o retorno dos parlamentares do recesso de final de ano. 
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3.2.2. Tramitação em 2010 
O ano iniciou-se já com uma postagem na Comunidade do Orkut pedindo a mobilização 

de seus integrantes para contatarem os deputados federais durante o recesso parlamentar, na 

tentativa de pressioná-los em favor do PL diretamente em suas bases. 

Figura 10. Mobilização em janeiro 

Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Logo após o retorno do recesso, o PL da Ficha Limpa foi discutido em uma reunião entre o 

presidente da Câmara, Michel Temer, e os líderes de cada partido.. Antes, porém, do dia 02 de 

fevereiro, foi veiculado pelo MCCE um pedido para que se contatassem os deputados federais 

via e-mail cobrando a colocação da matéria na ordem do dia.  

 Como resultado desta reunião entre a Presidência da Câmara e os líderes, foi criado um GT 

não previsto pelo regimento da Casa, formado por 16 integrantes de diferentes partidos cuja 

finalidade era analisar o PLP 518/09 e propor um substitutivo do projeto, no qual houvesse um 

maior consenso entre os deputados discordantes da impossibilidade de candidatura daqueles que 

fossem condenados em primeira instância. O prazo final para apresentação de um substitutivo 

pelo GT era o dia 17 de março. Em resposta a esta medida, o MCCE publicou em seu site uma 

nota posicionando-se contrário à decisão da Câmara.  

Quadro 02.  Nota MCCE  05 fev.2010 

NOTA 

O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) – rede integrada pelas 43 organizações sociais 

responsáveis pela realização da Campanha Ficha Limpa –, tendo em vista o resultado dos debates ocorridos no 

Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados nesta semana, vem apresentar as seguintes considerações: 

1. As mais de 1 ,5 milhões de assinaturas que apoiam o projeto de lei de iniciativa popular sobre a vida pregressa 

dos candidatos (PLP 518/2009) são apenas uma mostra da forte base social da Campanha Ficha Limpa; 

2. A sociedade brasileira espera que não ocorram novos adiamentos na discussão e aprovação dessa matéria que está 

em primeiro lugar na pauta de interesses de todos os cidadãos e cidadãs; 

3. O MCCE dispõe-se a participar de qualquer diálogo congressual que tenha por finalidade aprimorar o texto do 

projeto de lei, não aceitando que eventuais alterações redacionais venham a desfigurar os princípios que nortearam a 
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iniciativa. 

Brasília, 05 de fevereiro de 2010. 

Dom Dimas Lara Barbosa - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 

Marcos Túlio de Melo - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) 

Fonte: Nós da Rede Paracuru 

Presidido pelo deputado Miguel Martins (PHS-MG) e tendo como redator o deputado Índio 

da Costa (DEM-RJ), o GT iniciou seus trabalhos em 10 de fevereiro de 2010, ficando 

estabelecido que as reuniões do grupo seriam abertas à sociedade civil e ocorreriam as quartas-

feiras. Além dos encontros em Brasília, o relator do GT encaminhou à Casa o Requerimento no 

1/2010 GTFICHA solicitando a realização de encontros/seminários para debates sobre o PL em 

Belo Horizonte (01/03), São Paulo (02/03) e Rio de Janeiro (04/03), ficando a cargo do MCCE 

convidar os participantes.  Fora essas audiências com a sociedade civil e as reuniões ocorridas no 

GT, foram realizadas reuniões com técnicos do TSE, do STF e da Procuradoria Geral da 

República para afastar imperfeições técnicas do texto.  

Durante o período de discussão do PL no GT criado na Câmara, os integrantes do MCCE 

publicaram informações, convites para mobilização e participação nas audiências públicas e 

matérias divulgadas em outros sites, tais como páginas de notícias e o próprio portal da Câmara 

dos Deputados, em sua comunidade no Orkut.  

Figura 11 – Audiência Pública sobre o PLP da Ficha Limpa 
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Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
Abaixo verifica-se uma publicação ocorrida em 25 de fevereiro de 2010, na qual há tanto 

informações sobre o andamento dos debates quanto uma agenda de duas manifestações que 

seriam promovidas, uma em Brasília e outra em São Paulo, além de notícias veiculadas em 

diferentes sites e mídias. 

Figura 12.  Notícias do Projeto na Câmara em 25.Fev.2010
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Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
Enquanto ocorriam as audiências públicas em Brasília, o MCCE, em parceria com o Avaaz, 

realizava uma nova petição eletrônica com o intuito de pressionar os debates que estavam 

ocorrendo no GT. Além dessa mobilização 

o projeto também tem adeptos nas redes sociais mais populares do mundo. No 
Facebook, mais de 4 mil pessoas são “fãs” do movimento virtual liderado pelo 
Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. A comunidade tem 15 tópicos de 
discussão, em que os integrantes debatem o “Ficha Limpa” e, principalmente, se 
organizam para a ação no mundo real. No Orkut, ao menos seis comunidades levam o 
nome do projeto, totalizando mais de 4 mil pessoas. No Twitter, 2 mil pessoas seguem 
as notícias sobre o movimento. (CAMPANHA FLSP, 2009) 

Em 16 de março, ocorreu uma audiência pública entre o relator do PL e os representantes do 

MCCE para a apresentação do substitutivo, o qual de acordo com o presidente do GT, o 

deputado Miguel Martini (PHS- MG), foi resultado de um consenso entre os deputados. De 

acordo com Melchiori (2011) e Assunção;Assunção (2010),  o substitutivo exposto surpreendeu 

positivamente o movimento, pois este temia que a formação do grupo fosse uma manobra dos 

parlamentares para adiar a tramitação do PL.  

Entre outras coisas o substitutivo solucionou a questão da condenação em primeira 
instância, estabelecendo que fossem consideradas as condenações decididas por um 
colégio de juízes, sejam de primeira ou segunda instância. (MELCHIORI, 2011 
p.89/90) 

O substitutivo do PL 518/2009 foi apresentado ao presidente da Câmara no dia seguinte, o 

qual informou que conversaria sobre sua votação na reunião com os líderes agendada para a 

próxima semana.  No dia 23 de março, a Rádio Câmara (ORKUT, 2016) veiculou que o PL seria 

colocado em votação no dia 07 de abril. Esta informação foi publicada na comunidade do Orkut, 

assim como também um pedido para que a população cobrasse os deputados à aprovação da 

proposta.  

No dia seguinte, 24 de março de 2010, abriu-se o tópico “Agora é pra valer, votação em 

plenário”, no qual foram feitos 46 comentários. Esclarecemos que no Orkut ao criar-se um tópico 

era possível ao integrante da comunidade publicar nele independentemente de quanto tempo ele 

estivesse no ar. Dessa forma, este tópico teve comentários também após o encaminhamento dado 

em 07 de abril. Mencionou-se, pois é visto nele41 um importante exemplo de como os integrantes 

da Comunidade MCCE - Ficha Limpa acompanhavam a tramitação da lei por meio das 

informações compartilhadas por seus integrantes. Neste tópico, foram publicados comentários 

que continham: informações sobre a mobilização on e offline, a carta apoio à Ficha Limpa escrita 
                                                           
41 A imagem do tópico encontra-se no apêndice A do presente trabalho. 
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pela equipe do Avaaz e o acompanhamento do abaixo-assinado proposto por esta, o endereço de 

um novo abaixo-assinado, o nome dos deputados os quais responderam os e-mails enviados por 

integrantes da comunidade solicitando um posicionamento do parlamentar quanto à tramitação 

da proposta e a sugestão de utilização de um site para impressão de cartazes.Nele também há 

menção da pesquisa MCCE realizada sobre o apoio parlamentar ao PL,referência ao adiamento 

da votação relatando como isso ocorreu, e divulgação da lista com os nomes dos deputados da 

CCJC. 

Em 30 de março, o MCCE publicou uma carta intitulada “Carta a Sociedade Brasileira – A 

urgência do Projeto Ficha Limpa.” Compartilhada pelo articulador nacional da campanha na 

Comunidade do Orkut (imagem abaixo) ela solicitava a replicação da mensagem pelos 

integrantes da comunidade e parceiros.  

Figura 13. Carta Urgente a Sociedade Brasileira 

 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Quando foi anunciada a votação do PL para o dia 07 de abril, na Câmara, foi aberta uma 

petição online pelo Avaaz incentivando a mobilização dos apoiadores da proposta para que estes 
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disseminassem em suas redes pessoais e-mails explicativos sobre a importância, tanto da lei, 

quanto da mobilização..  

Figura 14.  Comentário compartilhando link Avaaz 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
De 23 de março (data da entrega do substitutivo) a 06 de abril (um dia antes do 

encaminhamento da matéria ao Plenário) foram registrados na Comunidade dez novos 

tópicos,congregando aproximadamente 50 comentários. Analisando as mensagens, nota-se que 

elas reforçaram a necessidade de mobilização e pressão por parte da população em favor da 

votação da  Plenário da Câmara no próprio dia 07 de abril. 

 Muito embora fosse grande a pressão, a mobilização e a expectativa em prol da votação no 

Plenário, a base aliada do governo na Câmara propôs encaminhar o PL 518/2009 para a CCJ, a 

qual, conforme acordo estabelecido pelo presidente da Casa e os líderes partidários, teria como 
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prazo o final de abril de 2010 para analisarem o texto original e as 28 propostas adicionadas ao 

PL. 

A ida do projeto à CCJC foi tensa porque, entre outras coisas, ela abordaria sua 
constitucionalidade. Além disso, inicialmente foi designado para a relatoria o deputado 
Jaime Martins (PR-MG), que estava nos Estados Unidos. Isso foi entendido como uma 
manobra para atrasar o projeto. Diante dos protestos do movimento, falou-se em outra 
possibilidade que era a de formar uma relatoria com as lideranças dos partidos, o que foi 
totalmente rejeitado com receio de que o projeto fosse mutilado sem que ninguém 
respondesse individualmente. Por fim, com grande pressão exercida sobre a Presidência 
da Casa, nomeou-se o deputado José Eduardo Martins Cardozo, então secretário-geral 
do PT. Ao final, depois de analisar o projeto e as 28 emendas propostas, a CCJC 
apresentou um projeto substitutivo que, apesar de algumas flexibilizações, novamente 
surpreendeu o movimento. O novo projeto, que teve a aprovação do MCCE, havia 
conseguido eliminar mais pontos de resistência, sem prejudicar sua finalidade. 
(MELCHIORI, 2011 p.91) 

Os integrantes do MCCE interpretaram esse encaminhamento como uma manobra para adiar 

a votação do PL, já que ele estava apensado a uma proposta já apreciada por esta Comissão. 

Neste dia, um acalorado debate foi realizado no interior da comunidade, com a abertura de 

quatro novos tópicos nos quais os integrantes expressavam a sua decepção e o seu descrédito 

com os parlamentares.   

O MCCE publicou uma nota pública, que foi compartilhada pelos integrantes de sua rede e 

pelos participantes da comunidade no Orkut, na qual lamentava a decisão do colégio de líderes, 

conforme figura que se segue:  

Figura 15. Nota pública MCCE sobre adiamento da votação do Projeto FichaLimpa 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
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O articulador nacional da campanha, Luciano Caparroz, não escondeu sua decepção em 

relação a essa medida e publicou, no tópico “Adiaram”, seu ponto de vista e relato. 

Figura 16.  Relato Articulador Nacional 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Com a ida do PL para a CCJ foi designado como relator da matéria o deputado Jaime Martins 

(PR-MG), que estava nos Estados Unidos. Tal iniciativa foi interpretada pelo MCCE como uma 

tentativa de atrasar os debates da matéria e, consequentemente, sua votação no Plenário da Casa. 

Em 15 de abril, o deputado Sandro Mabel (PR-GO) entrou com um pedido para retirar a relatoria 

do PL das mãos do deputado Jaime, essa atitude também foi entendida como uma manobra dos 

parlamentares para descaracterizar as propostas da Lei da Ficha Limpa, já que ficaria impossível 

apontar o responsável pelas possíveis alterações. Por fim, com a grande pressão exercida sobre a 

Presidência da Casa, nomeou-se o deputado José Eduardo Martins Cardoso (PT –SP) como 

relator do PL na CCJC (MELCHIORI, 2011).  

 O PL ficou para apreciação da Comissão de 08/04/2010 a 29/04/2010, seguindo para 

votação em Plenário no dia 04/05/2010. Durante esse período, os integrantes do movimento 

realizaram uma série de iniciativas para evitar que a proposta fosse legada ao esquecimento e/ou 
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completamente desconfigurada. A mobilização no interior da comunidade do Orkut no período 

foi intensa, contabilizando a criação de 38 novos tópicos com as seguintes informações:  

1) Lista com os e-mails dos deputados integrantes da CCJC e telefones de seus gabinetes; 

2) Link para a petição online aberta pelo Avaaz; 

3) Notícias de diferentes canais de mídia sobre os debates no interior da CCJC, e; 

4) Agenda de manifestações offline. 

Tabela 03.  Listagem dos tópicos criados de 07/04 a 29/04/2010 

Tópico 
Data de 

Publicação 
Data do 

ÚltimoComentário 

Comentários 
realizados no 

Tópico 

Votação do projeto 
ficha limpa fica para 
maio 

07/04/2010 07/04/2010 1 

Vergonha de 
serbrasileiro 

07/04/2010 08/04/2010 4 

E no senado? 07/04/2010 07/04/2010 1 

Adiaram 07/04/2010 16/04/2010 73 

Vota Brasil Eleições 
2010 comunidade 
relacionada 

08/04/2010 08/04/2010 1 

Querem saber da  
última 

08/04/2010 15/04/2010 12 

Liguem na câmara 
dos deputados é 
grátis 

09/04/2010 11/04/2010 3 

Publicar nomes dos 
sem vergonhas que 
votaram contra o 

10/04/2010 10/04/2010 1 

Lista Ficha Suja no 
Brasil 

11/04/2010 13/05/2010 12 

O que fazer para 
participar da 
Campanha 

11/04/2010 18/05/2010 32 

Partidos já adotam 
ficha limpa 

12/04/2010 12/04/2010 5 

Entrevista enviada 
pela Lizette da 
AMARRIBO 

13/04/2010 13/04/2010 2 
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MMCE na Câmara 
nesta quarta 

13/04/2010 14/04/2010 2 

Fale com o 
Deputado 

13/04/2010 17/04/2010 13 

Notícias da Câmara 
e informações 

13/04/2010 11/05/2010 46 

Ficha Limpa em 
perigo 

15/04/2010 15/04/2010 1 

O projeto ficha 
limpa está em 
perigo 

15/04/2010 15/04/2010 2 

Mais ficha limpa 17/04/2010 17/04/2010 1 

Entrevista 17/04/2010 20/04/2010 3 

Parabéns 18/04/2010 18/04/2010 1 

Não deixem de 
conferir 

19/04/2010 19/04/2010 2 

CQC 19/04/2010 23/04/2010 3 

Passeata 19/04/2010 27/04/2010 30 

Pode voltar ao 
plenário na próxima 
semana 

19/04/2010 29/04/2010 21 

Mais uma alteração 21/04/2010 21/04/2010 4 

Dia Nacional da 
Ética 

22/04/2010 22/04/2010 1 

Vamos exigir na 
ouvidoria. Segue o 
site 

23/04/2010 24/04/2010 2 

Cartas divulgação 
no Rio 

24/04/2010 24/04/2010 1 

Mande seu recado 
para o deputado 

25/04/2010 27/04/2010 3 

Debate em Santos 26/04/2010 26/04/2010 1 
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Coleta de assinatura 
do conjunto 
nacional 

26/04/2010 26/04/2010 1 

Resposta Deputado 
Antonio Roberto 

27/04/2010 27/04/2010 2 

MCCE convoca 
população 

27/04/2010 28/04/2010 2 

Mobilização em São 
Paulo, Adesão 

27/04/2010 28/04/2010 9 

Votem. Divulguem 28/04/2010 28/04/2010 1 

Ato público dia 
04/05 em BSB 

29/04/2010 29/04/2010 1 

Minas Gerais 
alguém sabe de 
mobilização 

29/04/2010 29/04/2010 2 

Ato Público Ficha 
Limpa dia 04/05 em 
BSB 

29/04/2010 02/05/2010 9 

Total de Comentários 311 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Com a decisão tomada pela Câmara dos Deputados, o site Avaaz publicou em sua página em 

prol da Campanha da Ficha Limpa um texto no qual afirmava que o encaminhamento da 

proposta para uma revisão na CCJ colocava em risco o teor do PL (AVAZZ, 2010a). A 

organização disponibilizou um dispositivo de e-mail massa, envio simultâneo de uma mesma 

mensagem para muitos endereços eletrônicos, no qual era possível para qualquer internauta 

brasileiro encaminhar um e-mail (conteúdo abaixo) para todos os deputados da CCJ solicitando a 

aprovação e o comprometimento do parlamentar quanto ao texto produzido e apresentado pelo 

GT da Câmara.  

Quadro 03.  E-mail para os Deputados da CCJ 

Senhor Deputado membro da CCJC, 

Como eleitor consciente, eu estou escrevendo para pedir que V. Exa. proteja o Projeto de Lei Ficha Limpa, 

votando contra qualquer tentativa de enfraquecê-lo. Como membro da Comissão de Constituição e Justiça você tem 

a capacidade de realizar o desejo claro da maioria dos brasileiros que querem uma lei forte contra a corrupção. O 

texto final que queremos é o aprovado pelo Grupo de Trabalho da Ficha Limpa com a concordância das entidades 

que integram o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. 
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Peço-lhe que me informe a posição que V. Exa. defenderá na referida comissão. 

Cordialmente, 

[nome_remetente] 

[email_remetente] 

Fonte: Avaaz, 2010a 

Além de compartilhar o link da Campanha produzida pelo Avaaz, como já mencionado 

acima, os integrantes da comunidade do Orkut publicaram datas de manifestações em diferentes 

cidades do Brasil – Dom Pedrito-RS (30/04); Águas da Prata – MG, Belém-PA, São Paulo-SP 

(02/05),e; Brasília (04/05) – em prol da Ficha Limpa. As imagens destas manifestações e de 

outras atividades ao longo da Campanha, como coleta de assinaturas, eventos e outros eram 

publicadas no Flickr42 da Campanha pelo Movimento.  

No dia 26 de abril, ocorreu a audiência pública entre os representantes do MCCE e o relator 

da CCJC, o qual, após a análise do projeto e das 28 emendas, apresentou ao movimento um 

substitutivo que, embora tivesse algumas flexibilizações, surpreendeu-os positivamente, pois esta 

versão havia conseguido eliminar mais pontos de resistência sem prejudicar a finalidade da 

proposta (MELCHIORI, 2011) 

Em seu parecer o relator da CCJC argumentava em favor da constitucionalidade do 
projeto, entendendo que este não feria o princípio da presunção inocência previsto no 
Art. 5º da Constituição de 1988. (...) Esclarecia ainda que a Subemenda Substitutiva 
Global elaborada no âmbito da CCJC, que teve como base o trabalho feito pelo Grupo 
de Trabalho “Ficha Limpa” (emenda no21), procurava alcançar um equilíbrio entre a 
legítima demanda por moralidade no exercício da função pública e o direito de defesa, 
afastando o risco de o projeto vir a favorecer injustiças. (MELCHIORI, 2011 p.92) 

Pelo fato do prazo dado a CCJC ter se esgotado, o substitutivo elaborado por seu relator foi 

encaminhado para o Plenário no dia 29/04, respeitando-se assim o acordo firmado entre os 

líderes e o Presidente da Câmara.  

Dias antes da votação, agendada para o dia 04 de maio, a petição online criada pelo Avaaz 

em prol da aprovação da Ficha Limpa contabilizava dois milhões de assinaturas. Além da 

campanha promovida pela organização, as caixas de e-mail dos deputados ficaram lotadas, com 

as mensagens encaminhadas pelos apoiadores da proposta. 

                                                           
42  O Flickr é um site que hospeda e compartilha imagens – tanto fotografias quanto e-mails. Permitindo uma 
curadoria das imagens por seus usuários. Imagens disponíveis no endereço eletrônico: 
https://www.flickr.com/photos/fichalimpa/albums/with/72157623929060855 
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Um dia antes da matéria ser votada no Plenário, o MCCE publicou em seu portal a Nota 

Pública “Nesta terça-feira (04) parlamentar não pode faltar!”.Ela foi publicada pelo Congresso 

em Foco em 03/05/2010 e replicada na comunidade do Orkut, na mesma data, por um de seus 

integrantes. 

Figura 17. Nesta terça-feira (04) parlamentar não pode faltar! 

Fonte: MCCE, 2010 

No dia da apresentação do PL ao Plenário para a votação da tramitação em urgência 

urgentíssima, um grupo de deputados do PMDB, PTB, PP e PR reuniu-se com o presidente da 

Câmara para informar que apresentaria um requerimento de adiamento da votação para o dia 

seguinte. O requerimento foi apresentado e derrubado por 289 votos a 14 e o PL seguiu para 

votação mesmo na ausência do Presidente da Casa. No Orkut, os integrantes da comunidade 

acompanhavam cada passo da votação compartilhando, a partir da publicação de comentários, 

seus temores, suas expectativas e suas críticas aos deputados que buscavam atrasar a votação.  

A Subemenda Substitutiva Global, apresentada pelo relator da CCJ, foi aprovada por 388 

votos favoráveis contra um, totalizando 389 votantes. Abaixo segue o relato de Luciano 

Caparroz publicado na Comunidade do Orkut MCCE Ficha Limpa, no qual compartilhou com os 

integrantes como havia sido o processo de votação.  
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Figura 18. Relato Votação dia 04 de maio de 2010 
 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

 A aprovação do PL 518/09 não desmobilizou o movimento,o qual continuou acompanhando 

de perto a tramitação da matéria na Casa já quevapenas o texto apresentado pelo relator da CCJ 

havia sido votado. No dia 05 de maio, iniciou-se a votação dos 12 destaques (emendas) 

propostos pelos deputados.Entre eles alguns descaracterizavam o projeto em si. 

Figura 19. Acompanhamento votação destaques 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
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Após a rejeição de três destaques propostos, os deputados apoiadores da iniciativa decidiram 

obstruir a votação para evitar a distorção do projeto original por parte de alguma emenda 

aprovada, uma vez que eram necessários 257 votos contrários às mudanças propostas em cada 

uma das emendas e, no final da seção estavam presentes no Plenário apenas 281 deputados, os 

quais entraram em um acordo para continuar a votação no dia 11/05. Desta forma, iniciava-se 

novamente uma mobilização para evitar a aprovação de qualquer emenda que descaracterizasse o 

substitutivo aprovado.  

Paralelamente a isso, os apoiadores do Ficha Limpa começaram a fazer pressão sobre o 

Senado, já buscando apoio na Casa para uma tramitação rápida do PL, já que para vigorar nas 

eleições de 2010 era necessário que ele fosse sancionada pelo Presidente Lula até junho de 2010.  

Figura 20.  Mobilização Senado 

Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 

Nos dias antecedentes à votação dos destaques na Câmara, tanto o Avaaz quanto o MCCE 

realizaram uma Campanha para que nenhuma emenda fosse aprovada. O Avaaz lançou uma nova 
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ação denominada “Não ao boicote ao Ficha Limpa”, a qual foi amplamente divulgada na 

Comunidade do Orkut.Enquanto isso, o MCCE publicou em seu site um resumo sobre as 12 

emendas apresentadas ao Projeto. Todas estas informações, e outras, eram publicadas na 

Comunidade onde foram abertos 24 novos tópicos entre os dias 05/05 e 12/05.  

  Em 12 de maio, a redação final do PL 518/09 foi aprovada em uma votação com 412 

presentes, ocorrendo apenas três abstenções. O substitutivo apresentado pela CCJ em 04 de maio 

foi aprovado sem alterações e seguiu para tramitação no Senado.  

Figura 21.  NotíciaAvaaz 

 

Fonte: Avaaz, 2010b 

Como abordado anteriormente, o MCCE havia realizado uma série de conversas com os senadores 

para garantir que a proposta de lei tramitasse rapidamente na Casa. Além disso, os apoiadores da 

Campanha Ficha Limpa já tinham iniciado mobilizações online, nos mesmos moldes que aquelas 

ocorridas durante a tramitação na Câmara, em favor da aprovação do PL no Senado. 

A proposta, cuja entrada no Senado foi sob o número PLC no 58, contava com o apoio do 

Presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), para uma tramitação em regime de urgência. 

Porém, o líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), declarou que aquela não era a prioridade 

do governo no momento, pois havia pressa na votação dos royalties do pré-sal, contrariando toda 

a mobilização a favor da aprovação da lei existente dentro da Casa. 
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 A matéria seguiu para a CCJ do Senado, tendo como relator o senador Demóstenes Torres 

(DEM-GO).Nesse ínterim, o senador Eduardo Suplicy (PT-SP) iniciou a coleta de assinaturas 

para a aprovação do PL. 

A tramitação no Senado durou oito dias (12/05 a 19/05) e foi acompanhada de perto pelos 

integrantes do MCCE que replicaram, assim como fizeram durante a tramitação na Câmara, a 

petição online do Avaaz, encaminharam e-mails aos senadores, contataram estes políticos via 

Twitter e realizaram passeatas. Após um acordo entre governo e oposição, foram agendadas as 

datas para a votação de três dos quatro projetos relacionados ao pré-sal que trancavam a pauta do 

Senado. (ASSUNÇÃO; ASSUNÇÃO, 2010). Com isso, a matéria foi votada em 19/05/2010 e 

aprovada por unanimidade no Senado.  Iniciava-se agora a última fase da Campanha da Lei da 

Ficha Limpa em favor da sanção presidencial. 

Novamente, no período que antecedeu a sanção do PL, os apoiadores da Ficha Limpa 

encaminharam e-mails para o Gabinete do Presidente e replicaram a petição online elaborada 

pelo Avaaz em favor da sanção do Presidente da República, ocorrida em 04/06/2010. Finalizava-

se assim a tramitação da proposta de lei e iniciava-se uma série de debates com o STF para a 

aplicação da Lei Complementar 135/2010, a Lei da Ficha Limpa.  

Para facilitar a visualização das principais etapas do processo de Tramitação da Lei da Ficha 

Limpa, elaborou-se uma “Linha do Tempo”, apresentada pela Figura XXI, na qual se destacam 

tais etapas e respectivas datas.  
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Figura 22. Linha do Tempo da Tramitação da Lei da Ficha Limpa 

Fonte: autora 

3.3. O Ativismo Online 
Como relatado acima, durante o período analisado (29/09/2009 a 04/06/2010) inúmeras 

foram as ações e mobilizações que se utilizaram dos dispositivos disponíveis na internet para 

mobilizar integrantes do MCCE, ativistas, apoiadores e /ou simpatizantes da causa a 

pressionarem os parlamentares para a aprovação do PL. 

Melchiori (2011), ao analisar os fatores de sucesso da Campanha da Ficha Limpa, listou a 

internet como um importante recurso de mobilização e pressão, sobretudo um termômetro que 

indicava a relevância do tema para a sociedade (MELCHIORI, 2011 p.107).  

Na análise realizada das publicações na Comunidade MCCE Ficha Limpa do Orkut43, com o 

intuito de compreender-se como a mobilização online ocorria, nota-se que no período da 

tramitação foram abertos 169 tópicos com 1078 comentários.   

  

                                                           
43 Realizou-se a análise das publicações da Comunidade MCCE Ficha Limpa do Orkut pela possibilidade de acesso 
as suas publicações. Fora isso, ela foi criada pelo articulador nacional da Campanha, Dr. Luciano Caparroz,o que 
legitima aquele espaço com um ambiente de articulação do movimento. 



 

Gráfico 01 – Publicações Comunidade 

Notou-se ao realizar-se as análises

no Orkut aumentava conforme o PL tramitava na Câmara, constituindo

na comunidade em maio/2010, momento crucial da tramitação do PL na Casa. 

Entende-se que os integrantes da com

primeira é o emprego da Comunidade como um grande mural de notícias, uma espécie de jornal 

mural, no qual eram publicadas informações referentes à tramitação da proposta de lei e temas 

correlatos à Campanha. Percebe-

do PL nas Casas Legislativas, assim como, municiar os ativistas da Campanha com informações 

sobre seu andamento. Fora a divulgação de notícias, os integrantes da comunidade 

compartilhavam entre si impressões pessoais, opiniões, relatos, dúvidas e angústias,o que 

contribuía para a construção de entendimento coletiva, ou seja, ao compartilhar tais informações, 

os membros da Comunidade contribuíam para fortalecer a opinião pública 

segunda forma de apropriação da 

mundial de computadores para fazer pressão aos deputados, tais como o envio de 

parlamentares e a criação de petições 

                                                           
44 Elaborado a partir das postagens da Comunid

 

Publicações Comunidade Orkut MCCE - Ficha Limpa

Fonte:a autora 44 

se as análises que a comunicação entre os integrantes da Comunidade 

aumentava conforme o PL tramitava na Câmara, constituindo-se o ápice de publicações 

na comunidade em maio/2010, momento crucial da tramitação do PL na Casa.  

se que os integrantes da comunidade utilizaram o este ambiente de duas formas. A 

primeira é o emprego da Comunidade como um grande mural de notícias, uma espécie de jornal 

mural, no qual eram publicadas informações referentes à tramitação da proposta de lei e temas 

-se   que esta ação ocorria no intuito de tornar clara a tramitação 

do PL nas Casas Legislativas, assim como, municiar os ativistas da Campanha com informações 

sobre seu andamento. Fora a divulgação de notícias, os integrantes da comunidade 

partilhavam entre si impressões pessoais, opiniões, relatos, dúvidas e angústias,o que 

contribuía para a construção de entendimento coletiva, ou seja, ao compartilhar tais informações, 

os membros da Comunidade contribuíam para fortalecer a opinião pública sobre o movimento. A 

ção da internet foi o uso dos dispositivos disponibilizados na rede 

mundial de computadores para fazer pressão aos deputados, tais como o envio de 

parlamentares e a criação de petições online. Esta última ação era compartilhada em diferentes 

Elaborado a partir das postagens da Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016. 
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que a comunicação entre os integrantes da Comunidade 

se o ápice de publicações 

biente de duas formas. A 

primeira é o emprego da Comunidade como um grande mural de notícias, uma espécie de jornal 

mural, no qual eram publicadas informações referentes à tramitação da proposta de lei e temas 

se   que esta ação ocorria no intuito de tornar clara a tramitação 

do PL nas Casas Legislativas, assim como, municiar os ativistas da Campanha com informações 

sobre seu andamento. Fora a divulgação de notícias, os integrantes da comunidade 

partilhavam entre si impressões pessoais, opiniões, relatos, dúvidas e angústias,o que 

contribuía para a construção de entendimento coletiva, ou seja, ao compartilhar tais informações, 

sobre o movimento. A 

foi o uso dos dispositivos disponibilizados na rede 

mundial de computadores para fazer pressão aos deputados, tais como o envio de e-mails aos 

última ação era compartilhada em diferentes 
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publicações, tanto no Orkut quanto no Facebook – como averiguado a partir das entrevistas 

realizadas.  

Porém o movimento não utilizou apenas este dispositivo para disseminar notícias, 

informações e sugestões de mobilizações. Ele também  usado para fazer a “cobertura” das ações 

ou para propor eventos offline tais como as passeatas que ocorreram em meados de maio. Breuer 

e Farooq (2011) realizaram uma pesquisa a respeito da mobilização em prol do Ficha Limpa e 

relataram  

inúmeras campanhas de vídeos foram produzidas e veiculadas no Youtube. (...) Na 
primavera de 2010, aproximadamente 30 mil usuários seguiam o perfil da Ficha Limpa 
e dez mil pessoas passaram a seguir as notícias da campanha no Twitter fazendo com 
que o termo Ficha Limpa fosse um dos mais citados do Twitter em diversas ocasiões. 
Aproximadamente 50 mil usuários baixaram vídeos da campanha do Youtube. 
(BREUER;FARAOOQ, 2011 p.4) 

Além do uso do Facebook ,Orkut e Twitter, o movimento organizou um repositório de fotos 

dentro do Flickr, no qual compartilhou registros de diversos momentos da Campanha da Ficha 

Limpa. Ademais, no site da Campanha era possível imprimir o material para a coleta de 

assinatura, adesivos e outros materiais. O Comitê 9.840 de São Paulo também matinha o blog 

“Campanha Ficha Limpa São Paulo”,onde publicava informações sobre a campanha no Brasil e 

as datas de ação do Comitê.  

Atentou-se a fala do Dr. Marlon Reis quando este relatou, em entrevista, que 

um deputado lhe pediu para avisar: “Ó, avisa para o pessoal de vocês para não mandar 
mais e-mail porque hoje eu vou votar com vocês, e está lotando a minha caixa de e-
mail, que está dando até problema.”. Eu falei: “Não é o nosso pessoal, é o Brasil. A 
gente não tem mais controle disso aí”. Depois teve um servidor da Câmara dos 
Deputados, que ligou para a gente anonimamente inclusive, eu estava no MCCE na 
hora, quando ele ligou para nos recomendar que quando fossemos fazer novas 
campanhas de envio de e-mails, pedíssemos para o pessoal não colocar no assunto a 
expressão “Ficha Limpa”, porque muitos deputados estavam mandando programar as 
caixas de entrada. (...)Esse deputado que pediu para ver se as pessoas não mandavam 
mais e-mails para ele porque ele disse que ia votar a favor, disse que já tinha recebido 
mais de 15.000 e-mails, só ele. (informação verbal45) 

Um ponto interessante da pesquisa foi a descoberta da ativista Carol Neri, que realizou a 

campanha de coleta de assinaturas em prol do Ficha Limpa morando em Nova Iorque. Essa, 

juntamente com Luciano Caparroz, era responsável por disseminar informações na Comunidade 

do Orkut que analisamos. Ela sistematizou dois tópicos que continham informações de como se 

                                                           
45Entrevista concedida por Dr. Márlon Reis, presidente do Comitê Nacional do MCCE, na época. Entrevista II. [out. 
2016]. Entrevistador: Patricia Cucio Guisordi. São Paulo, 2016. 
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mobilizar e notícias referentes a tramitação da matéria na casa. Em entrevista para esta pesquisa, 

ainda relatou que o Avaaz possibilitou chats, salas de bate-papo, entre os ativistas da Ficha 

Limpa de todo o Brasil. Não conseguimos confirmar esta informação com Graziela Tanaka, 

coordenadora do Avaaz na época.  

Observando as ações executadas pelo movimento durante a tramitação do PL nas Casas 

foram identificadas as seguintes ações online e suas correlatas offline 

Quadro 04. Ações durante a Tramitação 
Atividades de Campanha AçõesOnline AçõesOffline 

1.Produção de informação 

 Publicação de materiais 
informativos em diferentes websites 
e blogs (Cartilha, notas e etc.) 
 Publicação de vídeos  

 Produção de materiais impressos a 
respeito da iniciativa, tais como 
panfletos e adesivos 

2.Circulação de informação 

 Compartilhar informações 
produzidas por terceiros (jornais, 
blogs e etc.) sobre a Campanha em 
redes sociais online 

 Distribuição de material de 
campanha durante a coleta de 
assinatura  

3.Debates 

  Publicação de comentários em 
redes sociais online, fóruns e outros 
dispositivos online 
 Realização de chats, tal como o 
realizado com o relator do GT Índio 
da Costa 

 Debates presenciais, ocorridos 
através de encontros realizados pelo 
MCCE  

4.Protesto ou advocay 

 Promover petições online 
 Enviar e-mails aos parlamentares 

 Assinar o abaixo assinado 
 Contatar e/ou realizar reuniões 
com os parlamentares 
 Participar de manifestações em 
espaços públicos 

Fonte: baseado em BREUER; FARAOOQ, 2011 
 

Porém, mesmo com uma grande diversidade de repertório de ações e pessoas envolvidas na 

Campanha online nota-se que esta forma de ativismo ocorreu de forma concomitante a inúmeras 

ações offline, com objetivo de reforçar a pressão que o movimento exercia sobre os 

parlamentares. A utilização das redes telemáticas amplia o poder de “acesso” aos parlamentares, 

sem necessariamente aumentar o custo da ação coletiva,uma vez que não há necessidade do 

ativista se deslocar até Brasília para acompanhar o processo, ou seja, sendo possível o 

acompanhamento do processo a distância.  

Com o levantamento de dados,notou-se também que as informações publicadas pelo MCCE 

eram replicadas por integrantes da Comunidade em seu interior e, em alguns casos, eram 

compartilhadas nos sites das organizações parceiras do movimento. Verificou-se com isso que a 

mobilização política na internet em prol da Ficha Limpa além de pressionar os parlamentares, 
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como mencionado acima, também criou um debate na esfera pública, pois as ações online muitas 

vezes eram reativas a determinada ação offline. Por exemplo, a Campanha “Não Boicote a Ficha 

Limpa”, lançada pelo Avaaz em meados de maio, no momento da votação da matéria no Plenário 

da Câmara no intuito de impedir uma “debandada” coletiva no momento da votação da matéria, é 

claramente uma reação a inteções de ações tomadas offline.  

Na análise de Graziela Tanaka (2010), os integrantes da Campanha Ficha Limpa, sobretudo 

Avaaz e MCCE,  

conseguiram articular uma ponte entre o que acontecia na Câmara dos Deputados, 
traduzindo a situação para o público geral através de uma ação online e finalmente 
repercutindo o resultado da mobilização para o poder público e a mídia. Tudo isto 
aconteceu de forma ágil e rápida, para que cada desdobramento no Congresso Nacional 
tivesse uma reação da sociedade civil direta e quase que imediata. (TANAKA, 2010 – 
meio eletrônico) 

Ao analisarmos o ativismo online durante a Campanha da Ficha Limpa confirmamos que a 

internet é um novo dispositivo tanto para formar opinião, pois gera uma esfera pública 

alimentada por diversas matérias jornalísticas, quanto para ação coletiva, como no envio de e-

mails. Mas ela sozinha não é responsável, no caso em questão, pela criação e aprovação da 

proposta de lei. Porém é inegável que os dispositivos de internet colaboraram para a inserção das 

demandas trabalhadas no seio da sociedade civil em pautas das arenas da política institucional 

brasileira. 

Considerações Finais 
Observando o mundo e as transformações que nele ocorreram nestes últimos 

quarenta/cinquenta anos é possível perceber-se as transformações pelas quais o sistema político, 

como um todo, está passando.  

O Estado moderno que emergiu da Era das Revoluções, sobretudo da Francesa e Americana, 

vem se modificando em sua configuração. A emergência de estruturas em redes coloca em 

cheque o poder até então soberano (se é que se pode de fato afirmar isso). Buscou-se evidenciar 

tal fato ao trabalhar-se, no capítulo 1, as questões ligadas sobretudo à globalização e à soberania 

imperial.  

Contudo, não somente o Estado está em um processo de transformação, mas também os 

movimentos sociais, alocados no seio da sociedade civil, ao longo do final do século XX e início 

do XXI, têm transformado suas demandas ao perceberem que a produção e a reprodução social 

não são mais apenas materiais, pois elas, agora, permeiam o campo da cultura e da identidade 
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devido às transformações atravessadas pelo capitalismo, sobretudo após a década de 1970. 

Percebe-se que, embora não sejam novidades como os teóricos da TNMS tendem a afirmar, os 

movimentos sociais contemporâneos buscam interferir na construção de significados e valores, 

utilizando-se do poder da comunicação para divulgar suas causas e contrapor-se muitas vezes à 

mídia tradicional, a qual em muitas regiões do globo terrestre está alinhada aos interesses do 

grande capital.   

No interior do capítulo 1, buscou-se trabalhar o conceito de esfera pública, já que os 

movimentos sociais passaram a  mobilizar-se dentro dela, utilizando-se da esfera emergente com 

a internet, e a qual denominou-se de ciberespaço. Nesta nova esfera, os diversos movimentos 

sociais encontraram a possibilidade de divulgarem suas causas e campanhas, utilizando-se de 

estratégias de ações denominadas pelo termo ciberativismo.  

Muito tem-se debatido sobre a eficácia das ações empreendidas na rede mundial de 

computadores e a sensação é a de que sozinhas, elas não são suficiente para empreender as 

mudanças pleiteadas por esses movimentos. Levantam-se, desta forma, questionamentos de 

quanto, de fato, os movimentos usuários da rede mundial de computadores podem realmente 

interferir nas decisões políticas do Estado. Evidentemente,a forma na qual a internet foi 

desenhada, uma rede distribuída onde a informação pode ir de um nodo a outro sem a 

necessidade de intermediários,colabora para que os processos políticos tornem-se, talvez, menos 

hierárquicos e mais plurais, ou seja, com uma maior “cacofonia” de sotaques,representantes de 

diversidade social. Surge, porém uma dúvida que pode ser enunciada por estas questões: no 

interior dos movimentos sociais as problemáticas da hierarquia e da liberdade do fluxo de 

informação já foram resolvidas?  

Os movimentos sociais apropriam-se da internet apenas como estratégia de mídia, mas, 

efetivamente conseguem alterar as velhas práticas, tornando-se redes onde todos os nodos têm o 

mesmo valor? No caso específico do MCCE, uma organização pequena de uma cidade do 

interior, tem a fala com o mesmo peso, por exemplo, da CNBB? Para encontrar-se respostas a 

tais questionamentos recomenda-se que estes tornem-se objetos de novas pesquisas, pois estas 

questões não estavam dentro dos objetivos pretendidos por este trabalho.  

Avançando sobre este olhar mais amplo e global, o capítulo dois buscou, de forma 

relativamente breve, compreender o processo histórico que permitiu o surgimento de inúmeros 

atores sociais e organizações da sociedade no Brasil. O período da redemocratização brasileira, 
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embora tenha sido permeado por uma grave crise econômica, também representou um momento 

de experimentações e tentativas de democratizar, de fato, a sociedade do país. Nota-se a 

importância de atores como a Igreja Católica neste processo, sobretudo durante a Constituinte, já 

que ela articulou e propôs uma série de iniciativas populares durante a escrita da Carta Magna. 

Como herança importante dessa época, consagrou-se na Constituição de 1988 o dispositivo da 

Iniciativa Popular, responsável por trazer elementos de democracia direta para o sistema 

representativo estabelecido no país. 

Também neste segundo capítulo buscou-se entender como se formaram as estruturas de 

oportunidades de participação política ao longo do processo político brasileiro. Compreendendo-

se a política como um processo contínuo, percebe-se que há uma luta não apenas de 

democratizar-se o acesso da população ao sistema político, mas também de melhorar a 

qualificação dos representantes do povo. Nesse intuito,ocorrem iniciativas como o Movimento 

de Ética pela Política e a própria mobilização em favor da consagração da Lei 9.840, fruto dos 

debates ocorridos durante a Campanha da Fraternidade de 1995 e 1996. Ao longo dessas duas 

Campanhas da Fraternidade, uma parcela da sociedade brasileira percebeu que a corrupção é um 

risco eminente ao bem comum e, novamente, capitaneados pela Igreja, as organizações da 

sociedade civil e os movimentos sociais organizaram ações coletivas na esperança de rever o 

quadro de descrédito no qual tanto as instituições políticas quanto os próprios políticos estão 

inseridos.  

Dessas iniciativas, surge o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como um 

movimento em rede, nos moldes apresentados por Warren Scherer (2006), partindo-se de 

organizações locais, passando pelas regionais até chegar a nível nacional. Pode-se então afirmar 

que o MCCE é um movimento em rede, com nodos presentes praticamente em todas as regiões 

do país e o Comitê Nacional concerta e articula as ações.  

Feito todo esse percurso, do macro para o micro, chegou-se ao objeto mais específico deste 

estudo, a tramitação da proposta de Lei da Ficha Limpa para a compreensão de como se 

constituiu o ciberativismo dos integrantes do movimento. Ao analisarem-se as ações 

empreendidas na Internet, sobretudo na Comunidade do Orkut MCCE – Ficha Limpa, o intuito 

da pesquisadora foi o de responder a pergunta “O ciberativismo contribuiu para inserir na agenda 

da política institucional brasileira o tema e a questão da Ficha Limpa??”  
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Ao final da pesquisa, ficou claro que o ciberativismo sozinho não move as engrenagens da 

política brasileira. Aliado com outras ações mobilizadoras, como as visitas aos deputados 

federais realizadas pelo movimento em diferentes situações, ele representa também uma 

importante estratégia de mobilização de pessoas e de formação de uma esfera pública favorável a 

determinadas demandas.  

Porém, deve-se indagar se a questão da corrupção também não contribuiu para que a opinião 

pública, formada pelos debates existentes na rede, fosse favorável à proposta da Ficha Limpa. 

Em geral, as pessoas colocam-se contra a corrupção, como percebermos na declaração do 

deputado Paulo Maluf :“Não há político com uma ficha mais limpa do que a minha”. Pode-se 

então afirmar: o tema da corrupção tem uma forte aderência junto à população, está presente em 

conversas triviais e corriqueiras, em filas de bancos e pontos de ônibus (diálogos esses realizados 

sem nenhum rigor científico) e ela é identificada como a responsável pela falta de recursos em 

áreas essenciais, como saúde e educação.  

Outro questionamento que surge, após a realização deste estudo, é se pautas como a 

descriminalização do aborto ou da maconha seriam tão bem-sucedidas para angariarem adeptos e 

mobilizarem a opinião pública a seu favor, produzindo assim efeitos políticos.  

Pode-se também afirmar que a capilaridade de alguns atores do MCCE, principalmente a da 

Igreja, contribuiu e muito para o movimento e suas ações, pois mesmo superficialmente, foram 

apresentados às regiões mais distantes do país. Porém, como observou Melchiori (2011) em suas 

análises, as regiões Norte e Nordeste foram as menos participativas no abaixo-assinado em prol 

da Ficha Limpa.  

Este contexto pode levar à reflexão sobre outras duas questões: a primeira é se o Movimento 

não tivesse como eixo principal Rio - São Paulo– Belo Horizonte (lembrando que quem realizou 

os primeiros estudos sobre corrupção foi a CJP de São Paulo, presidida então por Francisco 

Whitaker) ele teria sido tão bem-sucedido ao mobilizar as pessoas a seu favor? A segunda 

pergunta é: As ações online no Brasil inserem na pauta do Congresso Nacional apenas questões 

das regiões mais ricas do país?   

Como se pode observar, esta dissertação de mestrado abre perspectivas para uma série de 

questionamentos e possibilidades, gerando-se assim sugestões para novos estudos e novas 

pesquisas. 
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Apêndice A – Tópico: “Agora é pra valer” 
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Fonte: Orkut - Comunidade MCCE – Ficha Limpa, 2016 
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