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Resumo 

 

O site de rede social digital Pensando o Direito é uma ferramenta ciberdemocrática capaz 

de ofertar novas formas de representação do cidadão na Administração Pública, 

ampliando os procedimentos democráticos de participação popular previstos na 

Constituição Federal de 1988. Este artigo, teórica e metodologicamente amparado por 

análise quantitativa e qualitativa de cunho cultural, problematiza a partir do consumo, da 

representação e da identidade, a atuação de cinco usuárias do Pensando o Direito durante 

o debate de regulamentação do Marco Civil da Internet. Constata-se que o consumo do 

site Pensando o Direito permite aos usuários o controle de suas representações e 

identidades políticas de forma autônoma, potencializando a pluralidade de vozes e 

posicionamentos no debate público. 

 

Palavras-chave: Ciberdemocracia; Representação; Identidade, Consumo, Pensando o 

Direito. 

 

Introdução: o site de rede social digital Pensando o Direito e sua função de 

representação da ciberdemocracia 

O Projeto Pensando o Direito, iniciativa da Secretaria de Assuntos Legislativos 

do Ministério da Justiça, criado em 2007, objetiva democratizar o processo de elaboração 

normativa no Brasil. Desde sua origem aproximou governantes, acadêmicos e técnicos na 

realização de pesquisas e estudos empíricos sobre temas relacionados ao processo 

legislativo. Em 2011 foi lançado o site Pensando o Direito, disponibilizando resultados 
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de pesquisas empíricas, notícias e, posteriormente, debates públicos sobre a criação e a 

regulamentação de normas jurídicas no país. 

Nos debates públicos disponibilizados pelo Pensando o Direito, qualquer 

interessado pode participar diretamente da criação de um posicionamento legal da 

Administração Pública sobre os assuntos em pauta, reforçando uma sistemática digital de 

participação democrática dentro dos preceitos da cibercultura (FELINTO, 2011) e da 

ciberdemocracia (GOMES, 2011).  Esta sistemática, segundo Lévy (2007), favorece a 

pluralidade de vozes nas questões públicas e destaca a individualidade do cidadão, o qual 

não tem suas contribuições analisadas apenas quantitativamente pela Administração 

Pública como em outros tipos de consulta popular, o referendo e o plebiscito, por 

exemplo. 

O referendo e o plebiscito são duas ferramentas de participação democrática 

previstas no artigo 14 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) que possibilitam 

a disponibilização de temáticas ou de projetos de lei para votação cidadã. Ambas utilizam 

as opções de voto a favor ou contra como formato de participação e obtenção de resultado. 

Estas ferramentas possuem árduo trâmite administrativo previsto na Lei nº 9.709/1998 

(BRASIL, 1998) para serem ofertadas à população, e na prática vêm sendo substituídas 

por outros formatos de consulta pública presenciais ou digitais como audiências públicas, 

orçamento participativo, conselhos populares e debates digitais aos moldes do site 

Pensando o Direito.  

A comunicação digital entre Administração Pública e população expande o 

processo de representação discursiva do espaço público e da democracia inicialmente 

ofertado pelos meios de comunicação de massa. A ampliação das formas de participação 

permite ao indivíduo, não apenas receber informações, mas também colaborar com outros 

usuários e interagir de forma direta e não presencial com a Administração Pública. Lemos 

(2003) nomeou estas mudanças comunicacionais como a segunda lei do cibercultura, que 

 
[…] nada mais é do que a emergência de vozes e discursos anteriormente 

reprimidos pela edição da informação pelos mass media. A liberação do polo da 

emissão está presente nas novas formas de relacionamento social, de 

disponibilização da informação e na opinião e movimentação social da rede. 

(LEMOS,2003, p.9). 

 

A liberação do polo emissor, especialmente pelas iniciativas ciberdemocráticas, 

acena para um retorno dos cidadãos aos debates e às decisões coletivas. Contudo, nem 

todo site utilizado pela Administração Pública brasileira e voltado à democracia permite 
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a colaboração direta dos usuários ou pode ser classificado como um site de redes sociais 

digitais. Sites como os portais de transparência4 ou de acesso à informação5, por exemplo, 

possuem como cerne a informação dos usuários, não permitindo necessariamente o envio 

de contribuição temática ou acréscimos às decisões da Administração Pública. 

Os sites de redes sociais digitais são consequência direta das oportunidades da 

interação entre indivíduos trazidas pela Web 2.0 (O´Reilly 2005) como a pluralização de 

vozes e a reprodução digital das redes sociais presente na sociedade (RECUERO, 2009). 

Características estas que O´Reilly (2005) nomeou de arquitetura de participação da Web 

2.0, princípio segundo o qual alguns sites são estruturados para estimular a atuação dos 

usuários na Internet, por exemplo, como emissores de conteúdo. Portanto, a classificação 

de um site como site de rede social digital parte de alguns conceitos técnicos ligados à 

possibilidade de emergência de redes sociais em ambiente digital. 

Boyd e Elison (apud RECUERO, 2009) elencaram três elementos essenciais para 

esta classificação: a criação de uma persona do ator através de um perfil, a interação entre 

atores através de comentários e a exposição pública da rede social de cada ator. Recuero 

(2009) aponta ainda que os estudos dos sites de redes sociais digitais devem acontecer 

por meio da análise das conexões entre os usuários e não apenas da observação da 

estrutura que permitam a criação da rede. Dessa forma, dos três critérios elencados 

anteriormente, as interações são o cerne das redes sociais digitais, pois será por meio delas 

que o usuário irá se representar e construir sua identidade, bem como a sua rede social. 

As redes sociais que emergem nos sites de redes sociais digitais são compostas 

por dois elementos principais, os usuários (atores) e suas conexões (RECUERO, 2009). 

Os atores não se apresentam na rede de maneira física, mas interagem entre si por meio 

de ferramentas de representação, por exemplo, os seus perfis pessoais. 

Essas ferramentas, portanto, são apropriadas como formas de expressão do self, 

espaço do ator social e percebidas pelos demais como tal. É unicamente por conta 

dessa percepção que as redes sociais vão emergir nesses espaços [...]. Através da 

comunicação entre os atores no ciberespaço [...] é que a identidade desses é 

estabelecida e reconhecida pelos demais. (RECUERO,2009, p.28). 

Neste trabalho, analisamos o consumo do site realizado por cinco usuárias que 

atuaram em pelo menos três das cinco postagens mais comentadas da primeira fase do 

                                                 
4 Governo Federal. Portal da Transparência nos. Disponível em: <http://www.portaldatransparencia.gov.br/>. 

Acesso em: 12 jul. 2017.; Governo do Estado de São Paulo. Portal da Transparência. Disponível em: 

<http://www.transparencia.sp.gov.br/>. Acesso em: 12 jul. 2017.  
5 Governo Federal. Acesso à informação. Disponível em: <http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-

seu-direito/a-lei-de-acesso-a-informacao>. Acesso em: 12 jul. 2017. 
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debate de regulamentação do Marco Civil da Internet. Pretende-se verificar a pluralidade 

de vozes no debate digital a partir da aferição dos padrões de representação e traços de 

consumo e identidade emergentes das contribuições de cada usuária.  

 

Consumo, representação e identidade 

A análise das contribuições dos usuários durante os debates parte da aplicação de 

três conceitos culturalmente estruturados: representação, consumo e identidade. Portanto, 

faz-se necessário apresentar previamente o conceito de cultura adotado por este artigo. 

Primeiramente cultura concerne à produção e à troca de significados entre 

membros de uma sociedade ou grupo. Afirmar que duas pessoas pertencem à 

mesma cultura é compreender que elas interpretam o mundo de maneira similar 

e conseguem expressar pensamentos e sentimentos de maneira compreensível 

entre si. Sendo assim, a cultura necessita que seus participantes interpretem de 

maneira significante o que está acontecendo em seu entorno e confiram sentido 

ao mundo de formas similares. (HALL, 1997, p.2).6 

Neste sentido, Hall (1997 e 2010) conceitua representação como a conexão da 

língua e dos significados com a cultura. Ela é essencial para a comunicação em sociedade, 

uma vez que viabiliza a mínima compreensão mútua entre os seus membros. Por exemplo, 

a afirmação “dois cidadãos utilizam um site de redes sociais digitais da Administração 

Pública” não viabiliza por si só a sua total compreensão, sendo necessário que o leitor 

possua o conhecimento prévio do que os termos, “site de redes sociais digitais” e 

“Administração Pública”7, representam na realidade.  

A representação é uma parte essencial do processo mediante o qual se produz e 

se compartilha o sentido entre os membros de uma cultura. Implica, porém, o uso 

de uma linguagem, de signos e de imagens que estão em lugar das coisas ou as 

representam. [...] a combinação arbitrária de letras e sons que formam a palavra 

“árvore” está em lugar de ou representa o conceito de “uma planta grande que 

cresce na floresta”. (HALL, 2010, p.447).8 

                                                 
6 Tradução livre de: Primarily, culture is concerned with the production and the Exchange of meanings - the ‘giving 

and taking of meaning’ – between the members of a Society or group. To say that two people belong to the same culture 

is to say that they interpret the world in roughly the same ways and can express themselves, their thoughts and feelings 

about the world, in ways which will be understood by each other. Thus culture depends on its participants interpreting 

meaningfully what is happening around them, and ‘making sense’ of the world, in broadly similar ways. (HALL, 1997, 

p.2). 
7 Administração Pública neste artigo é concebida como o conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais a lei 

atribui o exercício da função administrativa do Estado. (PIETRO, 2011). A administração federal direta é exercida, por 

exemplo, pela Presidência da República e pelos Ministérios, englobando a atuação do Pensando o Direito, objeto deste 

estudo, em razão da sua filiação ao Ministério da Justiça. 
8 La representación es una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el sentido y se intercambia entre los 

miembros de una cultura. Pero implica el uso del lenguaje, de los signos y las imágenes que están en lugar de las 

cosas, o las representan. [...] La cuestión es, por tanto: ¿como la gente que pertenece a la misma cultura, que comparte 

el mismo mapa conceptual y que habla o escribe el mismo lenguaje (castellano) sabe que la combinación arbitraria 
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Hall (2010) sustenta ainda que a produção e a fixação dos significados são 

construídas pelas sociedades por meio de sistemas de representação comuns, o que faculta 

a compreensão mútua entre os membros de um grupo ou sociedade. Sendo assim, a 

cidadania, por exemplo, pode ser representada de formas diversas, a depender da 

sociedade na qual está inserida e a partir do sistema de representação adotado. As práticas 

cidadãs na sociedade brasileira podem ser representadas legalmente pelos direitos 

relacionados à participação política no Governo, como a liberdade de expressão prevista 

na Constituição Federal de 1988, ou culturalmente, pelo consumo dos meios de 

comunicação, como a Internet, para o exercício de iniciativas autônomas da sociedade 

(CANCLINI, 1995). 

O consumo dos meios de comunicação com reflexos na atuação política do 

cidadão remete aos estudos de Canclini (1995). 

O exercício da cidadania sempre esteve associado à capacidade de se apropriar e 

utilizar os bens. [...] Homens e mulheres percebem que muitas das perguntas 

próprias dos cidadãos – a que lugar pertenço e que direitos possuo, como posso 

me informar, quem representa meus interesses – recebem suas respostas mais 

através do consumo privado de bens e de meios massivos de comunicação do que 

pelas regras abstratas de democracia ou pela participação coletiva nos espaços 

públicos. (CANCLINI, 1995, p. 13).9 

Hall (1997) evidencia os conceitos da representação e da identidade na perspectiva 

de consumo de Canclini (1995) ao afirmar que a produção de significados culturais 

perpassa a incorporação, valorativa e com significado, de bens culturais, rituais e práticas 

diárias de uma sociedade10. Por sua vez, a assertiva de Canclini (1995), de que uma das 

dúvidas que envolvem o significado de cidadania está associada ao pertencimento do 

indivíduo a uma sociedade ou cultura, remete diretamente ao conceito de identidade. 

Ao analisar a identidade, Hall (2006) apresenta três concepções históricas do 

conceito, partindo do pensamento iluminista, passando pela vertente sociológica e 

atualizando-o para o contexto da pós-modernidade. A concepção iluminista apresenta a 

identidade como o núcleo do indivíduo centrado e racional. Nessa concepção, a 

                                                 
de letras y sonidos que forman la palabra “árbol” está en lugar de, o representa, el concepto de “una plata grande 

que crece en la naturaleza”? (HALL, 2010, p. 447-451). 
9 Siempre el ejercicio de la ciudadanía estuvo asociado a la capacidad de apropiarse de los bienes y a los modos de 

usarlos [...]. Hombres y mujeres perciben que muchas de las preguntas propias de los ciudadanos – a donde pertenezco 

y qué derechos me da, como puedo informarme, quién representa mis intereses – se contestan más en el consumo 

privado de bienes y de los medios masivos que en las reglas abstractas de la democracia o en la participación colectiva 

en espacios públicos. (CANCLINI, 1995, p.13). 
10 Neste artigo o consumo é analisado a partir da apropriação do site de redes sociais digitais, Pensando o Direito, 

realizada pelos usuários. 
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identidade nascia e se desenvolvia com o indivíduo, porém, não era concebida como 

passível de mudança. A visão sociológica, em contrapartida, propõe a construção da 

identidade a partir da interação do indivíduo com a sociedade, logo, apresenta uma 

ampliação quanto à visão iluminista, pois, além da concepção interna e individual 

acrescenta uma faceta pública e compartilhada ao conceito. Quanto à identidade na pós-

modernidade Hall (2006) afirma. 

[...] as identidades, que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que 

asseguravam nossa conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da 

cultura, estão entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e 

institucionais. O próprio processo de identificação, através do qual nos 

projetamos em nossas identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável 

e problemático. (HALL, 2006, p.12). 

A identidade na pós-modernidade surge como um elemento de natureza facetada 

e dinâmica. Segundo ele, o indivíduo pós-moderno ao ser interpelado pelos fatos da 

sociedade pode optar por representar-se de diversas maneiras, inclusive, contraditórias 

entre si, as quais ensejam variadas leituras quanto a sua identidade. Sendo assim, Hall 

(2006) entende ser mais acertado substituir na pós-modernidade o conceito de identidade 

pelo de identificação, que, enquanto processo de mudança constante, pode ser adquirida 

ou perdida pelo indivíduo. 

 

As formas de participação da primeira fase do debate de regulamentação do Marco 

Civil da Internet 

O debate para regulamentação do Marco Civil da Internet ocorreu em duas fases 

disponibilizadas ao público em janeiro de 2015 e fevereiro de 2016 e resultou na 

promulgação do Decreto nº 8.771/2016.  

A primeira fase, objeto de estudo deste artigo, consistiu na abertura para debate 

público dos seguintes eixos temáticos: neutralidade, guarda de registros, privacidade da 

rede e outros temas e considerações. Nesta fase, o Ministério da Justiça recebeu 

contribuições dos interessados que visavam enriquecer o debate público sobre a temática 

e eventualmente instrumentalizar a redação da minuta do futuro decreto. 

O usuário devidamente cadastrado no site poderia criar postagens (Figura 1, flecha 

1) a partir dos quatro eixos temáticos propostos pelo Ministério da Justiça (Figura 1, 

flecha 2). A Figura 1, abaixo, apresenta a estrutura de visualização das postagens durante 

a primeira fase dos debates. 
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Figura 1 – Lista de tópicos da primeira fase do debate 

 
Fonte: Pensando o Direito 

Ao criar uma postagem o usuário, além de enviar sua contribuição inicial (Figura 

2, flecha 1) para o Ministério da Justiça, identificava-se no site (Figura 2, flecha 1) e 

possibilitava que outros usuários interagissem (Figura 2, flechas 3 e 4) dando 

continuidade ao debate11. A estrutura de interação por meio de comentários pode ser 

verificada na imagem a seguir.  

 

Figura 2 – Tópico da primeira fase comentado 

 

 
Fonte: Pensando o Direito 

                                                 
11 A ferramenta de respostas possuía estrutura similar à de comentários apresentada na Imagem 02. 

2 

 

1 

3 

4 

1/2 
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Ferramentas nomeadas de “concordar” e “discordar” (Figura 2, flecha 4) 

também estavam disponíveis para os usuários, conforme pode ser verificado no 

comentário acima, realizado pela usuária Cinthia Teixeira12.  

 

Procedimentos para seleção das cinco usuárias 

Com o objetivo de aferir a pluralidade de vozes no debate optamos por analisar as 

contribuições dos participantes em diversas postagens. A análise ao longo das postagens 

almeja identificar traços de representação e identidade que acompanhem os participantes 

nos diversos temas, permitindo a classificação destes dentro de categorias específicas da 

sociedade, sejam elas profissionais, pessoais ou até mesmo econômicas. Por esta razão, 

as categorias não são apresentadas previamente neste tópico do artigo.  

A fim de englobar diversos participantes no universo inicial de análise, foram 

selecionadas as cinco postagens com maior número de contribuições, segundo dados 

obtidos no próprio site Pensando o Direito na publicação “Debate em números”. As 

postagens selecionadas foram: A privacidade e a segurança do usuário (autora: 

Jessicaoac, eixo temático: Privacidade na rede); A internet como fator de inclusão (autora: 

Jessicaoac, eixo temático: Outros temas e considerações); Neutralidade da rede e os e-

mails (autora: Jessicaoac, eixo temático: Neutralidade); Classificação indicativa (autor: 

George, eixo temático: Outros temas e considerações) e Internet gratuita [wifi] em locais 

com grande concentração de pessoas (autor: Flavio Mosafi, eixo temático: Neutralidade 

e Outros temas e considerações). 

As postagens, portanto, foram realizadas pelos usuários Jessicaoac, George e 

Flavio Mosafi e classificadas em três dos quatro eixos temáticos do debate da seguinte 

forma: Outros temas e considerações, Neutralidade e Privacidade na rede. 

O estudo das postagens envolveu a princípio a verificação quantitativa do número 

de contribuições ofertadas pelos usuários, seguida pela frequência de participação nas 

diversas postagens13. Assim, a partir dos usuários com maior número de contribuições, 

chegamos aos usuários com mais contribuições em diferentes postagens. 

Ao total foram obtidos onze usuários que participaram de pelo menos três das 

cinco postagens previamente selecionadas. Deste universo foram ainda escolhidas 

qualitativamente cinco usuárias que apresentaram consistência em suas representações e 

                                                 
12 As contribuições realizadas por meio das ferramentas “concordar” e “discordar” não fazem parte da análise 

realizada neste artigo. 
13 Referidas análises foram realizadas com o suporte da ferramenta NODEXL para análise de redes sociais. 
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identidades ao longo dos debates públicos, foram elas: Debora Bezera (atou em quatro 

postagens); Cinara Andrade, Damaris Cristina, Helloá Rodrigues e Nara Freitas (atuaram 

em três postagens). 

 

Análise das contribuições das cinco usuárias 

Nenhuma das cinco postagens selecionadas para este artigo foi criada por uma das 

cinco usuárias selecionadas (Debora Bezera; Cinara Andrade, Damaris Cristina,  Helloá 

Rodrigues e Nara Freitas). As usuárias optaram por consumir o site e contribuir com o 

debate a partir de proposições já existentes. A partir desse consumo, apontamos os traços 

identitários dessas usuárias. 

Dentre as postagens durante a primeira fase do debate, isto é, as representações 

discursivas propostas pelo site, o eixo temático “Outros temas e considerações” foi o mais 

utilizado, totalizando cento e vinte quatro postagens. Os demais eixos, contendo conteúdo 

mais técnico e que efetivamente compuseram os capítulos do Decreto, possuíram menor 

número de contribuições, sendo “neutralidade” o detentor do segundo maior número de 

postagens no total de noventa e oito. Ou seja, aproximadamente vinte por cento a menos 

do que o eixo “Outros temas e considerações”. Estas informações permitem reflexões 

iniciais sobre o público envolvido no debate. Apesar de a plataforma ser nomeada 

Pensando o Direito, percebem-se inicialmente, em razão do destaque do eixo não técnico, 

indícios de uma participação popular não unicamente restrita a juristas ou profissionais 

da área. Ou seja, indícios de uma diversidade na participação condizente com a 

sistemática ciberdemocrática. 

A seguir, analisamos as contribuições das usuárias Debora Bezerra e Helloá 

Rodrigues, que apresentaram fortes marcadores jurídicos em seus discursos, o que pode 

ser indicado como um primeiro traço identitário. 

 

Figura 3 – Comentários das usuárias Debora Bezerra e Helloá Rodrigues na 

postagem “privacidade e segurança do usuário” 
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Fonte: Pensando o Direito 

Os destaques apresentados em verde nas contribuições das participantes indicam 

a utilização de referências legais, termos e jargões jurídicos que demonstra uma mínima 

convivência delas com a área jurídica. Desta forma, ambas identificam-se no debate como 

juristas. É importante frisar que este posicionamento foi evidenciado em graus diferentes 

na participação das usuárias em outras postagens, como indicado abaixo. 

Figura 4 – Comentários das usuárias Debora Bezerra e Helloá Rodrigues 

respectivamente na postagem “Internet grauita [wifi] em locais com grande 

concentração de pessoas” e “Neutralidade da rede e os e-mails”  

 

 
Fonte: Pensando o Direito 
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A usuária Cinara Andrade, por sua vez, atuou em três postagens e apresentou 

reiteradas vezes traços de identificação com questões envolvendo crianças e adolescentes 

em formação educacional.  

Figura 5 – Comentários da usuária Cinara Andrade nas postagens 

“Internet como fator de inclusão” e “Classificação indicativa” 

  

 

 

Fonte: Pensando o Direito 

Trechos destacados em azul fazem referência a posicionamentos da usuária acerca 

da educação de crianças e adolescentes, bem como a sua relação com a Internet e com os 

temas em debate. É importante verificar que apesar das referências jurídicas apresentadas 

no segundo comentário de Cinara, este aspecto não se perpetuou durante as demais 

contribuições da usuária. A usuária, neste caso, optou por representar-se e identificar-se 

no debate como uma participante ligada à área educacional.  

As contribuições da usuária Damaris Cristina pautaram-se nos riscos da exposição 

excessiva dos usuários na rede. 

Figura 6 – Comentários da usuária Damaris Cristina nas postagens 

“Privacidade e a segurança do usuário” e “Neutralidade da rede e os e-mails” 
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Fonte: Pensando o Direito 

Damaris Cristina não trouxe argumentos jurídicos durante as suas três 

contribuições, porém manteve uma identidade participativa voltada aos riscos do uso da 

Internet, principalmente quanto ao excesso de exposição dos internautas. Estas 

informações não foram suficientes para aferir indícios da área de atuação profissional da 

usuária, todavia, representam traços identitários ligados a pautas e questões familiares. 

Por fim, a usuária Nara Freitas, que se fez representar no debate em 

conformidade com as temáticas propostas em cada postagem, não mantendo 

representação única ou uma linha identitária. As marcações em laranja demonstram os 

posicionamentos e sugestões da usuária em cada uma das postagens. 

 Figura 7 – Comentários da usuária Nara Freitas nas postagens 

“Privacidade e a segurança do usuário” e “A internet como fator de inclusão” 

 

 

 

As participações selecionadas neste artigo representam um pequeno grupo 

dentro do universo total da primeira fase do debate de regulamentação do Marco Civil da 

Internet, todavia, quando associado ao universo inicial de pré-selecionado (onze 

participantes ao total) ganha maior robustez. Dentre os onze pré-selecionados a maior 

parte das contribuições dos usuários restantes (seis ao total) se aproxima das 
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características apresentadas pela usuária Nara Freitas, não permitindo a identificação de 

qualquer atuação profissional, bem como a existência de um interesse ou tópico único 

que o acompanhasse durante as diferentes postagens. Os comentários, em regra, seguiam 

as postagens propostas, acrescendo informações ou opiniões pessoais ao debate. 

 

Conclusões 

As análises das contribuições ofertadas pelas cinco usuárias estudadas neste 

artigo apontam para a existência de dois grupos profissionais (juristas e educadores), bem 

como a participação de indivíduos da sociedade que optaram por se representar de forma 

pessoal e não profissional durante os debates. A participação não profissional nos debates 

destaca-se no grupo de usuários pré-selecionados, tendo em vista que apenas quatro destes 

representaram-se de maneira constante no debate, permitindo identificar traços de sua 

identidade ou área de atuação profissional. 

Os indícios de pluralidade de vozes indicado pelo levantamento “Debate em 

número” em razão do destaque do eixo temático “Outros temas e considerações” são 

reforçados, portanto, pela participação não técnica ou profissional dos usuários 

envolvidos com a primeira fase do debate do Pensando o Direito. Esta percepção, apesar 

de dificultar a compreensão de quais são os agentes efetivamente envolvidos no debate 

público, refletem diretamente a percepção de Stuart Hall (2006) sobre a identificação na 

pós-modernidade, isto é, relacional e variável, de acordo com as questões que são 

representadas discursivamente aos indivíduos.  

Por fim, é possível perceber que o Pensando o Direito, por meio de sua 

arquitetura de participação, permite novos formatos de representação para o usuário na 

democracia, conferindo-lhe espaço para que, caso assim deseje, represente-se de forma 

mais complexa do que as consultas meramente qualitativas como o referendo e o 

plebiscito. 

É importante ressaltar, portanto, que iniciativas de participação subjetiva como 

o Pensando o Direito possuem potencial para ampliar a pluralidade de vozes no debate 

público, liberando o polo emissor das informações também para o usuário. Desta forma, 

devem ser estimuladas pela Administração pública como exercício da cidadania e 

disseminadas junto à população para estimular uma prática de engajamento democrático 

popular. 
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