
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARISLEILY RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOUNTABILITY E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

VIA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, setembro de 2012 

 

 





 

MARISLEILY RODRIGUES DE FREITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCOUNTABILITY E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

VIA WEB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Faculdade de Ciências 

Sociais, Universidade Federal de Goiás, como um dos 

requisitos para obtenção do título de Mestre em 

Sociologia.  

 

Orientação: Professora Dra. Heloisa Dias Bezerra. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, setembro de 2012 

 



Ficha catalográfica elaborada automaticamente
 com os dados fornecidos pelo(a) autor(a), sob orientação do Sibi/UFG.

Freitas, Marisleily Rodrigues de., Marisleily Rodrigues de Freitas
   Accountability e Formulação de Políticas Públicas via Web
[manuscrito]  / Marisleily Rodrigues de Freitas Freitas, Marisleily
Rodrigues de.. - 2012.
   clxv, 165 f.: il.

   Orientador: Profa. Dra. Heloísa Dias Bezerra Bezerra, Heloísa Dias..
Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade
de Ciências Sociais (FCS) , Programa de Pós-Graduação em
Sociologia, Goiânia, 2012.
  Bibliografia. Anexos. Apêndice.
  Inclui siglas, abreviaturas, gráfico, tabelas, lista de figuras, lista de
tabelas.

   1. Internet. 2. Participação Política. 3. Accountability. 4. Políticas
Públicas. I. Bezerra, Heloísa Dias., Heloísa Dias Bezerra, orient. II.
Título.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, meu noivo,  

meus familiares e aos  

meus amigos,  

companheiros de todas as horas... 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, pela força e coragem durante toda 

esta longa caminhada. Agradeço também aos meus pais, Antônio e Neuzira, 

especialmente minha mãe que tanto se sacrificou pelos filhos (e ainda o faz!). A 

professora Doutora Heloísa Bezerra, pela paciência na orientação e incentivo que 

tornaram possível a conclusão desta dissertação. Agradeço aos amigos e colegas, pelo 

incentivo e pelo apoio constantes. Por fim, quero dizer obrigado, Juliano Paulo, pela 

paciência, pelo incentivo, pela força e principalmente pelo carinho. 

 



 

RESUMO 

 

Com o advento do século XX, o mundo se viu diante de uma intensa transformação nos 

meios de comunicação de massa. As novas formas de comunicação rapidamente 

dominaram o cenário mundial porque podem abarcar um número muito mais 

significativo de pessoas, alem de veicularem um montante muito maior de informações 

em menor tempo. Assim, novas possibilidades surgiram para diminuir a distância entre 

governo e eleitores. Contudo, os meios de comunicação não são imparciais quando o 

assunto é debate político. As mídias comerciais ainda são as principais fontes de 

informação e entretenimento. Nessa perspectiva, a Internet como mídia alternativa a 

meios como o jornal impresso, o rádio e a TV, poderia ser instrumento significativo 

para a formação de cidadãos politicamente participativos bem como ser uma forma mais 

acessível para a obtenção de informação política. 

 

Palavras-chave: Internet, participação política, accountability, políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

With the advent of the twentieth century, the world was faced with an intense 

transformation in the means of mass communication. The new forms of communication 

quickly dominated the world scene because they can cover a much more significant 

number of people, besides they transmit a much larger amount of information in less 

time. Thus, new possibilities have emerged to bridge the gap between government and 

voters. However, the media are not impartial when it comes to political debate. The 

commercial media are still the main sources of information and entertainment. From 

this perspective, the Internet as alternative media means such as printed newspapers, 

radio and TV could be a significant instrument for the formation of citizens politically 

participatory and be an affordable way to obtain political information. 

 

Keywords: Internet, political participation, accountability, public policy. 
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Introdução 

Neste capítulo iremos abordar de maneira mais geral o potencial da internet para 

o incremento democrático, bem como alguns aspectos que Norteiam a revisão 

bibliográfica desta dissertação de mestrado sobre accountability, formulação de 

políticas públicas e transparência via web. 

A partir do final do século XX os meios de comunicação passaram por 

profundas transformações, surgindo a possibilidade de uma maior interação entre 

governantes e governados. De acordo com Castells (1999) esse momento histórico de 

mudanças é caracterizado por uma transformação na “cultura material” através de 

mecanismos de um novo modelo que se estrutura em torno da tecnologia da informação. 

As novas tecnologias da informação não são apenas ferramentas que podem ser 

utilizadas, elas também são processos que podem ser desenvolvidos, ou seja, usuários e 

criadores podem ser a mesma coisa, quem usa um produto pode ter também certo 

controle sobre ele, como é o caso da internet.  

O impacto das novas TICs (tecnologias de informação e comunicação) nas 

instituições governamentais e na administração pública é um fenômeno recente que vem 

influenciando a democracia representativa e criando novas perspectivas para a tomada 

de decisão política com envolvimento da sociedade. Essa revolução nos meios de 

comunicação de massa evidencia o que alguns especialistas denominam de 

“complexidade comunicacional” proporcionada pela “era da informação” (ALONGE, 

2006, p. 2). A internet é a maior expressão dessa complexidade comunicacional porque 

permite que os sujeitos recriem todo um sistema de sentidos e de interatividade que se 

fundamenta na liberdade de produção e na busca de informação. Agora as pessoas ou 

grupos podem com muito mais facilidade se expressar, se comunicar, bem como 

instituir novas redes de sociabilidade. (ALONGE, 2006) Essa perspectiva depende, em 

grande parte, de uma infraestrutura adequada, meios e baixo custo de acesso.  

O potencial da internet permite que as pessoas deixem de ser meros 

espectadores, passivos diante da criação e propagação das informações: os indivíduos 

podem agora expor sua posição frente aos mais diversos acontecimentos. A 

interatividade que a internet é capaz de oferecer pode ser um mecanismo que diminua a 

distância entre governantes e governados, bem como formar cidadãos mais ativos nos 

processos políticos ou de tomada de decisões. Contudo, não podemos esperar que a 

internet por si só mude a realidade: é uma tecnologia que pode alterar as relações entre 
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atores políticos, mas isso depende da maneira como ela é utilizada. Se não for com o 

propósito de aumentar a participação política da sociedade civil, a web pode ser 

simplesmente usada como os meios de comunicação tradicionais, ou ainda ser mais um 

instrumento nas mãos daqueles que já participavam, não representando, portando, um 

incremento na participação política.  

O impacto das TICs sobre as instituições governamentais tem sido tema 

recorrente de pesquisas em diversas áreas, não se detendo ao campo das ciências 

sociais. Pipa Norris (2001) estabelece a relação entre internet e política destacando a 

visão dos “cyberotimistas”, aqueles que acham ser a internet o local de um novo 

“espaço público” de uma autêntica democracia deliberativa ou direta nos países 

capitalistas centrais e a visão dos “cyberpessimistas”, afirmando que a internet terá um 

impacto muito pequeno na democracia parlamentar.  

Pensando na internet como caminho para aumentar a participação civil, temos 

visões distintas quanto ao seu potencial. Bezerra (2008) identificou essas visões opostas 

e fez uma releitura:  

Para fins didáticos, fiz uma releitura de dois modelos utilizados pela literatura 

especializada
 
e, acrescentando aos mesmos elementos da teoria política clássica e 

contemporânea, os denominei por “cyberotimistas rousseanianos” e 

“cyberpessimistas schumpeterianos”. Os primeiros estão relacionados à percepção 

de que as novas TICs constituem um surpreendente caminho para novos padrões de 

interação em ambientes democráticos, avanços que supostamente poderiam ser 

observados tanto na postura de políticos e burocratas, quanto nos próprios 

cidadãos, fazendo coro, assim, aos ideais do deliberacionismo ou do 

participativismo. Por seu turno, os “cyberpessimistas schumpeterianos” não 

acreditam nessa possibilidade incremental das TICs no que tange à participação 

política, seja pela inexistência de interesse por parte daqueles que estão à frente dos 

poderes públicos, seja pela apatia quase inerente aos indivíduos, diariamente 

acossados pelas necessidades e prazeres da vida cotidiana. Dentro dessa 

perspectiva, a participação política está intimamente relacionada ao modo como os 

indivíduos percebem o mundo público, ou seja, a política e os governantes, como 

coisas alheias ao leque de questões com as quais precisam de fato interagir e que, 

basicamente, dizem respeito ao mundo privado. (BEZERRA, 2008, p. 415) 

 

Ainda de acordo com Norris (op. cit.), o principal impacto da internet é a criação 

de um “subsistema público virtual”, meio eficiente para dinamizar o papel da 

Comunicação e Informação entre o governante e os governados, principalmente os mais 

conscientes politicamente. A nova tecnologia pode ser capaz de fortalecer as instituições 

representativas e inserir novos atores ao sistema político, além de dar mais transparência 

entre os atores políticos. (Braga, 2007) 

Contudo, Rothberg (2008) destaca que os determinismos que colocavam 

otimistas em um extremo, e pessimistas em outro, foram relativizados com as 
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conclusões de novos estudos empíricos. As conclusões apontam para o fato de que a 

internet não contém em si elementos que possam sustentar os ideais otimistas de debates 

que pudessem colocar em prática, finalmente, o modelo de democracia deliberativa. Por 

outro lado, as conclusões também indicam que o pessimismo quanto ao uso da internet 

era exagerado. Wright e Street (apud Rothberg, 2008) concluíram que essa dicotomia 

entre pessimistas e otimistas era falsa. O bom ou mau uso dos fóruns de debate através 

da internet depende de diversos fatores. De acordo com os autores: 

As soluções adotadas pelos planejadores dos websites que davam suporte aos 

fóruns é que eram os fatores responsáveis por este ou aquele uso da rede. As 

escolhas de design e de construção geral se revelam, exatamente, políticas, 

incentivando ou inibindo determinados meios de aproveitamento: ‘como a 

discussão é organizada dentro do meio de comunicação, ajuda a determinar se o 

resultado será deliberação ou cacofonia’, isto é, ‘as possibilidades democráticas 

abertas (ou fechadas) por websites não são um produto da tecnologia em si, mas 

das maneiras pelas quais ela é projetada e construída’. (WRIGHT E STREET, 

2007, p. 850, tradução de Rothberg, 2008, p. 161). 

 

Dessa forma, percebemos que a internet pode sim ser um meio de dinamizar a 

participação política e diminuir a distância entre governantes e governados, mas não de 

uma hora para outra. Ela pode ser usada para atender as demandas sociais ou pode servir 

aos propósitos de controle da informação e acirramento das desigualdades. Então 

pensamos no conceito de esfera pública virtual, tema desenvolvido por alguns autores 

com base no conceito de Habermas (1984; 1997) sobre esfera pública. No modelo 

habermasiano, a esfera pública é um fenômeno de fundamental importância onde 

acontece um debate espontâneo, feito entre cidadãos ou grupos sociais, sem um corpo 

regulador, onde todos possuem direitos iguais de expressar opiniões, ou seja, igualdade 

de participação independente de diferenças sociais.  

Habermas (1997) também elabora uma teria do discurso onde relaciona 

democracia e participação. A formação das esferas públicas é a formatação da 

intersubjetividade, a ação social é a ação comunicativa entre sujeitos. 

Segundo Habermas (1997), o processo da política deliberativa é o centro do 

processo democrático. A teoria do discurso engloba aspectos tanto da perspectiva liberal 

quanto da interpretação republicana, formando um conceito de procedimento ideal para 

a deliberação e a tomada de decisão. Coloca no centro o processo político da formação 

de opinião e da vontade sem colocar de lado o Estado de direito. A política deliberativa, 

nesse aspecto, não depende de cidadãos aptos a agir em grupo e sim da 

institucionalização dos processos comunicativos, assim como do jogo entre as 

deliberações oficiais e a opinião pública formada informalmente. Quem não se submete 
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às regras da maioria tende a se tornar autoritário. Por mais que elas sejam conservadoras 

e causadoras de desigualdades sociais e econômicas elas são necessárias porque são 

reguladoras, ou pelo menos minimamente reguladoras.   

Na teoria do discurso habermasiana, temos a intersubjetividade de processos de 

entendimento que se mostram através de procedimentos democráticos ou na rede de 

comunicação de esferas públicas políticas. Essas comunicações podem acontecer dentro 

de instituições formais como o parlamento ou em esferas informais, no mundo da vida 

através da interação face-a-face entre os indivíduos e das relações de intersubjetividade 

(redes de agir comunicativo). São arenas de debate sobre assuntos importantes para a 

comunidade e que precisam de regulamentação. Os conflitos são negociados através do 

agir comunicativo e o consenso é formado a partir do poder argumentativo. Os temas 

são tratados de forma racional, mas o processo depende do contexto cultural e de 

pessoas capazes de entender os argumentos. Dessa forma, dogmas e padrões rígidos de 

socialização podem ser sérios obstáculos para a socialização discursiva. A tensão entre 

facticidade e validade (empirismo x normativismo) é mediada pelas esferas públicas. 

Estas podem estar fora do Estado, mas não podem se voltar contra ele.  

Para Habermas (1984) a esfera pública é um fenômeno social elementar, não é 

uma instituição ou organização porque não é nem normativa nem reguladora, por isso o 

indivíduo pode escolher participar ou não. Todos nós estamos inseridos nela por isso 

não há exatamente uma “opção” de participação. Os indivíduos ou os movimentos 

sociais fazem a ponte entre os problemas do mundo privado e a esfera pública. O debate 

que surge é espontâneo e feito diretamente pelos indivíduos, não existindo um corpo 

fortemente regulador.  

Para Habermas (1984) o sistema político é parcial, pois se especializa em 

decisões coletivas, enquanto as estruturas comunicativas da esfera pública são dotadas 

de sensores que formam uma rede ampla que capta os problemas e as ideias mais 

importantes sobre o debate. O sistema político é considerado um sistema de ação ao 

lado de outros, não é o modelo estrutural da sociedade. A política deliberativa é a 

racionalização do mundo da vida: procedimentos formais da institucionalização da 

opinião e da vontade. De acordo com o autor, para se ter uma democracia é preciso que 

ela seja deliberativa porque essa é a melhor forma de unir representação e participação.  

Rothberg (2008) destaca que o conceito habermasiano tem sido reformulado 

para abarcar as possibilidades das novas tecnologias de informação e comunicação. 

Gitlin (1998) destaca que ferramentas como e-mails, chats, blogs, fóruns online, etc., 
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podem dar acesso a uma gama maior de grupos à organização e ao diálogo, criando 

espécies de microesferas públicas. Estas podem representar a oportunidade de 

instauração de um novo patamar de democracia.  Essa ideia de microesferas públicas, 

como destaca Rothberg (op. cit.), é uma reformulação da teoria habermasiana que deixa 

de lado a “idealização de uma circunstância histórica” para considerar a “realidade 

objetiva da organização social contemporânea.” (Rothberg, 2008, p. 155)  

Rothberg (op. cit.) traz ainda a visão de Fraser sobre o modelo habermasiano. A 

pretensão de deixar de lado as desigualdades sociais e os interesses próprios na hora do 

debate para buscar o bem comum (como sugerido na teoria habermasiana) não funciona 

na prática, porque eles estarão lá de forma velada guiando as discussões. O ideal de bem 

comum serve para que alguns grupos imponham os seus próprios interesses como se 

fossem desejos da coletividade. Por isso Fraser defende a existência de “múltiplos 

públicos competitivos”, ou seja, diversas microesferas públicas, cada uma defendendo 

seus próprios interesses e suscitando o debate. Para Fraser, a diversidade de grupos é 

um benefício e, ao invés de tentarem forçar um consenso, o debate acaba esclarecendo 

as particularidades em questão. 

Por isso, Rothberg (op. cit.) defende que nas consultas ou fóruns online a 

mediação entre os grupos deve ser feita tendo a consciência de que as particularidades 

devem ser ouvidas e consideradas ao longo do debate. Alem disso, é preciso atrair para 

esses fóruns ou consultas online, grupos que tenham domínio do assunto em pauta para 

que se possa ter maior qualidade e organização das discussões. 

O problema da apatia e da despolitização, para Schumpeter (1976), pode ser 

resultado, em parte, do déficit informacional dos cidadãos, sendo que a decisão de não 

participar da política pode ser vista como racional, ou seja, o cidadão avalia o interesse 

que tem e decide ficar de fora do processo, já que os custos da informação e da 

participação são altíssimos. Contudo, contrário a essa visão, temos autores que 

acreditam que esse dilema se deve à falta de espaços públicos de deliberação adequados 

a ação da sociedade civil, o que poderia ser incrementado com a expansão das TICs e da 

chamada democracia eletrônica.  

De acordo com Rothberg (2008) construir e manter canais de interação com o 

uso das novas tecnologias para melhorar a gestão é um grande desafio para os governos 

da atualidade. As consultas públicas através da internet e outros meios dessa linha 

podem trazer mais eficiência para a gestão pública. Assim, incluir os cidadãos nesse 
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processo não significa perder autonomia, e sim a possibilidade de uma maior 

capacidade de dar respostas mais adequadas às demandas dos cidadãos. 

A ideia de governo eletrônico está diretamente ligada ao uso das novas 

tecnologias, em especial a internet. Diniz e al. (2009) destacam os motivos para a 

adoção das TICs como modelo estratégico pelos governos em seus trabalhos internos e 

na melhoria dos serviços públicos oferecidos aos cidadãos: uso intenso das TICs pelos 

cidadãos, empresas privadas e ONGs (organizações não governamentais); a passagem 

da informação baseada em papel para mídias eletrônicas e serviços online e o aumento e 

universalização da infraestrutura pública de telecomunicações e da internet.  

Outras causas, de acordo com os autores, estão associadas às forças vindas do 

próprio movimento de reforma do Estado, da crescente ideia de modernização da gestão 

pública e da necessidade de maior eficácia do governo. Dessa forma, desempenho, 

eficácia, mecanismos de controle, transparência, qualidade do gasto público e prestação 

de contas, são temáticas que foram relacionadas ao método de modernização da gestão 

pública, e também sistematicamente associadas ao processo de construção de programas 

de governo eletrônico. Para que esses temas se transformem de fato em políticas 

públicas e iniciativas reais, apontadas nos programas de governo, é preciso o uso de 

tecnologia, tornando os programas de governo eletrônico mecanismos que assegurem 

novos patamares de eficiência da administração pública. 

Gomes (2007) nos traz uma visão não tão otimista dos benefícios que a Internet 

teria para complementar a participação política. Segundo o autor, na virada do século 

houve mudança nas expectativas quanto a uma democracia participativa via Internet, 

pois estudos empíricos mostraram que a web é mais um instrumento nas mãos das 

poucas pessoas que já participavam e não representou aumento na quantidade de 

interessados na participação política. De acordo com Gomes é preciso ir alem da 

tecnologia: os regimes democráticos devem investir na qualificação para a participação 

civil.  

Um tema importante da nossa discussão é o da accountability política. De 

acordo com Arato (2002), a accountability política é uma avaliação retrospectiva, 

principalmente quando se trata de representantes eleitos que não podem ser forçados a 

cumprir as promessas e programas enquanto estiverem no cargo, mas podem ser 

punidos por seus atos e omissões nas próximas eleições. Dentre outras características, é 

necessário o monitoramento crítico, ou seja, os eleitores precisam saber por quais 

atitudes o governo deve responder no meio de diversas alternativas políticas que 
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poderiam ter sido escolhidas. Por isso, o problema dos custos da informação é 

importante tema de discussão, alem de que tipo de informação é disponibilizado pelo 

governo aos seus cidadãos, além dos meios utilizados para isso. 

          Machado (2007) em trabalho sobre a comunicação dos movimentos sociais 

através da internet nos traz que nos últimos anos notamos uma intensificação de 

movimentos sociais com ações articuladas através da internet. O surgimento de novas 

formas de organização, com o uso de tecnologias da informação e comunicação, de 

indivíduos e coletividades em rede tem tomado imensas proporções, que há alguns anos 

não poderiam ser sequer imaginadas. O autor destaca que: 

A matéria-prima básica dessa nova forma de organização é a informação gerada e 

eficazmente distribuída. Este poder resulta da ampliação da capacidade de 

produzir, reproduzir, compartilhar, expressar e difundir fatos, ideias, valores, 

visões de mundo e experiências individuais e coletivas em torno de interesses, 

identidades e crenças – e em um espaço muito curto de tempo. (MACHADO, 2007, 

p. 268) 

 

          A possibilidade de se comunicar de forma rápida, barata e com grande alcance 

(desde que haja facilidade no acesso e políticas públicas voltadas para a participação 

política) faz da internet o mais importante meio de articulação e organização da 

sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos. A internet se transformou em um 

espaço público de importância primordial para o fortalecimento das demandas dos 

diversos atores sociais, que podem agora desenvolver mecanismos mais eficazes para a 

luta por suas demandas. Dessa forma, Machado conclui que: 

Agrupando dezenas ou até centenas de organizações de diferentes portes e 

universos culturais, linguísticos e identitários diversos, com base na 

infraestrutura da rede mundial, elas conseguem agregar eficiente e 

eficazmente o descontentamento, para gerar amplas e complexas sinergias 

em ações globais. Em suma, a rede é um espaço público que possibilita 

novos caminhos para interação política, social e econômica. Principalmente 

pelo fato de que nela qualquer cidadão pode assumir, ao mesmo tempo, uma 

variedade enorme de papéis – como cidadão, militante, editor, distribuidor, 

consumidor, etc. – superando as barreiras geográficas e, até certo ponto, as 

limitações econômicas (Machado, 2003). Este compartilhamento de valores 

ocorre com mediações cada vez menores e sem interferência direta de 

governos e corporações. (MACHADO, 2007, p. 268/269) 

 

 Essas articulações em redes internacionais fazem parte da estratégia para formar 

um “bloco de canais”, partindo do local e se conectando com governos e organismos de 

outros países. Dividir informações seria ato primordial para formar “estruturas 

compartilhadas de significado”, sendo parte da atividade política. (MACHADO, 2007, 
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p. 269) Essas redes têm tido importante papel na accountability política, ou seja, a 

responsabilização política dos governantes. Isso ocorre devido ao fortalecimento da 

informação e da contrainformação. 

Um dos primeiros movimentos a utilizar a rede mundial de computadores para 

se articular e forma uma rede internacional de solidariedade foi o movimento mexicano 

neozapatista em 1994. O EZLN (Exército Zapatista de Libertação Nacional), formado 

por diversas etnias indígenas de origem maia, tomaram várias localidades do estado 

mexicano de Chiapas, no sul do país, no dia 1º de janeiro de 1994. O EZLN era 

veementemente contra o NAFTA (North American Free Trade Agreement) ou Tratado 

de Livre Comércio entre Canadá, Estados Unidos e México. De acordo com o 

presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari, esse tratado seria a porta de entrada do 

México no “Primeiro Mundo”.  

Segundo Ortiz (2005) o EZLN “pedia seu reconhecido com o status de força 

beligerante e que suas reivindicações básicas por terra, trabalho, pão, teto, liberdade, 

dignidade e justiça fossem atendidas, ou pelo menos consideradas.” (Ortiz, 2005, p. 

174) Uma eficiente rede de comunicação e solidariedade, utilizando e-mails e redes de 

comunicação via Internet foi criada por todo o mundo por ativistas de direitos humanos, 

simpatizantes da causa dos zapatistas e movimentos sociais alternativos.  

Desde a aparição pública do EZLN, os comunicados da comandância zapatista e, 

com conteúdo de referências culturais, citações literárias, mitologia indígena utilização 

do humor podiam ser acessados via internet em qualquer parte do mundo, até mesmo 

grupos de discussão sobre o movimento dos neozapatistas, informações essas que eram 

atualizadas diariamente sobre o que acontecia na zona de conflito.  

Ainda de acordo com Ortiz, além de suas qualidades peculiares como 

movimento político e também armado, denominado pelo escritor mexicano Carlos 

Fuentes e pela mídia internacional como a primeira guerrilha da era pós-moderna ou 

pós-muro de Berlim, o EZLN tornou-se rapidamente importante fenômeno de 

comunicação. As reivindicações do movimento rapidamente se espalharam e ganharam 

projeção mundial. Apesar de um poderio bélico inferior ao exército mexicano, o EZLN 

se utilizou dos meios de comunicação, principalmente a internet, para travar uma guerra 

não só física, mas também de e pela informação, praticamente em tempo real, on-line. 

Ortiz destaca também: 

Além da hábil utilização das redes eletrônicas de comunicação, o 

movimento zapatista soube trabalhar sua imagem no restante da mídia, 
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conseguindo efeitos surpreendentes. As ações armadas de 1º de janeiro de 

1994 não foram ingenuamente coincidentes com a data de entrada em vigor 

do TLC-Nafta e eles deixaram clara essa intenção em seus primeiros 

pronunciamentos públicos. Enquanto o México ufanista comemorava o 

acordo, a face oculta do México milenar ganhava espaço na mídia, com suas 

raízes indígenas, seus rostos cobertos e suas reivindicações inegavelmente 

justas, aparecendo nas telas de TV e nas primeiras páginas de jornais e 

revistas como os novos ícones da revolta popular em tempos pós-modernos. 

(Ortiz, 2005, p. 176) 

 

O movimento do Exército Zapatista de libertação Nacional foi precursor de 

organizações da sociedade apoiados e organizados através da internet. Ortiz nos traz 

que: 

Além disso, a estratégia de comunicação do EZLN, combinada às ações de 

solidariedade da sociedade civil, possibilitou o surgimento de uma rede que, 

valendo-se dos recursos tecnológicos da virada do século, cumpre um papel 

fundamental na guerra contra a desinformação e articula agora muitos 

outros movimentos sociais ao redor do mundo numa espécie de Rede 

Intercontinental de Comunicação Alternativa, que conecta, através da 

Internet, cidadãos e organizações que também estão dizendo o seu Ya 

Basta! de variadas formas e em distintos lugares do planeta.(Ortiz, 2005, p. 

179) 

 

Passando agora para uma outra perspectiva de uso da internet, em seu trabalho 

sobre os portais de governo eletrônico, Pinho (2008) traz o aumento do uso de novas 

tecnologias pelos governantes. Ele destaca que as TICs estão presentes no setor 

governamental, principalmente na informatização de atividades e comunicação com 

cidadãos, empresas, fornecedores, etc. As novas TICs aceleram e aumentam a 

comunicação entre governantes e governados. Pelo menos, destaca o autor, a tecnologia 

promete e pode cumprir, dependendo do uso que se faz dela. Assim as TICs possuem 

um grande potencial para ampliar o ambiente democrático, desde que se tenha definição 

política “no sentido da participação popular e da transparência, pois o governo pode 

deixar de oferecer o que não quer mostrar, para nem mencionar o que quer esconder.” 

(PINHO, 2008, p. 475) 

Outra estudiosa do tema, Bragatto (2006) realizou estudo comparativo entre os 

portais do Governo Federal Brasileiro e Argentino. Ela conclui, quanto ao portal 

brasileiro, que dentre os papéis fundamentais que deviam reger o governo eletrônico1 

                                                 
1 São quatro papéis fundamentais do governo eletrônico: 1 – promover a cidadania e o desenvolvimento, 

principalmente acesso aos serviços públicos e informação, controle social e participação política; 2 – 

meio de transformação das instituições públicas com melhor atendimento ao cidadão e racionalização no 

uso de recursos; 3 – promover a expansão das TICs; 4 – fazer uso e divulgar práticas de gestão do 

conhecimento no âmbito da administração pública.  
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verifica-se que apenas o acesso à informação é atendido de forma significativa, e na 

maior parte das vezes, esse acesso se dá de forma rígida, ou seja, não permite a inserção 

de esclarecimentos ou comentários por parte do cidadão. Já o acesso a serviços 

públicos, ouvidoria, ao controle social e à participação, encontram-se em espaços muito 

restritos e com pouco destaque. Mecanismos que possibilitariam tais ações, como chats 

e fóruns de discussão online, não foram encontrados na pesquisa realizada por Bragatto. 

Embora haja a percepção explícita do governo eletrônico como ferramenta de 

transformação profunda da sociedade, na prática as potencialidades da Internet não são 

usadas em sua totalidade para atingir tal meta. 

Dessa forma, em nosso trabalho nos preocupamos com o debate sobre os limites 

e também possibilidades do uso da internet no incremento da participação política e da 

realização da accountability política, bem como a força e a influência que as redes 

sociais e as redes de informação já vêm demonstrando em diversos processos políticos 

no mundo todo.  

Para termos um verdadeiro governo eletrônico, e não apenas disponibilização de 

serviços burocráticos online, nós devemos ter em mente também a mudança da estrutura 

hierárquica, bem como na circulação mais livre de informações, transparência 

administrativa, maior diálogo entre governo e cidadão e, um dos aspectos mais 

importantes, uma sociedade capacitada para participar dos processos políticos.  

Pensando num contexto social onde a participação popular ainda não se 

consolidou e, onde ela se instalou ainda enfrenta muitos problemas, como podemos 

esperar que a participação através das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) possa se afirmar e se desenvolver? (PINHO, 2008)  

Na pesquisa2 que deu origem a esse tema de dissertação, o grupo objetivou 

avaliar de que forma a internet é utilizada pelos governos estaduais selecionados nos 

seguintes aspectos: se há espaços de interação diretos e indiretos, como blogs, chats e 

outros, e se permitem e incrementam a participação efetiva dos cidadãos; se as 

demandas efetivadas através de espaços de interação, tais como blogs, chats, e-mails, 

fale conosco, etc., são, de fato, consideradas nas decisões político-administrativas 

(políticas públicas, programas, processos decisórios em geral).  

                                                 
2 Esta pesquisa de dissertação de mestrado é parte do projeto “Democracia e boa governança via websites 

dos governos estaduais brasileiros” financiado pelo CNPq, processo nº 567742/2008-3, com coordenação 

da Professora Doutora Heloisa Dias Bezerra.  
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Foi eleito como objeto de estudo a interação política efetivada via internet por 

meio dos canais disponibilizados à sociedade civil3 pelos Executivos estaduais através 

dos seus websites oficiais. O Brasil tem dimensões continentais e a distribuição 

demográfica e de riquezas entre as unidades da federação e as regiões jamais foi 

equilibrada. Há, portanto, fortes assimetrias entre as unidades da federação. A existência 

de tais assimetrias suscita a seguinte pergunta: investimento em convergência digital 

significa, necessariamente, a realização qualitativamente superior da accountability 

política e da responsividade, e, conseqüentemente, a concretização de alguns dos 

requisitos político-administrativos fundamentais para a prática da boa governança?  

No âmbito do projeto supracitado, a hipótese inicial era de que não há uma 

relação direta entre investimento financeiro em convergência digital e a realização 

qualitativamente superior da accountability política e da responsividade. Para testar essa 

hipótese foram analisados os portais dos poderes executivos estaduais de 10 estados, 

comparando maior e menor Produto Interno Bruto (PIB) por região geográfica. O 

recorte da pesquisa supracitada, bem como o recorte desta pesquisa de mestrado, se 

baseia na concentração do PIB4. Tendo isso em vista, para essa investigação, 

selecionamos duas regiões: a com maior e a com menor PIB do país, e dentro das 

regiões, os estados com maior e com menor PIB, para uma análise comparativa, sendo 

respectivamente a região Sudeste (São Paulo, detentor do maior PIB da região e Santa 

Catarina com o menor PIB) e a região Norte (com Pará, o maior PIB da região e 

Roraima, o menor PIB). 

A pesquisa que deu origem a essa dissertação de mestrado traz a ideia, que 

também compartilhamos, que o simples investimento em convergência digital por si só 

não garante a transformação dos canais de interação digital em mecanismos de 

efetivação de controles democráticos verticais e responsividade. Sabemos da força que 

as redes sociais e de informação vêm ganhando entre pessoas e grupos, sejam eles de 

cunho político ou não, especialmente entre os mais jovens.  

Por isso é pertinente saber se os governos estaduais brasileiros estão utilizando 

essas ferramentas como meio de interatividade e de expressão das demandas da 

                                                 
3 Entendemos como sociedade civil o conceito de Cohen (2003) que afirma: “Conceito muito usado 

atualmente por políticos, acadêmicos e ativistas em todo o mundo, o termo “sociedade civil” é invocado 

para tudo, designando desde empreendimentos cívicos, associações voluntárias e organizações sem fins 

lucrativos até redes mundiais, organizações não governamentais, grupos de defesa dos direitos humanos e 

movimentos sociais transnacionais.” (Cohen, 2003, p. 419) 
4 De acordo com “Contas Regionais do Brasil – 2004 a 2008”, do IBGE. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2008/publicacao2008.pdf  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasregionais/2008/publicacao2008.pdf


24 

 

sociedade civil, ou se estão utilizando-as apenas para propaganda político-partidária ou 

ainda se não estão utilizando-as de forma nenhuma. Investimentos financeiros terão 

melhor resultado se acompanhados por mudanças no comportamento dos gestores, por 

exemplo, com a criação de equipes responsáveis por filtrar, analisar e encaminhar as 

supostas demandas efetivadas pela sociedade via espaços de interação, conforme 

constatado por pesquisas realizadas junto a executivos de cidades européias de pequeno 

porte (Rothberg, 2008). 

As hipóteses iniciais desta pesquisa de mestrado fazem referência ao potencial 

democratizante da internet. Porem, temos uma visão pessimista quanto à forma como 

ela vem sendo utilizada. Sabemos que existe o potencial de uso das novas tecnologias, 

mas acreditamos que elas vêm sendo pouco aproveitadas pelos governos estaduais 

selecionados. Alem disso, acreditamos que a internet por si só não pode mudar a 

realidade dos processos políticos.  

Acreditamos também que o fator econômico possui peso no investimento dos 

governos estaduais em participação, interação e transparência via web. Boa parte das 

ferramentas disponíveis nos sites analisados é de caráter individual (e-mails e 

formulários de fale conosco, etc.) havendo pouca ou nenhuma possibilidade de 

participação do cidadão comum nos processos de formulação de políticas públicas. É 

preciso ir alem do caráter tecnológico e investir, por exemplo, em uma sociedade com 

maior disposição para a participação e em estruturaras humanas mais preparadas para 

receber, processar e dar encaminhamento às demandas. Por fim, acreditamos que a 

apatia de grande parte da população pode ser resultado, entre outras coisas, da falta de 

uma cultura de participação e de acesso mais difícil a canais de participação e 

transparência. Nesse sentido, a internet poderia ser de grande valia. 

Neste capítulo introdutório tratamos de temas mais gerais que se relacionam com 

a nossa pesquisa. No capítulo a seguir colocaremos os temas de maneira mais detalhada.  
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Capítulo 1: A internet no Brasil 
 

 

Nesse primeiro capítulo, vamos fazer um breve histórico sobre a criação da 

internet, apenas para situar o seu surgimento na era da informação. Em seguida, 

analisaremos pesquisas recentes, do Observatório das Metrópoles e do CETIC (Centro 

de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação) sobre o avanço da 

posse do computador e do acesso à internet no Brasil. Também trataremos sobre a 

exclusão digital e a importância das redes sociais e de informação. 

 

1.1  A criação da internet 
 

A criação e o desenvolvimento da internet se dão através de um projeto militar 

da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA) do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos. Em plena Guerra Fria, na busca de um sistema de comunicação que 

fosse resistente a ataques nucleares, a ARPA desenvolveu uma tecnologia digital capaz 

de trocar informações independentemente de centros de comando e controle. De acordo 

com Castells (2003), a “universalidade da linguagem digital e a pura lógica das redes do 

sistema de comunicação geraram as condições tecnológicas para a comunicação global 

horizontal.” (CASTELLS,2003, p. 82)  

A primeira rede de computadores foi lançada em 1969 e se chamava 

ARPANET, estando aberta aos centros de pesquisa que trabalhavam em conjunto com o 

Departamento de Defesa. Contudo, os cientistas começaram a utilizá-la para trocarem 

informações relacionadas ao meio acadêmico. Em pouco tempo não se podia mais 

separar o projeto militar das pesquisas científicas e das conversas pessoais. Então a rede 

foi divida e a ARPANET ficou para fins científicos e a MILNET para as ações 

militares. Paralelamente, outras redes foram surgindo na década de 1980, mas todas 

tinham a ARPANET como espinha dorsal.  

Com o passar dos anos e o crescimento das redes, começou-se uma pressão de 

diversos grupos para a privatização da Internet. Alem disso, os usuários pioneiros 

contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento da Internet, já que muitas 

aplicações foram criadas por eles de forma inesperada e passaram a fazer parte das 

características da rede. Até o começo da década de 1990, ainda era muito difícil utilizar 

a Internet, contudo, com a criação da teia mundial, a WWW (world wide web), tem-se 
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um avanço tecnológico muito  significativo. Os conteúdos dos sites da Internet 

passaram a ser organizados por informação e não mais por localização, tornando a 

navegação e a pesquisa muito mais simples para os usuários. 

De acordo com Castells (2003), a rápida difusão da Internet pode ser explicada 

pela conjugação de alguns fatores: a demanda da economia em flexibilizar a gestão, 

bem como tornar o capital global, o comércio e a produção. A priorização de uma 

sociedade voltada para os valores da liberdade individual e da comunicação aberta. Isso 

tudo aliado ao crescente progresso tecnológico. Em 2000, a Organização das Nações 

Unidas estimou que 250 milhões de pessoas utilizavam a internet, em 2005 esse número 

saltou para 680 milhões de pessoas em todo o mundo e em 2011 esse número alcançou 

a casa de 2 bilhões de usuários.5 Isso representa por volta de 29% da população mundial 

(de acordo com a ONU, atingimos em 2011 a marca de 7 bilhões de pessoas no 

mundo).6 

O grande aumento de usuários da Internet acompanha também o avanço da 

tecnologia, contudo ainda não representa distribuição equitativa (geograficamente) de 

acesso, tendo em vista que muitos países em desenvolvimento continuam a margem 

desse processo. Vale ressaltar que essa é a realidade também no Brasil. 

1.2 O acesso ao computador e a Internet no Brasil 
 

Recente pesquisa do INCT Observatório das Metrópoles7, com coordenação do 

Prof. Luiz Cesar de Queiroz Ribeiro, revela que o acesso às chamadas Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs), em especial o microcomputador e a internet, são 

determinadas tanto pela posição social quanto pelo território. O levantamento mostra 

que 54% dos domicílios de regiões metropolitanas do país ainda não possuem 

microcomputador, alem disso, nos domicílios de menor renda, que ficam localizados em 

favelas e/ou periferias metropolitanas8 estão em desvantagem quando o assunto é acesso 

                                                 
5 De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), Organização das Nações Unidas 

(ONU). Disponível em: www.onu.org.br/onu-no-brasil/uit. Acesso em 01/10/11. 
6 Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/populacao-mundial-chega-7-bilhoes-de-

pessoas-diz-onu.html. Acesso em: 26/10/11. 
7 “Desigualdade digital nas metrópoles (Observatório das Metrópoles)”. Disponível em: 

http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=52%3Adesigualda

de-digital-nas-metr%C3%B3poles&Itemid=164&lang=pt. Acesso em: 06/10/11. 
8 Brasil Metropolitano se refere ao conjunto das regiões metropolitanas pesquisadas pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD): Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio 

de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília (apenas Distrito Federal). Os dados são do 

período de 2001-2009, que, segundo os pesquisadores, foi marcado por intensas transformações no 

mercado de trabalho e na distribuição de renda. 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/uit
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/populacao-mundial-chega-7-bilhoes-de-pessoas-diz-onu.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/10/populacao-mundial-chega-7-bilhoes-de-pessoas-diz-onu.html
http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=52%3Adesigualdade-digital-nas-metr%C3%B3poles&Itemid=164&lang=pt
http://web.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=52%3Adesigualdade-digital-nas-metr%C3%B3poles&Itemid=164&lang=pt
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e capacidade de uso dessas novas tecnologias. Partindo da ideia de que a disseminação 

dos equipamentos e meios de uso das TICs, que promovem maior acesso dos indivíduos 

a participação social, política e econômica, os pesquisadores tentaram perceber até que 

ponto o acesso a internet é delimitado pelas desigualdades nacionais históricas, 

resultado da estratificação da social e da segmentação territorial. 

Luiz Cesar Ribeiro afirma que “no Brasil, verificamos que ainda há uma imensa 

parcela da população que se encontra ‘desconectada’, portanto a posse de 

microcomputador é extremamente relevante para se entender a estratificação do acesso 

à internet.” A pesquisa se utilizou de dados da Pesquisa Nacional por Amostras de 

Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que desde 

2001 traz informações acerca da posse de computadores e conexões de Internet no 

Brasil. O gráfico a seguir mostra a porcentagem de domicílios que possuem computador 

nas regiões metropolitanas brasileiras. 

 

           Observando os dados da PNAD podemos notar que nos últimos anos houve um 

crescimento importante do número de residências com posse de microcomputador e 

internet no Brasil Metropolitano. Contudo, observamos também que quase 54% dos 

domicílios continuavam sem ter microcomputador no ano de 2009 e que dos domicílios 

que possuíam o computador, mais de 15% ainda não tinha acesso à internet. 
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Os pesquisadores destacam ainda que esses percentuais não estão distribuídos de 

maneira uniforme pelas diversas camadas sociais: como era de se esperar, há grandes 

desigualdades no acesso a essas tecnologias. Se compararmos os setores mais ricos e 

mais pobres da população, temos que o acesso as TICs, tanto para a posse do 

computador quanto para o acesso à conexão de internet, ainda é bem maior nos grupos 

de maior rendimento nos domicílios do Brasil metropolitano. 

Apesar de que, em termos proporcionais, as camadas com renda mais baixa 

foram aquelas que tiveram maior aumento no acesso às TICs, o que pode ser explicado 

pelo aumento do montante de renda dessas camadas nos últimos anos, a análise mostra 

que ainda há grandes desigualdades no acesso ao computador e à internet entre os 

setores mais ricos e mais pobres da população (ver gráfico 3 e 4 a seguir). Ainda temos 

que as oportunidades econômicas, políticas e sociais que podem resultar do acesso às 

novas tecnologias se concentra nos setores mais privilegiados da população. Esse 

cenário aponta para a dificuldade de se implementar no Brasil uma democracia mais 

participativa.  
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Observando o gráfico abaixo, notamos que, apesar do aumento significativo no 

acesso à internet nas camadas com renda mais baixa da população (Gráfico 4), ele ainda 

é muito mais expressivo nos setores com maior renda. Políticas públicas se fazem 

necessárias para aumentar a posse de dispositivos e o acesso à internet, principalmente 

nas camadas menos favorecidas da população brasileira. A popularização dos 

smartphones (telefones com acesso à internet) para os próximos anos pode começar a 

mudar essa realidade. 



30 

 

 

           A pesquisa também contempla o posicionamento dos domicílios no território: 

foram comparados os domicílios com computador no núcleo e na periferia dos 

municípios da região metropolitana. 

Os pesquisadores constataram que, apesar de haver um aumento no número de 

domicílios com acesso ao computador e internet tanto no centro como na periferia, esta 

ainda se encontra numa posição de menor acesso às TICs (gráficos 5 e 6). Uma das 

prováveis causas dessa desigualdade é a concentração espacial de uma população em 

desvantagem. Pode ser que o isolamento social da população que reside em periferias e, 

em especial, nas favelas, ao se colocar em contato famílias de nível sócio-econômico 

mais ou menos próximo, gere um meio-social desvantajoso, onde ter um computador 

não seja algo tão valorizado, como é em outros meios sociais.  
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De acordo com os pesquisadores do Observatório das Metrópoles, esse fato seria 

a manifestação do efeito do lugar. Por outro lado, esses números podem ser 

interpretados como resultado da escassez de oferta desses serviços em localidades mais 

distantes dos núcleos metropolitanos. 
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 A mesma desigualdade podemos perceber quando são analisados os dados sobre 

domicílios em favelas e não favelas. A desvantagem na posse do computador e do 

acesso à internet em domicílios situados em favelas pode ser explicado também pela 

ausência do Poder Público: falta de serviços básicos e de infraestrutura nessas 

localidades é problema histórico. Aqui nem sempre temos a distância em relação aos 

grandes núcleos metropolitanos, como no caso da periferia, pois muitas favelas no 

Brasil se situam em grandes aglomerados urbanos. Há, dessa maneira, um despojamento 

de serviços e direitos básicos. 
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Outra recente pesquisa no campo das novas tecnologias de comunicação é a 

desenvolvida pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (CETIC) e CGI.BR (Comitê Gestor da Internet no Brasil), denominada 

“Pesquisa TIC domicílios 2010”, divulgada em junho de 2011. A pesquisa tem por 

objetivo mensurar a posse, bem como o uso, o acesso e os hábitos dos brasileiros no que 

diz respeito às tecnologias de informação e comunicação. 

O estudo aponta para o crescimento proporcionalmente desigual no acesso às 

TICs nas diferentes regiões do país, dadas as realidades socioeconômicas tão diversas. 

As regiões Sul e Sudeste, assim como concentram a maior parte do PIB nacional, 

também concentram maior posse e acesso às TICs. A região Centro-Oeste, apesar de ser 

a quarta colocada em participação no PIB nacional, aparece bem colocada na posse do 

computador, em terceiro lugar logo atrás de Sudeste e Sul; e em segundo lugar no 

acesso à internet, um pouco melhor que a região Sul em terceiro lugar.  

De acordo com a pesquisa, em 2010, 35% dos domicílios no Brasil possuíam 

computador e 27% possuíam acesso à internet, isso considerando tanto áreas urbanas 

quanto rurais. A região Norte, apesar de ter a menor participação no PIB nacional não é 
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a última colocada no quesito posse do computador: está em penúltimo, à frente da 

região Nordeste. Para se ter uma ideia, a região Nordeste detém o menor acesso ao 

computador e também à internet, porem é a segunda mais populosa do Brasil, com 

27,8% da população brasileira. 

 

Quadro 1: Porcentagem de domicílios com computador – Total Brasil (urbano + rural) 

Grande 

Região 
2008 2009 2010 Colocação 

% na 

População 

Brasileira 

Brasil 25 32 35 ------ 100 

Norte 15 19 23 4º 8,3 

Nordeste 11 14 14 5º 27,8 

Sudeste 33 43 45 1º 42,1 

Sul 30 40 42 2º 14,4 

Centro-oeste 30 34 40 3º 7,4 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

Se olharmos por região, os maiores índices de posse de computador são das 

regiões Sudeste, com 45% e Sul com 42%, a região Centro-Oeste vem logo em seguida 

com 40%. Já no acesso à internet, a região Sudeste vem em primeiro lugar com 36%, a 

região Centro-Oeste em segundo com 33% e a região Sul em terceiro com 30%. 

 

Quadro 2: Porcentagem de domicílios com acesso à internet – Total Brasil (urbano + 

rural) 

Grande Região 2008 2009 2010 Colocação 

Brasil 18 24 27 ------ 

Norte 7 10 14 4º 

Nordeste 7 10 11 5º 

Sudeste 25 33 36 1º 

Sul 20 29 30 3º 

Centro-oeste 21 25 33 2º 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

A pesquisa traz alguns destaques: no Brasil, de 2009 para 2010 o crescimento no 

número de domicílios com acesso ao computador foi menor do que o crescimento 

registrado de 2008 para 2009 (no primeiro cresceu apenas 3%, enquanto havia crescido 

7% anteriormente) com estabilidade na área rural (na média brasileira continuou em 

12% dos domicílios), continuou estável também na região nordeste que não passou dos 

14% por cento já registrados no ano anterior e nos lares de baixa renda (até um salário 

mínimo passou de 5% em 2009 para 6% em 2010).  
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De 2005 até 2010 o crescimento médio anual da posse do computador e do 

acesso à internet foi menor na comparação da série histórica desse período, contudo, 

isso não significa necessariamente uma desaceleração no crescimento no acesso às 

novas tecnologias. 

 Outro ponto de destaque da pesquisa é o aumento da velocidade de conexão nos 

domicílios brasileiros: continua em queda o uso de conexão discada, aumento pequeno 

no uso da banda larga móvel e aumento expressivo no uso da banda larga fixa, a de 

melhor qualidade e velocidade. Houve também uma mudança no perfil dos usuários de 

internet: aumento de indivíduos que navegam na internet com menor grau de instrução 

(Analfabeto/educação infantil passou de 9% para 13% e ensino fundamental passou de 

36% para 43% dos usuários) e aumento de pessoas de maior faixa etária (a faixa de 34 – 

44 anos passou de 29% para 33% e a faixa de 45 – 59 anos pulou de 16% para 20% do 

total de usuários da internet). Essa mudança de perfil dos usuários pode ter possíveis 

reflexos nas atividades realizadas pela internet.  

Quanto a esse quesito de atividades realizadas pela internet, na área urbana, a 

pesquisa constatou um aumento na comunicação e leve declínio na busca de 

informações, pequeno aumento na busca de lazer, leve aumento na busca de serviços 

financeiros e diminuição considerável na busca por educação, como podemos observar 

nos gráficos a seguir: 

Gráfico 9: Tipos de atividades realizadas pela internet – área urbana (%) 

 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 
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A pesquisa também traz informações sobre o uso de redes sociais e de 

informação (Twitter, blogs e listas de discussão). Quanto aos sites de relacionamento a 

pesquisa traz que o uso desse tipo de recurso é maior na área urbana, na região nordeste, 

na faixa etária de 16 – 24 anos e na classe C. Aqui podemos observar certa diversidade 

no uso dessas ferramentas: ainda é maior entre os jovens, contudo é mais comum na 

região nordeste e entre as classes menos favorecidas economicamente. Abaixo podemos 

observar os resultados: 

Gráfico 10: Atividades realizadas pela internet, sites de relacionamento – Total Brasil (%) 

 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

Quanto ao uso de Twitter, blogs e listas de discussão, a pesquisa conclui que o 

uso dessas ferramentas é maior nas regiões Sudeste e Sul, nas faixas etárias de 16 – 24 

anos e 25 – 34 anos, de nível superior, da classe A. Aqui podemos perceber claramente 

que esse tipo de recurso é mais comum nas regiões com maior participação no PIB 

nacional e entre os jovens mais instruídos e de classe mais alta. O quadro nos traz o 

panorama: 
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Gráfico 11: Twitter, blogs, listas de discussão – Total Brasil (%) 

 
 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

O CETIC também investigou de que forma as pessoas aprendem a lidar com o 

computador. O resultado mostra que as formas mais utilizadas ainda são “por conta 

própria” e com “familiares, amigos ou colegas de trabalho”, demonstrando que boa 

parte dos usuários de computador no Brasil começa a utilizar a ferramenta e aprende na 

prática ou com pessoas próximas. As instituições formais de ensino, sejam pagos ou 

gratuitos, possuem uma participação menor no aprendizado do uso do computador. O 

gráfico abaixo traz os resultados dos últimos três anos da pesquisa: 
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Gráfico 12: Habilidade para o uso do computador – Total Brasil (%) 

 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

Quanto ao local de acesso à internet, a pesquisa do CETIC comprova um 

aumento nos últimos dois anos da análise, 2009 e 2010, do acesso em casa e um 

decréscimo no uso de lanhouses (centros públicos de acesso pago). De 2005 até 2008 o 

percentual de acesso do computador em casa havia ficado estável, variando de 42% a 

43%, enquanto havia o crescimento do uso de lanhouses passando de 18% em 2005 para 

49% em 2007 e uma ligeira queda para 47% em 2008. Contudo, em 2009 o uso de 

lanhouses caiu para 44% e em 2010 esse número chegou a apenas 34%. Ao mesmo 

tempo, o acesso em casa cresceu para 50% em 2009, chegando a 57% em 2010. Isso 

demonstra que os preços mais acessíveis do computador e da internet banda larga tem 

aumentado o acesso a essas tecnologias nos domicílios dos brasileiros. Abaixo podemos 

ver claramente essa tendência:  
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Gráfico 13: Local de acesso à internet – Área Urbana (%) 

 
Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

Outro ponto levantado pela pesquisa é sobre o acesso diário à internet. Do total 

de usuários da internet no Brasil, podemos perceber que o acesso diário é maior nas 

áreas urbanas, entre indivíduos da classe A e com formação superior. Aqui podemos 

perceber que a regularidade no acesso à internet ainda é mais frequente nas classes mais 

favorecidas economicamente e de áreas urbanas. Os gráficos a seguir demonstram esse 

panorama: 
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Gráfico 14: Uso diário da internet – Total Brasil (%) 

 

Fonte: CGI.br: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação - TIC 

Domicílios 2010. 

 

Uma tendência em todo o mundo é a busca pela mobilidade: as pessoas estão 

cada vez mais conectadas, a qualquer hora e em qualquer lugar. Para essa mobilidade, é 

cada vez mais comum o uso de celulares com acesso à internet, os smartphones, com 

processadores mais rápidos, onde as pessoas podem acessar facilmente as redes sociais 

e sites de notícias. O uso cada vez mais frequente desse tipo de tecnologia, 

principalmente com a internet 3G9, tem aumentado a conexão à internet.  

Contudo, apesar desse aumento, a tecnologia 3G ainda não alcançou seu 

potencial: em grandes cidades o acesso ainda encontra dificuldades, sem falar que em 

vários lugares do mundo já existe a internet 4G, e por aqui ainda estamos em fase de 

desenvolvimento da sua antecessora. De acordo com a pesquisa do CETIC, a posse do 

celular ainda é maior em áreas urbanas. Por região, temos o Centro-oeste com maior 

                                                 
9 Terceira geração de padrões e tecnologias da telefonia móvel. Possui maior oferta de serviços e 

velocidade pela maior capacidade de rede, resultante da melhora na eficiência espectral (maior banda de 

transmissão). Nesta pesquisa não contemplamos os dados de acesso no Brasil desse tipo de tecnologia. 
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percentual: 75% da população dessa região possuem celulares, ficando à frente das 

regiões com maior PIB, o Sudeste com 65% e o Sul com 68%. Isso demonstra que 

houve um crescimento no Centro-oeste e estabilidade no Sudeste e Sul. As regiões 

Norte e Nordeste apresentaram crescimento considerável. Alem disso, a tendência para 

a posse de aparelhos de celular está nas classes A e B. Isso é explicado pelo alto custo 

da telefonia móvel no Brasil, um dos mais caros do mundo: 

 

Gráfico 15: Posse individual de celular – Total Brasil (%) 

 
Fonte: CGI.br. Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC 

Domicílios 2010. 

 

A falta de acesso ao computador se dá por diversas razões: de acordo com o 

estudo do CETIC, o principal motivo apontado pelas pessoas ainda é o alto custo do 

equipamento, mesmo o preço tendo baixado consideravelmente nos últimos anos, ainda 

é um obstáculo, alem da falta de interesse ou necessidade, seguido pela falta de 

habilidade. Portanto, as dificuldades não são apenas de ordem técnica.  

Políticas públicas voltadas para a inclusão digital devem, alem de melhorar os 

preços dos equipamentos e da internet banda larga, promover a qualificação e despertar 

o interesse de uma parcela significativa da população que ainda não se interessa pelo 

uso das TICs, seja pelo valor ou pela dificuldade de assimilação de suas especificidades. 

Já para quem tem o computador em casa, mas não tem internet, os motivos para a falta 

deste último são mais de ordem técnica: nas áreas urbanas, que contam com melhor 
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infraestrutura, o motivo pela falta da internet é o custo elevado, ao passo que em áreas 

rurais a principal razão é a falta de disponibilidade da tecnologia na região. 

Apesar das dificuldades de acesso pelos mais diversos fatores, como vimos na 

pesquisa anterior, é notório o aumento do número de usuários da Internet no Brasil. De 

acordo com o  CETIC10, em dezembro de 2011 havia 46,5 milhões de internautas 

brasileiros, com uma média de 48 horas e 47 minutos de tempo de navegação. O 

número de usuários, em março de 2012, ainda de acordo com o CETIC pulou para 49,7 

milhões. 

Muito tem sido feito para melhorar o acesso do brasileiro às novas tecnologias 

de informação e comunicação, contudo isso não é uma tarefa simples: há que se 

considerar diversos fatores e distintas realidades econômicas e culturais. Para aumentar 

a participação do cidadão comum através da internet, deve-se investir não só em 

tecnologia e informação disponível na rede, mas, sobretudo em educação, para que as 

pessoas tenham habilidade de usar os equipamentos e também tenham incentivos de 

usá-las para mais do que simples entretenimento. 

1.3 Exclusão digital e participação 
 

Bernardo Sorj (2005) realizou estudo sobre exclusão digital, utilizando surveys 

para mapear a dinâmica da inclusão e da exclusão digital nos setores mais pobres da 

população do Rio de Janeiro. O autor destaca que o termo “exclusão digital” se refere às 

consequências sociais, culturais e econômicas da distribuição desigual do acesso tanto a 

computadores quanto à internet. Muitos trabalhos sobre exclusão digital que são 

produzidos por organizações internacionais levam em conta o grande potencial das TICs 

para a possível redução da pobreza e da desigualdade. Contudo, na prática a dinâmica 

social se coloca no sentido oposto, ou seja, ao invés da redução, temos o aumento da 

exclusão e desigualdades sociais.  

A “universalização” do acesso deve ser entendida como um instrumento para minimizar 

os danos sociais causados pela exclusão. Além disso, o autor destaca que a pobreza, 

como não se constitui em fenômeno isolado, para ser percebida depende de uma série de 

fatores, sejam eles o nível de desenvolvimento cultural, tecnológico ou político de cada 

sociedade. Dessa forma, quando surgem novos produtos com tecnologia mais avançada, 

tem-se a percepção de uma sociedade mais “civilizada” e o nível de pobreza aumenta. O 

autor destaca que:  

Como o ciclo de acesso a novos produtos começa com os ricos e se estende aos 

                                                 
10 Disponível em: http://www.cetic.br/usuarios/ibope/w-tab02-01-2012.htm  

http://www.cetic.br/usuarios/ibope/w-tab02-01-2012.htm
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pobres após um tempo mais ou menos longo (e que nem sempre se completa), há 

um aumento da desigualdade. Os ricos são os primeiros a usufruir as vantagens do 

uso e/ou domínio dos novos produtos no mercado de trabalho, enquanto a falta a 

falta destes aumenta as desvantagens dos grupos excluídos. Em ambos os casos, os 

novos produtos TICs aumentam, em princípio, a pobreza e a exclusão digital.  

(SORJ, 2005, p. 102) 

 

O autor (op. cit.) destaca também que para medirmos a exclusão digital, ter ou 

não um computador com acesso à internet é um fator muito restrito. É preciso também 

considerar fatores como o tempo disponível e a qualidade do acesso; meios de atualizar 

hardwares e softwares, já que as TICs são muito dinâmicas e exigem investimento 

constante em novos produtos, que se tornam obsoletos de forma rápida; além do 

potencial de utilização que depende da capacidade do indivíduo de ler e interpretar as 

informações colocadas à sua frente. O processo de disseminação desigual da posse do 

computador é reflexo da desigualdade social e econômica entre as regiões do Brasil, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Essa distribuição desigual é um dos 

fatores que nos levaram a pensar no recorte econômico da nossa pesquisa. 

Sorj (op. cit.) defende ainda que a universalização do conhecimento básico em 

informática é de extrema importância para o acesso dos setores mais desfavorecidos, 

principalmente porque o domínio da informática básica está associado aos pré-requisitos 

de acesso ao emprego. Dessa forma, as políticas públicas voltadas para a 

universalização do acesso devem levar em conta as complexidades relacionadas à real 

apropriação das TICs pelos setores mais desfavorecidos da população. O valor real da 

informação depende da capacidade que o usuário tem de entendê-la, depende de um 

longo processo de socialização e de práticas vivenciadas que definem a capacidade de 

converter informação em conhecimento. Assim, ao se combater a exclusão digital, 

também se deve ter em mente o combate à exclusão escolar. O autor destaca que: 

As políticas de universalização do acesso à internet nos países em 

desenvolvimento serão uma quimera se não estiverem associadas a outras 

políticas sociais, em particular às da formação escolar. Não haverá 

universalização do acesso às novas tecnologias de informação e 

comunicação sem a universalização de outros bens sociais. Nos países em 

que as taxas de analfabetismo funcional são altíssimas (no Brasil, calcula-se 

em torno de 30%), a luta contra as diversas carências de acesso a serviços 

públicos (educação, saneamento, segurança, saúde, serviços jurídicos) exige 

uma visão complexa a respeito da luta contra a exclusão digital. 

Obviamente, isso não significa que se deva esperar que se chegue a 

erradicar o analfabetismo para se desenvolver políticas de inclusão digital. 

Não podemos esquecer que a luta pela inclusão digital é uma luta contra o 

tempo. As novas tecnologias da informação aumentam a desigualdade social 

de forma que a universalização do acesso não é mais do que a luta por um 
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novo nivelamento das condições de acesso ao mercado de trabalho. As 

exigências da economia e os novos empregos obrigam a convivência de 

políticas públicas que trabalhem simultaneamente com diferentes setores 

sociais e ritmos desiguais de universalização de serviços públicos. (SORJ, 

2005, p. 116) 

 

Mesmo que seu alcance ainda seja limitado entre a população brasileira, a 

internet possui altos índices de crescimento no país nos últimos anos11. Observamos a 

tendência de se tornar cada vez mais popular, graças ao barateamento das tecnologias, 

como computadores a preços baixos e maior acesso à banda larga e aos estímulos 

promovidos pelo governo federal. Nesse sentido, sua utilização como ferramenta de 

participação política é um caminho apropriado, e o aumento do seu uso por parte dos 

governos e atores políticos demonstra a tentativa de aproximação entre governo e 

sociedade. 

Um ponto importante quando pensamos na participação pela internet é a 

acessibilidade. Para Freire (2009) acessibilidade na web significa que qualquer usuário, 

utilizando qualquer meio, seja computador ou celular, por exemplo, consiga entender e 

interagir com o conteúdo disponibilizado na pagina. Acessibilidade também traz a ideia 

de que todos os indivíduos têm o direito de serem incluídos na sociedade, independente 

de qualquer deficiência ou localização geográfica, barreiras culturais ou de linguagem. 

Freitas e Bezerra (2010) destacam que o termo acessibilidade diz respeito à presença de 

elementos que facilitem o acesso à informação, seja ela geral ou específica. A 

acessibilidade também garante maior transparência sobre o funcionamento das 

instituições governamentais, bem como a formação de uma esfera pública virtual 

efetiva, elementos que incrementam o debate público e, consequentemente a 

participação dos cidadãos nos processos decisórios. 

 

 

                                                 
11 Recentemente o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou em debate com grupos 

empresariais que o Governo Federal pretende alcançar o número de 60% de lares brasileiros com acesso à 

internet até o final de 2012. A projeção do ministro para 2015 é chegar ao número de 70%. De acordo 

com ele é prioridade do Governo Federal a universalização do acesso à internet no Brasil, tendo sido 

feitos investimentos na área, com lançamento no ano que vem de um novo plano de banda larga no país. 

Ele afirmou ainda que há distorções no setor que devem ser reparadas para o melhor acesso aos serviços 

de telefonia, principalmente a móvel, como a tributação e infraestrutura. Disponível em: 

http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/governo-quer-60-do-brasil-conectado-a-internet-ate-o-

final-do-ano-20120827.html?question=0 Acesso em: 27/08/12. 

 

http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/governo-quer-60-do-brasil-conectado-a-internet-ate-o-final-do-ano-20120827.html?question=0
http://noticias.r7.com/tecnologia-e-ciencia/noticias/governo-quer-60-do-brasil-conectado-a-internet-ate-o-final-do-ano-20120827.html?question=0
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1.4 A importância das redes sociais e de informação 
 

O sociólogo Gilson Schwartz12, falando sobre a importância das redes sociais 

afirma que estas ampliam nossa habilidade de fazer conexões e dessa forma de ocupar a 

própria mente. Schwartz afirma ainda que “depois da imprensa, foi a maior 

transformação em nossa maneira de entender e se fazer entendido, visualizar e se tornar 

visível.” As redes sociais são a maior expressão de uma transformação radical não só 

sobre a posição do corpo no mundo, como também “sobre a relação entre pensamento, 

cultura, educação, capacidade de processamento."  

No mesmo artigo, o sociólogo fala sobre o futuro mediado pelas redes sociais e 

pela internet. Ele aponta para um formato de vida automatizada cujas consequências 

podem ser percebidas no cotidiano. Cada vez mais a relação entre os indivíduos será 

mediada pelas máquinas. Com isso cria-se uma necessidade maior de consciência do 

seu corpo e da relação com. “Se você não tem a consciência que tem uma existência 

virtual, fica complicado ter controle sobre a sua própria vida", afirma o estudioso.  

Como podemos ver nos noticiários nos últimos meses é grande a influência das 

redes sociais nos conflitos para a derrubada de ditaduras no Oriente Médio e na África. 

Essa onda de protestos (em países com ditaduras repressivas e meios de comunicação 

tradicionais controlados pelos governos) pôde ser articulada através da web, 

principalmente por meio de redes sociais, como o Twitter, Facebook e Orkut. Uma das 

explicações para o fenômeno é o crescimento demográfico dessas regiões e a 

insatisfação da população com a alta nos preços dos alimentos, o desemprego e a 

concentração de renda, dentre outros fatores.  

Com o crescimento da população jovem e as insatisfações econômicas e sociais, 

os governos repressivos se viram acuados pela onda de protestos e o questionamento 

crescente das ditaduras. Os jovens desses países usam a internet como meio de ativismo 

político, principalmente as redes sociais.   

Fernandes e Almeida (2010) afirmam que por horizontalizar a comunicação e 

diminuir virtualmente as distâncias, a internet surge como um mediador das interações 

pessoais, principalmente com o grande uso das redes sociais.  Mais que uma forma de 

entretenimento, as redes podem promover novos formatos de comunidade, onde laços 

                                                 
12 Artigo disponível em: http://estadao.br.msn.com/link/por-que-n%C3%A3o-conseguimos-deixar-as-

redes-sociais. Acesso em: 31/07/12. 

 

http://estadao.br.msn.com/link/por-que-n%C3%A3o-conseguimos-deixar-as-redes-sociais
http://estadao.br.msn.com/link/por-que-n%C3%A3o-conseguimos-deixar-as-redes-sociais
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de proximidade e de pertencimento, partidos pela dinâmica da vida moderna, são 

reconstruídos. O Twitter, ao se tornar uma das ferramentas de interação mais usadas na 

internet, revela grande potencial para o exercício da participação política, dando a 

qualquer cidadão a possibilidade de se cadastrar e ter acesso direto aos atores políticos 

que também utilizam o serviço.  

Contudo, os autores destacam que uma parte grande de políticos ainda não 

consegue explorar e utilizar os potenciais desse mecanismo. A análise dos dados da 

pesquisa feita pelos autores nas últimas eleições demonstrou que o espaço dedicado à 

interação com os eleitores/internautas representou apenas um quarto dos tweets, ao 

passo que a grande maioria das mensagens postadas pelos políticos avaliados fazia 

referência à mera promoção política (pessoal ou de seu partido e seus aliados) e a 

críticas a seus adversários, tornando, assim, limitado o uso da ferramenta a uma 

extensão de seus sites pessoais. 

E o que são as redes sociais? De acordo com Sônia Aguiar (2007), o temo “redes 

sociais” tem sido usado para designar “indistintamente a tipos de relações sociais e de 

sociabilidade virtuais que se diferenciam em dinâmicas e propósitos”. (AGUIAR, 2007, 

p. 01) A autora afirma que: 

De um lado, há uma ampla variedade de “comunidades virtuais” e os chamados 

sites de redes sociais (Social Network Sites – SNSes, em inglês), cuja existência e 

desenvolvimento são contingenciados pelo ambiente tecnológico em que são 

construídos. De outro, inúmeras experiências de redes sociais constituídas nas 

práticas cotidianas e nas lutas sociopolíticas do “mundo real”, que utilizam a 

Internet como um ambiente de interação e/ou um espaço público complementar. 

Por sua complexidade e abrangência, com vínculos que não se delimitam às 

fronteiras geográficas e culturais (etnias, religião, idioma,  gênero etc), essas novas 

formas relacionais e suas diferentes possibilidades de apropriação das tecnologias 

de informação e comunicação (TICs) representam um desafio teórico e 

metodológico para as tradicionais técnicas de Análise das Redes Sociais (ARS ou 

SNA – Social Network Analysis) e para a emergente Ciberantropologia. 

(AGUIAR, 2007, p. 1) 

 

Aguiar traz que o conceito de “redes” já foi formulado por diversas matérias, 

sempre tendo como ponto de convergência as ideias de inter-relações, associações 

ligadas entre si, vínculos sem hierarquia, relações de comunicação ou troca de 

informações e aspectos culturais ou interculturais. As redes sociais são, antes de 

qualquer coisa, relações entre indivíduos, sendo que essa interação pode ser em causa 

própria ou por causa de outros indivíduos ou organizações, podendo ser ou não 

mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Esse tipo de relação sempre 

busca a mudança em algum aspecto da vida dos indivíduos. As redes sociais podem ser 
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espontâneas, como por exemplo, a família, os amigos de infância ou do trabalho, que 

surgem de forma espontânea de acordo com as subjetividades envolvidas. As redes 

sociais também podem ser formadas de maneira intencional, “podem ser fomentadas por 

indivíduos ou grupos com poder de liderança, que articulam pessoas em torno de 

interesses, projetos e/ou objetivos comuns”. (AGUIAR, 2007, p. 3) Pensando nesse 

conceito de redes sociais e transportando isso para o campo da Internet, a autora afirma 

que:  

Não se trata de pensar a Internet como uma imagem simbólica ou um simulacro das 

redes sociais que se produzem no mundo real, nem de abordar separadamente redes 

reais e redes virtuais, e sim de observá-las como um amplo e complexo conjunto de 

relações formado na interseção de ambas, ou seja, uma rede social transfronteiras 

onde ocorre um inédito contato intercultural generalizado. (AGUIAR, 2007, p. 3) 

 

As redes sociais da Internet, as mais comuns Orkut e Facebook, suscitam 

questões cujas consequências ainda não são claras porque se tratam de fenômenos 

relativamente novos. A autora afirma que os desdobramentos do uso desse tipo de site 

para “as noções de identidade, privacidade, autenticidade, comunidade e sociabilidade 

estão apenas despontando”. Os sites de relacionamento como os citados acima são 

baseados numa lógica de mercado onde o sentido da palavra “amigo” mudou, é um 

sentido bem diferente das relações afetivas de reciprocidade e confiança, intimidade e 

sinceridade que regem as relações tradicionais: nesse contexto o “amigo” se associa a 

uma espécie de competitividade, antagônica ao espírito de solidariedade das redes 

sociais fora do mundo virtual. As pessoas podem ter diversos perfis nos sites de 

relacionamento, já que tudo que precisam é preencher um formulário e vincular a uma 

conta de e-mail.  

Isso possibilita a criação de diferentes “personas” e a construção de vínculos 

interpessoais que não se baseiam em ligações pré-existentes, podendo haver a 

“amizade” com desconhecidos ou pessoas famosas que não se conhece pessoalmente, 

tudo isso na busca de status, já que ter muitos “amigos” na Internet, para muitos, 

significa prestígio e importância. Nesse caso, a busca é por quantidade. A autora 

compara os perfis das redes sociais com autorretratos: o exibicionismo virtual seria 

semelhante ao narcisismo que levava tantas pessoas a encomendarem autorretratos 

pintados a óleo nos séculos anteriores. Rosen (apud AGUIAR, 2007) destaca que: 

Em websites de redes sociais como MySpace e Facebook, nossos modernos 

autorretratos apresentam fundo musical, fotografias cuidadosamente manipuladas, 

torrentes de meditações e listas dos nossos amigos e passatempos preferidos. Eles 

são interativos, convidando os observadores não meramente a olhar, mas também 

responder ao retrato da vida online. Nós o criamos para encontrar amizades, amor e 
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essa ambígua coisa moderna chamada conexão. Como pintores constantemente 

retocando seu trabalho, alteramos, atualizamos e reprogramamos nossos 

autorretratos; mas como objetos digitais eles são muito mais efêmeros do que óleo 

sobre tela. (...) é o eterno desejo humano de atenção que emerge como o tema 

dominante dessas vastas galerias virtuais. (ROSEN, apud AGUIAR, 2007, p. 12) 

 

Albuquerque (2011) traz a perspectiva da chamada “mobilização 2.0”, que se 

refere aos movimentos sociais de contestação articulados através das novas mídias e 

tecnologias de informação e comunicação. Por um lado, afirma a autora, a comunicação 

móvel, as mídias sociais e blogs da internet são chamados de novos heróis da revolução, 

em uma visão um tanto quanto determinista. Por outro lado, os estudiosos céticos 

evidenciam o caráter passageiro dos “#protestos”, “cuja superficialidade solaparia 

qualquer chance de contribuição para o debate democrático”. (ALBUQUERQUE, 2011, 

p. 1) Mais uma vez temos os otimistas e pessimistas em relação às novas tecnologias. 

Como é cada vez mais comum que os espaços das relações sociais sejam 

mediados pelas novas tecnologias, não podemos de forma alguma ignorar a mudança na 

forma de comunicação e a nova maneira de mobilização dos movimentos sociais através 

das TICs. A comunicação se dá de forma muito mais rápida e compartilhada em âmbito 

global. Mas essa nova forma de comunicação (horizontal, colocada na rede e 

compartilhada rapidamente) não substitui as mídias tradicionais (comunicação vertical, 

ou seja, de cima para baixo, com pouca interação) como o rádio, a TV e o jornal 

impresso, elas coexistem e até mesmo se completam, muitas vezes com certa tensão e 

competição, mas se reforçando e ampliando as fronteiras da comunicação. 

(ALBUQUERQUE, 2011) 

Um dos exemplos mais emblemáticos da chamada “mobilização 2.0” é o que 

especialistas denominam de “Primavera Árabe”, uma onda de levantes populares em 

alguns países do Oriente Médio, tais como Egito, Tunísia, Jordânia, Iêmen, Argélia, 

Mauritânia, Sudão e Omã. No Egito, em janeiro de 2011, depois de três décadas sob o 

regime ditatorial de Hosni Mubarak, a população saiu às ruas em protesto e até mesmo 

enfrentando violenta retaliação do Estado, que acabou com um saldo de mais de 300 

mortos e cinco mil feridos13. Como o principal meio de articulação para esses protestos 

era a internet, no Egito o presidente Hosni Mubarak corta o acesso a esse meio de 

comunicação. O Google então disponibilizou o acesso ao Twitter via celular. 

                                                 
13 Retirado de “Entenda a crise que levou à queda de Hosni Mubarak”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/crise-no-egito/noticia/2011/08/entenda-crise-que-levou-queda-de-hosni-mubarak-

x.html  

 

http://g1.globo.com/crise-no-egito/noticia/2011/08/entenda-crise-que-levou-queda-de-hosni-mubarak-x.html
http://g1.globo.com/crise-no-egito/noticia/2011/08/entenda-crise-que-levou-queda-de-hosni-mubarak-x.html
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(ALBUQUERQUE, 2011) O que se segue com a onda de protestos é a queda do ditador 

egípcio, 18 dias após o início das manifestações. 

Movimento parecido ocorreu na Europa poucos meses depois: protestos em 

nome da “Democracia Real” foram articulados por meio de telefones celulares e redes 

sociais na Espanha, Grécia, Itália e Portugal. Em meio à crise que vive o continente 

europeu a população indignada, muitos desempregados ou mal remunerados, 

protestaram contra instituições políticas e políticas neoliberais. (ALBUQUERQUE, 

2011) 

Movimentos de protesto articulados pela internet começam a ganhar força 

também no Brasil, ainda não com as dimensões e proporções de uma “Primavera 

Árabe”.14 Movimentos como a “Marcha da Maconha”, que pede a legalização da 

maconha no Brasil; a “Marcha das Vadias” que teve origem no Canadá e se espalhou 

pelo mundo protestando contra o machismo e o sexismo; o “#Foramicarla” movimento 

articulado por estudantes insatisfeitos com a administração da prefeita de Natal Micarla, 

alvo de uma série de denúncias de corrupção, exigindo o impeachment da prefeita; em 

Goiânia tivemos o movimento “Foramarconi15”, a exemplo dos demais começou com 

articulação pela internet, principalmente o Facebook, pedindo a saída do Governador de 

Goiás Marconi Perillo, que teve o nome ligado ao bicheiro Carlos Augusto de Almeida 

Ramos, o Carlinhos Cachoeira, preso pela operação Monte Carlo. Centenas de pessoas 

saíram às ruas da capital exigindo a saída de Perillo, em uma série de manifestações 

contra a corrupção e a favor da democracia. 

Mas é preciso fazer algumas ressalvas com relação aos movimentos citados 

acima. Como afirma Albuquerque (op. cit.): 

É preciso ter em vista que alguns desses movimentos são bastante distintos entre si. 

Nossa tentativa não consiste em aproximar os objetivos dos jovens da Praça de 

Tahir [Egito] aos da Avenida Paulista. Mas embora as motivações, dimensões e 

finalidades de todas essas manifestações sejam muito diferentes entre si, elas 

guardam em comum aspectos significativos referentes à forma de organização, 

como a forte mediação tecnológica. Em todos os casos, ainda que não sejam o fator 

determinante, as novas tecnologias de comunicação (redes p2p [conexão direta 

entre participantes], internet móvel, SMS) tiveram um papel fundamental na 

mobilização e alimentação dos levantes. (ALBUQUERQUE, 2011, p. 6) 

                                                 
14 Os protestos articulados pela internet no Brasil ainda não alcançam grandes proporções e nem 

“derrubaram governos”, contudo é uma nova forma de organização, mobilização e participação popular. 

A tendência é de que em alguns anos a realidade seja outra pela popularização do acesso à internet. 
15 Reportagem de capa da revista Carta Capital (edição 691, abril/2012) trazia denúncias sobre a suposta 

ligação entre o governador de Goiás Marconi Perillo e o bicheiro Carlinhos Cachoeira. A edição “sumiu” 

das bancas de revista da capital. Isso gerou uma onda de indignação, principalmente entre os mais jovens. 

Se não era possível achar a revista nas bancas, a reportagem era amplamente divulgada através redes 

sociais e e-mails.  
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. 

Os movimentos sociais sempre existiram independente das novas tecnologias, 

por isso não devemos dar um aspecto de “inédito” que não cabe a eles. A Primavera 

Árabe acontece online e também off-line, como destaca o jornalista Felipe Corazza16. 

De acordo com o jornalista, com essa nova onda de protestos, principalmente a queda 

do ditador egípcio, surgiram discussões sobre o poder das redes sociais e o que se vê é 

uma discussão polarizada: “De um lado, defensores da ideia de que esta é uma 

‘revolução de Facebook e Twitter’. Do outro, as opiniões de que a internet não leva as 

pessoas às ruas e de que celulares não derrubam governos.”  

Acerca dessa discussão, o jornalista salienta que os mais otimistas ignoram que, 

se considerada a população total, o acesso à internet e aos celulares ainda é 

relativamente pequena, cerca de 20% da população egípcia está conectada à rede e o 

serviço de telefonia pode ser interrompido a qualquer momento como forma de conter o 

avanço dos protestos (o que chegou a acontecer no Egito), portanto as novas tecnologias 

não podem fazer milagre: ajudam sim, mas não são determinantes. Quanto ao grupo dos 

mais pessimistas, Felipe Corazza destaca que é descabido o ceticismo total com relação 

às novas tecnologias, apesar de suas limitações físicas e de alcance na sociedade.  

Apesar da limitação citada anteriormente, as redes sociais são muito populares 

entre a parcela mais jovem da população e fazem mais do que mobilizar as pessoas e 

chamá-las para as ruas, elas também são meios de propagação de informação nos mais 

diversos formatos. Corazza destaca que: “Telefones celulares com câmera, gravadores e 

câmeras digitais ultracompactas permitem registro permanente de imagens e sua 

transmissão pela internet (com repercussão imediata nas redes sociais).” Essas imagens 

não evitam por completo a violência, contudo inibem um possível “banho de sangue”.  

Portanto, não se trata de uma revolução provocada pela internet, esta é mais um 

meio, ferramenta de mobilização e divulgação de imagens e informações, em conjunto 

com outros atores sociais. A internet é um meio livre de divulgação de conteúdos 

diversos. Por isso, é preciso explorar mais essa ferramenta, visando uma sociedade mais 

crítica e contestadora. As pessoas devem ser incentivadas e educadas para a 

participação, não só por meios tradicionais, mas também através das novas tecnologias, 

já que estas não agem por conta própria. 

                                                 
16 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/internacional/a-revolucao-e-online-e-offline/  

http://www.cartacapital.com.br/internacional/a-revolucao-e-online-e-offline/
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Castells escreveu artigos sobre a “Primavera Árabe” no jornal espanhol “La 

Vanguardia” durante os acontecimentos no início do ano de 2011. Em um dos seus 

artigos intitulado “Anatomía de una revolución” (2011a) 17 o autor afirma já no início 

do texto “no fue una revolución por internet, pero sin internet esta revolución no se 

hubiera producido”18. O autor faz uma crítica aos defensores de que a internet foi o fator 

decisivo para os protestos e, consequentemente, à queda de ditadores. Segundo ele a 

realidade é mais complexa do que isso. E entender essa complexidade é essencial para 

desvendar a primeira grande revolução do século XXI. Ela traz em si as “sementes da 

mudança” ao mesmo tempo em que demonstra as raízes que sempre levam aos motins: a 

exploração, a humilhação e, sobretudo, a violência.  

Em 2008 já havia surgido no Egito movimentos sociais que convocavam seus 

militantes pela internet. Portanto, a articulação que levou milhares de pessoas a lutarem 

contra o regime ditatorial no país não ocorreu do dia para a noite, nem apenas pela 

internet e celulares. Formou-se no país um movimento espontâneo, pouco ligado ao 

islamismo, sem líderes e majoritariamente composto por jovens “en un contexto de 

luchas sociales y oposición política hasta entonces contenidas por la represión.” 19  

Castells deixa bem claro que não foi uma revolução da internet, mas ela 

contribuiu decisivamente na medida em que ela foi o meio de divulgação de imagens e 

informações sobre os acontecimentos na Tunísia. Até mesmo porque, como afirma o 

autor em outro artigo “La wikirrevolución del jazmín” (2011b) “obviamente não é a 

comunicação que dá origem à revolta, esta tem causas profundas na miséria e na 

exclusão social de boa parte da população, na representação do ideal democrático, na 

violência contra milhares de pessoas”.   

Alem disso, o autor afirma que as redes sociais foram a plataforma de 

mobilização, coordenação, solidariedade e popularização do objetivo maior que era 

derrubar o regime ditatorial. Foi uma transferência imediata do espaço virtual para o 

espaço urbano. Castells afirma que a medida que iam crescendo as manifestações se 

generalizou uma dinâmica de auto-organização, sem uma estrutura pensada 

previamente, que foi se formando justamente na solidariedade diante do perigo que 

                                                 
17 Disponível em: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110219/54117604837/anatomia-de-

una-revolucion.html. Ultimo acesso em: 30 de junho de 2012.  
18 Em uma tradução livre: Não foi uma revolução da internet, mas sem a internet esta revolução não teria 

acontecido. 
19 Em uma tradução livre: “em um contexto de lutas sociais e oposição política até então contidas pela 

repressão”. 

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110219/54117604837/anatomia-de-una-revolucion.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110219/54117604837/anatomia-de-una-revolucion.html
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representava tudo aquilo e a tarefa da sobrevivência diária. Uma rede horizontal que 

permitiu superar as diferenças de ideologia, religião, idade, sexo, classe social. 

Castells (op. cit.) destaca ainda que pela primeira vez na história experimentou-

se uma grande desconexão, com o corte da internet, das redes de celulares e das 

recepções por satélite. Ao mesmo tempo em que usava desse artifício o regime de 

Mubarak também agia com violência contra os jornalistas. E fracassou, já que 

tecnologicamente não foi possível desconectar toda a população: as pessoas passaram a 

usar canais alternativos, telefones fixos, rádio. Alem disso, as perdas econômicas da 

“nãocomunicação” eram insustentáveis, parando o país. A conquista do povo egípcio 

não se deu exclusivamente pela internet: ela foi produzida nas diversas redes de 

comunicação, na internet e nas ruas. 

Em outro artigo, intitulado “Revolución en Egipto” (2011c)20 Castells afirma 

que o mais fascinante na revolução que estava em curso era seu caráter espontâneo, 

quase inesperado, articulado sem que se dessem conta os serviços de informação do 

país. Lançou-se através de redes sociais a partir de lutas operárias e estudantis contra a 

opressão e violência do Estado. 

Penteado et al (2011) reforça essa reflexão com o tema “Os fluxos do poder na 

internet”.  De acordo com os autores podemos indicar que em relação a esse tema:  

Os fluxos do poder passam pela interação do mundo offline – com suas dinâmicas 

próprias de poder e desigualdade de recursos que refletem no uso do ciberespaço 

pelos cidadãos e agentes da sociedade civil – com as relações de poder do mundo 

online, que apesar de sofrerem influências dos fatores offline tem uma dinâmica 

própria que possibilita, ao mesmo tempo, práticas emancipatórias, resistência e, por 

outro lado, novas formas de controle e disciplinarização amparadas pelos 

dispositivos tecnológicos de informação e comunicação. Não é possível dissociar o 

ciberespaço do “mundo real”, as revoltas da “Primavera Árabe”, as manifestações 

dos “Indignados” ou “15 M”, o “Marcha da Liberdade”, entre outros que não 

nasceram na Web, mas sim, foram gestacionados por movimentos sociais que 

souberam utilizar a rede mundial de computadores para dar visibilidade, mobilizar, 

organizar  e coordenar as ações políticas. Contudo, cabe destacar que esses atos 

ganharam uma autonomia própria na rede, sendo apropriados de diferentes formas 

pelos usuários, deixando de ser um evento de um grupo específico e, ao mesmo 

tempo expandido as formas de atuação política que se utilizam da internet. 

(PENTEADO et al, 2011, p. 14/15) 

 

Neste capítulo fizemos uma análise dos números mais recentes sobre os avanços 

do uso da internet no Brasil: apesar das assimetrias no acesso da web e da posse do 

computador, os números crescem a cada ano. Tratamos ainda de como a exclusão 

                                                 
20 Disponível em: http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110212/54113455186/revolucion-en-

egipto.html. Ultimo acesso em: 30 de junho de 2012.  

http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110212/54113455186/revolucion-en-egipto.html
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20110212/54113455186/revolucion-en-egipto.html


53 

 

digital pode afetar a participação política e analisamos autores recentes que trazem a 

importância das redes sociais e de informação, bem como estas ajudaram (mas não 

foram o motivo) nas mobilizações políticas recentes mundo afora. 
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Capítulo 2: Accountability política, Formulação de Políticas 

Públicas e Participação Política 
 

 

Neste segundo capítulo abordaremos a definição e impasses da accountability 

política, bem como a formulação de políticas públicas e a possibilidade de consulta via 

web. Analisaremos também algumas teorias sobre a participação política, as razões para 

seu declínio, a velha oposição participação versus representação e a legitimidade da 

deliberação. Nesse capítulo procuramos teorias que apoiem o nosso problema de 

pesquisa. 

2.1  Accountability Política 

  

A história da democracia representativa, segundo Arato (2002) tem sido a 

história da inclusão política. Contudo, essa inclusão provoca novos hiatos: quanto maior 

for o número de indivíduos econômica e socialmente frágeis incluídos nas eleições, 

maior será a diferença de poder entre os eleitores e os representantes. Eleitores sem 

educação formal, pobres e trabalhadores têm uma dificuldade muito maior de observar, 

criticar e controlar os representantes eleitos do que as camadas sociais mais 

privilegiadas de regimes representativos. Os partidos de massa não conseguem mediar a 

distância entre eleitores e governantes sem reproduzir internamente a mesma dualidade.  

A distância entre representantes e representados nas democracias modernas só 

não forma uma autocracia porque o governo se tornou mais fraco e mais limitado. O 

cidadão moderno legitima o governante e tem os mesmos direitos que, quando 

garantidos, dão poder ao cidadão e limitam o governante. Seguindo essa lógica, o autor 

formula a teoria de accountability política. Esta seria uma avaliação retrospectiva, 

principalmente quando se trata de representantes eleitos que não podem ser forçados a 

cumprir as promessas e programas enquanto estiverem no cargo, mas podem ser 

punidos por seus atos e omissões nas próximas eleições.  

A accountability limita e restringe o comportamento dos representantes se eles 

têm interesse em se reeleger. Arato (op. cit.) que defende o regime parlamentar, baseado 

em uma única câmara legislativa, afirma ser a accountability incompatível com um 

governo de coalizão porque neste a culpa pode ser dissipada entre aliados, defende 

prazos eleitorais curtos (de dois a três anos), de forma que seja fácil dissolver uma 

legislatura e não poderia haver limites para a reeleição, sendo que o Executivo responde 
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ao Parlamento e este aos eleitores. Para o bom funcionamento da accountability deve 

haver também o monitoramento crítico, ou seja, os eleitores precisam saber por quais 

atitudes o governo deve responder no meio de diversas alternativas políticas que 

poderiam ter sido escolhidas. Uma oposição parlamentar leal só pode atuar se houver 

debate livre, discussão e críticas que ultrapassem os contornos do parlamento e 

alcancem a esfera pública civil.  

Na concepção de Arato (op. cit.) esfera pública e sociedade civil existem 

conjuntamente, elas devem completar e complementar a accountability ao invés de 

substituí-la. De acordo com o autor, na era da mídia eletrônica a regulação pode e deve 

aumentar a visibilidade e o acesso de toda a pluralidade de grupos e de opiniões, assim 

como regras que garantem a igualdade de oportunidade política. Outro ponto observado 

por Bezerra (2008) é de que os novos recursos tecnológicos, como a Internet, poderiam 

ser meios alternativos (para avaliação e acompanhamento) ao sistema de punição da 

mídia comercial que atende a interesses particulares. 

Contudo, pesquisas recentes demonstram que o uso de novas tecnologias por si 

só não garantem um incremento na democracia. Wong e Welch (apud ROTHBERG, 

2008) realizaram estudos sobre governo eletrônico em 14 países para saber até que 

ponto houve melhoria da accountability. Uma das conclusões dos pesquisadores foi a de 

que governos autoritários podem ter a tendência de controlar e manipular as 

informações disponibilizadas nos seus websites, evidenciando, dessa forma, que a 

Internet pode ser usada para preservar o poder de tomada de decisão, ao invés de 

compartilhar essa capacidade. 

Luis Felipe Miguel (2005) traz os três problemas fundamentais da democracia 

representativa: em primeiro temos a distância entre governantes e governados, em 

segundo a formação de uma elite política que tende a querer permanecer no poder e em 

terceiro a diferença de interesses entre governantes e governados. De acordo com o 

autor, a solução mais comum das instituições democráticas para esses problemas se 

chama accountability. A accountability horizontal se refere ao controle que os poderes 

estabelecidos fazem uns sobre os outros. Contudo, a accountability política ou vertical é 

a que mais interessa à nossa análise. Ela se refere à prestação de contas que os 

governantes devem fazer para a população.  

O ponto principal desse sistema é a eleição, momento que efetiva os dois 

mecanismos principais da representação política democrática: o primeiro é quando o 

detentor da soberania, o povo, delega para um grupo determinado, seus representantes, o 
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poder de tomar decisões, e o segundo é a própria accountability. Contudo, o autor 

destaca que as esperanças colocadas na accountability vertical não se concretizam na 

prática por diversas razoes, tais como a complexidade das questões públicas e pouca 

qualificação e incentivo para exercer controle sobre a agenda. Isso levou, em várias 

democracias, ao desencanto com os mecanismos de representação, evidenciado por altos 

índices de abstenção eleitoral, declínio das lealdades partidárias e manifestações de 

alienação.  

Para Miguel (2005) a accountability política engloba não só a punição nas urnas 

pelo desempenho dos gestores, mas também a prestação de contas. Isso tudo depende de 

mecanismos institucionalizados, tais como eleições competitivas periódicas. Existem 

duas visões distintas de mandato na ciência política: o mandato imperativo e o mandato 

livre. O mandato imperativo é a ideia na qual o representante é apenas um delegado do 

povo, que deve expressar apenas as vontades de sua base. Já a visão do mandato livre, 

formulada por Edmund Burke no século XVIII, traz a ideia de que o representante tem 

quase total autonomia em relação aos representados, cabendo a estes o papel de 

passividade. Para o autor, é possível ver a accountability como um termo médio entre o 

mandato imperativo e o mandato livre.  

Dessa forma, o representante não estaria obrigado a exercer as preferências dos 

eleitores, porem idealmente deve decidir de acordo com o que decidiriam os 

governados, caso tivessem as condições necessárias para tomar suas próprias decisões 

(tempo, preparo e informação). O governante deve estar preparado para responder aos 

seus governados e estes devem decidir nas próximas eleições se as respostas foram 

satisfatórias.  

Dada essa formulação engenhosa, o autor traz os obstáculos para a efetivação 

desse modelo: o primeiro problema é que a representação política moderna é 

multifuncional, ou seja, como o mandato abrange diversas questões e processos de 

deliberação, fica muito difícil para o cidadão se informar e acompanhar esses processos, 

o custo de informação se torna muito alto e as pessoas dispõem de pouco tempo para se 

dedicar aos assuntos relacionados à política. Por conta dessa multifuncionalidade, 

surgem teorias que reduzem o significado de accountability, transformando o debate 

sobre alternativas políticas em mera impressão sobre as consequências da ação 

governamental na vida do cidadão, como na teoria de Downs; ou ainda limitam a 

accountability como forma de combater a corrupção, sem avaliação substantiva das 

políticas.  
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Essas estratégias buscam facilitar a aplicação da accountability, contudo 

esvaziam o sentido de democracia, já que deixam de lado a ideia de governo popular. Se 

a noção de governo popular for considerada, então haverão exigências maiores. Miguel 

(op. cit.) destaca ainda que para o bom funcionamento da accountability vertical deverá 

haver sanções institucionalizadas que se tornem efetivas sobre os representados, alem de 

acesso do cidadão a informações adequadas e não apenas sobre assuntos do mundo da 

política, mas também sobre o funcionamento da sociedade, e interesse dos mais 

diversos setores sociais pelos processos políticos.  

Atualmente os regimes democráticos conseguem realizar sanções através do 

voto, contudo normalmente falham nos demais quesitos. Dificilmente há acesso a 

informação de maneira plural, até mesmo pelos interesses por trás das grandes 

corporações midiáticas. Alem disso, de modo geral o interesse pela política também é 

baixo e mal distribuído pelos setores da sociedade. 

De uma maneira geral, com a chamada crise da democracia, surgem propostas 

inovadoras, tais como políticas afirmativas de inclusão, como é o caso das cotas de 

participação feminina nas eleições para o Executivo e o Legislativo no Brasil. De 

acordo com Miguel (2005) essas ações têm por objetivo tornar os governantes mais 

parecidos com os governados; garantir a pluralidade de vozes e perspectivas nos 

processos de tomada de decisão; aumento da força política de grupos historicamente 

deixados à margem e impedir a consolidação de uma elite política fazendo com que haja 

rotatividade no poder. Algumas críticas podem ser feitas nesse caso, dentre elas que o 

eleitor acabaria ficando limitado por uma representatividade previamente determinada, 

alem de correr o risco de diminuir a efetividade da ação governamental em estender o 

poder das burocracias estatais.  

Mas o autor destaca que a crítica mais importante aqui seria que, com a 

representação dependendo mais de cotas do que da vontade do eleitor, a responsividade, 

ou seja, respostas mais adequadas do governante às demandas da sociedade, estaria 

seriamente comprometida. Outro ponto que compromete a accountability, segundo 

Miguel, é o próprio mecanismo eleitoral: ser candidato à eleição ou reeleição não 

significa, necessariamente, que o político esteja preocupado com a vontade do cidadão 

comum, já que normalmente é a opinião dos “grandes cidadãos”, ou seja, aqueles que 

controlam as máquinas políticas locais, aqueles ligados aos grandes grupos de 

comunicação e financiadores de campanhas. Alem disso, o próprio sistema não garante 
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a participação efetiva, pois o voto do cidadão comum é mais um em meio a milhares, o 

que pode gerar descrença e passividade.  

Quanto ao sistema de cotas para aumentar a representação de minorias, o autor 

destaca que: 

Nesse sentido, é interessante o deslocamento proposto por Young (2000)21, que fala 

em “perspectiva social” em vez de “interesse”. O acesso de integrantes de grupos 

marginalizados às deliberações públicas é necessário não porque eles compartilhem 

das mesmas opiniões ou interesses, mas porque partem de uma mesma perspectiva 

social, ou seja, um local de onde se vê o mundo, vinculado a certos padrões, 

socialmente estruturados, de experiências de vida. A palavra é significativa: trata-

se de um ponto de partida, não de chegada. A ideia de perspectiva permite captar a 

sensibilidade da experiência formada pela posição do grupo, sem postular um 

conteúdo unificado (idem, p. 138-139). As mulheres, por exemplo, podem 

conceber de diferentes maneiras seus interesses – e esses interesses podem muito 

bem ser defendidos por homens. Mas elas trazem para a arena pública 

determinadas vivências comuns, vinculadas à posição subordinada que hoje 

ocupam nos diferentes espaços sociais, que dão forma a uma perspectiva que 

nenhum homem, por mais sensível que seja aos problemas femininos, é capaz de 

incorporar. Young está ligada a uma visão algo habermasiana de “democracia 

deliberativa”, que busca um ideal de diálogo desprendido e voltado para o 

consenso, cedendo pouco espaço à noção de interesse. Ainda assim, sua abordagem 

é importante, pois mostra que a necessidade da presença das minorias na arena 

política não é suprimida caso encontrem-se outras formas de proteger seus 

“interesses”, qualquer que seja a forma por que eles sejam concebidos. (MIGUEL, 

2005, p. 36) 

 

É importante ressaltar ainda que a representação política envolve três 

importantes aspectos: interesses, opiniões (valores) e perspectivas. Desse modo, para 

que a accountability funcione adequadamente é preciso que sejam criadas formas de 

empoderamento do cidadão comum, para que diferentes interesses e opiniões estejam 

presentes nas esferas de debate e decisórias. Quanto às perspectivas, estas precisam de 

presença política nas esferas decisórias. (Miguel, 2005) 

Muito tem se falado sobre reforma política para enfrentar a “crise” da 

democracia. Visando combater contradições do sistema, tais como corrupção, baixa 

adesão ao processo eleitoral, descrença do cidadão com assuntos do mundo público, 

escalada da violência, desigualdade social, distância entre governantes e governados, 

etc., vários teóricos colocam a accountability e, consequentemente a transparência e 

responsividade, como soluções viáveis para diminuir esses males e fortalecer o processo 

democrático. As demandas por reforma democráticas e fortalecimento da accountability 

passam pela abertura política que permita dar mais transparência às ações do Estado e 

controle do cidadão. Contudo, transparência já se tornou lugar comum na ciência 

                                                 
21 Iris Marion Young (2000). Inclusion and Democracy. Oxford : Oxford University. 
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política. Fernando Filgueiras (2011) critica essa noção de transparência e defende a 

noção de publicidade. 

Nesse sentido, o autor propõe uma teoria que vai alem da transparência para 

efetivar a accountability. Esta depende de um “princípio de autoridade democrática, 

mas exige uma arquitetura institucional em que a responsabilização de governantes 

frente aos governados seja aprimorada”. A accountability diz respeito a um conjunto de 

processos e valores diretamente ligados aos ideais de responsabilização e de controle 

dos governos. Dessa forma, a accountability se refere à legitimação e requer mais do 

que a transparência, requer “que as políticas, normas e diretivas postas pelo governo 

ocorram em condições de publicidade”. (FILGUEIRAS, 2011, p. 84)  

O princípio de publicidade de que trata o autor não deve ser confundido com 

transparência (informações e processos relacionados com políticas públicas). A 

publicidade, muitas vezes demanda a transparência, mas vai alem disso. A publicidade 

demanda que as políticas desenvolvidas pelo governo passem por um processo aberto 

de deliberação democrática e que as instituições sejam controladas não só por cidadãos, 

mas também por outras instituições. Em outras palavras, a publicidade significa vincular 

as decisões governamentais à “autoridade da cidadania”, seja através da participação 

política da sociedade, seja por meio de instituições de controle. O autor destaca que “no 

contexto de sociedades democráticas, a publicidade é a realização de decisões balizadas 

em uma razão pública, que é a razão da própria cidadania”.  

Para efetivar a política da publicidade é necessário que haja fóruns onde os 

cidadãos possam exercer publicamente sua razão através da ação discursiva, tendo 

assim, uma noção maior de autonomia. Isso permite que a accountability tenha um 

caráter mais democrático, ao passo que viabiliza uma “crítica da política no âmbito da 

esfera pública”. De acordo com o autor isso “oferece ao conceito [de accountability] 

uma dimensão normativa não abordada pela política da transparência”. (FILGUEIRAS, 

2011, p. 85/86) Nesse conceito, accountability promove um processo de julgamento 

pela cidadania e o exercício da autoridade democrática. Então, conciliando o conceito 

de transparência com o de publicidade, Filgueiras (op. cit.) formula uma teoria mais 

ampla de accountability, segundo o qual seria: 

O princípio institucional da democracia segundo o qual se exige o cumprimento 

dos seguintes princípios complementares: 1. a existência de um processo de 

justificação pública de políticas e decisões no âmbito de uma esfera pública 

inclusiva e autônoma; 2. a existência de um sistema de direitos que assegure, no 

limite dos direitos fundamentais, o status de participação na formação da vontade; 

3. a transparência de ações, políticas e decisões do governo no limite do processo 
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de justificação pública. Esses princípios complementares da accountability, por sua 

vez, exigem os correlatos da reciprocidade do discurso no plano de uma esfera 

pública inclusiva e da noção de responsabilidade política no nível do Estado 

democrático. (FILGUEIRAS, 2011, p. 87) 

 

Nesse modelo, o Estado deve justificar a tomada de decisões em fóruns públicos 

de discussão, fortalecendo assim a ideia de responsabilização. Para isso, se faz 

necessário a existência de uma esfera pública inclusiva, que seja capaz de abarcar 

diferentes públicos e não se restrinja às formas tradicionais de comunicação. Deve ainda 

garantir a reciprocidade do discurso daqueles que estejam interessados em participar do 

debate (todos tem o direito de serem ouvidos), buscando eliminar a tirania da opinião, 

ou seja, o pensamento hegemônico.  

Quanto à política da transparência, o autor destaca ainda que nem tudo deve ser 

revelado: alguns assuntos e documentos do governo devem ser mantidos em sigilo 

devido ao seu conteúdo, contudo, a decisão de não divulgá-los deve ser anunciada 

publicamente. A política da publicidade está diretamente ligada a compromissos morais 

e a responsabilidade tanto de cidadãos quanto de governantes. Dessa forma, a 

accountability está intrinsecamente associada à forte noção de “responsabilidade que 

não se restringe à mercantilização da política e a uma concepção de cidadão como 

consumidor passivo de bens públicos”. Esta exige uma compreensão politicamente 

Norteada de cidadão completo, ou seja, aqueles que sabem ouvir, se fazer ouvir e fazer 

ouvirem os outros. (FILGUEIRAS, 2011, p. 90) Dessa forma, no processo de 

participação política, a transparência é um dos ingredientes da política da publicidade.  

2.1.1 Accountability e eleições  
 

Para Manin, Przeworski e Stokes (2006) os governantes são controláveis 

mediante prestação de contas se os eleitores forem capazes de saber se as políticas 

adotadas foram adequadas ou não. Representação por prestação de contas ocorre quando 

os eleitores votam com a intenção de reterem os representantes somente quando eles 

agem em favor do interesse dos primeiros, e o representante escolhe políticas neces-

sárias para ser reeleito. A visão padrão de como funciona o mecanismo de prestação de 

contas baseia-se no “voto retrospectivo”.  

Nesse enfoque, os cidadãos estabelecem algum parâmetro de desempenho para 

avaliar os governantes. Os cidadãos votam contra os representantes a menos que 

satisfaçam certos critérios. Por outro lado, o governo, esperando ser reeleito e 

antecipando a regra de decisão dos eleitores, fará o que for possível para satisfazer tais 
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critérios. De acordo com os autores a prestação de contas induz à representação. Se os 

eleitores têm acesso a informações importantes para avaliar um governo, podem ser 

capazes de votar retrospectivamente. Se os custos de informações são muito altos e os 

eleitores não têm acesso a elas, então não são capazes de fazer uma boa avaliação. 

Mesmo que com a possibilidade ou não de acesso à informação por parte dos eleitores, 

os políticos podem, algumas vezes, escapar do controle.  

Quanto a essa questão da informação, os autores destacam que um problema do 

eleitorado é que eles só observam a mudança no seu bem-estar durante certo período e 

precisam, com essas informações, estabelecer bases para o futuro. Pode ser que os 

eleitores não consigam enxergar os benefícios futuros de uma determinada política, ou 

podem projetar para o futuro ou podem adotar a “intertemporalidade”, ou seja, esperam 

que o pior já tenha passado.  

Nesse modelo, enquanto os eleitores não conhecem aquilo que precisariam saber 

para avaliar os governos, os representantes sabem o que precisam fazer para serem ree-

leitos. Os autores (op. cit.) ressaltam que os eleitores são voláteis: podem decidir 

reeleger o representante com base no que desejem levar em consideração, incluindo a 

classificação para a Copa do Mundo, por exemplo, e podem mudar de ideia entre o 

inicio e o final do período de governo. Pelo menos nesse sentido, os eleitores são 

soberanos. 

Para os autores fica claro que, mesmo com todas as condições favoráveis, a 

eleição não é um instrumento suficiente de controle sobre os políticos. Os governos 

tomam milhares de decisões que afetam o bem-estar individual. E os cidadãos têm 

apenas um instrumento para controlar essas decisões: o voto. 

Pinho (2008), afirma que um governo eletrônico ampliado deve contemplar não 

só a prestação de serviços à população em geral, mas também deve buscar a oferta de 

informações que levem a transparência e a accountability política. Ele afirma que: 

A ampliação da visão de governo restrito tem o sentido de contemplar não apenas o 

que o governo disponibiliza aos cidadãos em termos de produtos ou serviços, mas 

também de ideias, posicionamentos e posturas ideológicos. Ainda que a 

disponibilização de produtos e serviços já expresse um posicionamento ideológico, 

ele pode estar mais pronunciado quando se amplia no sentido da manifestação de 

maior transparência, o que significa informações de mais qualidade e conteúdo, 

referentes a processos políticos. Do mesmo modo, a adoção de mecanismos de 

participação digital implica um governo baseado em maior interação com a 

sociedade, onde esta compartilha com o governo tarefas até então específicas deste. 

(PINHO, 2008, p. 474) 
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Pensando na transparência e em um Estado mais responsivo à sociedade, Pinho 

(op. cit.) destaca que a sociedade civil possui papel fundamental nesse processo. Cabe 

aos cidadãos ou movimentos sociais conferir e controlar as ações do governo e também 

ter uma posição mais propositiva. Não só o governo tem deveres quanto à transparência 

e responsividade.  

A sociedade civil também precisa agir e para isso precisa ser politicamente 

capacitada. Então a internet surge como um meio de facilitar a participação política do 

cidadão e do controle governamental. Contudo, não podemos ser ingênuos ao ponto de 

pensar que a tecnologia resolverá todos os problemas e criará a participação ou o 

controle social, mas se já existem mecanismos para isso, então ela pode facilitar sua 

consolidação.  

 

2.2  Accountability e Lei da Transparência no Brasil 
 

O Brasil tem passado por mudanças institucionais significativas no que se refere 

à gestão pública desde a década de 1990. Foram aperfeiçoados as regras e os processos 

institucionalizados de gerir a coisa pública, a função e o poder de acesso dos burocratas 

aos procedimentos de formulação de políticas públicas, alem de meios de controle da 

gestão, tais como a responsabilização fiscal e a accountability. Isso significa que tem 

ocorrido uma mudança que podemos chamar de positiva nos padrões de gestão 

governamental, com maior eficiência na elaboração e implementação de políticas 

públicas no âmbito de democratização do Estado. (FILGUEIRAS e ARANHA, 2011)  

Os autores destacam que a recente forma de gestão pública “reforçou o papel dos 

gestores, ampliando seu poder discricionário”. Diante dessa situação “defende-se o 

princípio da accountability como meio para diminuir os custos da delegação, dentre eles 

os custos da corrupção”. A accountability é entendida como o “princípio a partir do qual 

se responsabiliza o agente público perante o cidadão”. (FILGUEIRAS e ARANHA, 

2011, p. 356) 

Quando falamos do modelo de accountability política formulado por Arato 

(2002) devemos pensar também na aplicabilidade dele à realidade brasileira. A 

accountability diz respeito à responsabilização dos governantes pelas suas ações e 

omissões, à prestação de contas, à transparência e capacidade da sociedade de usar a 

informação para controlar e responsabilizar o governo. Para isso, precisamos de uma 
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sociedade onde o cidadão não delega todos os assuntos de política ao governo. No 

Brasil é muito comum a idéia de que o governo é o responsável por tudo, portanto ao 

cidadão comum não interessa saber o que está acontecendo no meio político, muito 

menos os processos de tomada de decisões e formulações de políticas públicas. A 

participação política se limita, muitas vezes, ao voto. Pensando nesse ponto, Pinho 

(2008) traz que: 

A democracia delegativa é definida como a situação em que o povo — tutelado — 

outorga plenos poderes a seu governante, que reforça seu papel de tutor. Na 

democracia delegativa, os eleitores conferem ao governante uma “procuração de 

plenos poderes”, enquanto nas democracias representativas os governantes estão 

amarrados às promessas de campanha devendo prestar contas de seus atos. A 

distinção entre esses dois tipos de democracia encontra-se na accountability: fraca 

(ou inexistente), nas democracias delegativas, e consolidada nas democracias 

representativas estáveis.  

 

Nas democracias representativas estáveis é possível encontrarmos tanto a 

accountability vertical, aquela que se refere ao processo eleitoral (participação dos 

eleitores) quanto a accountability horizontal, referente a uma rede de instituições com 

certa autonomia e capacidade de cobrar dos governantes suas responsabilidades e de ter 

papel punitivo, se for o caso.  

Pinho (op. cit.) resume a situação da accountability no Brasil como sendo fraca. 

Nosso país estaria em uma situação de fraca accountability, onde não há “pressão por 

parte da sociedade no sentido de maior transparência do Estado, e este se comporta de 

acordo com um modelo histórico de insulamento em relação à sociedade civil.” 

(PINHO, 2008, p. 478) Mas o autor não se coloca como determinista ou fatalista com 

relação à accountability:  

Pois à medida que a democracia se afirma como um valor universal (o que 

acontece principalmente no mundo ocidental), conforma-se uma pressão no sentido 

da afirmação de formas mais democráticas entrando em choque dialético com as 

formas mais tradicionais de dominação. Queremos dizer que a accountability é um 

processo em construção na sociedade brasileira, e não dá para esperar da noite para 

o dia uma mudança radical nos processos e na cultura política. (PINHO, 2008, p. 

479) 

 

A lei complementar nº 13122 de 27 de maio de 2009, a Lei da Transparência, 

determina novos dispositivos à Lei de Responsabilidade Fiscal, visando dar mais 

transparência à gestão fiscal de estados e municípios. A lei sancionada pelo ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva determina a disponibilização de informações 

referentes a orçamento e gestão fiscal em todos os níveis da federação, sendo passível 

                                                 
22 Ver a lei em anexo. 
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de sanção aquele que não o fizer. A lei reforça a participação popular no orçamento 

público e obriga todos os gestores a divulgar na internet, “em meios eletrônicos de 

acesso publico”, informações detalhadas e atualizadas para os cidadãos, sobre a 

execução orçamentária, ou seja, receitas e despesas de todos os órgãos dos três poderes 

da União: Executivo, Judiciário e Legislativo, (dos estados, municípios e do Distrito 

Federal). O prazo para o cumprimento da lei é até maio de 2010 para estados e 

municípios e distrito federal com mais de 100.000 habitantes; maio de 2011 para 

municípios de 50.000 a 100.000 habitantes e maio de 2013 para municípios com até 

50.000 habitantes. O portal da transparência23 do governo federal traz que:  

Conforme definido pela LC 131, todos os entes possuem obrigação em liberar ao 

pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, informações 

pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos 

de acesso público. Essas informações precisam estar disponíveis na rede mundial 

de computadores, não necessariamente em um Portal da Transparência, contudo, 

considerando as boas práticas, é desejável concentrar as informações em um só 

local. (...) A LC 131 determina o prazo de atualização e o conteúdo mínimo de 

informações sobre receita e despesa que devem ser divulgadas na internet. No 

entanto, boas práticas de promoção da transparência provam desejáveis a 

consideração de critérios de boa usabilidade, apresentação didática dos dados e em 

linguagem cidadã, possibilidade de download do banco de dados e canal de 

interação com os usuários. 
 

Esse é um dispositivo muito importante para garantir o acesso do cidadão à 

informações relativas aos gastos dos órgãos públicos, alem da possibilidade de uma 

maior participação da sociedade civil no processo orçamentário. A lei ainda não está em 

vigor em todos os municípios, contudo, vários órgãos e estados já se movimentaram no 

sentido de disponibilizar essas informações na internet. A Lei da Transparência pode 

ajudar e muito na diminuição da distância entre governo e cidadãos, mas claro, depende 

muito da forma como será usada e do monitoramento ao seu cumprimento. Somente 

mecanismos como esse podem fazer com que o cidadão comum e a sociedade civil 

monitorem as contas públicas e possam, talvez, realizar a accountability política. 

Outra lei sancionada no Brasil que diz respeito ao acesso à informação é a Lei nº 

12.25724, de 18 de novembro de 2011. A lei regulamenta o direito garantido pela 

Constituição Brasileira de acesso às informações públicas. Essa norma entrou em vigor 

em 16 de maio de 2012 e trouxe mecanismos que possibilitam, a qualquer pessoa, física 

                                                 
23 Disponível em: http://www.portaltransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-

complementar.asp#1. Acesso em 09/04/2012. 
24 Ver a lei em anexo. 

http://www.portaltransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp#1
http://www.portaltransparencia.gov.br/faleConosco/perguntas-tema-transparencia-lei-complementar.asp#1
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ou jurídica, sem necessidade de justificativa, o recebimento de informações públicas dos 

órgãos e entidades. 

A Lei vale para os três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, incluindo os Tribunais de Conta e Ministério Público. Entidades privadas 

sem fins lucrativos também são obrigadas a dar publicidade a informações relacionadas 

ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos. 

Tendo em vista a ideia de transparência, o Governo Federal sancionou a lei para 

garantir a efetividade do acesso à informação pública, observando que uma legislação 

sobre direito a informação deve observar um conjunto de padrões estabelecidos com 

base nos melhores critérios e práticas internacionais.  

Dentre esses princípios, podem ser destacados: o acesso é a regra, portanto, o 

sigilo é a exceção (divulgação máxima); o cidadão requerente não precisa dizer por que 

e para que deseja a informação (não exigência de motivação); as hipóteses de sigilo são 

limitadas e legalmente estabelecidas (limitação de exceções); o fornecimento de 

informação é gratuito para dar mais acesso, salvo quando há custo de reprodução 

(gratuidade da informação); a divulgação de informações de interesse coletivo  e geral é 

de iniciativa do Poder Público (transparência ativa); o estabelecimento 

de procedimentos e prazos que facilitam o acesso à informação é fundamental 

(transparência passiva). Todas as informações produzidas ou sob a guarda do Poder 

Público são públicas e, portanto, acessíveis a todos os cidadãos, ressalvadas as 

informações pessoais e as hipóteses de sigilo previstas em lei (como por exemplo, casos 

de segurança nacional). 

 

 

2.3  Formulação de políticas públicas 

 

Segundo Avritzer (2008), o Brasil deixou de ser um país com pouca participação 

da população mais desfavorecida economicamente e, ao longo do século XX, se 

transformou num dos países com maior número de práticas participativas. Ele destaca o 

Orçamento Participativo (OP) de Porto Alegre, que chamou a atenção para as novas 

práticas resultantes da democratização brasileira. O OP se estendeu para mais 170 

municípios e junto com ele surgiram outras formas participativas como os “Conselhos” 

e os “Planos Diretores Municipais”. Assim, com a nova constituição e democratização 
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brasileira, o país assiste a “uma infraestrutura da participação bastante diversificada na 

sua forma e no seu desenho”. (Avritzer, 2008, p. 44) 

No caso do OP, Avritzer (op. cit.) destaca que ele representa um desenho 

participativo de baixo para cima, sendo de acesso livre e aberto para os cidadãos, uma 

forma de gerar mecanismos de representação e  participação. Já os conselhos políticos 

são desenhos institucionais de partilha de poder, constituídos pelo próprio Estado e 

sendo formado por membros do governo e da sociedade civil. Os planos diretores 

municipais são considerados como desenhos institucionais de ratificação e solicitam 

audiências públicas obrigatórias. Todos esses novos desenhos institucionais 

demonstram um incremento na participação política brasileira e evidenciam uma forte 

tendência: a de processos deliberativos cada vez mais amplos e acessíveis à população 

antes completamente marginalizada dos processos de tomada de decisões políticas. 

Contudo, para Pinho (2008), mesmo que existam essas experiências bem-

sucedidas de participação popular em alguns processos políticos, não podemos ainda 

perceber o efetivamento de uma cultura participativa, continuando muito forte a forma 

autoritária, hierárquica e conservadora de governar.  

2.3.1  Políticas públicas e internet 
 

A chamada “terceira onda” de democratização25, como formulado por 

Huntington (1994), trouxe consigo uma vasta gama de instituições que promovem 

práticas deliberativas, onde o cidadão pode opinar e escolher sobre políticas públicas a 

serem adotadas. (WAMPLER, 2008) As “boas práticas” foram disseminadas por 

organizações internacionais de prestígio, tais como a ONU e o Banco Mundial, apoiadas 

na ideia de boa governança. Dessas “boas práticas” a que ficou mais conhecida no 

Brasil foi o Orçamento Participativo (OP), introduzido no país pela primeira vez pelo 

PT (Partido dos Trabalhadores) em 1989, na recente redemocratização, se propondo 

aumentar a justiça social, a responsabilidade e a transparência das instituições 

governamentais. A prática do OP se espalhou pelo Brasil até mesmo entre governos que 

não eram do PT.  

                                                 
25 De acordo com Huntington (1994) o mundo moderno passou por três ondas de democratização: a 

primeira onda (longa) de 1828 – 1926, com onde reversa de 1922 - 1942; a segunda onda (curta) de 1943 

– 1962, com onda reversa de 1958 – 1975; e a terceira onda a partir de 1974. Cada uma das ondas afetou 

diversos países e durante seu desenvolvimento algumas transições surgiram no sentido oposto (ondas 

reversas). Como a história não é linear, nem todas as transições aconteceram ao longo de uma mesma 

onda democrática e por isso muitas mudanças políticas não se encaixam em classificações temporais 

perfeitas. As duas primeiras ondas foram seguidas de ondas reversas, quando alguns países que haviam se 

tornado democráticos reverteram a ordem para um regime não democrático.  
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O programa brasileiro de Orçamento Participativo (OP) é um mecanismo de 

deliberação de grande alcance que foi promovido por governos municipais e por 

ativistas da sociedade civil que buscavam a elaboração de orçamentos públicos que 

contemplassem as principais demandas da sociedade por políticas públicas, criando 

assim uma administração mais responsiva, transparente e participativa. Esse tipo de 

iniciativa foi viável a partir do período de redemocratização brasileira devido à maior 

autonomia que estados e municípios receberam, o que deu espaço para prefeituras 

experimentarem novas formas institucionais de participação.  

Nesse período em que o país passava pela estruturação de uma nova democracia, 

grupos até então deixados à margem do processo político conseguiram vencer as 

eleições em grandes cidades brasileiras. O OP foi instituído no país pela primeira vez 

em 1989 na Prefeitura de Porto Alegre e amplamente aceito, já que entre 1989 e 2004 

mais de 300 prefeituras adotaram o sistema participativo, alem de cidades em mais de 

30 países. É claro que de início o OP foi vinculado ao modo do PT de governar, contudo 

ele foi adotado por prefeituras de diferentes partidos. (WAMPLER, 2008) 

O OP é um processo decisório que se dá através de assembleias que acontecem 

por todo o ano fiscal. Nelas os cidadãos, juntamente com funcionários da prefeitura, 

discutem e negociam sobre a forma como será utilizado o orçamento: em obras, 

reformas, educação, saúde, etc. Wampler (2008) faz uma análise sobre o OP no Brasil e 

afirma que este: 

É um programa inovador, pois suas regras promovem justiça social ao assegurar 

mais recursos para áreas mais pobres, ao encorajar a participação através da 

distribuição de recursos para cada uma das regiões do município em função da 

mobilização dos membros das respectivas comunidades e ao estabelecer novos 

mecanismos de responsabilização que acabam desvendando e inviabilizando 

procedimentos orçamentários obscuros. Nos casos em que o programa foi aplicado 

com mais sucesso, os cidadãos têm autoridade para tomar importantes decisões em 

relação às políticas públicas, o que realça seu potencial para transformar o processo 

decisório de base na política brasileira. (WAMPLER, 2008, p. 69) 

 

Sobre a efetividade do OP, Wampler destaca também que: 

Ainda que as mudanças mais ambiciosas esperadas e defendidas pelo PT e por seus 

aliados na sociedade civil não tenham se materializado, o OP foi reconhecido como 

um instrumento que levou as prefeituras a reestruturar seus processos tradicionais 

de formulação de políticas públicas e tornou-se parte de um pacote de reformas 

vinculado às práticas de “boa governança“ (...) recebendo atenção internacional 

quando as Nações Unidas o incluíram em uma lista das 40 melhores práticas na 

Conferência do Hábitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos), em 1996, em Istambul. (WAMPLER, 2008, p. 70) 
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Esse reconhecimento internacional do OP brasileiro fez com que o programa 

fosse adotado em diversas localidades não só aqui no Brasil como em várias partes do 

mundo, num período em que a sociedade civil em diversos países se torna mais ativa e 

questionadora, com ideias como transparência e boa governança, levando o debate de 

novas formas de participação e inclusão a uma escala global, principalmente através das 

novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), especialmente a Internet. 

Ainda nessa linha de OP, temos um caso em que o programa foi adaptado para 

ser realizado com auxílio da Internet, o que poderia garantir maior alcance e efetividade 

das demandas por políticas públicas: em Belo Horizonte foi experimentado o modelo de 

um Orçamento Participativo virtual, desenvolvido em 2006, paralelamente ao sistema 

tradicional. De acordo com Fernando Pimentel (PT), então prefeito de Belo Horizonte, 

dentro do projeto Rede URB-AL26, procurou-se desenvolver “estratégias de 

fortalecimento dos mecanismos de participação popular no âmbito da democracia 

representativa”. 27  

A prefeitura de Belo Horizonte organizou uma votação, a prova de fraudes, para 

que os eleitores escolhessem uma obra de grande porte para cada uma das nove regiões 

administrativas da capital, com orçamento disponível de R$ 11,25 milhões.  Esse tipo 

de iniciativa faz parte de uma estratégia que busca inserir cidadãos nas discussões sobre 

formulações de políticas públicas, viabilizando assim a maior participação política em 

sociedades complexas. (SAMPAIO; MAIA; MARQUES, 2010)  

Nesse sistema, cada eleitor podia escolher entre as obras disponíveis, não 

precisando escolher para todas as regiões. Uma característica interessante é a de que 

após o voto o eleitor podia saber quantos votos aquela obra já tinha até o momento. 

Pensando que a votação através da Internet poderia gerar exclusão, já que nem todos 

possuem acesso ao computador e à Internet, a prefeitura montou quiosques espalhados 

pela cidade para votação, sendo locais de fácil acesso e maior visibilidade nas 

comunidades, tais como escolas, centros comunitários, cooperativas. Alem de 

informações sobre as obras estarem disponíveis na web, o cidadão tinha acesso também 

a e-mail e fóruns de discussão nessa temática como mecanismos de participação online. 

 Contudo, toda essa estrutura não seria suficiente se a prefeitura não realizasse 

campanha de mobilização e divulgação do projeto, que ocorreu em diferentes mídias, 

                                                 
26 Programa de cooperação da Comissão Europeia que visa a aproximação das cidades e entidades da 

União Europeia e da América Latina, através de troca de experiências de políticas urbanas desde 1995, 

organizado em torno de redes temáticas sobre problemas urbanos. 
27 Disponível em: www.pbh.gov.br/noticias/redeurbal9/prefeitobh.pdf  

http://www.pbh.gov.br/noticias/redeurbal9/prefeitobh.pdf
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para alcançar diversos tipos de público: internet, televisão, rádio, cartazes, outdoors, 

jornais impressos, etc. Alem dessa divulgação feita pela prefeitura, é importante 

ressaltar a propaganda feita “boca-a-boca” pela população das regionais, tais como 

associações de moradores, comerciantes locais e igrejas. Várias pessoas, como forma de 

mobilizar a população, disponibilizaram pontos “alternativos” de votação com seus 

próprios equipamentos. (SAMPAIO; MAIA; MARQUES, 2010)  

O resultado foi que aproximadamente 10% dos eleitores votaram através da 

internet (172.938 participantes), número cinco vezes maior que os participantes do OP 

tradicional. Alem disso, de acordo com Bezerra (2008) é preciso investigar melhor o 

caso para saber se realmente a experiência do OP virtual incentivou a participação dos 

cidadãos e se as escolhas das obras foram de fato colocadas em prática. A prefeitura 

manteve o site do OP virtual de 2006 no ar, mas sem os fóruns de discussão e somente 

com algumas informações das obras.  

Em 2008 a prefeitura de Belo Horizonte retomou o projeto do OP virtual. Essa 

segunda edição contou com um site com um número maior de ferramentas e com 

informações completas sobre as obras, inclusive de impacto ambiental e com voto já 

aberto. O OP virtual de 2008 não era mais dividido por região, eram obras para toda a 

cidade na parte de trânsito, contando com orçamento muito maior que o anterior28. 

Alem de votar pela Internet, o eleitor também tinha disponível um número de telefone 

grátis para escolher uma das obras. Essa opção foi responsável por 10% do total de 

votos do OP virtual de 2008.  

Estruturalmente, a edição de 2008 representou melhorias de recursos 

tecnológicos: ilustrações com o “antes” e o “depois” de cada obra, vídeos que traziam 

explicações sobre os impactos de cada obra e a melhoria no trânsito, mapas virtuais de 

cada área onde seria feita a obra e dos locais de votação para facilitar o acesso dos 

cidadãos interessados em participar. E não só isso, mas o mais fundamental é que os 

recursos participativos também melhoraram: alem da reativação dos fóruns de 

discussão, era possível postar recados online sobre cada obra sem a necessidade de se 

cadastrar previamente e, em datas estabelecidas, foram feitos chats com os responsáveis 

da prefeitura para tirar dúvidas e ouvir críticas e sugestões. Ao final, 124.320 pessoas 

participaram do OP virtual, paralelamente ao tradicional, que contou com 44.000 

participantes. Em 2008 o número de eleitores que votaram no OP virtual foi menor que 

                                                 
28 Na edição anterior o orçamento era de R$ 11,1 milhões divididos para todas as obras. Em 2008 o 

orçamento era de R$ 22, 2 milhões para cada obra (total de cinco obras para toda a cidade).  
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o de 2006 (antes havia sido em torno de 10% do eleitorado, passando para 8% em 

2008). (SAMPAIO; MAIA; MARQUES, 2010) 

Sampaio; Maia e Marques (2010) analisaram a experiência do OP virtual em 

Belo Horizonte para saber em que grau havia funcionado o processo de discussão e de 

deliberação. Os autores concluíram que, quanto a ser mediador do debate e do processo 

de deliberação, a prefeitura sob o governo de Fernando Pimentel (PT) não tomou 

qualquer posicionamento ideológico de esquerda, nem mesmo houve menção ao PT ou 

ao prefeito Fernando Pimentel. Quanto ao debate, os autores concluíram que boa parte 

dos participantes dos fóruns online se posicionou e deu justificativa para suas opiniões, 

alem de ter sido um debate respeitoso na maior parte do tempo, alem de muitos 

buscarem se identificar (identificação era opcional).  

Contudo, não foi comprovado se o anonimato contribuiu para a igualdade da 

discussão. As ferramentas de discussão do OP virtual deram abertura e liberdade para os 

usuários se manifestarem. Os fóruns online tiveram adesão muito menor do que a 

postagem de comentários porque para o fórum era preciso fazer um cadastro, enquanto 

para deixar um comentário não era preciso sequer se identificar. Os autores destacam 

que “ao tratarmos do ambiente online, o registro e a identificação podem funcionar 

como aumentos para o custo da participação política”. (SAMPAIO; MAIA; 

MARQUES, 2010, p. 464)  

A agenda de discussões foi aberta e a prefeitura só a definiu quando colocou que 

todas as obras seriam viárias, mas não houve qualquer controle do governo para 

direcionar a discussão. A prefeitura contratou uma empresa para realizar a moderação 

dos fóruns, isso pode ser positivo porque impede o posicionamento ideológico por parte 

do moderador, contudo pode ser negativo porque a prefeitura deixa de usar esse espaço 

para interagir e conhecer melhor as necessidades da população, alem de demonstrar 

pouco interesse por isso (com exceção dos chats que contaram com a presença de 

técnicos da prefeitura). Um ponto importante observado pelos autores, sendo até mesmo 

uma das preocupações da nossa pesquisa, é se o espaço público de discussão é forte e se 

as demandas, críticas e sugestões resultam realmente em deliberação e formulação de 

políticas públicas, ou seja, se o que o cidadão posta no site é levado em consideração 

(no caso o espaço de discussão e não os votos em si). Os autores destacam que: 

Não há qualquer indicação, no site do OPD, de que o fórum ou a ferramenta de 

comentários sejam espaços fortes (empowered), isto é, não havia qualquer garantia 

de que as mensagens seriam consideradas ou sequer lidas e efetivamente 

consideradas pelos agentes institucionais.  Entretanto, o conteúdo das mensagens 
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evidencia que as pessoas agiram esperando que suas mensagens tivessem algum 

impacto, seja sobre os representantes políticos, seja sobre outros cidadãos. Mas há 

uma particularidade no Orçamento Participativo Digital. As ferramentas de 

discussão operaram lado a lado com a ferramenta de votação. Esta apresentou 

grande empowerment, já que o voto dos cidadãos era magnânimo na decisão da 

obra a ser aprovada. A importância do voto e o considerável empowerment dos 

cidadãos podem ter sido fatores para as ferramentas de discussão terem se tornado 

espaços fortes de discussão. (SAMPAIO; MAIA; MARQUES, 2010, p. 465)  

 

Quanto ao quesito de deliberação, os autores levam em consideração a premissa 

de que normalmente as pessoas estão mais dispostas a dizer o que pensam do que 

responder a outro comentário postado e assim dar prosseguimento ao debate. Nesse caso 

analisado não é estranho encontrar pouco diálogo, até mesmo pela forma como as 

mensagens eram colocadas no site: sem organização por tema e sem ter mecanismo de 

resposta direta a um comentário. O OP virtual pode não ter incentivado ou mesmo 

destacado a discussão, contudo ele conseguiu criar um espaço no qual ela pode 

acontecer. Dessa forma, mesmo não havendo intenso debate, é importante que o cidadão 

tenha um espaço em que possa se expressar. A prefeitura não deixou isso claro, mas 

essas mensagens podem vir a ser usadas para dar respostas aos cidadãos desse processo 

participativo.  

Os autores destacam que “uma possibilidade para institucionalizar a deliberação 

é captar falas que não são deliberativas em intenção e produzir dinâmicas que são 

deliberativas em função”. (SAMPAIO; MAIA; MARQUES, 2010, p. 473) Alem disso, 

a deliberação pode ter diversas tarefas, mas não precisa cumprir todas de uma vez. No 

caso apresentado pelos autores, é importante destacar que as deficiências servem de 

alerta para o aumento do grau de sofisticação das ferramentas discursivas e maior ação 

por parte do agente institucionalizado. O OP virtual é um bom exemplo de que 

processos de formulação de políticas públicas podem sim ser efetivados através da 

internet, podendo garantir uma democracia mais responsiva. Contudo, observamos que, 

principalmente em nosso país, esse tipo de mecanismo ainda precisa de incrementos, 

estando em uma fase embrionária. Quanto mais iniciativas desse tipo surgirem, mais 

sofisticadas e eficientes poderão se tornar. 

Passando para o tema dos portais eletrônicos governamentais, destacamos o 

trabalho de Silva (2005). Em seu estudo, o autor afirma que portais eletrônicos 

governamentais que possuem um grau mais complexo são aqueles que permitem a 

participação do cidadão no processo de formulação de políticas públicas. Para tal 

permitem a manifestação de opiniões do indivíduo ou de um determinado setor na 
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agenda de debates, fóruns online ou até mesmo a consulta púbica através da web.  Esses 

mecanismos permitem avaliar também a legitimidade de um governo, pois demonstra 

que este está disposto a conversar e ouvir as demandas de seus cidadãos, elegendo 

questões políticas essenciais (ROTHBERG, op.cit.).  

No caso brasileiro, Silva (2005) analisou os sites de 24 capitais buscando 

compreender o grau de democratização dos mesmos, de acordo com os seguintes 

estágios: o primeiro se refere a informação disponível e a prestação de serviços; o 

segundo leva em conta a coleta de opiniões e a transformação destas em políticas 

efetivas; o terceiro se refere à transparência e à accountability, o quarto fala sobre 

democracia deliberativa e o quinto e mais idealista se refere a democracia direta.  

Em sua análise dos portais eletrônicos Silva não conseguiu encontrar evidências 

de que as TICs venham sendo usadas de forma mais sofisticada, ou seja, a internet ainda 

não é um meio de ligação entre a sociedade civil e a produção efetiva de políticas 

públicas. Como dito anteriormente, quem sabe no futuro isso seja uma realidade. 

Em 2003 o Governo federal, através do Ministério de Planejamento, Orçamento 

e Gestão definiu diretrizes para o governo eletrônico no país29. O ponto número 4 das 

diretrizes diz que:  

A Gestão do Conhecimento é compreendida, no âmbito das políticas de governo 

eletrônico, como um conjunto de processos sistematizados, articulados e 

intencionais, capazes de assegurar a habilidade de criar, coletar, organizar, 

transferir e compartilhar conhecimentos estratégicos que podem servir para a 

tomada de decisões, para a gestão de políticas públicas e para inclusão do cidadão 

como produtor de conhecimento coletivo. (República Federativa do Brasil, 2003) 

 

Danilo Rothberg (2010) destaca que pelo menos na teoria essa diretriz do 

governo federal reconhece que não basta oferecer serviços pela internet, esta dever ser 

usada também para a “construção compartilhada de políticas públicas” (ROTHBERG, 

2010, p. 70) As diretrizes do governo eletrônico apontam para a necessidade de 

promover a participação política do cidadão. E o próprio Governo Federal, depois da 

elaboração dessas diretrizes, já realizou 45 consultas públicas pela internet nos mais 

diversos campos. As consultas através da web são “formas de construção compartilhada 

                                                 
29 As diretrizes são: 1) a prioridade do governo eletrônico é a promoção da cidadania; 2) a inclusão social 

é indissociável do governo eletrônico; 3) o software livre é um recurso estratégico para a implementação 

do governo eletrônico; 4) a gestão do conhecimento é um instrumento estratégico de articulação e gestão 

das políticas públicas do governo eletrônico; 5) o governo eletrônico deve racionalizar o uso de recursos; 

6) o governo eletrônico deve contar com um arcabouço integrado de políticas, sistemas, padrões e 

normas; 7) integração das ações de governo eletrônico com outros níveis de governo e outros poderes. 

Ver texto completo nos anexos. Disponível em: https://www.governoeletronico.gov.br/o-

gov.br/principios Acesso em: 27/05/12. 

https://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios
https://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br/principios
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de diretrizes de políticas públicas e legislações”. (ROTHBERG, 2010, p. 70) Essas 

consultadas funcionam assim: um setor do governo submete um texto para consulta pela 

internet e cidadãos ou setores da sociedade podem dar sua opinião sobre cada ponto 

colocado, sugerir mudanças e justificar o porquê, ver as outras opiniões a respeito e 

rever seus conceitos (ou não). Ou seja,  permite que o indivíduo ou um grupo participe 

ativamente da política.  

Entretanto, os gestores devem tomar cuidado para não colocar em pauta 

documentos e temas que dificultem a participação e devem criar mecanismos que 

resultem em respostas claras, ou seja, feedback para os cidadãos, o que não tem ocorrido 

nessas consultas públicas. Rothberg destaca que alguns pontos precisam ser observados, 

principalmente “se as contribuições foram efetivamente aproveitadas (e como), se o 

projeto de lei foi depois aprovado pelos parlamentares, qual foi o resultado de todo o 

processo etc.” (ROTHBERG, 2010, p. 71) Mais uma vez surge a questão de como é 

tratada a demanda que chega ao gestor, pois não basta abrir canais de discussão e 

disponibilizar meios de expressão se isso não resultará em políticas públicas efetivas. 

Em nossa pesquisa, alem de encontrarmos poucos meios de expressão, também não 

encontramos evidências de que as demandas dos cidadãos fossem, de fato, levadas em 

consideração. Se não existe esse feedback, “a credibilidade da consulta pode estar 

sujeita a questionamentos”. (ROTHBERG, 2010, p. 71) 

Rothberg destaca ainda que essa realidade que vivenciamos é bem diferente da 

encontrada em países onde esse tipo de ferramenta já é usado a certo tempo. Ele dá 

como exemplo o Reino Unido, onde a: 

Informação e quadros de interpretação abrangentes são fornecidos como meio de 

fundamentar a inserção política, que geralmente se dá através de fóruns mediados 

em torno de eixos definidos, cada qual com contextualização diferenciada, 

documentos preparados exclusivamente para fundamentar a participação e um 

complexo processo de feedback às contribuições – que geralmente são avaliadas, 

selecionadas com critérios transparentes e incorporadas ao texto legal em sua 

versão final (ROTHBERG, 2010, p. 71) 

Mesmo assim, o autor se mostra otimista com o cenário brasileiro e afirma que 

parece promissor se considerarmos o rápido aumento das consultas por meio da web nos 

últimos seis anos. Ele coloca questões que podem estar relacionadas com o entrave ao 

desenvolvimento desse tipo de consulta. Talvez o problema venha do desconhecimento 

do avanço das consultas online em outros países, alem de certa suspeita de que as TICs 

sejam de fato solução para todos os males da democracia (alguns veem com exagero o 
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potencial das tecnologias), sem falar no ceticismo diante de instituições tradicionais 

como as eleições e os partidos políticos.  

Isso se torna contundente numa realidade com tamanha exclusão digital e pouca 

habilidade com as novas tecnologias, apesar de ações bem sucedidas e da diminuição 

desses índices nos últimos anos como podemos observas nas pesquisas citadas 

anteriormente do CETIC e do Observatório das Metrópoles. Nesse sentido, o autor 

afirma que o aumento de dispositivos como esse “poderia contribuir para vencer o 

ceticismo a respeito do potencial das novas tecnologias de informação e comunicação 

na ampliação dos meios democráticos de formulação de políticas públicas de diversos 

setores”. (ROTHBERG, 2010, p. 72) 

Rothberg (op. cit.) destaca ainda que o Estado deve estabelecer instituições 

políticas básicas e um panorama de princípios que serve como guia do processo de 

deliberação, incentivando a convergência de julgamentos no âmbito da cooperação 

política. A “formulação compartilhada de políticas públicas” deve ser vista como 

ferramenta para aumentar o capital social. Pesquisas apontam que redes sociais que 

surgem por conta de uma consulta pública online podem continuar a receber 

contribuições e trocas de experiências mesmo após o fim do processo de deliberação.  

A fortificação de determinados setores sociais e suas demandas é um fator que 

vai alem do uso comum da tecnologia e que pode ser antecipado pelos gestores no 

momento em que planejam os mecanismos que serão utilizados em uma consulta 

pública online. Destacando o conceito de igualdade e justiça, a construção de uma 

sociedade mais participativa criaria a possibilidade de se reparar injustiças e aumentar a 

equidade social.  

Dessa forma, o pluralismo das sociedades democráticas pode ser mediado por 

instituições políticas que consigam, por um lado manter a diversidade e que, por outro 

lado definam um consenso em torno do que é prioridade para a gestão pública.  Por isso, 

no âmbito da deliberação via internet é importante que haja um mediador forte que 

conduza o debate para chegar ao consenso em torno da formulação de determinada 

política pública. Para que haja debate construtivo, é preciso que os cidadãos envolvidos 

estejam dispostos à cooperação. A liberdade, de acordo com Rothberg será afirmada na 

participação. Os meios de democracia digital que surgem se mostram como forma de 

aumentar a eficácia da gestão pública, atendendo com mais precisão às demandas da 

sociedade. 
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2.4 Participação política X Apatia política 

 

 

"Se existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Mas um governo assim 

perfeito não é feito para os homens". 

 

Jean-Jacques Rousseau 

 

2.4.1 O Problema da apatia e o custo de participar  

 

O termo participação hoje é usado hoje de forma mais generalizada, se referindo 

a uma grande quantidade de interpretações. Carole Pateman (1992) busca traçar um 

modelo da teoria da democracia participativa, trazendo diversas compreensões presentes 

na literatura e, dessa forma, fazer uma espécie de refinamento de maneira a delimitar a 

pesquisa. Para pensarmos um pouco em participação não poderíamos deixar de lado 

Jean-Jacques Rousseau. Pateman destaca Rousseau como sendo o teórico por excelência 

da participação.  

A principal função da participação é educativa, considerando educação num 

sentido mais amplo. O sistema ideal é concebido para desenvolver uma ação 

responsável, individual, social e política, como resultado do processo participativo. O 

cidadão aprende a pensar num contexto mais amplo que seus interesses individuais e 

que o interesse público e privado. Quando o sistema participativo é estabelecido, ele se 

torna autossustentável, porque as qualidades que ele exige dos cidadãos ele mesmo cria 

e estimula.  

Assim, quanto mais o cidadão participa, mais se torna apto para tal tarefa. Para 

Rousseau, liberdade é a obediência à lei, é na participação que ela se concretiza. Tanto a 

sensação de liberdade quanto a liberdade aumentam com a participação na tomada de 

decisões porque dá ao indivíduo um grau bem real de controle sobre o curso de sua vida 

e sobre a estrutura do meio em que vive. A participação permite ainda que as decisões 

coletivas sejam aceitas mais facilmente pelo indivíduo, alem de ter a função de integrar 

o cidadão isolado à comunidade. Contudo, o próprio Rousseau (1997) afirma que uma 

democracia verdadeira, ou seja, composta dos elementos que ele coloca como 

fundamentais, nunca existiu, nem existirá. Dentre os impedimentos, pode-se destacar, 

como citado anteriormente, a limitação do tamanho do Estado, que deve ser pequeno 

para que os seus membros possam se encontrar facilmente e que se conheçam uns aos 

outros, a simplicidade dos costumes, para que não haja muita discordância e problemas, 

alem da limitação do luxo e a igualdade de fortunas. Uma crítica que Bobbio (1997) faz 
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ao homem total rousseauniano (aquele que participa dia e noite para exercer seus 

deveres de cidadão) é de que ele é a outra face da mesma forma ameaçadora do estado 

total: por isso muitas vezes o estado rousseauniano foi interpretado com totalitário em 

contraposição ao estão liberal. 

De outro lado temos que o problema da apatia e da despolitização, para 

Schumpeter (1976), pode ser explicado pelo déficit informacional dos cidadãos, sendo 

que a decisão de não participar da política pode ser vista como racional, ou seja, o 

cidadão avalia o interesse que tem e decide ficar de fora do processo, já que os custos da 

informação e da participação são altíssimos. O homem opera no mundo em função do 

próprio interesse, pois ninguém está interessado no próximo, o homem não é altruísta. O 

autor destrói o “homem rousseauniano”, aquele capaz de juntar sua vontade a dos 

outros, formando a vontade geral. Ele descarta ainda os princípios universalistas da 

democracia defendidos por Rousseau: igualdade, fraternidade e liberdade. Para 

Schumpeter o mundo perfeito e harmonioso não existe. 

Carole Pateman (op. cit.) rebate a teoria de Schumpeter em “Capitalismo, 

socialismo e democracia” (1976), na qual autor, mais um da linha elitista, se coloca 

contra o conceito de democracia como teoria dos meios e fins. Para ele, a democracia 

não é mais que um método de seleção de lideranças para o governo, ou seja, a escolha 

da elite que governará. Para que o método democrático funcione é preciso certas 

condições, tais como liberdades civis, liberdade de opinião, unanimidade de interesses, 

entre outros.  

O sufrágio universal não seria uma necessidade e as únicas formas de 

participação do cidadão seriam através do voto para a escolha do líder e a discussão. A 

participação não tem papel importante na teoria schumpeteriana. Para o autor o cidadão 

comum não tem capacidade cognitiva para entender assuntos de política por isso a 

participação deve ser limitada e um pequeno grupo deve governar e manter os arranjos 

institucionais funcionando. Pateman (op. cit.) critica essa visão, porque a não-

participação serviria para manter o sistema representativo e a estabilidade das elites que 

se sucedem no governo. 

Katz (1997) faz uma análise da teoria de Joseph Schumpeter, fazendo uma 

contraposição com outro pensador, Bentham. Para Bentham as pessoas possuem 

capacidade de pensar racionalmente sobre assuntos relacionados à política. Já para os 

liberais modernos, isso inclui Schumpeter, isso não ocorre. Para estes, os cidadãos 
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possuem um déficit cognitivo e não conseguem entender assuntos do meio político, são 

desinformados e conduzidos por forças não racionais, por paixões.  

Assim, para os schumpeterianos, o problema central da democracia não é o 

sufrágio universal, já que se o cidadão comum não tem capacidade cognitiva, é apático, 

é melhor que fique de fora do processo. O importante é garantir que todos que desejam 

participar, tenham oportunidade de fazê-lo. Nessa concepção a democracia se resume 

em “o poder do povo ativo”. Podemos ter, dessa maneira, duas implicações da 

incompetência ou déficit cognitivo do cidadão médio ou comum: em primeiro, o povo 

não pode e não deve se autogovernar. Podem no máximo reagir às decisões tomadas em 

outro nível.  

A liderança aqui desempenha um papel fundamental, já que os líderes precisam 

de ampla margem de manobra para conseguir governar. Para Schumpeter, é preciso ter 

eleições frequentes, mas elas não precisariam ser realizadas em tão curto espaço de 

tempo quanto Bentham propôs, para não desgastar tanto as lideranças em relação à 

opinião do eleitorado. A ideia se fundamenta na premissa de que os eleitores são 

capazes de julgar os resultados das políticas aplicadas, contudo os líderes precisam de 

tempo suficiente para produzir resultados.  

A segunda implicação é o fato de ser preciso ter alguma forma de proteção 

contra os apelos dos demagogos. Uma solução apontada poderia ser um processo de 

recrutamento das elites, em que cada geração de novos líderes políticos fosse 

selecionada por seus predecessores através de um rigoroso processo. Nesse sentido, os 

líderes partidários teriam a função fundamental de evitar a entrada na carreira política 

daqueles que fossem considerados inaptos ou corruptos para essa atividade. 

Katz (op. cit.) afirma que diversas críticas podem ser feitas aos teóricos elitistas 

como Schumpeter. Seus discípulos se defendem alegando que são meramente realistas. 

Outro ponto apontado por eles é de que, enquanto eles falam de um papel limitado para 

os cidadãos comuns, a atividade política e a influência de cada um não são limitadas por 

esse modelo, mas sim pelas escolhas que cada eleitor faz, sendo a escolha de participar 

ou não (cada um avalia se quer bancar os custos de participar e se informar e decide 

então ficar ou não de fora do processo). 

Na mesma linha de pensamento de Schumpeter, podemos destacar a visão de 

Philippe Breton (2006). O autor toma como orientação para seu trabalho considerar que 

os dispositivos democráticos estão a nossa disposição em todas as instâncias, nós é que 

decidimos não usá-los, muitas vezes por falta de competência para tal tarefa. Mesmo 
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assim, o autor não afirma que as instituições são perfeitas e que funcionam muito bem. 

Muitas melhorias podem ser realizadas para organizar os dispositivos políticos 

decisórios. Outra questão apontada por Breton é pensar porque os dispositivos 

existentes muitas vezes funcionam de forma precária e não respeitam as normas do 

debate democrático e por isso são abandonados.  

Ainda de acordo com Breton, a “democracia participativa” é uma boa opção, 

mas não deve ser vista como “ilusão” político-eleitoral. Criar dispositivos que abarquem 

mais amplamente os cidadãos é uma boa alternativa, contudo isso pode esbarrar na 

“questão do savoir faire” (técnicas). (Breton, 2006, p. 86) Não basta criar alternativas 

se elas servirem para perpetuar as antigas competências. É preciso observar o uso que se 

faz das instituições. Alem disso, o autor questiona o que é praticar a democracia, porque 

muitos não sabem do que ela trata. Há também a diferença entre o discurso do que é 

democrático e o que se faz na realidade.   

Observa-se que muitas pessoas fazem calorosas alocuções sobre os ideais 

democráticos, mas que nas suas ações práticas são autoritárias e dominadoras. Breton 

questiona ainda a noção de cidadania. Para ele, “ser juridicamente cidadão não significa 

ser competente para praticar a democracia.” (Breton, 2006, p. 97) No sistema 

democrático, cada pessoa é uma autoridade pública, ou seja, cada um é convocado a 

tomar sua parte na soberania. Portanto, ser cidadão implica na autoridade sobre a coisa 

pública e ser legalmente apto para isso. Todavia para julgar e decidir sobre o destino do 

bem público é preciso ter profundo conhecimento, ou seja, habilidade. A competência, 

dessa forma, ultrapassa o sentido da técnica do savoir faire, as competências 

democráticas se referem:  

À capacidade pessoal de um ator de utilizar essas técnicas em relação a uma 

finalidade mais global que inclui uma consciência da legitimidade dessa ação, um 

conhecimento profundo do contexto no qual ela se desdobra, mas também um 

reconhecimento específico do outro, com base na simetria, e finalmente a renúncia 

à violência no debate. Todas essas condições permitem uma articulação entre o 

nível da ideologia política democrática e o das práticas. (BRETON, 2006, 99) 

 

Para alguns autores, o dilema da participação se deve à falta de espaços públicos 

de deliberação adequados a ação da sociedade civil, o que poderia ser incrementado 

com a expansão das TICs e da chamada democracia eletrônica. Segundo Gomes (2007) 

as fronteiras desse termo não são muito precisas, pois resulta do encontro de duas 

dimensões que por si só já não são muito exatas: a democracia e as tecnologias digitais. 

Assim, o autor define que: 
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(...) ‘democracia digital’ usualmente é feita referência a um montante muito amplo 

de experiências, iniciativas e práticas políticas relacionadas à ideia ou às 

instituições da democracia, na medida em que tais experiências, iniciativas e 

práticas se apoiam em dispositivos, ferramentas e recursos das tecnologias digitais 

de comunicação e informação. (GOMES, 2007, p.1) 

 

Assim, as novas tecnologias de informação e comunicação (TICs), podem 

auxiliar nessa fusão de democracia e meios alternativos de expressão, tais como a 

Internet. Segundo Castells (1999), as TICs poderiam ser meios pelos quais se daria a 

manutenção das relações entre os agentes e as instituições envolvidas nos processos de 

tomada de decisões, tanto em âmbitos locais, quanto regionais e transnacionais.  

 

2.5 Declínio da participação política 
 

 

Em “Democratic Phoenix: reinventing political activism” (2002), Pippa Noris 

nos traz um estudo sobre o declínio do ativismo, seja ele através da participação 

eleitoral, partidária, em associações, petições e outras formas. A autora tenta buscar 

respostas que possam explicar o fenômeno da diminuição da participação cívica: será 

que os canais entre as instituições políticas e os indivíduos enfraqueceram? Uma das 

respostas a essa pergunta poderia estar na teoria da modernização: tendências sociais 

comuns, como a elevação no padrão de vida e expansão das oportunidades educacionais 

poderia levar ao fortalecimento da participação, mas também ao seu enfraquecimento, a 

passagem de instituições tradicionais e/ou rurais para instituições típicas de sociedades 

modernas e urbanizadas teria um grande impacto na democratização e na vida política.   

A autora critica essa teoria, porque contem a ideia de linearidade, ou seja, todas 

as sociedades deveriam passar por essa etapa, e eurocentrismo, ou seja, esse modelo 

explica bem países da Europa e os Estados Unidos, mas não servem para todas as 

sociedades, já que cada uma tem sua própria história e aspectos culturais. Essa teoria, de 

acordo com Noris, é determinista e o modelo é insuficiente para sociedades não 

ocidentais. Outra crítica feita pela autora é que desenvolvimento urbano não implica 

necessariamente em maior participação política ou desenvolvimento democrático. Noris 

destaca também que algumas vertentes acreditam que o engajamento cívico é moldado 

pelo Estado, que cria variáveis institucionais que possibilitam a participação política. 

Outra vertente acredita que o engajamento cívico é determinado pela estrutura 

socioeconômica.  
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A autora destaca também que o engajamento em atividades relacionadas a 

partidos políticos diminuiu, contudo, outras formas de engajamento cívico surgiram. 

Com isso pode-se concluir que o ativismo social não está morto, pois novas formas 

participativas surgiram gerando uma pluralidade. Muitos acreditam que a participação 

vem enfraquecendo, o que não está correto: o que há é uma transformação nas relações 

e nas formas de engajamento cívico. Mas afinal, qual o motor do engajamento cívico? 

Pressupõe-se que participação política seja benéfica para a democracia. A partir da 

década de 1980, outros pontos também ganharam importância, tais como questões 

ecológicas, feministas, etc. Essas questões, tradicionalmente, costumam ficar de fora do 

debate de instituições como os partidos políticos.  

Para tentar elucidar a questão do engajamento cívico, Noris traz a ideia de 

capital social: cria um terreno mais fértil para a democracia. São redes entre os 

indivíduos, através de normas sociais que os ligam, os associam. Redes de confiança e 

reciprocidade. Mas será que os indivíduos que compartilham esse capital social acabam 

levando isso também para outros aspectos da vida social? Essa normatividade, esse 

conjunto de valores, ultrapassa para outras instâncias da vida social? Até que ponto o 

capital social é capaz de afetar a democracia? Como mensurar a diferença de valores, os 

diferentes tipos de capital social nas diversas democracias? A autora faz uma série de 

perguntas e questiona a validade do capital social.  

Esse termo primeiro foi desenvolvido por Bourdieu e depois trabalhado por 

Robert Putnam. Dependendo do ponto de vista, o capital social pode ser visto como 

algo positivo ou negativo. Assim, as regras sociais são importantes para gerar nos 

indivíduos sentimentos de pertencimento e previsibilidade da vida social. Quanto mais 

fortes os laços sociais, maior o capital social. Este facilita a boa governança, já que 

indivíduos participativos são mais atentos às ações do governo. O bom governo 

promove condições de engajamento e participação política.  

Noris traz também que houve um aumento da política de protesto, diferente do 

tipo tradicional. Os novos movimentos sociais são organizações mais amplas, fluídas, 

transnacionais. A política de protesto é uma nova forma de associativismo. 

Tradicionalmente, os movimentos sociais faziam “espetáculos de rua”. A internet veio 

para alterar essa lógica, transformando os movimentos em transnacionais graças a 

rapidez de difusão da informação. Dessa forma, a autora destaca que o ativismo político 

continua importante, contudo agora ele aparece em outras formas, como é o caso da 

política de protesto. 
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 Quanto a questão do capital social, Noris conclui que as redes sociais e a 

confiança, quando são combinadas num único índice, o capital social é forte e 

relacionado com indicadores de desenvolvimento social e democrático. Contudo, se os 

dois componentes são tratados de forma separada, o que determina o processo de 

fortalecimento da democracia é a confiança. O capital social é mais evidente nos países 

nórdicos, europeus e Estados Unidos, e menos evidente nos países pós-socialistas, 

asiáticos, africanos e latino-americanos. A democracia como valor é uma criação 

justamente desses países onde o capital social é maior. A dificuldade desse tipo de 

estudo é comparar certos aspectos de países nórdicos ou europeus com as chamadas 

“sociedades em desenvolvimento”. Por isso criar um índice que meça isso é 

complicado.  

Além disso, países em desenvolvimento tiveram um aumento na participação 

política, mas isso não se dá necessariamente de maneira linear ou contínua. Pode haver 

uma troca entre velhas e novas formas de participação, tendo a curva uma tendência a se 

estabilizar, até mesmo porque com a modernização há também a estabilização da 

população. Esse seria o “platô” da participação: seria um teto, o nível máximo para o 

crescimento da participação.  

Quanto a essa transformação de que trata Noris, também podemos destacar o 

trabalho de Robert Putnam (2000). Em “Bowling Alone”, o autor trata da transformação 

da relação dos Norte-americanos com a política e o governo. Se comparar com a sua 

própria trajetória, podemos perceber que a participação nos Estados Unidos diminuiu. 

Dessa forma, o autor destaca que houve um declínio na participação eleitoral já a partir 

dos anos 60, nas eleições presidenciais, mesmo comparando com o sul do país, onde a 

luta pelos direitos civis foi mais intensa.  

Já que milhões de pessoas foram incorporadas ao eleitorado, o autor se questiona 

quem são essas pessoas que, mesmo podendo, deixam de votar. Na tentativa de explicar 

esse fenômeno o autor destaca duas possibilidades. A primeira é o fenômeno 

intrageracional: as pessoas mudaram os seus hábitos, sendo isso em curto prazo. A 

segunda é o fenômeno intergeracional: mudanças sociais, como a moralidade, visões 

mais liberais e tolerantes que ocorrem em médio prazo.  

Quanto a essa questão, podemos destacar que as pessoas hoje, apesar de terem 

muito mais acesso à informação e à educação, possuem menos interesse em assuntos 

relacionados ao mundo da política e conhecem muito menos o funcionamento das 

instituições políticas, se comparadas com gerações anteriores. Apesar do grande 
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desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e surgimento de plataformas 

inovadoras como a internet, o que vemos hoje é o predomínio pela busca de informação 

ligada ao entretenimento.  

As gerações mais velhas têm maior interesse por assuntos de política e mesmo 

assim, destaca Putnam, a participação diminuiu. Os partidos políticos se transformaram 

em máquinas mais profissionais e com menor militância nas ruas e nas campanhas. Esse 

fenômeno também pode estar ligado ao declínio da participação política juntamente 

com o descrédito das ideologias. Com os partidos profissionalizados, têm maior 

importância as competências técnicas do que a militância voluntária. Isso acaba gerando 

uma relação de “consumidor e fornecedor” entre eleitor e partido político.  

O autor destaca ainda que o ativismo partidário hoje é muito menor se 

comparado com as décadas de 1970 a 1990. Podemos notar que hoje as campanhas 

eleitorais são acompanhadas pela TV e pela Internet, mantendo o eleitor mais distante 

do processo. Assim, Putnam destaca que a participação que envolve engajamento cívico 

diminuiu significativamente, como em associações, escolas, igrejas e atividades 

comunitárias. Já a participação que diz respeito ao indivíduo teve um declínio menor. 

O autor ressalta o trabalho de Tocqueville sobre a democracia na América: 

participação local como motor da sociedade Norte-americana e desenvolvimento 

democrático. Mesmo séculos após o trabalho pioneiro de Tocqueville, ainda são fortes 

os laços da sociedade Norte-americana. Para sobreviverem, as associações se tornaram 

profissionais, com maior organização administrativa e jurídica, com maior autonomia 

assim como os partidos políticos modernos. As pessoas participam, mas não há um 

vínculo regular, assíduo, ainda mais com o aparecimento das novas tecnologias de 

informação e comunicação. Podemos destacar também um declínio na participação em 

associações de pais e mestres. Isso se deve à integração da mulher ao mercado de 

trabalho e aumento da jornada de trabalho.  

Com a correria da vida moderna falta tempo para esse tipo de atividade. Há sim 

um maior envolvimento dos cidadãos americanos com associações profissionais, grupos 

étnicos e esportivos. Além disso, as novas gerações dedicam muito menos tempo para 

atividades voluntárias e mesmo a religião perdeu espaço no incentivo ao capital social. 

As participações comunitária, religiosa e no trabalho são os pilares da participação 

cívica. Embora a religião seja central na vida americana, de fortalecimento de valores 

morais, há um grande declínio no número de membros e no comparecimento, além do 

menor recrutamento.  
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Putnam está preocupado em descobrir o que matou o engajamento cívico. 

Alguns fatores podem explicar o fenômeno: mudança na estrutura familiar, aumento no 

número de divórcios, famílias monoparentais, aumento do estado de bem-estar social 

tirou a iniciativa individual e laços comunitários, diminuição do lazer com a família e 

amigos, economia global, pressões de tempo e dinheiro, TV e internet que 

individualizaram o entretenimento e mudanças geracionais.  

Com tudo isso, podemos perceber que não há um fator que explique o menor 

engajamento cívico, mas há um conjunto de razões que, associadas, levam a 

individualização da sociedade e ao desengajamento cívico. Para o autor o desafio está 

em reestruturar a América comunitária do século XIX através do reforço dos laços, 

tornando as instituições mais favoráveis ao capital social e incentivar os indivíduos a se 

conectarem mais às suas famílias e amigos.  

Os padrões no ciclo de vida no comportamento social são causados por três 

fatores: demandas familiares, diminuição da energia e forma da carreira. Diferentes 

formas de engajamento têm seu auge em diferentes estágios da vida. Pode-se pensar que 

com o passar do tempo os idosos tendem a participar menos, mas não é que estudos 

mais recentes apontam.  

Para Putnam, fatores históricos podem explicar a queda da participação em 

determinadas gerações: a crise de 1929, a Segunda Guerra Mundial. Os efeitos visíveis 

de desengajamento entre gerações têm dois fatores importantes: em primeiro, o aumento 

de matrículas nas universidades no pós-guerra foi um impulsionador cívico que 

antecipou o que poderia ter sido um declínio catastrófico na participação social e 

política.  A longa geração cívica (1910 – 1940) não chega no seu auge até a década de 

1960. Depois disso, há um número significativo de geração “pós-cívica” que chega a 

idade adulta, diluindo e suplantando o engajamento cívico de amostras mais velhas.  

O autor destaca a diferença entre duas gerações: os “Baby boomers”, nascidos 

após 1945 e “Geração X”, nascidos após 1965. Essas duas gerações cresceram muito em 

relação à população geral e isso, juntamente com as diferenças cívicas entre as 

sucessivas gerações, é o mais importante fator para explicar o colapso do engajamento 

cívico nas últimas décadas.  

Putnam afirma que os anos de diminuição do capital social nacional são os anos 

de aumento da geração “pós-cívica”. Essa geração que experimentou o aumento da 

expectativa de vida e da divisão do capital social americano agora fica fora de cena: 

mesmo os membros mais jovens dessa geração se aposentaram no final do século. 
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Assim, a análise do autor leva a crer que a crise do engajamento cívico tende a 

continuar nos Estados Unidos da América (EUA).  

Então, fica constatado que existem diferenças entre gerações no que diz respeito 

ao engajamento cívico. Mas quais são as causas disso? O declínio é incrementado 

também por fatores como crise econômica e alto índice de suicídio. A sucessão de 

gerações, no entanto, não contribuiu igualmente a todas as formas de desengajamento 

cívico e social. os declínios na freqüência à igreja, a votação, interesse político, as 

atividades em campanhas, filiação associativa, e confiança social são atribuíveis quase 

inteiramente a sucessão geracional.  

Nestes casos, a mudança social é impulsionada em grande parte pelas diferenças 

de uma geração para outra, não alterando os hábitos do indivíduo. Em contrapartida, os 

declínios em várias formas de bate-papo, como jogos de carta de baralho e 

entretenimento em casa, são atribuíveis principalmente a mudanças em toda a 

sociedade, como pessoas de todas as idades e gerações tendem a afastar-se dessas 

atividades. Os declínios nas reuniões do clube, jantares com a família e amigos, boliche, 

pic-nic, visita a casa de amigos, etc., são atribuíveis a uma complexa combinação entre 

mudança em toda a sociedade e substituição de gerações.  Um conjunto de forças afetou 

os americanos de todas as idades ao longo das últimas décadas. 

Concluindo, o autor destaca que muito do declínio do engajamento cívico 

americano durante o último terço do século XX é atribuível à substituição de uma 

geração cívica não usual por várias gerações (seus filhos e seus netos) que estão menos 

envolvidos com a vida em comunidade. Especulando sobre as razões dessa forte 

descontinuidade geracional, o autor é levado a concluir que as dinâmicas do 

engajamento cívico nas últimas décadas foram moldadas em parte por hábitos sociais e 

valores influenciados pelo grande cataclismo global do meio do século. O autor destaca 

que, contudo, não é o seu argumento de que a guerra mundial é uma condição 

necessária ou um meio louvável com o objetivo de reinserção cívica.  

 

2.6  Participação versus representação 
 

De acordo com Norberto Bobbio, em O futuro da democracia: uma defesa das 

regras do jogo (1997), nos últimos anos, a exigência de uma maior democracia significa 

que a democracia representativa seja apoiada ou até mesmo substituída pela democracia 

direta. De acordo com Bobbio, essa exigência não é nenhuma novidade, Rousseau já 
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falava que a soberania não pode ser representada, portanto, o povo inglês julga que é 

livre, mas está enganado, porque depois da eleição do parlamento, volta a ser mero 

escravo.  

No entanto, Rousseau admitia que uma verdadeira democracia, como idealizada 

por ele, nunca existiu e nem existirá porque requer uma série de características muito 

difíceis de serem reunidas: primeiro um estado muito pequeno, "no qual ao povo seja 

fácil reunir-se e cada cidadão possa facilmente conhecer todos os demais"; em segundo, 

"uma grande simplicidade de costumes que impeça a multiplicação dos problemas e as 

discussões espinhosas"; "uma grande igualdade de condições e fortunas" e por último, 

"pouco ou nada de luxo". (Bobbio, 1997, p. 41)  

Como bem sabemos um estado nestas condições ideais para a democracia, 

imaginado por Rousseau, está cada vez mais difícil de ser concretizado. Mesmo assim, 

Bobbio afirma que o alargamento da democracia representativa e a instituição da 

democracia participativa não são inviáveis. Quando o autor fala em democracia direta 

ou participativa não está pensando em um modelo onde todos decidam tudo: isso em 

sociedades industriais complexas seria materialmente impossível.  

O cidadão total (que participa de tudo) pode ser encarado como um estado total: 

“para os dois tudo é política, ou seja, a redução de todos os interesses humanos aos 

interesses da polis, a politização integral do homem, a resolução do homem no cidadão, 

a completa eliminação da esfera privada na esfera pública, e assim por diante.” (Bobbio, 

1997, p. 42)  

Quanto à democracia moderna, Bobbio afirma que: 

(...) podemos dizer que o que acontece hoje quanto ao desenvolvimento da 

democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de 

democracia, mas deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda 

tradicionais de democracia, como é a democracia representativa, de novos 

espaços, isto é, de espaços até agora dominados por organizações de tipo 

hierárquico ou burocrático. 

Deste ponto de vista, creio que se deve falar justamente de uma verdadeira 

reviravolta no desenvolvimento das instituições democráticas, reviravolta 

esta que pode ser sinteticamente resumida numa fórmula do seguinte tipo: 

da democratização do estado à democratização da sociedade. (BOBBIO, 

1997, p. 55) 

 

Ainda no campo Representação versus participação, Egler (2008) afirma que 

essa oposição é antiga. O antagonismo entre democracia representativa e democracia 

direta se coloca ao longo dos processos históricos e tem sido objeto de reflexão de 
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diversos autores. A autora considera que a democracia direta, da qual fazem parte 

intensamente o conjunto de cidadãos, tem suas limitações, na medida em que há uma 

apropriação do direito da palavra por aqueles que detêm o poder sobre a ação 

discursiva.  

Nesse debate, nem sempre é possível obter mais equidade no processo de 

tomada de decisões, dada essa maneira de representação; ao passo que a democracia 

representativa seria um meio possível de transferir a responsabilidade da decisão para 

outro, que seria o responsável por representar os interesses da coletividade. Egler 

destaca ainda que o que se deve pensar é que a política e a sua concretização são 

exercícios que devem ser de responsabilidade do corpo social. O surgimento de redes 

sociotécnicas possibilita novas formas de interação, processos que produzem 

possibilidades de participação até então não imaginadas. 

Rothberg (2008) destaca que as instituições governamentais possuem papel 

decisivo para implementar canais de debate e participação. A participação é 

fundamental para a deliberação e a renovação da democracia. Quanto ao conceito 

habermasiano de esfera pública, Rothberg destaca que no seu modelo de democracia 

deliberativa “é condição necessária para a obtenção de legitimidade que o exercício do 

poder e a organização das principais instituições sociais sejam o resultado do 

procedimento de deliberação na esfera pública”. (ROTHBERG, 2008, p. 153) 

 A democracia deliberativa defende que a legitimidade das decisões políticas 

tenha sua origem nos processos de discussão, levando em consideração a pluralidade, a 

igualdade de participação, autonomia e o bem comum de seus cidadãos. Dessa forma, 

há uma reorganização na lógica do poder tradicional. Pensando nesse modelo, não há 

necessariamente a oposição entre participação e representação, como é comum 

pensarmos. Ao contrário, analisando as experiências brasileiras de orçamento 

participativo, o autor conclui que a democracia representativa pode ser fortalecida 

através do exercício da participação. O mesmo vale para a participação on-line. Nessa 

visão, temos que os cidadãos podem deixar de ser apenas consumidores de políticas 

para se tornarem “sócios” delas, tendo “responsabilidades e obrigações”. (Rothberg, 

2008, p.153) 

Moura (2008) traz o debate sobre os novos espaços de deliberação no Brasil, 

apoiado no fortalecimento da sociedade civil. Aproveitando esse tema, é importante 

destacar a definição de sociedade civil trazida por Cohen (2003). A autora destaca que 

sociedade civil é uma esfera onde ocorre interação social distinta das esferas da 



87 

 

economia e do Estado, caracterizada por três fundamentos distintos: pluralidade (rede 

transnacional com diversos atores sociais), publicidade (opinião pública mundial – 

novas tecnologias de comunicação) e privacidade (liberdade de novos arranjos 

familiares e pessoais, novas ralações de gênero). Cohen ressalta que a moderna 

sociedade civil “autônoma” surgiu a partir de processos de constituição e mobilização 

independentes, pois ela se institucionalizou por meio de leis e direitos subjetivos que, ao 

mesmo tempo, estabilizaram a caracterização social.  

Dessa forma, surgimento da sociedade civil aconteceu concomitantemente ao 

desenvolvimento do moderno Estado soberano. Isso significa que foi a conexão do 

Estado ao direito e o desenvolvimento da soberania e do constitucionalismo jurídico 

interno que possibilitaram o aparecimento desse modelo em três fundamentos. O 

nascimento de uma sociedade política (constitucionalismo + governo representativo) 

que seja responsiva e responsabilizável e de uma sociedade jurídica independente foi 

fundamental para a separação entre o Estado moderno, a sociedade civil e a economia 

de mercado.  

A autora destaca ainda a amplitude do conceito que engloba uma gama variada 

de organizações, tais como ações cívicas, associações de trabalho voluntário, ONGs, 

grupos de defesa de direitos humanos e movimentos sociais transnacionais. Partindo 

desse conceito mais amplo de sociedade civil, alguns autores destacam que a atuação 

dessas organizações é fundamental para fortalecer e incrementar a democracia.  

Contudo, é preciso ter cautela quando se coloca a sociedade civil de um lado 

como “herói” e o Estado de outro como o “vilão”. Muitos autores centram suas análises 

nessa dicotomia e Moura (2008) destaca a fragilidade de tal compreensão que não 

consegue dar conta de traçar os limites de cada lado por serem muito fluidos. Essa 

leitura seria a de um Estado autoritário e uma sociedade civil democrática. Dessa 

maneira, as formas de associativismo tendo a capacidade de autonomia poderiam 

garantir que as necessidades e as influências da sociedade determinassem a agenda no 

âmbito de tomada de decisões político-administrativas.  

Nesse ponto de vista, não mais a sociedade civil estaria subordinada aos mandos 

e desmandos do Estado e da economia de mercado. Moura (op. cit.) destaca ainda que 

partindo desses pressupostos vários autores trabalham com a perspectiva de que quanto 

maior a participação da sociedade civil nos processos decisórios maiores as chances de 

grupos subalternos terem suas demandas atendidas, diminuindo a desigualdade social e 

a pobreza, consequentemente fortalecendo a democracia. É uma visão otimista da 
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influência (benéfica) da sociedade civil nos processos políticos. Contudo Lavalle, 

Houtzager e Castelo (2006) fazem uma crítica a essa visão, já que os autores que a 

defendem normalmente enaltecem as práticas participativas esquecendo que são 

permeadas por representatividade. Assim, os autores ressaltam: 

Curiosamente, essas agendas centradas em dinâmicas societárias para pensar a 

reforma da democracia têm prestado pouca ou nenhuma atenção às transformações 

da representação, e, em geral, têm- lhes passado desapercebido o papel dos atores 

da sociedade civil enquanto atores que realizam funções de representação política. 

Isso, a despeito de as inovações institucionais participativas terem estimulado, na 

prática, o engajamento de diferentes atores da sociedade civil, cuja participação 

(representando alguém) não raro é juridicamente estatuída em termos de 

representação. (LAVALLE, HOUTZAGER e CASTELLO, 2006, p. 77) 

 

Apesar da complementaridade que existe entre participação e representação, 

visões extremistas colocam os dois em lados opostos. De acordo com os autores não são 

comuns teorias “que têm formulado explicitamente uma conexão entre transformações 

da representação e novas funções políticas de representação assumidas por atores 

societários” (LAVALLE, HOUTZAGER e CASTELLO, 2006 p. 77)  

Os temas sociedade civil e participação aparecem como pontos fundamentais em 

teorias de reforma da democracia: transparência e controle social das instituições 

políticas, ou seja, accountability, do fortalecimento e empoderamento da sociedade na 

gestão pública, da democracia deliberativa também nas literaturas da democracia 

participativa e da própria sociedade civil. Os autores destacam que normalmente essas 

teorias estão bloqueadas para a compreensão da possibilidade de se perceber as ações 

dos atores sociais e os processos participativos em termos de representação política. 

2.7  Legitimidade da deliberação 

 

De acordo com John Dryzek (2004) a democracia deliberativa parece, à primeira 

vista, impossível, ao menos na medida em que sua legitimidade está, para alguns, no 

fato da participação da totalidade afetada pelas decisões em questões. Contudo, o autor 

destaca que na realidade essa totalidade ou sua maioria parece não participar, ficando a 

democracia deliberativa vulnerável no quesito legitimidade. 

Para começar a pensar em soluções para essa questão, o autor coloca que de 

início deve-se “colocar os problemas em termos de direito, capacidade ou oportunidade 

universais para deliberar, em vez do exercício efetivo daquele direito, capacidade ou 

oportunidade, torna a democracia deliberativa mais plausível.” (DRYZEK, 2004, p. 42) 
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Para a legitimidade da deliberação, destaca o autor, é condição fundamental a 

oportunidade de todos de participarem da deliberação. 

Ele coloca a esfera pública (modelo de Habermas) como o local mais importante 

para o processo deliberativo e conceitua este como um “intercâmbio ou disputa 

multifacetados entre discursos dentro da esfera pública”. (DRYZEK, 2004, p. 42) 

Afirma ainda que a própria legitimidade do processo discursivo é assegurada na medida 

em que os resultados produzidos na coletividade são responsivos ao balanço de 

discursos que concorrem entre si na esfera pública, sendo esse balanço passível de 

controle difuso e competente. 

 

 
2.7.1 Deliberação como a competição de discursos 

 

De acordo com o autor, para se encontrar a solução para o problema da 

legitimidade da democracia deliberativa, é preciso evitar a perspectiva da economia 

deliberativa e deve-se “desvincular a ideia de legitimidade de uma contagem de cabeças 

de indivíduos refletidamente consencientes (reais ou imaginários).” (DRYZEK, 2004, p. 

48) A abordagem do autor se baseia na concepção de democracia discursiva com ênfase 

na competição de discursos dentro da esfera pública. Essa esfera pública é, na visão do 

autor, em qualquer tempo o lugar que abriga uma constelação de discursos. 

Pensando nisso, Dryzek (op. cit.) destaca sua definição de discurso (em temos 

não-habermasianos) como sendo uma forma de compartilhar e compreender o mundo 

fixado à linguagem. Assim, o discurso sempre trará consigo noções de juízo, certas 

aptidões e predisposições. Qualquer discurso terá em seu âmago um enredo com valores 

e opiniões.  Por isso, pode-se afirmar que o teor de qualquer política pública, não 

importando o tempo ou o lugar, depende muito do peso relativo desses discursos. 

A ideia central da democracia deliberativa, à qual Dryzek (op. cit.) defende, é a 

de que “pretensões em favor de ou contrárias a decisões coletivas requerem justificação 

àqueles submetidos a essas decisões nos temos que, mediante reflexão, esses indivíduos 

possam aceitar”. (DRYZEK, 2004, p. 51) Isso consegue rebater as críticas feitas ao 

modelo deliberativo de limitação da participação da totalidade no processo. 

Dryzek (op. cit) traz ainda o conceito de legitimidade discursiva: esta é 

“alcançada quando uma decisão coletiva for consistente com a constelação de discursos 

presentes na esfera pública, na medida em que esta constelação seja submetida ao 
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controle refletido de atores competentes.” Essa perspectiva é acompanhada da 

delimitação do conceito de opinião pública, sendo este o resultado temporário da 

“competição de discursos na esfera pública conforme transmitido ao Estado (ou a 

autoridade transnacional).” (DRYZEK, 2004, p. 52)  

É importante destacar que é praticamente impossível abarcar, em qualquer 

decisão, todas as diversas demandas que surgem da constelação de discursos. Em um 

mudo de discursos concorrentes, o consenso entre todas as demandas só seria viável se 

estes discursos fossem fundidos, o que é improvável e não desejável, já que isso 

eliminaria as diferenças. E são as diferenças que possibilitam a deliberação. 

Alias, Dryzek (op. cit) destaca que a ideia de consenso vem sendo rebatida, 

meso por aqueles simpatizantes da teoria habermasiana, que já teve o consenso como 

foco na situação ideal de fala. O autor defende a ideia de “acordos exequíveis”, sendo 

aqueles onde a anuência pode ser garantida em relação aos custos de ação por diversos 

motivos. Esses acordos variam quanto ao seu alcance na constelação de discursos. 

Quanto maior o alcance, maior a legitimidade do discurso. 

A constelação de discursos deve estar aberta ao controle popular, o que traz a 

ideia de modernidade reflexiva. Para que uma decisão coletiva tenha legitimidade, ela 

precisa estar sujeita à aceitação daqueles que serão afetados por ela, sendo sujeitos 

capazes de refletir e deliberar, não necessitando a totalidade, muito menos limitar o 

número de participantes. Dryzek (op. cit.) destaca que “a qualquer tempo, a constelação 

de discursos pode ser enredada pelos muitos ou pelos poucos, ou mesmo por nenhum.” 

(DRYZEK, 2004, p. 54) O número de participantes deve mesmo variar ao longo do 

tempo e de acordo com as temáticas.  

Para garantir o controle popular das deliberações, o autor defende que é 

fundamental o papel das redes30. As redes são bem interessantes quando se pensa na 

competição democrática discursiva na esfera pública, porque estas atraem para a 

deliberação, públicos diversos que trabalham com as regras da igualdade, transparência, 

respeito e reciprocidade. 

Podemos destacar ainda que nenhuma decisão pode responder totalmente às 

demandas de todos os discursos concorrentes, visto que, como já destacamos 

anteriormente, o consenso não é possível na realidade e nem desejável. Dryzek (op. cit) 

destaca ainda que: 

                                                 
30 Um rede, de acordo com o autor, não tem organização central e nem hierarquia de organização. 
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A democracia não tem que ser uma questão de contagem de cabeças, mesmo 

cabeças deliberantes. Nem tem que ficar confinada às instituições formais do 

Estado ou à superfície constitucional da vida política. (...) A legitimidade pode ser 

buscada (...) na ressonância de decisões coletivas junto à opinião pública, definida 

em termos de um resultado provisório da competição de discursos na esfera 

pública. (...) Alem do mais a legitimidade pode ser alcançada de uma forma que 

satisfaça a limitação básica da economia deliberativa. Mas devemos falar de 

legitimidade discursiva apenas na medida em que aquela competição possa ser 

empenhada por uma ampla variedade de atores competentes. Diferentemente de 

outras propostas de legitimidade deliberativa, ao final não importa se em qualquer 

tempo o número de tais atores é grande ou pequeno. (DRYZEK, 2004, p. 58) 

 

Partindo das ideias defendidas por Dryzek (op. cit) podemos pensar em um 

modelo de participação política nas decisões referentes à elaboração de políticas 

públicas que dê oportunidade de participação de grupos ou indivíduos interessados. Isso 

possibilitaria ao Estado ser mais responsivo à sociedade. Alem disso, uma maior 

interatividade entre sociedade civil e governo exige também maior oferta de 

informações e mecanismos de transparência. Um governo interessado na participação da 

sociedade, provavelmente deve se ocupar também de manter disponíveis informações 

claras e acessíveis sobre as ações governamentais. 

Tanto os canais de deliberação (sobre políticas públicas), interação ou de contato 

(para que sejam conhecidas as demandas da sociedade), quanto oferta de informações 

(que pode viabilizar a accountability política e a transparência da gestão) são questões 

que podem ser viabilizadas através da internet. Já destacamos aqui o potencial de 

incremento da democracia que a internet possui, mas, como também já colocamos, ela é 

apenas uma ferramenta e isso depende do uso que dela é feito.  

Podemos ter tecnologias muito avançadas, contudo elas não servirão para 

potencializar o ambiente democrático se os governos continuarem usando a web como 

propagador de discursos e práticas tradicionalistas. Não basta investir apenas em oferta 

de serviços pela internet (que também tem seu valor) ou usar os sites governamentais 

para propaganda político-partidária ou para divulgar apenas as “boas ações” de cada 

governo: é preciso investir na participação, principalmente em questões relativas à 

elaboração de políticas públicas, ofertar informações e disseminar a transparência 

administrativa. 

Muitas sociedades restringem a participação política ao momento eleitoral. 

Outras dão maior oportunidade para intervenção da sociedade civil. Dependendo do 

caso, a sociedade civil pode ser mais ativa ou mais afastada das decisões políticas. O 

maior ou menor interesse em participar pode se dar por diversos motivos, como já 
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tratamos. Dentre eles, pode ser motivado pela falta de espaços de deliberação e, aliado a 

isso, a falta de interesse pela simples falta de uma cultura de participação. 

Como já vimos o tema da participação política gera controvérsias pelas diversas 

correntes de pensamento. Não pretendemos de forma alguma abarcar todas elas, isso 

seria tarefa impossível. Destacamos algumas para tentar discutir e contrapor pontos de 

vista, buscando Nortear o problema de pesquisa da nossa dissertação. Todos os temas 

abordados ajudaram na delimitação do nosso problema.  

Podemos afirmar que o presente trabalho se ocupa primordialmente à 

investigação da existência de formas de participação nos processos de formulação de 

políticas públicas, interação entre governantes e cidadãos, oferta de informações e 

transparência administrativa dos governos estaduais brasileiros das duas regiões com o 

maior e com o menor PIB. Faremos uma analise comparativa para saber se existe 

relação entre o uso da internet de modo a favorecer a participação, accountability e 

transparência, com maior ou menor concentração do PIB. 

Acreditamos que não é necessária a participação ou interação de toda a 

sociedade, como destacou Dryzek (op. cit), mas é fundamental que existam canais 

participativos, seja para uma parcela maior ou menor da sociedade. Existem diversos 

tipos de participação e oferta de informações e transparência. Por isso é fundamental 

destacar que no presente trabalho enfatizamos as relações entre sociedade civil e 

governo, mediadas via web (sites oficiais dos governos).  

A questão central é esclarecer de que forma os cidadãos ou grupos da sociedade 

civil podem fazer parte da discussão sobre elaboração de políticas públicas, colocando 

em prática o que Dryzek (op. cit) conceituou como constelação de discursos, através de 

mecanismos ofertados pelos sites dos governos estaduais de São Paulo, Espírito Santo, 

Pará e Roraima (uma participação diferente do momento de eleição); de que forma os 

sites em questão disponibilizam informações que permitam a avaliação e possível 

responsabilização do governo e mecanismos de interação com a sociedade; alem de 

saber em que grau os governos selecionados priorizam a transparência de suas gestões. 

Das diversas formas de mediação da participação dos cidadãos, a nossa pesquisa 

se detém nos mecanismos ofertados pelos governos estaduais por meio de seus portais 

oficiais. Uma delimitação dessa pesquisa se refere à verificação da existência ou não 

dessas ferramentas digitais de participação política, tendo em vista os potenciais de 

incremento democrático via web que já tratamos anteriormente. 
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Nesse momento, devido à delimitação da pesquisa por se tratar de uma 

dissertação de mestrado, não investigaremos de que forma os governos tratam as 

demandas da população: se, quando há a possibilidade de participação nos processos de 

formulação de políticas públicas, as demandas são realmente consideradas ou a 

possibilidade de participação, quando existe, é apenas figurativa (não resultam em 

políticas públicas de fato, não sendo o estado responsivo à sociedade).  

Também não consideramos nessa pesquisa se as informações oferecidas pelos 

agentes políticos estudados contribuem efetivamente para o monitoramento crítico e a 

fiscalização dos governos, já que isso envolveria outras questões, tais como análise de 

discurso e alcance das informações na sociedade civil. Delimitamos nosso tema em 

investigar se os governos estaduais em questão oferecem alguma possibilidade de 

participação nos processos de formulação de políticas públicas, se ofertam canais de 

informação via web e se possuem mecanismos que propiciem a transparência de suas 

gestões. 

Acreditamos que a oferta de mecanismos participativos, de informações e de 

recursos para a transparência administrativa, deve ser pensada em uma perspectiva 

maior de mudança das estruturas das instituições governamentais, objetivando 

incrementar a relação e a diminuição da distancia entre governo e sociedade civil. Para 

se alcançar esse ideal, ponderamos que os atores responsáveis por conduzir tal processo 

de mudança tenham em vista a necessidade de se promover uma maior oportunidade de 

participação, responsividade e transparência. Salientando que deve haver ferramentas de 

participação e informação via web, sem esquecer que também é primordial a 

capacitação e estimulação para que a sociedade, ou alguns setores dela, se envolva nos 

assuntos do mundo da política. 

Por fim, definimos e relacionamos alguns impasses para a concretização do 

conceito de accountability política; observamos diversos aspectos da participação 

política e algumas razões para seu declínio. Vimos também que a internet pode ser um 

meio de incluir a sociedade, não em sua totalidade, em processos de formulação de 

políticas públicas, sugerindo demandas ou até mesmo participando da tomada de 

decisões. Depois da discussão dos conceitos principais delimitamos o nosso problema 

de pesquisa. A seguir, temos o detalhamento da metodologia utilizada nesta pesquisa. 
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Capítulo 3: Metodologia 

 

Toda forma de investigação científica é qualitativa, se considerarmos o fato de 

que tentam estabelecer uma qualidade a um determinado objeto de estudo quando o 

reproduzem ou o reconstrói, ou quando tentam compreende-lo. A mera quantidade não 

quer dizer nada se não vier acompanhada de alguma qualidade, já que os dados não 

falem por si só, eles precisam de uma teoria para verificar ou não uma ideia elaborada 

anteriormente. (BRICENÕ-LEÓN, 2003) 

Neste capítulo colocamos os objetivos da pesquisa, as hipóteses iniciais, como 

foi feita a pesquisa quantitativa, as variáveis utilizadas na coleta de dados e a pontuação 

que ponderamos para fazer a análise comparativa entre as regiões Norte e Sudeste. 

3.1  Objetivos  

 

Com a delimitação do nosso problema de pesquisa, podemos afirmar que o 

objetivo do presente trabalho consiste em compreender, através de revisão bibliográfica 

pertinente aos temas estudados, discussão teórica e coleta de dados diretamente nos 

portais selecionados: (i) quais são os mecanismos ofertados pelos governos estaduais 

tendo em vista a possibilidade da sociedade se envolver nos processos de formulação de 

políticas públicas, (ii) se existe a oferta de informações que podem possibilitar a 

accountability política e  (iii) a transparência da gestão. 

3.2 Hipótese 

  

A utilização das novas tecnologias no âmbito dos executivos estaduais se dá de 

acordo com um modelo de Estado focado em processos de deliberação multilateral, os 

quais considera prioritariamente a perspectiva dos próprios gestores públicos e o 

investimento em ferramentas offline tais como arquivos físicos, salas de espera, contato 

presencial e similares. 

Para desenvolver a hipótese inicial da pesquisa levamos em conta uma ampla 

revisão bibliográfica acerca dos temas: participação política, accountability política, 

formulação de políticas públicas, transparência, dados sobre a internet no Brasil, as 

redes sociais e uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TICs). 

Buscamos autores com discussões mais atualizadas que pudessem contribuir 

substancialmente para a formulação da hipótese. 
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A seguir temos as etapas utilizadas em nossa pesquisa. 

 

1. Revisão bibliográfica; 

2. Desenvolvimento de formulário de coleta de dados; 

3. Pesquisa quantitativa: coleta de dados nos sites dos estados selecionados (Portal 

Geral e secretarias); 

4. Tabulação dos dados; 

5. Análise dos dados com base nas hipóteses iniciais e nas principais referências 

teóricas. 

6. Conclusão (considerações finais). 

3.3  A pesquisa quantitativa 

 

Decidimos por um recorte econômico com base na grande disparidade 

econômica que marca as regiões do país. Aliado a essa desigualdade econômica, 

certamente também encontraremos desigualdades de infraestrutura e acesso à recursos 

tecnológicos. Por isso selecionamos duas regiões: Sudeste, com o maior PIB do Brasil e 

Norte, a região com o menor PIB nacional. Dentro de cada região elegemos os estados 

com o maior e o menor PIB. A seguir temos os estados analisados e a quantidade de 

sites visitados para coleta de dados (84 no total): 

 

Quadro 3: Unidades da Federação analisados – Regiões Norte e Sudeste 

Região Unidade da 

Federação 

Endereço Eletrônico Quantidade de sites 

Norte Pará  http://www.pa.gov.br  Portal Geral e 23 secretarias 

Roraima http://www.rr.gov.br  Portal Geral e 11 secretarias 

Sudeste São Paulo http://www.saopaulo.sp.gov.br  Portal Geral e 26 secretarias 

Espírito Santo http://www.es.gov.br  Portal Geral e 20 secretarias 

Fonte: IBGE, Contas Regionais do Brasil 2002-2005, divulgada em Dezembro/2007. 

 

Como já citamos, acreditamos que as diferenças econômicas e de infraestrutura 

das regiões pode ter influência no uso que os governos fazem de seus websites oficiais. 

Para testar as hipóteses iniciais levantadas anteriormente fizemos uso de uma pesquisa 

quantitativa, com base na coleta de dados nos sites em questão, através de formulário de 

coleta previamente determinado31, englobando questões relativas aos seguintes grupos 

                                                 
31 Ver apêndice.  

http://www.pa.gov.br/
http://www.rr.gov.br/
http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.es.gov.br/
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de variáveis: “Relação com o público e oferta de informações”; “Interação com o 

público e processos decisórios” e “Transparência administrativa”. Esses macroconjuntos 

foram pensados de forma a verificar a existência ou não de mecanismos que 

possibilitem (a) realização da accountability política; (b) intervenção da sociedade nos 

processos de formulação de políticas públicas e interação com o cidadão principalmente 

por meio das redes sociais; (c) transparência da gestão através de dados relativos à 

gastos e arrecadações. Para testar as nossas hipóteses iniciais, investigamos cada site 

dos portais estaduais (Portal Geral e secretarias), verificando a existência ou não das 

variáveis dos três macroconjuntos detalhados a seguir. 

 

 

I. Relação com o público e a oferta de informações 

 

Esse conjunto de variáveis contém informações sobre os mecanismos de 

accountability horizontal e vertical. A presença dessas variáveis nos sites poderia ajudar 

a sociedade a fazer o monitoramento das ações governamentais e, a partir disso, avaliar 

o desempenho dos governantes, podendo estes ser responsabilizados de forma positiva 

ou negativa nas próximas eleições. Pensamos em mecanismos que aumentem a oferta de 

informações ou que facilitem o acesso a elas. Fazem parte deste conjunto as seguintes 

variáveis: 

1. Ouvidoria ou análogo: Presença de mecanismo que permite ao visitante saber se 

existe o cargo de ouvidor (equivalente ao ombudsman - o funcionário do 

governo que recebe e investiga as reclamações dos cidadãos contra os órgãos da 

administração pública). Canal que permite ao cidadão denunciar ou reclamar da 

má prestação de algum serviço da administração, com intuito de melhorar a 

gestão. Nesse momento não investigamos se, havendo a presença de ouvidoria, 

ela funcione de fato e dê encaminhamento e solução para as denúncias e 

reclamações da sociedade. 

2. Contatos para denúncias: ferramenta que permite ao visitante denunciar ao 

ouvidor ou ombudsman algum fato envolvendo qualquer órgão do Poder 

Executivo ou instituição sob sua responsabilidade. A coleta de denúncias pela 

internet pode garantir maior sigilo e incentivar o uso dessa ferramenta. 
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3. Quadro/resumo da atuação da Ouvidoria: ferramenta que fornece ao visitante 

informações sintéticas a respeito da atuação do ouvidor ou do ombudsman. 

Possibilita ao visitante saber sobre o trabalho que a ouvidoria tem feito. 

4. Seminários realizados pela Ouvidoria: mecanismo que informa ao visitante a 

respeito de seminários promovidos pela Ouvidoria do Estado. Mais um 

mecanismo que pode incentivar a intervenção da população para tentar garantir 

uma gestão mais eficiente. 

5. Relatório final Ouvidoria: ferramenta que permite ao visitante acessar o relatório 

final da Ouvidoria sobre os casos investigados por ela.  

6. Acervo sonoro de eventos: ferramenta que permite ao visitante ouvir discursos e 

debates ocorridos em eventos promovidos pelo governo do Estado ou 

envolvendo membros do Poder Executivo. O acesso a esse tipo de informação é 

importante para que a sociedade acompanhe as ações do Estado. 

7. Transmissão de rádio pela Web: presença de ferramenta que permite ao visitante 

ouvir declarações transmitidas pelo rádio.  

8. Programação de rádio: ferramenta que dá acesso ao visitante à programação de 

emissora de rádio vinculada ao Poder Executivo. 

9. Transmissão de TV pela Web: Presença de ferramenta que permite ao visitante 

assistir programas veiculados pela televisão. Assim como a transmissão de 

rádio, esta ferramenta é a união dos meios tradicionais de comunicação com o 

rápido e fácil acesso da internet. Isso só potencializa as possibilidades 

comunicacionais do Estado. 

10. Programação da TV: Presença de ferramenta que dá acesso ao visitante à 

programação de emissora de TV veiculada ao Poder Executivo. 

11. Boletim informativo: Presença de ferramenta que permite ao visitante acessar o 

boletim informativo do Poder Executivo. Acesso mais fácil para aqueles que se 

interessam sobre os assuntos relacionados ao Estado.  

12. Link para agência de comunicação: ferramenta que permite ao visitante acessar 

site de agência de comunicação do governo do Estado. Em tese essa agência 

deveria ser aquela com mais recursos comunicacionais, por isso um link direto 

poderia facilitar para quem busca informações nos sites governamentais. 
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13. Anúncio de livro e documentos editados: presença de ferramenta que permite ao 

visitante tomar conhecimento de livro publicado ou algum documento produzido 

pelo Poder Executivo. 

14. Periódicos de circulação regular (eletrônico ou em“.pdf”): ferramenta que dá 

acesso ao visitante de textos integrais publicados em versões impressas de 

periódicos de circulação regular do Poder Executivo. Facilita o acesso a 

materiais de comunicação desenvolvidos pelo governo. 

15.  Íntegras das publicações: ferramenta que permite ao visitante acessar, na 

íntegra, livros ou outras publicações do Poder Executivo. 

16. Serviço de clipping: Presença de ferramenta que permite ao visitante ter acesso a 

um resumo das matérias sobre o Poder Executivo, notícias que são publicadas 

pela imprensa. Funcionando de fato, as pessoas poderiam ter acesso sobre o que 

a imprensa de um modo geral tem publicado sobre as ações do governo, 

havendo a possibilidade de conhecer outros pontos de vista sobre determinado 

assunto. 

17. Coordenadoria de informações ou publicações: presença de ferramenta que 

informa ao visitante sobre a existência de uma coordenadoria de informações ou 

publicações do Poder Executivo. 

18. Serviço de notícias: presença de ferramenta que dá acesso ao visitante às notícias 

sobre o Poder Executivo (Governador, secretários, secretarias etc.) que são 

publicadas pela imprensa. 

19. Release dos projetos relevantes: presença de ferramenta que possibilita ao 

visitante acessar notas distribuídas à imprensa com o intuito de divulgar 

informações sobre projetos considerados relevantes pelo Poder Executivo. 

Possibilidade de acompanhar as ações e projetos do governo. 

20. Legislação/orçamento participativo: presença de ferramenta que fornece aos 

visitantes informações a respeito da legislação e, caso haja, do orçamento 

participativo. 

21. Cadastro/subscrição de notícias para e-mail: presença de ferramenta que fornece 

ao visitante um cadastro para receber, por e-mail, notícias (publicadas ou não 

pela imprensa) sobre o Poder Executivo. 
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22. Inscrição on-line para eventos: ferramenta que disponibiliza um formulário para 

que o visitante possa se inscrever on-line em eventos promovidos pelo Poder 

Executivo. 

23. Relatórios comentados sobre os projetos de políticas públicas e demais ações 

governamentais: presença de ferramenta que permite ao visitante acessar 

comentários sobre relatórios de projetos de políticas públicas e demais ações 

governamentais. 

24. Acervo documental das administrações anteriores, especialmente relatórios 

técnicos, orçamentários/gestão fiscal, projetos de políticas públicas e ações 

governamentais: presença de ferramenta que permite ao visitante acessar o 

acervo documental das administrações anteriores, preservando, dessa maneira, a 

memória de gestões passadas. 

25. Respectivas avaliações finais - uso de blogs, Youtube, Twitter e outros formatos 

de interação: presença de ferramenta que permite ao visitante acessar avaliação 

da administração estadual no que diz respeito ao uso de redes sociais para a 

comunicação com o cidadão comum. Permite acompanhar de que forma o 

governo usa essas ferramentas.  

 

II. Interação com o público e processos decisórios 

 

Esse conjunto de variáveis tem por objetivo verificar a existência de ferramentas 

que permitem os cidadãos conhecerem e/ou participarem efetivamente de processos de 

formulação de políticas públicas. A participação pode não ser decidindo de forma direta 

o que vai ser implementado como política pública, e sim acompanhando e participando 

das discussões sobre elas, alem da possibilidade de indicar o que é prioridade para a 

sociedade. Esses mecanismos podem fazer com que o governo seja mais responsivo à 

sociedade. Fazem parte desse macroconjunto:  

26. Disponibilização de textos relativos a processos de formulação de políticas 

públicas: presença de ferramenta que permite ao visitante acessar textos relativos 

a processos de formulação de políticas públicas. Permite ao interessado conhecer 

quais são os projetos que estão em fase de discussão. 

27. Disponibilização de projetos/metas para ações governamentais: presença de 

ferramenta que permite ao visitante acessar projetos/metas formuladas pelo 
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Poder Executivo estadual. Permite ao cidadão conhecer quais serão as 

prioridades do governo no que diz respeito à políticas públicas. 

28. Consultas públicas, convites públicos a indivíduos/grupos especialistas em temas 

específicos: presença de ferramenta que permite ao visitante informa-se a 

respeito de consultas públicas feitas a indivíduos ou grupo de especialistas em 

temas específicos. 

29. Para formulação de políticas públicas: presença de ferramenta que permite ao 

cidadão fazer sugestões de políticas públicas ou influenciar durante o debate de 

políticas públicas. Como já destacamos, esse tipo de ferramenta pode fazer com 

que o governo priorize as demandas da sociedade, pelo menos dos grupos que 

participem.   

30. Enquetes sobre temas polêmicos: presença de ferramenta que permite ao cidadão 

se manifestar acerca de temas polêmicos propostos pela administração pública 

estadual. 

31. Fóruns ou chats de debates sobre temáticas específicas: presença de ferramenta 

que permite ao visitante conversar com membros do Poder Executivo ou pessoa 

convidada sobre tema específico por meio de fóruns ou chats. Importante meio 

de comunicação para aqueles que buscam saber sobre assuntos polêmicos que 

possam afetá-los diretamente. 

32. Acervo dos fóruns ou chats sobre temáticas específicas: presença de ferramenta 

que permite ao visitante acessar o acervo de fóruns ou chats de debates sobre 

temas específicos. 

33. Fóruns ou chats não tematizados: presença de ferramenta que permite ao 

visitante conversar com membros do Poder Executivo ou pessoa convidada 

sobre qualquer tema pertinente ao Poder Executivo estadual por meio de fóruns 

ou chats. 

34. Acervo de fóruns ou chats não tematizados: presença de ferramenta que permite 

ao visitante acessar o acervo de fóruns ou chats de debates sobre qualquer tema 

pertinente ao Poder Executivo estadual. 

35. Formulários para contatos, sugestões, reclamações etc.: presença de ferramenta 

que permite ao visitante acessar o de formulário para contato com o Gabinete do 

Governador ou alguma secretaria do Poder Executivo. 

36. Formulário para avaliação do desempenho dos gestores/do governo/das 

secretarias: presença de ferramenta que permite ao visitante acessar o formulário 
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para avaliar o desempenho de algum órgão do Governo do Estado e sugerir 

mudanças. 

 

III. Transparência administrativa 

 

Esse conjunto de variáveis contém informações de caráter administrativo. Tais 

informações referem-se à realização e resultados de concursos públicos, estágios 

profissionais e contratos com empresas prestadoras de serviço ou de fornecimento de 

produtos. Uma das razões, no Brasil, para as pessoas estarem apáticas com relação à 

política é a recorrência, nos últimos anos, de casos de corrupção em todas as esferas do 

poder público. Muitas instituições da sociedade civil falam da necessidade de se ter 

maior transparência na gestão do Estado. Por isso a importância desse macroconjunto 

no contexto político atual.  A pesquisa foi realizada antes da entrada em vigor da lei 

federal que busca garantir maior transparência nas gestões municipais, estaduais e 

federais, seja no Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário. Pesquisas futuras poderão 

determinar a eficácia ou não da Lei da Transparência no Brasil32. São elas:  

37. Informações sobre concursos públicos: ferramenta que, além de informações 

básicas sobre concursos públicos para algum órgão ou secretaria do Poder 

Executivo, contém ainda editais, gabaritos das prova e resultados dos concursos. 

38. Programas de estágios profissionais: presença de ferramenta que fornece 

informações a respeito de programas de estágios profissionais em algum órgão 

ou secretária do Poder Executivo estadual. 

39. Lista de empresas fornecedoras: ferramenta que disponibiliza ao visitante a 

relação de empresas que fornecem produtos ou prestam serviços para qualquer 

órgão ou secretaria do Poder Executivo. 

40. Contratos: ferramenta que disponibiliza para o visitante os contratos assinados 

pelo Poder Executivo com fornecedores ou prestadores de serviço privados ou 

com empresas ou outros órgãos públicos, dando mais transparência sobre os 

negócios realizados pelo Estado. 

41. Editais e licitações: presença de ferramenta que disponibiliza para o visitante os 

editais de licitação do Poder Executivo estadual, outra importante ferramenta de 

transparência nos negócios do Estado. 

                                                 
32 Ver a lei completa em anexo. A Lei de Acesso à Informação no Brasil regulamenta que qualquer pessoa 

passa a ter o direito de acesso a documentos e informações que estejam sob a guarda de órgãos públicos, 

em todos os poderes e níveis de governo, inclusive tabelas salariais.  
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42. Licitações em andamento: presença de ferramenta que fornece informações a 

respeito das licitações em andamento ao visitante. 

43. Licitações anteriores/encerradas: Presença de ferramenta que fornece ao 

visitante, informações a respeito das licitações anteriores ou encerradas, 

podendo o cidadão comum acompanhar esse tipo de processo a qualquer 

momento, mesmo já tendo sido encerrado. 

44. Sistema de acompanhamento de licitações: ferramenta que fornece informações 

que permitem ao visitante acompanhar as licitações em andamento. 

45. Receitas/despesas do Poder Executivo: presença de ferramenta que fornece 

informações sobre os recursos disponíveis e que permitem ao visitante 

acompanhar os gastos do Poder Executivo estadual. 

46. Tabela salarial do Poder Executivo: presença de ferramenta que fornece 

informações que permitem ao visitante saber quanto recebem os membros do 

Poder Executivo estadual. 

47. Relatório da gestão fiscal da Instituição: presença de ferramenta que fornece 

informações que permitem ao visitante acessar o relatório da gestão fiscal do 

Poder Executivo estadual. 

 

Da pontuação 

Para a pontuação dos sites, levamos em conta se a informação ou mecanismo de 

interação é disponibilizado e se está de forma expandida e/ou multilinks; se a 

informação ou mecanismo de interação está disponibilizado de forma resumida e/ou 

terminativa; e se a informação ou mecanismo de interação não consta nos sites. 

Utilizamos o seguinte sistema de pontuação:  

Quadro 4: Pontuação/Ponderação utilizada 

Tipo de Informação Pontuação 

Informação ausente 0 

Informação resumida e/ou terminativa 1 

Informação expandida e/ou multilinks 
2 

 

Com esse sistema de pontuação podemos atribuir valores para cada site e fazer a 

comparação entre o que poderia ser obtido, e que nós consideramos, de acordo com a 
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metodologia, o ideal para a realização de accountability, relação com o público e 

transparência; e o que os sítios realmente obtiveram. É importante destacar que esses 

valores que atribuímos são apenas recursos metodológicos que nos ajudam a traçar de 

forma mais clara o uso da internet pelos governos estaduais, considerando os três 

conjuntos de macrovariáveis detalhados anteriormente.  

Neste capítulo expomos todos os passos da metodologia de pesquisa. A seguir 

temos os resultados da pesquisa quantitativa e a discussão dos dados obtidos à luz da 

nossa fundamentação teórica.  
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Capítulo 4: Análise de Resultados 
 

Nesta seção iremos analisar os resultados obtidos na pesquisa empírica e 

relacionar os dados com as nossas hipóteses iniciais e os principais pontos teóricos que 

Nortearam nossa discussão.  

A coleta de dados se deu no primeiro semestre de 2010 em formulário33 

previamente estruturado com um total de 47 variáveis, compreendendo três dimensões 

de análise: Relação com o público e oferta de informação; Interação com o público e 

processo decisório e Transparência Administrativa. Essas três dimensões foram 

pensadas para avaliar a presença de ferramentas que possibilitem a accountability 

política e o incremento da democracia com a oferta de canais participativos, 

principalmente nos processos de formulação de políticas públicas, alem de verificar a 

existência da transparência administrativa. 

Essas dimensões de análise são avaliadas com o mesmo modelo de pontuação: 

para a informação ou ferramenta presente de forma expandida e/ou multilinks 

atribuímos peso “2”; para a informação ou ferramenta presente de forma resumida e/ou 

terminativa ponderamos nota “1” e para a informação ou ferramenta ausente atribuímos 

“0”. Dessa forma chegamos a uma pontuação para cada site que consideramos como 

“ideal” 34, a máxima possível tendo o site todas as informações ou ferramentas de forma 

expandida e/ou multilinks. 

A internet e as TICs em geral possuem um potencial enorme de transformação, 

mas suas efetivas possibilidades devem ser relativizadas ante um contexto das forças de 

dominação e poder que, aliás, também fazem uso dessas próprias tecnologias para 

manter seu status de dominação. (PINHO, 2008, p. 476) 

Entendemos o conceito de democracia digital ou democracia eletrônica como 

uma administração que faça uso das novas tecnologias de informação e comunicação, 

especialmente a internet, para promover a accountability política, bem como a 

responsividade. Por isso é importante ressaltar que a democracia digital não existe 

independente dos órgãos da administração pública, ela é uma extensão desta. O uso da 

internet para a comunicação governamental e a dar oportunidade de participação do que 

                                                 
33 Ver Formulário de coleta de dados em apêndice. 
34 Vale lembrar que a pontuação que colocamos como ideal não é um juízo de valor ou uma imposição do 

que julgamos ser o melhor, mas a presença de um conjunto de ferramentas que supomos serem 

fundamentais para o incremento da participação política, uma maior responsividade do governo e o 

fortalecimento dos processos democráticos. 
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chamamos de constelação de discursos (DRYZEK, 2004) nos processos de formulação 

de políticas públicas pode ser uma forma de incrementar o ambiente democrático. 

Contudo, devemos levar em consideração que, como se observa no detalhamento 

dos resultados dessa pesquisa, os websites dos governos estaduais analisados ainda 

reproduzem as mesmas falhas que os órgãos da administração pública quanto a espaços 

de participação política, responsividade, oferta de informações e transparência.  

Ressaltamos ainda que esses espaços de participação, quando e se existirem, 

podem também apresentar as mesmas falhas de que falamos anteriormente, visto que 

são mecanismos colocados de cima (governo) para baixo (governados). Portanto, é 

preciso que o governo não só dê mais espaços de participação e voz aos seus cidadãos, 

como também promova o processo de discussão e de debate para que a responsividade 

ocorra de fato, alem, é claro, de efetivar as preferências da sociedade em forma de 

políticas públicas. Para tal é preciso que os gestores estejam preparados para processar e 

dar encaminhamento aos efeitos das discussões. 

Inicialmente colocamos como hipótese que a utilização das novas tecnologias no 

âmbito dos executivos estaduais se dá de acordo com um modelo de Estado focado em 

processos de deliberação multilateral, os quais considera prioritariamente a perspectiva 

dos próprios gestores públicos e o investimento em ferramentas offline tais como 

arquivos físicos, salas de espera, contato presencial entre outros. 

Os resultados da coleta de dados dos sites em questão apontam para números 

bastante modestos quando se pensa no potencial que a internet possui para a oferta de 

informações, interação com o cidadão e transparência. O gráfico a seguir mostra a 

pontuação que cada estado poderia fazer (seguindo a nossa ponderação de pontuação) e 

a que realmente fez, de acordo com a metodologia que considera diversas variáveis nos 

quesitos de “Relação com o público: informação”; “Interação com o público e processos 

decisórios” e “Transparência Administrativa”. 

 

Quadro 5: Pontuação máxima e obtida em cada estado. 

Estado Sites Pontuação 

máxima 

Pontuação obtida Porcentagem 

Pará 
Portal Geral 94 17 18,08% 

Secretarias 2162 109 5,04% 

 Todos os sites 2256 126 5,58% 

Roraima 

Portal Geral 94 4 4,63% 

Secretarias 1034 53 5,12% 
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Todos os sites 1128 57 5,05% 

São Paulo 

Portal Geral 94 30 31,91% 

Secretarias 2444 337 13,79% 

 Todos os sites 2538 367 14,46% 

Espírito Santo 

Portal Geral 94 30 31,91% 

Secretarias 1880 262 13,94 

 Todos os sites 1974 292 14,79% 

 

 

Gráfico 16: Pontuação ideal e obtida pelos sites dos governos estaduais de São Paulo, 

Espírito Santo, Pará e Roraima. 

Obtida
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São Paulo Espírito Santo Pará Roraima
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Ideal 2538 1974 2256 1128

Pontuação Ideal e Obtida

 

 

A região Sudeste sempre foi uma espécie de “exemplo” de desenvolvimento, 

não só econômico, mas também em outros aspectos: uma prova disso é que sempre foi a 

região que mais recebeu imigrantes vindos de outras regiões do país, especialmente o 

estado de São Paulo. Por isso a imagem de “desenvolvimento” e “progresso”. Já a 

região Norte por vezes é tida como “pobre” e “atrasada” no senso comum. As 

assimetrias econômicas e estruturais entre as duas regiões do país também aparecem no 

que diz respeito à oferta de informações e participação dos cidadãos nos processos de 

formulação de políticas públicas através dos sites dos oficiais de seus governos? 

Como já havíamos pensado inicialmente, os estados da região de menor Produto 

Interno Bruto (PIB) do país foram os com as menores pontuações. O estado de Pará, 
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com o maior PIB da região Norte, obteve a maior pontuação, 126 pontos (sendo 2256 o 

total que poderia ser obtido), isso representa apenas 5,58% do total considerado ideal.  

Já o estado de Roraima, que possui o menor PIB da região Norte, obteve o pior 

resultado, com apenas 53 pontos de um total de 1128 que poderia ser alcançado, esse 

valor representa somente 5,05% do valor que metodologicamente consideramos ser o 

ideal. Dessa forma, temos que, dentro da região Norte, o valor do PIB está relacionado 

com maior investimento em novas tecnologias: o estado com maior PIB obteve 

resultado melhor, ainda que pouco melhor. Contudo, as médias são muito baixas e 

podem estar relacionadas a alguns fatores: baixos investimentos financeiro e 

tecnológico nos sites governamentais (que podem ou não estar ligados à falta de 

recursos financeiros, físicos e administrativos dos estados); pouco interesse ou 

desconhecimento dos governantes no que diz respeito à convergência digital; 

manutenção de uma política tradicionalista que domina os meios de comunicação de 

massa, como o rádio, a TV e os jornais impressos.  

Na região Sudeste, onde temos a maior concentração de PIB do país, 

encontramos resultados mais expressivos do que na região Norte, porém ainda 

insatisfatórios. O estado de São Paulo, que possui o maior PIB, não só da região, mas 

também do país, obteve um total de 367 pontos de um universo de 2538 que poderia ser 

alcançado. Isso representa 14,46% do total.  

Já o estado do Espírito Santo, apesar de ter o PIB menor que o de São Paulo, 

obteve resultado bem semelhante. De um total de 1974 pontos, o estado obteve 292, o 

que representa 14,79% do total. Em termos de porcentagem, Espírito Santo teve 

resultado um pouco melhor que São Paulo: 0,33% a mais. Nesse caso o valor do PIB 

não foi determinante, já que o PIB de São Paulo é o maior do país e o do Espírito Santo 

ocupa a 12ª posição.  

Abaixo temos os valores do PIB de cada estado, a participação deles no PIB 

nacional e a posição no ranking dos estados brasileiros. 

 

Quadro 6: PIB dos estados e participação no PIB nacional  

Estado PIB* Participação no PIB nacional (em %)* 

Pará 58.402 bilhões de reais 1,7% (13º lugar nacional) 

Roraima 5.593 bilhões de reais 0,2% (27º lugar nacional) 

São Paulo 1.084.353 trilhão de reais 33% (1º lugar nacional) 

Espírito Santo 66.763 bilhões de reais 1,8 (12º lugar nacional) 

*De acordo com Contas Regionais IBGE 2009. 
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Proporcionalmente ao valor do PIB (já que nosso recorte metodológico é 

econômico) São Paulo teve fraco desempenho tendo em vista que é o estado “mais rico” 

do país. Isso demonstra que a nossa hipótese inicial estava correta: simples investimento 

em recursos tecnológicos também não garante o incremento dos mecanismos 

democráticos: é preciso ir alem desse aspecto e investir, por exemplo, em uma 

sociedade com maior disposição para a participação e em estruturaras humanas mais 

preparadas para receber, processar e dar encaminhamento às demandas. Somando-se 

também nessa perspectiva o preparo da máquina pública (estrutura, gestores, técnicos, 

etc.). 

Apesar de ter todas as secretarias do governo de São Paulo com sites, isso não 

significa maior oferta de informações e nem que esses sites sejam de qualidade ou 

possibilitem ao cidadão exercer controle sobre a administração pública. Podemos ser 

levados a pensar que quanto mais desenvolvido economicamente é um estado, mais ele 

pode ser desenvolvido em outros aspectos, tais como a educação, segurança, 

saneamento básico, etc. Do mesmo modo, podemos erroneamente pensar que 

desenvolvimento econômico está ligado ao interesse dos governantes em maior 

transparência, responsividade e boa governança. A internet é um instrumento muito 

promissor, contudo isso depende do uso que lhe é dado. 

De maneira geral, observamos que os Portais Gerais têm desempenho acima da 

média, com exceção do estado de Roraima, cujo Portal Geral obteve porcentagem 

menor que a média do estado: apenas 4,63% contra 5,05%. O Portal Geral do estado do 

Pará obteve 18,08% da pontuação, bem acima da média geral do estado que foi de 

apenas 5,58%.  

Os Portais Gerais de São Paulo e Espírito Santo obtiveram a mesma 

porcentagem: 31,91%. Ambos acima da média dos estados que foram 14,46% e 14,79% 

respectivamente. Isso pode estar relacionado com o fato de o Portal Geral normalmente 

ser aquele que representa o governo do estado e ter uma gama maior de serviços 

disponíveis, por isso pode ter mais investimento na sua manutenção do que os sites das 

secretarias. 
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Os sites pesquisados em cada estado foram: 

 São Paulo 

Quadro 7: Sites do Governo do Estado de São Paulo 

Secretaria/Portal Endereço Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Portal Geral do Governo http://www.saopaulo.sp.gov.br/  94 30 

Secretaria de Administração 

Penitenciária 

http://www.sap.sp.gov.br/  94 13 

Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento 

http://www.agricultura.sp.gov.br/  94 15 

Secretaria de Assistência e 

Des. Social 

http://www.desenvolvimentosocia

l.sp.gov.br/  

94 17 

Casa Civil http://www.casacivil.sp.gov.br/  94 6 

Casa Militar http://www.casamilitar.sp.gov.br/  94 2 

Secretaria de Comunicação 
http://www.comunicacao.sp.gov.b

r/  

94 20 

Secretaria de Cultura http://www.cultura.sp.gov.br/  94 9 

Secretaria de Desenvolvimento 
http://www.desenvolvimento.sp.g

ov.br/  

94 9 

Secretaria dos Dir. Pessoa com 

Deficiência 

http://www.pessoacomdeficiencia.

sp.gov.br/  

94 11 

Secretaria de Economia e 

Planejamento 

www.planejamento.sp.gov.br/  94 11 

Secretaria de Educação http://www.educacao.sp.gov.br/  94 10 

Secretaria de Emprego e 

Relações Trabalho 

http://www.emprego.sp.gov.br/  94 10 

Secretaria de Ensino Superior www.ensinosuperior.sp.gov.br  94 5 

Secretaria de Esporte, Lazer e 

Turismo 

http://www.selt.sp.gov.br/  94 11 

Secretaria da Fazenda http://www.fazenda.sp.gov.br/  94 6 

Secretaria de Gestão Pública 
http://www.gestaopublica.sp.gov.

br/  

94 10 

Secretaria de Habitação http://www.habitacao.sp.gov.br/  94 15 

Secretaria da Justiça e Defesa 

da Cidadania 

http://www.justica.sp.gov.br/  94 14 

Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente 

http://www.ambiente.sp.gov.br/  94 34 

Procuradoria Geral do Estado http://www.pge.sp.gov.br/  94 22 

Secretaria de Relações 

Institucionais 

http://www.relacoesinstitucionais.

sp.gov.br  

94 8 

Secretaria de Saneamento e 

Energia 

http://www.saneamento.sp.gov.br/  94 20 

Secretaria de Saúde http://www.saude.sp.gov.br/  94 10 

Secretaria da Segurança 

Pública 

http://www.ssp.sp.gov.br/  94 28 

Secretaria dos Transportes http://www.transportes.sp.gov.br  94 5 

Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos 

http://www.stm.sp.gov.br/  94 16 

Total  2538 367 

 

 

http://www.saopaulo.sp.gov.br/
http://www.sap.sp.gov.br/
http://www.agricultura.sp.gov.br/
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http://www.casacivil.sp.gov.br/
http://www.casamilitar.sp.gov.br/
http://www.comunicacao.sp.gov.br/
http://www.comunicacao.sp.gov.br/
http://www.cultura.sp.gov.br/
http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/
http://www.desenvolvimento.sp.gov.br/
http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/
http://www.pessoacomdeficiencia.sp.gov.br/
http://www.planejamento.sp.gov.br/
http://www.educacao.sp.gov.br/
http://www.emprego.sp.gov.br/
http://www.ensinosuperior.sp.gov.br/
http://www.selt.sp.gov.br/
http://www.fazenda.sp.gov.br/
http://www.gestaopublica.sp.gov.br/
http://www.gestaopublica.sp.gov.br/
http://www.habitacao.sp.gov.br/
http://www.justica.sp.gov.br/
http://www.ambiente.sp.gov.br/
http://www.pge.sp.gov.br/
http://www.relacoesinstitucionais.sp.gov.br/
http://www.relacoesinstitucionais.sp.gov.br/
http://www.saneamento.sp.gov.br/
http://www.saude.sp.gov.br/
http://www.ssp.sp.gov.br/
http://www.transportes.sp.gov.br/
http://www.stm.sp.gov.br/
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 Espírito Santo 

Quadro 8: Sites do Governo do Estado do Espírito Santo 

Secretaria/Portal Endereço Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Portal Geral do Governo http://www.es.gov.br/Home/defau

lt.aspx  

94 30 

Defensoria Pública do Estado http://www.defensoria.es.gov.br/  94 6 

Polícia Civil http://www.pc.es.gov.br/  94 10 

Procuradoria Geral do Estado http://www.pge.es.gov.br/  94 12 

Secretaria de Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura 

e Pesca 

http://www.seag.es.gov.br/  94 11 

Secretaria da Educação http://www.sedu.es.gov.br/  94 18 

Secretaria da Fazenda http://www.sefaz.es.gov.br/  94 17 

Secretaria da Justiça http://www.sejus.es.gov.br/  94 16 

Secretaria da Saúde http://www.saude.es.gov.br/  94 20 

Secretaria Segurança Pública 

e Defesa Social 

http://www.sesp.es.gov.br/  94 16 

Secretaria de Ciência e 

Tecnologia 

http://www.sect.es.gov.br/  94 12 

Secretaria de Controle e 

Transparência  

http://www.secont.es.gov.br/  94 9 

Secretaria de 

Desenvolvimento 

http://www.sedes.es.gov.br/  94 1 

Secretaria de Economia e 

Planejamento 

http://www.planejamento.es.gov.b

r/  

94 12 

Secretaria do Esporte http://www.sesport.es.gov.br/  94 21 

Secretaria de Gestão e 

Recursos Humanos 

http://www.seger.es.gov.br/  94 15 

Secretaria de Saneamento, 

Habitação e 

Desenvolvimento Urbano 

http://www.sedurb.es.gov.br/  94 8 

Secretaria de Transportes e 

Obras Públicas 

http://www.setop.es.gov.br/  94 2 

Secretaria de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos  

http://www.meioambiente.es.gov.

br/  

94 17 

Secretaria da Cultura http://www.secult.es.gov.br/  94 17 

Secretaria do Turismo http://www.setur.es.gov.br/  94 22 

Total  1974 292 

 

 

 Pará 

Quadro 9: Sites do Governo do Estado do Pará 

Secretaria/Portal Endereço Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Portal Geral do Governo http://www.pa.gov.br/  94 17 

Secretaria de Administração http://www.sead.pa.gov.br/  94 12 

Secretaria de Agricultura http://www.sagri.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social 

http://www.seas.pa.gov.br  94 0 

Secretaria de Comunicação http://www.secom.pa.gov.br/  94 0 

http://www.es.gov.br/Home/default.aspx
http://www.es.gov.br/Home/default.aspx
http://www.defensoria.es.gov.br/
http://www.pc.es.gov.br/
http://www.pge.es.gov.br/
http://www.seag.es.gov.br/
http://www.sedu.es.gov.br/
http://www.sefaz.es.gov.br/
http://www.sejus.es.gov.br/
http://www.saude.es.gov.br/
http://www.sesp.es.gov.br/
http://www.sect.es.gov.br/
http://www.secont.es.gov.br/
http://www.sedes.es.gov.br/
http://www.planejamento.es.gov.br/
http://www.planejamento.es.gov.br/
http://www.sesport.es.gov.br/
http://www.seger.es.gov.br/
http://www.sedurb.es.gov.br/
http://www.setop.es.gov.br/
http://www.meioambiente.es.gov.br/
http://www.meioambiente.es.gov.br/
http://www.secult.es.gov.br/
http://www.setur.es.gov.br/
http://www.pa.gov.br/
http://www.sead.pa.gov.br/
http://www.sagri.pa.gov.br/
http://www.seas.pa.gov.br/
http://www.secom.pa.gov.br/
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Cooperação Internacional http://www.cids.pa.gov.br/  94 0 

Secretaria de Cultura http://www.secult.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de 

Desenvolvimento, Ciência e 

Tecnologia 

http://www.secti.pa.gov.br/  94 6 

Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano e Regional 

http://www.sedurb.pa.gov.br/ 94 4 

Secretaria de Educação http://www.seduc.pa.gov.br/  94 15 

Secretaria de Esporte e Lazer http://www.seel.pa.gov.br/  94 6 

Secretaria da Fazenda http://www.sefa.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de Governo http://www.segov.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de Integração 

Regional 

http://www.seir.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de Justiça e Direitos 

Humanos 

http://www.sejudh.pa.gov.br/  94 8 

Secretaria de Meio Ambiente http://www.sema.pa.gov.br/  94 0 

Secretaria de Obras Públicas http://www.seop.pa.gov.br/  94 6 

Secretaria de Pesca e 

Aquicultura 

http://www.sepaq.pa.gov.br/  94 7 

Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Finanças 

http://www.sepof.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de Projetos 

Estratégicos 

http://www.sepe.pa.gov.br/  94 6 

Secretaria de Saúde Pública http://www.sespa.pa.gov.br/  94 7 

Secretaria de Segurança 

Pública 

http://www.segup.pa.gov.br/  94 2 

Secretaria de Trabalho, 

Emprego e Renda 

http://www.seter.pa.gov.br/  94 4 

Secretaria de Transportes http://www.setran.pa.gov.br/  94 2 

Total  2256 126 

 

 

 Roraima 

Quadro 10: Sites do Governo do Estado de Roraima 

Secretaria/Portal Endereço Pontuação 

Máxima 

Pontuação 

Obtida 

Portal geral do governo http://www.rr.gov.br/  94 4 

Secretaria de Gestão 

Estratégica e Administração 

http://www.servidor.rr.gov.br/  94 4 

Secretaria da Fazenda http://www.sefaz.rr.gov.br/  94 2 

Secretaria de Educação, 

Cultura e Desportos 

http://www.educacao.rr.gov.br/  94 5 

Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento 

http://www.seplan.rr.gov.br/  94 14 

Secretaria de Trabalho e Bem-

estar Social 

http://www.setrabes.rr.gov.br/  94 0 

Secretaria de Saúde http://www.saude.rr.gov.br/  94 8 

Secretaria da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento 

http://www.seapa.rr.gov.br/  94 2 

Secretaria de Infraestrutura http://www.seinf.rr.gov.br/ 94 2 

Secretaria Extraordinária da 

Promoção Humana e 

http://www.eusouphd.rr.gov.br 94 2 

http://www.cids.pa.gov.br/
http://www.secult.pa.gov.br/
http://www.secti.pa.gov.br/
http://www.sedurb.pa.gov.br/
http://www.seduc.pa.gov.br/
http://www.seel.pa.gov.br/
http://www.sefa.pa.gov.br/
http://www.segov.pa.gov.br/
http://www.seir.pa.gov.br/
http://www.sejudh.pa.gov.br/
http://www.sema.pa.gov.br/
http://www.seop.pa.gov.br/
http://www.sepaq.pa.gov.br/
http://www.sepof.pa.gov.br/
http://www.sepe.pa.gov.br/
http://www.sespa.pa.gov.br/
http://www.segup.pa.gov.br/
http://www.seter.pa.gov.br/
http://www.setran.pa.gov.br/
http://www.rr.gov.br/
http://www.servidor.rr.gov.br/
http://www.sefaz.rr.gov.br/
http://www.educacao.rr.gov.br/
http://www.seplan.rr.gov.br/
http://www.setrabes.rr.gov.br/
http://www.saude.rr.gov.br/
http://www.seapa.rr.gov.br/
http://www.seinf.rr.gov.br/
http://www.cti.rr.gov.br/sephd/
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Desenvolvimento 

Secretaria de Segurança 

Pública 

http://www.sesp.rr.gov.br/  94 12 

Secretaria de Articulação 

Municipal e Política Urbana 

http://www.seam.rr.gov.br/  94 2 

Total  1128 57 

 

Nesse primeiro momento fazemos uma análise bem geral da pontuação dos 

estados. Como explicitado anteriormente, a coleta de dados se baseou em três 

macrovariáveis, por isso o detalhamento de cada uma delas vem a seguir.  

1. Relação com o público e oferta de informações:  

Um site governamental deve prestar serviços à população, como emissão de 

guias de pagamento, consulta de processos administrativos, locais de atendimento, etc. 

Contudo, não deve ficar restrito a esse modelo. Um site governamental deve também ser 

meio de divulgação e oferta de informações públicas. O cidadão que tiver interesse 

nesse tipo de informação deve ter na web um meio de acesso mais rápido e favorável a 

realização da accountability. Um Estado responsivo tem na internet um excelente meio 

de oferta de informações de qualidade sobre processos políticos. A informação é um 

item que encarece o custo de participar, por isso boa parte de nossa análise se volta para 

esses dois aspectos.  

As variáveis de 1 a 25 do nosso formulário de coleta de dados dizem respeito à 

presença de ferramentas que promovem a accountability vertical e horizontal. A 

accountability, como já discutido anteriormente, se refere à responsabilização dos 

governantes, por isso ter acesso a informações claras e adequadas dos processos 

políticos é fundamental para que o incremento da democracia ocorra de fato. 

As variáveis desse primeiro conjunto foram pensadas de forma que sua presença 

em um site governamental possa oferecer ao cidadão comum informações necessárias 

para o acompanhamento da gestão e, posteriormente, a avaliação dos atos 

governamentais e a concretização da accountability política, e, consequentemente, o 

fortalecimento democrático. 

Dentro desse conjunto podemos fazer uma divisão em três categorias, para 

melhor entender os resultados: a primeira, que compreende as variáveis de 1 a 5, pode 

ser entendida como “Ouvidoria” (manifestações, como reclamações, denúncias, elogios, 

criticas), a segunda, contendo as variáveis de 6 a 22, diz respeito à “Comunicação”, e a 

http://www.sesp.rr.gov.br/
http://www.seam.rr.gov.br/
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terceira, que engloba as variáveis de 23 a 25, se refere à “Informação”. Podemos 

conferir o detalhamento de cada categoria adiante. 

 

1.1. Ouvidoria 

 

No quesito “Ouvidoria”, o pior resultado foi o do estado de Roraima que não 

pontuou em nenhum de seus sites: isso demonstra um entrave na relação entre Estado e 

cidadão comum no que diz respeito à possibilidade de realizar denúncias ou 

reclamações. A presença de ouvidoria nos sites poderia ser indicativa de que o Estado 

está interessado em ouvir a população e assim, ser mais responsivo, alem de melhorar o 

funcionamento da gestão.  

A ouvidoria pode ser vista como meio de aumentar o controle social sobre a 

gestão pública, uma forma de dar voz aos cidadãos na busca por seus direitos. Pode ser 

entendido como espaço democrático, uma vez que seu papel, funcionando efetivamente, 

é o de permitir a manifestação popular, sobretudo em questões de mau funcionamento 

da gestão. 

Um Estado preocupado em democratizar as suas relações com a sociedade, pode 

lançar mão desse tipo de recurso, especialmente pela internet, o que poderia assegurar 

maior agilidade na apuração de denúncias. Contudo, a presença de ouvidoria nos sites 

pode não satisfazer esses princípios, se não houver uma estrutura, principalmente 

humana, que assegure que as denúncias que chegam através da web serão mesmo 

levadas adiante. 

Os estados da região Sudeste tiveram desempenho melhor na oferta desse tipo de  

mecanismos do que os estados da região Norte. O estado com presença maior desse tipo 

de ferramenta é São Paulo, que obteve 44 pontos de 270 possíveis (16,30%), 

principalmente a presença de ouvidoria e contatos para denúncias, mesmo assim ainda 

com resultado insatisfatório.  Os estados de Pará e Espírito Santo obtiveram pontuações 

também insatisfatórias: Pará teve 17 pontos de 260 possíveis (6,54%) e Espírito Santo 

obteve 31 de 210 pontos possíveis (14,76%). Roraima não apresentou, nem mesmo no 

seu Portal Geral, qualquer ferramenta relativa à ouvidoria ou contato para denúncias.  

 

 

 

 



114 

 

Tabela 1: Ouvidoria 

Variáveis São Paulo Espírito 

Santo 

Pará Roraima 

1) Ouvidoria ou análogo 27 6 8 0 

2) Contato para denúncias 13 25 6 0 

3) Quadro/resumo atuação da 

Ouvidoria 

3 0 3 0 

4) Seminários realizados pela 

Ouvidoria 

0 0 0 0 

5) Relatório final Ouvidoria 1 0 0 0 

Total 44 31 17 0 

 

Confira no gráfico abaixo a pontuação ideal35 em comparação com a obtida: 

 

Gráfico 17: Pontuação ideal e obtida no quesito “Ouvidoria” pelos sites dos governos 

estaduais. 

Obtido

Ideal0

50

100

150

200

250
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São Paulo
Espírito Santo

Pará
Roraima

São Paulo Espírito Santo Pará Roraima

Obtido 44 31 17 0

Ideal 270 210 260 120

Ouvidoria

 

 

No primeiro grupo de variáveis avaliado, parece existir a correlação entre 

concentração do PIB e estrutura dos sites governamentais. Como observamos, Pará e, 

principalmente Roraima, obtiveram resultados muito ruins na oferta de mecanismos que 

possibilitem denúncias e reclamações com relação aos órgãos da administração pública, 

persistindo aí o tradicionalismo típico da burocracia estatal. 

                                                 
35 A pontuação que colocamos como ideal (a presença satisfatória em todos os sites analisados) depende 

da quantidade de sites de cada estado: São Paulo tem o maior número com 27 sites; Pará possui o segundo 

maior número com 26 sites; o Espírito Santo possui 21 sites e por último vem Roraima com apenas 12 

sites. Esse número de sites se refere ao período de coleta de dados da pesquisa que foi no ano de 2010. 
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1.2. Comunicação 

 

De uma forma geral, o conjunto de variáveis que compreendemos como fazendo 

parte da “Comunicação” é importante para ajudar o cidadão a acompanhar as ações 

governamentais e, com isso, existindo a possibilidade da realização de accountability 

política, fortalecendo a participação e o processo democrático.  

O portal de um governo estadual pode concentrar serviços, processos e 

informações que facilitam a sua relação com outros agentes do poder público e com a 

própria sociedade. Os benefícios da internet podem incluir, como já discutimos, o 

aumento da participação política e transparência do Estado. Isso porque as TICs podem 

aumentar a interação entre cidadão e governo e a tornar a comunicação mais rápida.  

Como afirma Pinho (2008) se no âmbito da tecnologia existem essas vantagens, 

na prática, é muito mais difícil atingir tais objetivos quando falamos da esfera 

governamental/política. Considerando isso, podemos afirmar que a abertura da parte do 

estado para a transparência e participação política “depende de todo um processo 

histórico e do balanço de forças políticas existentes na sociedade, não ficando restrito a 

uma questão de tecnologia.” (PINHO, 2008, p. 473) 

Nesse segundo grupo de variáveis, São Paulo obteve o melhor resultado com 

199 pontos de um total de 918 (21,67%); logo atrás vem Espírito Santo, com 93 pontos 

de 714 (13%). Pará obteve o pior resultado com 80 pontos de 884 (9,04%), seguido por 

Roraima com 44 pontos de 408 (10,78%).  Dentro desse conjunto uma variável que 

consideramos importante é o “Release de projetos relevantes”, cuja presença ajuda o 

cidadão que busca esse tipo de informação, a saber, o que o Estado tem de projetos 

considerados importantes para a sociedade.  

Com exceção do Espírito Santo, os estados foram muito mal em disponibilizar 

esse tipo de informação e só reforça a ideia de que os governos analisados ainda falham 

muito quando o assunto é comunicação. É preciso também observar se os sites são 

usados para informar o cidadão ou para fazer pura propaganda político-partidária. 

Infelizmente essa dimensão não foi contemplada nessa pesquisa devido à limitação 

metodológica. 

Podemos observar que os estados analisados não exploram todo o potencial de 

comunicação que os websites oferecem, especialmente os estados da região Norte. 

Notamos que não há ainda uma cultura de comunicação digital e nem o empenho dos 

gestores nesse sentido. Outra vez observamos o tradicionalismo que permeia as relações 
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do Estado com a sociedade. Esta, por sua vez, também não parece preocupada em 

cobrar dos gestores mais transparência e oferta de informações. 

 

Tabela 2: Comunicação 

Variável 
São Paulo 

Espírito 

Santo 
Pará Roraima 

1) Acervo sonoro de eventos 8 8 2 0 

2) Transmissão de rádio pela web 1 0 2 0 

3) Programação de rádio 0 0 0 0 

4) Transmissão de TV pela web 0 0 0 0 

5) Programação de TV 0 0 0 0 

6) Boletim Informativo 12 2 10 2 

7) Link para agência de comunicação 46 2 14 4 

8) Anúncio de livros e documentos 

editados 

12 0 0 4 

9) Periódicos de circulação regular 

(eletrônico ou em “.pdf”) 

10 0 0 0 

10) Íntegras das publicações 10 2 0 4 

11) Serviço de Clipping 28 2 8 6 

12) Coordenadoria de informações ou 

publicações 

8 0 2 0 

13) Serviço de notícias 48 27 40 20 

14) Release dos projetos relevantes 8 19 0 2 

15) Legislação/orçamento participativo 0 2 0 0 

16) Cadastro/subscrição de notícias por e-

mail 

8 2 2 0 

17) Inscrição online para eventos 0 27 0 0 

Total 199 93 80 42 

 

Alguns críticos afirmam que é desnecessário disponibilizar muita informação ou 

diversos canais de interação para uma sociedade que não tenha interesse ou hábito de 

utilizar essas ferramentas, ou seja, não tenha a cultura da participação política. 

Entretanto, acreditamos que, mesmo a participação política no Brasil se restringir ao 

momento eleitoral (e este ser obrigatório) e alguns movimentos da sociedade civil, é 

fundamental que as ferramentas estejam disponíveis, principalmente através da internet, 

já que pode haver número reduzido de participantes na deliberação ou na discussão de 

assuntos relativos aos processos políticos. 

Paralelamente à disponibilização desses meios de participação e informação, é 

preciso que haja investimento também em educação e conscientização da população, 

para que possamos ser no futuro uma sociedade mais ativa politicamente, aumentando 

não só a participação em si, mas também aumentando a diversidade dos atores sociais 

que buscam ter voz nos processos políticos, ou seja, é preciso investir em formas de 
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aumentar a constelação de discursos presente nos debates sobre as demandas da 

sociedade. 

O desempenho dos estados analisados no quesito “Comunicação” pode ser 

observado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 18: Pontuação obtida no quesito “Comunicação” pelos sites dos governos 

estaduais. 

 

Os dispositivos de comunicação que podem ser ofertados pela internet permitem 

o desenvolvimento de novos desenhos, práticas políticas e considerações que favorecem 

outra forma de relação entre governo e cidadãos e, até mesmo, entre cidadãos. 

(PENTEADO, SANTOS E ARAÚJO, 2011) 

 

1.3. Informação 

 

O último conjunto de variáveis dessa série foi classificado como “Informação”. 

Contem apenas três variáveis, contudo todas de grande importância para a relação com 

o público e a oferta de informações que possibilitem a realização da accountability: 

relatórios sobre políticas públicas; documentos de gestões anteriores sobre orçamento, 

gestão fiscal, projetos de políticas públicas e ações do governo; e por fim avaliações 

sobre o uso de recursos da web como blogs, redes sociais e outras formas de interação.  
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Dessa vez o pior desempenho ficou por conta do estado do Pará que obteve 

apenas 1 ponto de 156 (0,64%). Em seguida temos o estado de Roraima com 4 pontos 

de 72 possíveis (5,55%). Os estados da região Sudeste tiveram desempenho melhor que 

os da região Norte: Espírito Santo com 25 pontos de 126 (19,84%) e São Paulo com 31 

pontos de 162 que poderia obter (19,13%).  

Mesmo tendo desempenho melhor, os estados da região Sudeste ainda estão 

longe de serem boas fontes de informação política e o que observamos nesse primeiro 

macroconjunto de variáveis é que os estados analisados ainda estão muito aquém das 

possibilidades democratizantes que a internet oferece. É evidente que boa parte das 

pessoas ainda não se interessa pela coisa pública, contudo é preciso que a informação 

esteja disponível, principalmente através das novas tecnologias. 

 

Tabela 3: Informação 

Variável São Paulo Espírito 

Santo 

Pará Roraima 

18) Relatórios comentados sobre os projetos 

de políticas públicas e demais ações 

governamentais 

4 6 1 0 

19) Acervo documental das administrações 

anteriores, especialmente relatórios 

técnicos, orçamentários/gestão fiscal, 

projetos de políticas públicas e ações 

governamentais. 

2 5 0 0 

20) Avaliações finais: uso de blogs, Youtube, 

Twitter, e outros formatos 

25 14 0 4 

Total 31 25 1 4 

 

Como podemos observar pela tabela os estados do Sudeste utilizam muito mais 

as redes sociais do que os estados da região Norte. São Paulo é a administração que 

mais investia nesse tipo de recurso de comunicação e informação no período da 

pesquisa. O estado do Espírito Santo também utiliza blogs e redes sociais em algumas 

de suas secretarias. Já os estados do Pará e Roraima ainda utilizam muito pouco essa 

ferramenta de comunicação que, como já vimos anteriormente, tem ganhado cada vez 

mais força de mobilização e articulação política mundo afora. Até mesmo derrubadas de 

governo estão acontecendo com a ajuda das redes sociais.  

No Brasil ainda não temos o uso das redes sociais e de informação de maneira 

tão incisiva quanto observamos em países da América do Norte e Europa. Entretanto, o 

uso dessas ferramentas de comunicação e informação por parte do governo para 

diminuir a distância em relação aos seus cidadãos é uma tendência que, acreditamos, 
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não deve perder força nos próximos anos, principalmente com a demanda cada vez 

maior por transparência. Alem disso, acreditamos que as redes sociais podem atrair a 

participação dos cidadãos, sobretudo os mais jovens. 

O desempenho dos estados pode ser visualizado no gráfico a seguir: 

 

Gráfico 19: Pontuação obtida no quesito “Informação” pelos sites dos governos 

estaduais. 

 

Portanto, existe o potencial de uso das novas tecnologias, em especial a internet, 

contudo, ele vem sendo pouco aproveitado pelos governos estaduais selecionados para 

esta pesquisa. A internet sozinha não pode resolver os problemas da relação entre 

governo e sociedade civil, pois outros fatores devem entrar na resolução dessas 

questões. Tanto os gestores quanto os cidadãos precisam encontrar formas de utilizar as 

novas tecnologias sem cair no erro de fazer simplificações e deslumbramentos que 

podem esconder as velhas práticas autoritárias. (PENTEADO, SANTOS E ARAÚJO, 

2011) 

 

2. Interação com o público e processos decisórios: 

 

Nesse segundo macroconjunto temos variáveis que se referem à interação com o 

cidadão comum e mecanismos que possibilitem a participação do cidadão em processos 
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decisórios de formulação de políticas públicas. Um dos pontos que destacamos 

anteriormente foi o processo de formulação de políticas públicas através da internet.  

As chamadas “boas práticas”, que dão oportunidade ao cidadão de participar da 

escolha de políticas públicas mais adequadas para suas necessidades, surgiram com a 

forte ideia de participação popular e responsividade do Estado. Dessas práticas 

deliberativas a mais comum no Brasil é o Orçamento Participativo (OP), que como 

vimos teve até mesmo a versão online. São ideias inovadoras que buscam incluir uma 

parcela maior da população nas decisões governamentais, contudo elas precisam ser 

estimuladas e divulgadas para que tenha amplo alcance.  

O que observamos na prática é de que apesar de existirem experiências de 

participação popular em alguns processos políticos que são exitosas, como já discutimos 

anteriormente com os casos de OP e OP virtual, não temos de fato uma cultura de 

participação, como afirma Pinho (2008) continuando muito forte a forma autoritária, 

hierárquica e conservadora de governar. Só que esse autoritarismo e conservadorismo 

de que falamos não ficam limitados ao poder Executivo, já que a sociedade civil acaba 

reproduzindo também esse comportamento. Por isso insistimos na educação para a 

participação política. 

Na nossa pesquisa analisamos nos sites dos governos estaduais a presença de 

mecanismos que permitem ao cidadão opinar sobre políticas públicas, sendo o primeiro 

conjunto de variáveis (26 a 30) que denominamos de “Formulação de Políticas 

Públicas”; a presença de chats que possibilitam que os interessados possam conversar 

com membros do poder Executivo sobre temas específicos, (variáveis de 31 a 34) 

conjunto chamado de “Chats” e por fim um conjunto de duas variáveis (35 e 36) que 

tratam de formulários para contato e avaliação dos gestores, denominado de “Contato”.  

 

2.1. Formulação de Políticas Públicas 

 

Nesse quesito o melhor desempenho foi do Espírito Santo que obteve 43 pontos 

de um total de 210 possíveis (20,47%). Os outros estados tiveram desempenho muito 

ruim: São Paulo nem ao menos pontuou; Roraima teve apenas 7 pontos de um total de 

120 (5,83%) e o estado do Pará teve 3 pontos de um total de 260 possíveis (1,15%). 
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Tabela 4: Formulação de Políticas Públicas 

Variável São Paulo Espírito 

Santo 

Pará Roraima 

21) Disponibilização de textos relativos a 

processos de formulação de políticas 

públicas. 

0 9 2 0 

22) Disponibilização de projetos/metas para 

ações governamentais.  

0 23 1 2 

23) Consultas públicas/convite público a 

indivíduos/grupos especialistas em temas 

específicos. 

0 10 0 0 

24) Para formulação de Políticas Publicas. 0 0 0 0 

25) Enquetes sobre temas polêmicos. 0 1 0 5 

Total  0 43 3 7 

 

De uma forma geral, todos os estados mostraram deficiências no que diz respeito 

à participação do cidadão nos processos de formulação de políticas públicas. Nenhum 

deles contava com mecanismo de participação nesse tipo de processo na época da coleta 

de dados. Alguns sites disponibilizam textos relativos a políticas públicas e projetos e 

ações do governo, no entanto nenhum deles apresentou ferramenta que permita ao 

cidadão fazer sugestões de políticas públicas ou influenciar durante o debate de políticas 

públicas (questão 29 do formulário de coleta de dados). Isso demonstra a pouca 

disposição dos governos em inserir o cidadão nas discussões e decisões relativas à 

tomada de decisões, o que dificulta a responsividade.  

Como destaca Marques (2006) os espaços discursivos que a web oferece 

funcionam de forma mais adequada como ferramentas que servem de apoio para o 

aperfeiçoamento das instituições democráticas, contudo sem abrir mão delas. Essas 

ferramentas criam uma série de artifícios que tem por objetivo incrementar a 

participação política dos cidadãos.  

A internet, dessa forma, seria um complemento para a formação cívica, um local 

de debates e não um meio de deliberação plena ou efetivação direta da implementação 

de políticas públicas. Trata-se de permitir à sociedade que opine quanto algumas 

prioridades de políticas públicas e se tenha um governo mais responsivo e não a defesa 

de uma democracia direta. 

Observamos que boa parte das ferramentas disponíveis nos sites analisados é de 

caráter individual (e-mails e formulários de fale conosco36, etc.). Não há a presença de 

recursos (sobretudo de debate em grupo) que possibilitem de fato a discussão sobre as 

                                                 
36 Na pesquisa verificamos apenas a presença desses recursos. Não testamos a efetividade dos 

mecanismos: se os contatos feitos através desses e-mails ou formulários recebem retorno por parte das 

administrações responsáveis. 
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decisões políticas, muito menos a intervenção da sociedade civil no processo de 

formulação de políticas públicas. 

 

Vejamos o desempenho dos estados no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 20: Pontuação obtida no quesito “Formulação de Políticas Públicas” pelos 

governos estaduais. 

 

As TICs possibilitam aprofundar experiências democraticas, tais como o 

Orçamento Participativo (que permite certo controle sobre o orçamento público), fóruns 

de deliberação online, consultas sobre formulações de politicas públicas, etc., o que 

pode despertar maior interesse da sociedade civil na participação política e 

monotamento das ações governamentais. 

 

2.2. Chats 

 

O recurso do chat (significa conversa em inglês) possibilita ao cidadão dialogar 

com membros do Poder Executivo ou com convidados sobre temas pertinentes aos 

processos políticos. É uma boa ferramenta de comunicação e pode ser indicativa de uma 

administração preocupada em diminuir a distância em relação aos seus cidadãos, 

esclarecendo aos interessados temas relevantes sobre a administração pública. É 
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interessante porque é uma forma de comunicação direta e mais ágil do que outros 

recursos.  

Infelizmente ainda não é um meio de comunicação utilizado pelos sites 

analisados, visto que não foi encontrado em nenhum deles no período de coleta de 

dados. A falta de chats de debate nos sites pesquisados se soma a outros aspectos da 

comunicação que falham nos estados em questão, como vimos anteriormente. Essa falha 

na comunicação, a qual nos referimos, diz respeito ao uso de novas tecnologias, tendo 

em vista que o nosso recorte metodológico não privilegia outras formas de comunicação 

tradicionais.  

O processo de comunicação governamental parece que ainda não é entendido 

como processo de fortalecimento da cidadania e da participação dos indivíduos ou 

grupos da sociedade civil. Nesse sentido, como destacou Bezerra (2007) é importante 

pensar também quais são as perspectivas do cidadão contemporâneo em relação à 

informação política que chega até ele, seja através dos meios tradicionais, como o rádio, 

a TV e o jornal impresso, seja por meios alternativos como a internet. Por isso, nos 

importa saber que tipo de informação e novas possibilidades de interação oferecem os 

websites dos estados brasileiros analisados. 

O desempenho dos estados pode ser representado a seguir: 

 

Tabela 5: Chats 

Variável São Paulo Espírito 

Santo 

Pará Roraima 

26) Fóruns ou chats de debates sobre 

temáticas específicas. 

0 0 0 0 

27) Acervo dos fóruns ou chats sobre 

temáticas específicas. 

0 0 0 0 

28) Fóruns ou chats não tematizados. 0 0 0 0 

29) Acervo de fóruns ou chats não 

tematizados. 

0 0 0 0 

Total 0 0 0 0 
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 Gráfico 21: Pontuação obtida no quesito Chats pelos governos estaduais. 
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2.3. Contato 

 

Esse último quesito sobre interação com o público traz duas variáveis relativas à 

presença de formulários de contato e formulários para avaliação de desempenho dos 

gestores. A falta dessas ferramentas não tem o mesmo impacto que a falta de chats de 

debate porque reclamações e sugestões também podem ser feitas através de outros 

instrumentos como, por exemplo, e-mail ou fale conosco.  

Contudo, a presença desse tipo de formulário é mais um meio de comunicação 

que pode facilitar a relação entre governantes e governados, pois possibilita que o 

cidadão dê o seu feedback ao governo, principalmente no que diz respeito ao processo 

de formulação de políticas públicas. 

A sociedade da informação se caracteriza pela rápida difusão da informação, 

especialmente através da internet. As mudanças provocadas pelas novas tecnologias 

ainda estão em curso nos mais diversos setores: social, cultural, econômico, político, 

etc. A própria internet, no Brasil, aumenta a cada ano o seu alcance nos diferentes 

aspectos da vida social com o barateamento dos custos de equipamentos e maior acesso 

à banda larga.  

Aproveitando o tema do contato da administração com a população, uma 

ferramenta que poderia ser usada para aumentar essa interação é o Twitter. O Twitter foi 

usado pela primeira vez no Brasil de forma mais contundente em uma eleição no ano de 
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2010. Ainda não representa o uso que se faz dessa rede de informação em outros países, 

como os Estados Unidos, mas o microblog começa a definir pautas nos meios de 

comunicação tradicionais brasileiros e se tornou uma das prioridades de comunicação 

de alguns candidatos, notadamente nas eleições presidenciais e para governadores de 

alguns estados.  

Essa tendência só tende a crescer e provavelmente em alguns anos veremos a 

internet “decidir” eleições, principalmente no que diz respeito à rápida difusão de 

informação. Por esses e outros motivos, vemos a internet como meio central de 

comunicação, ressaltando mais uma vez a importância da oferta de informações para o 

fortalecimento dos processos democráticos. Nesse sentido, as redes sociais, tais como o 

Twitter, poderiam ser mais exploradas pela Poder Público. 

Apesar de serem ferramentas relativamente simples, a presença de formulários 

de contato e de avaliação dos gestores foi constatada em poucos sites. A presença maior 

se deu nos sites do estado de São Paulo, que obteve 14 pontos de um total de 108 

(12,96%). No estado do Pará apenas três secretarias possuíam formulário de contado, 

um total de 6 pontos de 104 possíveis (5,77%). Espírito Santo possuía essa ferramenta 

em apenas uma secretaria: dois pontos de um total de 84 (2,38%). Em mais um quesito 

o estado de Roraima não pontuou, expondo a deficiência da comunicação entre governo 

e cidadão.  

Como observamos anteriormente, quando se trata da comunicação com o 

público, não encontramos canais coletivos, localizamos apenas alguns mecanismos 

individuais como os formulários de contato, apesar de poucas as ocorrências. São 

graves as falhas na comunicação de todos os estados analisados, que não privilegiam 

nem mesmo as formas mais básicas de comunicação com o cidadão. 

A tabela e gráfico a seguir mostram o resultado: 

 

Tabela 6: Contato 

Variável São Paulo Espírito 

Santo 

Pará Roraima 

30) Formulários para contato, sugestões, 

reclamações, etc. 

12 2 6 0 

31) Formulários para avaliação do 

desempenho dos gestores, do governo, 

das secretarias. 

2 0 0 0 

Total 14 2 6 0 
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Gráfico 22: Pontuação obtida no quesito “Contato” pelos sites dos governos estaduais. 

 

3. Transparência administrativa: 

 

A “transparência administrativa” é um indicativo de que a gestão pode ter 

melhor funcionamento e, sobretudo uma garantia de preservação dos direitos políticos e 

civis da população, tendo em vista a sua capacidade de organizar a livre informação 

política, requisito fundamental para que exista um Estado democrático de direito. 

Contudo, conforme afirma Bezerra et al (2010), o significado de accountability não 

pode ser reduzido à transparência financeira: é necessário que haja a prestação de contas 

orçamentária aliada a uma prestação de contas dos projetos desenvolvidos, da política 

em si, para que as pessoas possam acompanhar de fato a atuação administrativa do 

governo. 

As variáveis da categoria que denominamos “Transparência administrativa” 

foram pensadas para permitir a análise da presença e efetividade de ferramentas que, 

provavelmente, permitiriam à sociedade civil fiscalizar os membros do governo.  

Não pensamos nesses requisitos de transparência como meios de induzir à 

elaboração de um modelo de democracia direta, deliberativa ou participativa, como 

alguns defendem. Ao contrário, em nossa concepção serviriam apenas para permitir a 

avaliação do acesso dos cidadãos e das organizações da sociedade civil às informações 
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sobre os representantes no governo e não para tomar para si a elaboração e definição de 

políticas públicas. 

Mais uma vez os estados analisados deixaram a desejar. Roraima teve a pior 

pontuação: apenas 4 pontos de um total de 264 (1,51%), presença de informações sobre 

concursos e estágios em apenas dois sites. O estado do Pará também teve pontuação 

baixa com apenas 19 pontos de um total de 572 possíveis (3,32%). Os estados da região 

Sudeste tiveram desempenho um pouco melhor, mas também insatisfatório: São Paulo 

teve 79 pontos de um total de 594 (13,30%) e Espírito Santo teve o melhor número, 

com 98 pontos de um total de 462 possíveis (21,21%).  

De uma forma geral os sites ainda não são utilizados para dar mais transparência 

à administração pública. A apatia de grande parte da população pode ser resultado, entre 

outras coisas, da falta de uma cultura de participação e de acesso mais difícil a canais de 

participação e transparência. Nesse sentido, a internet pode ajudar a promover 

mudanças, principalmente após a entrada em vigor da Lei da Transparência que citamos 

anteriormente. 

A internet por si só não pode mudar a realidade dos processos políticos: é 

preciso que se dê um uso no sentido de aumento da participação e transparência 

administrativa. 

A demanda por oferta de informações e transparência dos órgãos 

governamentais é uma tendência que deve se tornar cada vez mais forte. Amaury de 

Souza e Bolívar Lamounier (2006), traçando cenários futuros sobre as instituições 

democráticas, afirmam que será “crescente o controle da população sobre a prestação de 

serviços públicos, com vistas tanto à universalização de acesso quanto à melhoria de sua 

qualidade.” (SOUZA E LAMOUNIER, 2006, p. 46) Dois fatores contribuem para tal 

cenário: a modernização e maior eficiência do judiciário e a luta da sociedade civil 

contra a corrupção. 

 

Tabela 7 : Transparência Administrativa 

Variável São Paulo Espírito 

Santo 

Pará Roraima 

32) Informações sobre concursos públicos. 22 34 2 2 

33) Programas de estágios profissionais. 4 10 3 2 

34) Lista de empresas fornecedoras. 0 6 0 0 

35) Contratos. 2 0 0 0 

36) Editais e licitações. 17 29 6 0 

37) Licitações em andamento. 12 11 4 0 

38) Licitações anteriores/encerradas. 12 2 4 0 
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39) Sistema de acompanhamento de licitações. 8 2 0 0 

40) Receitas/despesas do Poder Executivo. 2 1 0 0 

41) Tabela salarial do Poder Executivo. 0 0 0 0 

42) Relatório da gestão fiscal da instituição. 0 3 0 0 

Total 79 98 19 4 

 

No gráfico a seguir podemos verificar o desempenho dos estados: 

 

Gráfico 23: Pontuação obtida em “Transparência” pelos sites dos governos estaduais. 
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As variáveis “receitas/despesas do Poder Executivo”; “tabela salarial do Poder 

Executivo” e “Relatório da gestão fiscal da instituição” são de fundamental importância 

para o acompanhamento dos gastos do governo de suas secretarias. Contudo, elas quase 

não estão presentes nos sites analisados, o que demonstra pouco interesse dos estados 

em tornar seus processos transparentes e passiveis de acompanhamento. 

Verificamos que as variáveis mais recorrentes são as relacionadas com editais, 

licitações e com informações sobre concursos públicos. Apesar de cada vez mais se 

demandar por transparência, principalmente em uma sociedade descrente com a política 

tendo em vista tantos escândalos recentes de corrupção envolvendo parlamentares, 

membros do Congresso Nacional e até Ministros de Estado, a busca maior de 

informações ainda está vinculada aos processos seletivos e editais.  A internet pode 

entrar como ferramenta de concretização da transparência governamental.  
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Em todos os quesitos analisados, observamos que os governos estaduais estão 

longe de colocar em prática o conceito de governança. Este pode ser entendido como a 

disposição e capacidade do governo para aumentar de forma eficiente e com 

responsabilidade a gestão dos recursos humanos, financeiros e das políticas públicas; 

tornar o governo mais acessível, transparente e democrático, alem de promover 

mecanismos que possibilitem a participação da sociedade no processo de planejamento, 

tomada de decisão e controle das ações que permitem atingir o bem comum. (MELLO E 

SLOMSKI, 2010)  

O conceito de governança, apesar de abrangente, implica na mudança da 

estrutura do jeito de governar. Muitos autores trabalham com a ideia de “boa 

governança”, ou seja, a gestão mais eficiente que atende às demandas da população 

(responsividade). Todos os itens analisados nesta pesquisa se relacionam com o 

conceito de boa governança.  

Pensar em oferta de informações, accountability, ações governamentais mais 

acessíveis ao controle da sociedade, possibilidade de deliberação quanto ao processo de 

formulação de políticas públicas (mesmo que seja de grupos reduzidos, pois já 

observamos que a constelação de discursos não precisa abarcar toda a sociedade), é, 

consequentemente, pensar em boa governança e fortalecimento da relação governo-

sociedade civil. Sem dúvida alguma a internet pode ter papel central na concretização 

desses ideais. 

Para isso, diversos aspectos da relação do Estado com a sociedade devem ser 

revistos. Como observamos ao longo da nossa análise, a utilização das novas 

tecnologias pelos executivos estaduais está fundamentada em uma relação que considera 

prioritariamente a perspectiva dos próprios gestores públicos e o investimento em 

ferramentas tradicionais, ao invés de privilegiar os mecanismos de participação e 

interação com a sociedade, mediadas pela internet. Todavia, devemos ressaltar que a 

reestruturação dos processos políticos não diz respeito apenas ao Estado: a sociedade 

civil também deve fazer parte dessa mudança.  
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Capítulo 5: Considerações Finais 
 

Os dados coletados nos sites foram avaliados de acordo com o mesmo modelo 

de ponderação explicitado anteriormente. As secretarias que não possuíam sites não 

entraram na nossa avaliação, contudo aquelas que indicavam a existência e estavam 

“indisponíveis” ou “em manutenção” durante longo período de tempo (tempo da coleta 

de dados, já que os sites foram visitados mais de uma vez para verificação) obtiveram 

pontuação “0”. Dessa forma, chegamos a uma pontuação máxima desejável e a 

pontuação que os sites obtiveram para fazer uma análise comparativa e relacionar a 

estrutura dos sites com a concentração do PIB de cada estado/região. 

Podemos perceber que a internet vem produzindo mudanças no contexto 

político, como por exemplo, a eleição de Barack Obama nos Estados Unidos e o uso das 

redes sociais para mobilização de movimentos sociais. Contudo, essas mudanças, 

especialmente no Brasil, esbarram em questões políticas, econômicas, sociais e também 

culturais.  

Por isso, para a efetivação da accountability e da responsividade via web, outros 

fatores alem da tecnologia precisam estar presentes. Como já discutido anteriormente a 

participação política e a formulação de políticas públicas via web esbarram também na 

exclusão digital, pois boa parte da população ou não tem acesso ao computador e à 

internet ou não possui conhecimento técnico. Alem disso podemos citar também a falta 

de uma cultura de participação no Brasil. 

Dessa forma, a internet por si só não pode garantir a diminuição da distância 

entre governantes e governados. Investimentos em tecnologia precisam ser 

acompanhados de investimentos em educação e incentivo à participação para não correr 

o risco da internet ser mais um instrumento de legitimação de velhas práticas 

autoritárias.  

Como destaca Maia (2007), o potencial democrático da internet reside também 

na possibilidade de supervisão e processos de prestação de contas, já que as novas 

ferramentas potencializam o fluxo de informações sem os filtros e barreiras dos meios 

de comunicação tradicionais, aumentando assim a transparência e accountability dos 

processos de formulação de políticas públicas. Somente com democratização do acesso 

à informação e mais canais através da web, poderemos dar voz e permitir a deliberação 

do que denominamos constelação de discursos.  
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Considerando o PIB como ponto de partida da nossa análise, percebemos que 

existe uma forte correlação entre a concentração do PIB e desempenho de cada estado 

nos quesitos avaliados. Os estados da região Sudeste (maior PIB do país) tiveram 

rendimento muito melhor do que os estados da região Norte (menor PIB do país). 

Contudo, isso não significa que os estados da região Sudeste tenham tido desempenho 

satisfatório no que diz respeito à participação do cidadão no processo de formulação de 

políticas públicas e oferta de informações que possibilite a realização superior de 

accountability política. 

O que podemos observar através de nossa análise é que os governos estaduais 

brasileiros, no geral, não utilizam a internet para oferta de informações necessárias ao 

acompanhamento dos cidadãos e realização superior de accountability política. Também 

não se preocupam em oferecer canais de interação para uma maior participação da 

sociedade nos processos de formulação de políticas públicas.  

A oferta de ferramentas que garantem a transparência também é limitada. Talvez 

essa pouca transparência mude com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação 

no Brasil. Por enquanto o que observamos é que as novas tecnologias, em especial a 

Internet, ainda não são usadas para o incremento da democracia, prevalecendo as formas 

tradicionais e autoritárias de comunicação e informação. 

Simples investimento em tecnologia não garante a realização de accountability 

política e responsividade por parte das administrações estaduais. Os estados com maior 

PIB possuem estrutura digital melhor que os estados com menor PIB. Entretanto, ainda 

carecem de investimentos em outras áreas, tais como a formação de uma cultura de 

participação e transparência, a disponibilização e manutenção de informações 

suficientes para o monitoramento da sociedade, canais de interação e participação e, 

sobretudo, os governos estaduais devem estar empenhados e dispostos a usar as TICs de 

forma a fortalecer o processo democrático. 

Um ponto importante de reflexão é trazido por Pinho (2011). Ele destaca que a 

internet comporta ainda um paradoxo: de um lado, ela promete ser um território de 

liberdade e igualdade; de outro, assinala um risco de aprofundamento do individualismo 

formando associações de interesses de grupos, o que poderia gerar guetos de interesses e 

não um ambiente de maior democratização. Isso nos lembra que os potenciais das TICs 

devem ser relativizados face os contextos sociais que vivemos: na particularidade da 

situação brasileira, até mesmo pelas nossas condições históricas e pela recorrência de  

vastos grupos de analfabetos funcionais com problemas sérios de cognição. (PINHO, 
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2011) Os resultados mostram uso bastante modesto da internet quanto à oferta de 

informações, accountability e participação nos processos de formulação de políticas 

públicas. 

Dessa forma, devemos destacar que o problema maior na efetivação dos ideais 

democratizantes das relações políticas, que colocamos com tanta ênfase ao longo das 

reflexões, esbarra principalmente na realidade sociopolítica que vivemos. Acabamos por 

confirmar a nossa hipótese, de que a utilização das novas tecnologias no âmbito dos 

executivos estaduais se dá de acordo com um modelo de Estado focado em processos de 

deliberação multilateral, os quais considera prioritariamente a perspectiva dos próprios 

gestores públicos e o investimento em ferramentas offline. A concretização da 

legitimação da deliberação e a constelação de discursos que já destacamos, ainda são 

ideais não concretizados em nossa sociedade. 

Com a pesquisa empírica, mesmo antes de tabular os dados e ter números 

concretos, já era possível ver a falta de estrutura dos sites analisados: privilegia-se muito 

a oferta de serviços, tais como emissão de boletos, processos administrativos, etc. e a 

oferta de informações produzidas apenas pelos órgãos do Estado, principalmente 

noticias sobre inauguração de obras, lançamento de projetos e parcerias, etc. 

Percebemos, nas visitas aos sites, a falta de uma estrutura voltada para a comunicação 

com a sociedade: muitos sites não possuem sequer fale conosco, uma ferramenta básica 

de comunicação. 

Não encontramos em nenhum dos sites analisados, mecanismo que permitisse o 

cidadão sugerir políticas públicas, muito menos deliberar sobre elas, como defendemos 

no modelo de constelação de discursos para dar legitimidade para a deliberação. Talvez 

ainda seja cedo para esperarmos a presença de ferramentas de comunicação mais 

sofisticadas nos sites dos governos estaduais, visto que ainda há um tradicionalismo na 

forma como os processos políticos são conduzidos de uma forma geral. Apesar de 

encontrarmos exemplos interessantes, como o OP virtual, o uso da internet para 

incrementar os processos democráticos ainda não é visto pelos gestores como algo 

fundamental. Provavelmente, boa parte da população também não pensa na internet 

como mecanismo facilitador para a participação política. 

O aumento da participação deve ser entendido nos termos colocados pelo 

governo federal. Este afirma que a inclusão digital não deve ser vista de maneira 

instrumental. Ela deve ser colocada como uma estratégia de “construção e afirmação de 

novos direitos e consolidação de outros pela facilitação de acesso a eles”. Portanto, não 
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se trata de contar com iniciativas de inclusão digital apenas como recurso para ampliar a 

base de usuários, nem reduzida a artifício de “aumento da empregabilidade de 

indivíduos ou de formação de consumidores para novos tipos ou canais de distribuição 

de bens e serviços.” (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, Diretrizes do 

Governo Eletrônico) É preciso incluir as pessoas no acesso à internet, às novas 

tecnologias, às habilidades de uso e às oportunidades de “falar” e ser “ouvido”. 

Assim, a mudança deve ocorrer numa via de mão-dupla: de um lado, gestores 

preocupados em ofertar informações, transparência e canais de interação com a 

sociedade; de outro, uma sociedade mais preparada para assumir o papel de fiscalizar e 

cobrar ações do poder público. Este último aspecto, como observa Pinho (2011) passa 

também pela tomada de decisão política no sentido de preparar a sociedade para ser 

mais ativa politicamente. 

Esperamos que esse cenário mude nos próximos anos. Como vimos com as 

pesquisas sobre a posse e acesso do computador e da internet no Brasil, é cada vez 

maior o número de pessoas conectadas à web e com acesso diário. Cada vez mais as 

novas tecnologias permeiam a vida das pessoas. Parece ser inevitável que, no futuro 

breve, a internet esteja presente em quase todos os aspectos da vida social, inclusive da 

participação política e controle das gestões do Estado.  
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Apêndice 
 

1) Formulário de coleta de dados 

I) RELAÇÃO COM O PÚBLICO: INFORMAÇÃO 

1 Ouvidoria ou análogo 

2 Contatos para denúncias 

3 Quadro/resumo da atuação da Ouvidoria 

4 Seminários realizados pela Ouvidoria 

5 Relatório final Ouvidoria;  

6 Acervo sonoro de eventos 

7 Transmissão de rádio pela Web 

8 Programação de rádio 

9 Transmissão de TV pela Web 

10 Programação da TV  

11 Boletim informativo 

12 Link para agência de comunicação 

13 Anúncio de livro e documentos editados 

14 Periódicos de circulação regular (eletrônico ou em “.pdf”) 

15 Íntegras das publicações 

16 Serviço de clipping 

17 Coordenadoria de informações ou publicações 

18 Serviço de notícias 

19 Release dos projetos relevantes 

20 Legislação/orçamento participativo 

21 Cadastro/subscrição de notícias para e-mail 

22 Inscrição on-line para eventos  

23 

Relatórios comentados sobre os projetos de políticas públicas e demais ações 

governamentais 

24 

Acervo documental das administrações anteriores, especialmente relatórios técnicos, 

orçamentários/gestão fiscal, projetos de políticas públicas e ações governamentais. 

25 

Respectivas avaliações finais. Uso de blogs, youtube. Twuitter e outros formatos de 

interação. 

II) INTERAÇÃO COM O PÚBLICO E PROCESSOS DECISÓRIOS 

26 Disponibilização de textos relativos processos de formulação de políticas públicas. 

27 Disponibilização de projetos/metas para ações governamentais. 

28 

Consultas públicas convites públicos a indivíduos/grupos especialistas em temas 

específicos. 

29 Para formulação de políticas públicas. 

30 Enquetes sobre temas polêmicos. 

31 Fóruns ou chats de debates sobre temáticas específicas. 

32 Acervo dos fóruns ou chats sobre temáticas específicas. 

33 Fóruns ou chats não tematizados. 

34 Acervo de fóruns ou chats não tematizados. 

35 Formulários para contatos, sugestões, reclamações etc. 

36 Formulário para avaliação do desempenho dos gestores/do governo/das secretarias. 

III) TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA 

37 Informações sobre concursos públicos. 

38 Programas de estágios profissionais. 

39 Lista de empresas fornecedoras. 

40 Contratos 
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41 Editais licitações 

42 Licitações em andamento 

43 Licitações anteriores / encerradas. 

44 Sistema de acompanhamento licitações. 

45 Receitas/despesas do Poder Executivo. 

46 Tabela salarial do Poder Executivo. 

47 Relatório da gestão fiscal da Instituição. 
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Anexos  
 

1) LEI COMPLEMENTAR Nº 131, 27 DE MAIO DE 2009 – LEI DA 

TRANSPARÊNCIA 

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal 

e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:  

Art. 1º 

O art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar 

com a seguinte redação:  

Art. 48. Parágrafo único.  A transparência será assegurada também mediante:  

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 

os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e 

orçamentos;  

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em 

tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, 

em meios eletrônicos de acesso público;  

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que 

atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao 

disposto no art. 48-A.” (NR). 

Art. 2º 

A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes arts. 48-A, 73-A, 73-B e 73-C:  

Art. 48-A. Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo único do art. 48, 

os entes da Federação disponibilizarão a qualquer pessoa física ou jurídica o acesso a 

informações referentes a:  

I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no 

decorrer da execução da despesa, no momento de sua realização, com a disponibilização 

mínima dos dados referentes ao número do correspondente processo, ao bem fornecido 
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ou ao serviço prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando 

for o caso, ao procedimento licitatório realizado;  

II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das 

unidades gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários. 

Art. 73-A. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 

legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do 

Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei 

Complementar. 

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das 

determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A:  

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com 

mais de (cem mil) habitantes;  

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 

100.000 (cem mil) habitantes;  

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) 

habitantes.  

Parágrafo único.  Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da 

data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no 

caput deste artigo. 

Art. 73-C. O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos no art. 

73-B, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no 

art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23. 

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 27 de maio de 2009; 188º da Independência e 121º da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
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2) LEI Nº 12.527, 18 DE NOVEMBRO DE 2011 – LEI DE ACESSO À 

INFORMAÇÃO 

Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II 

do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei no 8.112, de 

11 de dezembro de 1990; revoga a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos 

da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta 

e eu sanciono a seguinte Lei:  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o  Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações 

previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 

da Constituição Federal.  

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei:  

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  

Art. 2o  Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades 

privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, 

recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato 

de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos 

congêneres.  

Parágrafo único.  A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas 

no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem 

prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.  

Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os 

princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:  

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;  
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II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações;  

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação;  

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública;  

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.  

Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se:  

I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para 

produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou 

formato;  

II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte 

ou formato;  

III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de 

acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do 

Estado;  

IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou 

identificável;  

V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, 

recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, 

distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou 

controle da informação;  

VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada 

por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;  

VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, 

expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;  

VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à 

origem, trânsito e destino;  

IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de 

detalhamento possível, sem modificações.  

Art. 5o  É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será 

franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e 

em linguagem de fácil compreensão.  

CAPÍTULO II 
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DO ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO  

Art. 6o  Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e 

procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a:  

I - gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua 

divulgação;  

II - proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e 

integridade; e  

III - proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua 

disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso.  

Art. 7o  O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os 

direitos de obter:  

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como 

sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;  

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados 

por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 

decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo 

já tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as 

relativas à sua política, organização e serviços;  

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de 

recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e  

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 

ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;  

b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas 

realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas 

relativas a exercícios anteriores.  

§ 1o  O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações 

referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.  
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§ 2o  Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela 

parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, 

extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.  

§ 3o  O direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas 

utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo será 

assegurado com a edição do ato decisório respectivo.  

§ 4o  A negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos 

órgãos e entidades referidas no art. 1o, quando não fundamentada, sujeitará o 

responsável a medidas disciplinares, nos termos do art. 32 desta Lei.  

§ 5o  Informado do extravio da informação solicitada, poderá o interessado 

requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o 

desaparecimento da respectiva documentação.  

§ 6o  Verificada a hipótese prevista no § 5o deste artigo, o responsável pela 

guarda da informação extraviada deverá, no prazo de 10 (dez) dias, justificar o fato e 

indicar testemunhas que comprovem sua alegação.  

Art. 8o  É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 

de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas 

competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas.  

§ 1o  Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 

mínimo:  

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones 

das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;  

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;  

III - registros das despesas;  

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;  

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras 

de órgãos e entidades; e  

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.  

§ 2o  Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 

obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).  
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§ 3o  Os sítios de que trata o § 2o deverão, na forma de regulamento, atender, 

entre outros, aos seguintes requisitos:  

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação 

de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;  

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a 

análise das informações;  

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina;  

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação;  

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso;  

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;  

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por 

via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e  

VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, e do art. 9o da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no 186, de 9 de julho de 2008.  

§ 4o  Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam 

dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2o, mantida a 

obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução 

orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

Art. 9o  O acesso a informações públicas será assegurado mediante:  

I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do 

poder público, em local com condições apropriadas para:  

a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;  

b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;  

c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e  

II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação 

popular ou a outras formas de divulgação.  

CAPÍTULO III 
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DO PROCEDIMENTO DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

Seção I 

Do Pedido de Acesso  

Art. 10.  Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações 

aos órgãos e entidades referidos no art. 1o desta Lei, por qualquer meio legítimo, 

devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação 

requerida.  

§ 1o  Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do 

requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.  

§ 2o  Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de 

encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.  

§ 3o  São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da 

solicitação de informações de interesse público.  

Art. 11.  O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso 

imediato à informação disponível.  

§ 1o  Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta 

no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 

(vinte) dias:  

I - comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a 

reprodução ou obter a certidão;  

II - indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso 

pretendido; ou  

III - comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu 

conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a 

esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de 

informação.  

§ 2o  O prazo referido no § 1o poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, 

mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.  

§ 3o  Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do 

cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para 

que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.  

§ 4o  Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou 

parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de 
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recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a 

autoridade competente para sua apreciação.  

§ 5o  A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, 

caso haja anuência do requerente.  

§ 6o  Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato 

impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados 

ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou 

reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade 

pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não 

dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.  

Art. 12.  O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito, salvo nas 

hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade pública consultada, 

situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento 

do custo dos serviços e dos materiais utilizados.  

Parágrafo único.  Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo 

aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento 

próprio ou da família, declarada nos termos da Lei no 7.115, de 29 de agosto de 1983.  

Art. 13.  Quando se tratar de acesso à informação contida em documento cuja 

manipulação possa prejudicar sua integridade, deverá ser oferecida a consulta de cópia, 

com certificação de que esta confere com o original.  

Parágrafo único.  Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado 

poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução 

seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.  

Art. 14.  É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de 

acesso, por certidão ou cópia.  

Seção II 

Dos Recursos  

Art. 15.  No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da 

negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 

10 (dez) dias a contar da sua ciência.  

Parágrafo único.  O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior 

à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.  
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Art. 16.  Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder 

Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que 

deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:  

I - o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;  

II - a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente 

classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente 

superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;  

III - os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos 

nesta Lei não tiverem sido observados; e  

IV - estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos 

nesta Lei.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à 

Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma 

autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que 

deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.  

§ 2o  Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da 

União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar 

cumprimento ao disposto nesta Lei.  

§ 3o  Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá 

ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere 

o art. 35.  

Art. 17.  No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação 

protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao 

Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.  

§ 1o  O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades 

mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade 

hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das 

Forças Armadas, ao respectivo Comando.  

§ 2o  Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a 

desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão 

Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.  

Art. 18.  Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no 

recurso previsto no art. 15 e de revisão de classificação de documentos sigilosos serão 
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objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério 

Público, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o 

direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.  

Art. 19.  (VETADO).  

§ 1o  (VETADO).  

§ 2o  Os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão ao 

Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público, 

respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de 

interesse público.  

Art. 20.  Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei no 9.784, de 29 de 

janeiro de 1999, ao procedimento de que trata este Capítulo.  

CAPÍTULO IV 

DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO  

Seção I 

Disposições Gerais  

Art. 21.  Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial 

ou administrativa de direitos fundamentais.  

Parágrafo único.  As informações ou documentos que versem sobre condutas 

que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a 

mando de autoridades públicas não poderão ser objeto de restrição de acesso.  

Art. 22.  O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses legais de sigilo e de 

segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial decorrentes da exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado ou por pessoa física ou entidade privada que 

tenha qualquer vínculo com o poder público.  

Seção II 

Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de Sigilo  

Art. 23.  São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do 

Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso 

irrestrito possam:  

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território 

nacional;  

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações 

internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros 

Estados e organismos internacionais;  
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III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;  

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do 

País;  

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças 

Armadas;  

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento 

científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse 

estratégico nacional;  

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais 

ou estrangeiras e seus familiares; ou  

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou 

fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.  

Art. 24.  A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o 

seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, 

poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.  

§ 1o  Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a 

classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os 

seguintes:  

I - ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;  

II - secreta: 15 (quinze) anos; e  

III - reservada: 5 (cinco) anos.  

§ 2o  As informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e 

Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos (as) serão classificadas 

como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do 

último mandato, em caso de reeleição.  

§ 3o  Alternativamente aos prazos previstos no § 1o, poderá ser estabelecida 

como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que 

este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.  

§ 4o  Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o 

seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.  

§ 5o  Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá 

ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo 

possível, considerados:  

I - a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e  
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II - o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo 

final.  

Seção III 

Da Proteção e do Controle de Informações Sigilosas  

Art. 25.  É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações 

sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção. 

 § 1o  O acesso, a divulgação e o tratamento de informação classificada como 

sigilosa ficarão restritos a pessoas que tenham necessidade de conhecê-la e que sejam 

devidamente credenciadas na forma do regulamento, sem prejuízo das atribuições dos 

agentes públicos autorizados por lei.  

§ 2o  O acesso à informação classificada como sigilosa cria a obrigação para 

aquele que a obteve de resguardar o sigilo.  

§ 3o  Regulamento disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados 

para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra perda, alteração 

indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.  

Art. 26.  As autoridades públicas adotarão as providências necessárias para que o 

pessoal a elas subordinado hierarquicamente conheça as normas e observe as medidas e 

procedimentos de segurança para tratamento de informações sigilosas.  

Parágrafo único.  A pessoa física ou entidade privada que, em razão de qualquer 

vínculo com o poder público, executar atividades de tratamento de informações 

sigilosas adotará as providências necessárias para que seus empregados, prepostos ou 

representantes observem as medidas e procedimentos de segurança das informações 

resultantes da aplicação desta Lei.  

Seção IV 

Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e Desclassificação  

Art. 27.  A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração 

pública federal é de competência:  

 I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:  

a) Presidente da República;  

b) Vice-Presidente da República;  

c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;  

d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e  

e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;  
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II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de 

autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e  

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que 

exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do 

Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo 

com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta 

Lei.  

§ 1o  A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à classificação 

como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela autoridade responsável a agente 

público, inclusive em missão no exterior, vedada a subdelegação.  

§ 2o  A classificação de informação no grau de sigilo ultrassecreto pelas 

autoridades previstas nas alíneas “d” e “e” do inciso I deverá ser ratificada pelos 

respectivos Ministros de Estado, no prazo previsto em regulamento.  

§ 3o  A autoridade ou outro agente público que classificar informação como 

ultrassecreta deverá encaminhar a decisão de que trata o art. 28 à Comissão Mista de 

Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35, no prazo previsto em 

regulamento.  

Art. 28.  A classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser 

formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:  

I - assunto sobre o qual versa a informação;  

II - fundamento da classificação, observados os critérios estabelecidos no art. 

24;  

III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento 

que defina o seu termo final, conforme limites previstos no art. 24; e  

IV - identificação da autoridade que a classificou.  

Parágrafo único.  A decisão referida no caput será mantida no mesmo grau de 

sigilo da informação classificada.  

Art. 29.  A classificação das informações será reavaliada pela autoridade 

classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de 

ofício, nos termos e prazos previstos em regulamento, com vistas à sua desclassificação 

ou à redução do prazo de sigilo, observado o disposto no art. 24.   

§ 1o  O regulamento a que se refere o caput deverá considerar as peculiaridades 

das informações produzidas no exterior por autoridades ou agentes públicos.  
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§ 2o  Na reavaliação a que se refere o caput, deverão ser examinadas a 

permanência dos motivos do sigilo e a possibilidade de danos decorrentes do acesso ou 

da divulgação da informação.  

§ 3o  Na hipótese de redução do prazo de sigilo da informação, o novo prazo de 

restrição manterá como termo inicial a data da sua produção.  

Art. 30.  A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará, anualmente, 

em sítio à disposição na internet e destinado à veiculação de dados e informações 

administrativas, nos termos de regulamento:  

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos 12 (doze) 

meses;  

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com identificação 

para referência futura;  

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação 

recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os 

solicitantes.  

§ 1o  Os órgãos e entidades deverão manter exemplar da publicação prevista 

no caput para consulta pública em suas sedes.  

§ 2o  Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de informações 

classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos fundamentos da 

classificação.  

Seção V 

Das Informações Pessoais  

Art. 31.  O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma 

transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, 

bem como às liberdades e garantias individuais.  

§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, 

vida privada, honra e imagem:  

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo 

prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos 

legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e  

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de 

previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.  

§ 2o  Aquele que obtiver acesso às informações de que trata este artigo será 

responsabilizado por seu uso indevido.  
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§ 3o  O consentimento referido no inciso II do § 1o não será exigido quando as 

informações forem necessárias:  

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou 

legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;  

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse 

público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as 

informações se referirem;  

III - ao cumprimento de ordem judicial;  

IV - à defesa de direitos humanos; ou  

V - à proteção do interesse público e geral preponderante.  

§ 4o  A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem 

de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de 

irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações 

voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de 

informação pessoal.  

CAPÍTULO V 

DAS RESPONSABILIDADES  

Art. 32.  Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente 

público ou militar:  

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar 

deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 

incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, 

alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a 

que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, 

emprego ou função pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à 

informação sigilosa ou informação pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para 

fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa 

para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e  
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VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a 

possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.  

§ 1o  Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido 

processo legal, as condutas descritas no caput serão consideradas:  

I - para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, transgressões 

militares médias ou graves, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não 

tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou  

II - para fins do disposto na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e suas 

alterações, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, no mínimo, com 

suspensão, segundo os critérios nela estabelecidos.  

§ 2o  Pelas condutas descritas no caput, poderá o militar ou agente público 

responder, também, por improbidade administrativa, conforme o disposto nas Leis 

nos 1.079, de 10 de abril de 1950, e 8.429, de 2 de junho de 1992.  

Art. 33.  A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude 

de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto 

nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa;  

III - rescisão do vínculo com o poder público;  

IV - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar 

com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e  

V - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade.  

§ 1o  As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, assegurado o direito de defesa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias.  

§ 2o  A reabilitação referida no inciso V será autorizada somente quando o 

interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso IV.  

§ 3o  A aplicação da sanção prevista no inciso V é de competência exclusiva da 

autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada a defesa do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista.  
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Art. 34.  Os órgãos e entidades públicas respondem diretamente pelos danos 

causados em decorrência da divulgação não autorizada ou utilização indevida de 

informações sigilosas ou informações pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade 

funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurado o respectivo direito de regresso.  

Parágrafo único.  O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade 

privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades, tenha 

acesso a informação sigilosa ou pessoal e a submeta a tratamento indevido.  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS  

Art. 35.  (VETADO).  

§ 1o  É instituída a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, que 

decidirá, no âmbito da administração pública federal, sobre o tratamento e a 

classificação de informações sigilosas e terá competência para:  

I - requisitar da autoridade que classificar informação como ultrassecreta e 

secreta esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;  

II - rever a classificação de informações ultrassecretas ou secretas, de ofício ou 

mediante provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7o e demais 

dispositivos desta Lei; e  

III - prorrogar o prazo de sigilo de informação classificada como ultrassecreta, 

sempre por prazo determinado, enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar 

ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional ou grave 

risco às relações internacionais do País, observado o prazo previsto no § 1o do art. 24.  

§ 2o  O prazo referido no inciso III é limitado a uma única renovação.  

§ 3o  A revisão de ofício a que se refere o inciso II do § 1o deverá ocorrer, no 

máximo, a cada 4 (quatro) anos, após a reavaliação prevista no art. 39, quando se tratar 

de documentos ultrassecretos ou secretos.  

§ 4o  A não deliberação sobre a revisão pela Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações nos prazos previstos no § 3o implicará a desclassificação automática das 

informações.  

§ 5o  Regulamento disporá sobre a composição, organização e funcionamento da 

Comissão Mista de Reavaliação de Informações, observado o mandato de 2 (dois) anos 

para seus integrantes e demais disposições desta Lei.    
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Art. 36.  O tratamento de informação sigilosa resultante de tratados, acordos ou 

atos internacionais atenderá às normas e recomendações constantes desses 

instrumentos.  

Art. 37.  É instituído, no âmbito do Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República, o Núcleo de Segurança e Credenciamento (NSC), que tem 

por objetivos:   

I - promover e propor a regulamentação do credenciamento de segurança de 

pessoas físicas, empresas, órgãos e entidades para tratamento de informações sigilosas; 

e  

II - garantir a segurança de informações sigilosas, inclusive aquelas provenientes 

de países ou organizações internacionais com os quais a República Federativa do Brasil 

tenha firmado tratado, acordo, contrato ou qualquer outro ato internacional, sem 

prejuízo das atribuições do Ministério das Relações Exteriores e dos demais órgãos 

competentes.  

Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre a composição, organização e 

funcionamento do NSC.  

Art. 38.  Aplica-se, no que couber, a Lei no 9.507, de 12 de novembro de 1997, 

em relação à informação de pessoa, física ou jurídica, constante de registro ou banco de 

dados de entidades governamentais ou de caráter público.  

Art. 39.  Os órgãos e entidades públicas deverão proceder à reavaliação das 

informações classificadas como ultrassecretas e secretas no prazo máximo de 2 (dois) 

anos, contado do termo inicial de vigência desta Lei.  

§ 1o  A restrição de acesso a informações, em razão da reavaliação prevista 

no caput, deverá observar os prazos e condições previstos nesta Lei.  

§ 2o  No âmbito da administração pública federal, a reavaliação prevista 

no caput poderá ser revista, a qualquer tempo, pela Comissão Mista de Reavaliação de 

Informações, observados os termos desta Lei. 

§ 3o  Enquanto não transcorrido o prazo de reavaliação previsto no caput, será 

mantida a classificação da informação nos termos da legislação precedente.  

§ 4o  As informações classificadas como secretas e ultrassecretas não reavaliadas 

no prazo previsto no caput serão consideradas, automaticamente, de acesso público.  

Art. 40.  No prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da vigência desta Lei, o 

dirigente máximo de cada órgão ou entidade da administração pública federal direta e 
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indireta designará autoridade que lhe seja diretamente subordinada para, no âmbito do 

respectivo órgão ou entidade, exercer as seguintes atribuições:  

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso a informação, de 

forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;  

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar relatórios 

periódicos sobre o seu cumprimento;  

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao 

aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto cumprimento do 

disposto nesta Lei; e  

IV - orientar as respectivas unidades no que se refere ao cumprimento do 

disposto nesta Lei e seus regulamentos.  

Art. 41.  O Poder Executivo Federal designará órgão da administração pública 

federal responsável:  

I - pela promoção de campanha de abrangência nacional de fomento à cultura da 

transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de 

acesso à informação;  

II - pelo treinamento de agentes públicos no que se refere ao desenvolvimento de 

práticas relacionadas à transparência na administração pública;  

III - pelo monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública 

federal, concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas 

relacionadas no art. 30;  

IV - pelo encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual com 

informações atinentes à implementação desta Lei.  

Art. 42.  O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias a contar da data de sua publicação.  

Art. 43.  O inciso VI do art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 116.  ................................................................... 

............................................................................................  

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao 

conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento 

desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; 

.................................................................................” (NR)  



162 

 

Art. 44.  O Capítulo IV do Título IV da Lei no 8.112, de 1990, passa a vigorar 

acrescido do seguinte art. 126-A:  

“Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou 

administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de 

envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação 

concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que 

em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.”  

Art. 45.  Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, em legislação 

própria, obedecidas as normas gerais estabelecidas nesta Lei, definir regras específicas, 

especialmente quanto ao disposto no art. 9o e na Seção II do Capítulo III.  

Art. 46.  Revogam-se:  

I - a Lei no 11.111, de 5 de maio de 2005; e  

II - os arts. 22 a 24 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991.  

Art. 47.  Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua 

publicação.   

Brasília, 18 de novembro de 2011; 190o da Independência e 123o da República.   

DILMA ROUSSEFF 
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3) DIRETRIZES DO GOVERNO ELETRÔNICO NO BRASIL 

 

Os impactos globais trazidos pelas tecnologias da informação e comunicação, 

em especial, a Internet, fizeram surgir uma nova sociedade de indivíduos que, cada vez 

mais conectados, produzem serviços e se beneficiam do conhecimento e das milhares de 

informações disponíveis na rede. 

A rede mundial tornou-se um desafio para as empresas, instituições e 

organismos do governo em todo o mundo e não há como escapar desse processo de 

transformação da sociedade. Para todos aqueles que tiverem meios de acesso, as 

informações são diversas, públicas e gratuitas e, para os que não têm, o Estado assume 

um papel muito importante, voltado para a democratização do acesso à rede e a 

prestação eficiente de seus serviços aos cidadãos, usando as tecnologias de informação e 

comunicação (TIC's). 

No Brasil, a política de Governo Eletrônico segue um conjunto de diretrizes que 

atuam em três frentes fundamentais: Junto ao cidadão; Na melhoria da sua própria 

gestão interna; Na integração com parceiros e fornecedores.  

As diretrizes gerais de implantação e operação do Governo Eletrônico 

funcionam no âmbito dos Comitês Técnicos de Governo Eletrônico e servem de 

referência para estruturar as estratégias de intervenção, sendo adotadas como 

orientações para todas as ações de governo eletrônico, gestão do conhecimento e gestão 

da TI  em toda a Administração Pública Federal.  

1 - A prioridade do Governo Eletrônico é a promoção da cidadania 

A política de governo eletrônico do governo brasileiro abandona a visão que 

vinha sendo adotada, que apresentava o cidadão-usuário, antes de mais nada, como 

“cliente” dos serviços públicos, em uma perspectiva de provisão de inspiração 

neoliberal. O deslocamento não é somente semântico. Significa que o governo 

eletrônico tem como referência os direitos coletivos e uma visão de cidadania que não 

se restringe à somatória dos direitos dos indivíduos. Assim, forçosamente incorpora a 

promoção da participação e do controle social e a indissociabilidade entre a prestação de 

serviços e sua afirmação como direito dos indivíduos e da sociedade. 

Essa visão, evidentemente, não abandona a preocupação em atender as 

necessidades e demandas dos cidadãos individualmente, mas a vincula aos princípios da 

universalidade, da igualdade perante a lei e da equidade na oferta de serviços e 

informações.  
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2 - A Inclusão Digital é indissociável do Governo Eletrônico  

A Inclusão digital deve ser tratada como um elemento constituinte da política de 

governo eletrônico, para que esta possa configurar-se como política universal. Esta 

visão funda-se no entendimento da inclusão digital como direito de cidadania e, 

portanto, objeto de políticas públicas para sua promoção. 

Entretanto, a articulação à política de governo eletrônico não pode levar a uma 

visão instrumental da inclusão digital. Esta deve ser vista como estratégia para 

construção e afirmação de novos direitos e consolidação de outros pela facilitação de 

acesso a eles. Não se trata, portanto, de contar com iniciativas de inclusão digital 

somente como recurso para ampliar a base de usuários (e, portanto, justificar os 

investimentos em governo eletrônico), nem reduzida a elemento de aumento da 

empregabilidade de indivíduos ou de formação de consumidores para novos tipos ou 

canais de distribuição de bens e serviços. 

Além disso, enquanto a inclusão digital concentra-se apenas em indivíduos, ela 

cria benefícios individuais, mas não transforma as práticas políticas. Não é possível 

falar de práticas políticas sem que se fale também da utilização da tecnologia da 

informação pelas organizações da sociedade civil em suas interações com os governos, 

o que evidencia o papel relevante da transformação dessas mesmas organizações pelo 

uso de recursos tecnológicos.  

3 - O Software Livre é um recurso estratégico para a implementação do 

Governo Eletrônico 

O software livre deve ser entendido como opção tecnológica do governo federal. 

Onde possível, deve ser promovida sua utilização. Para tanto, deve-se priorizar 

soluções, programas e serviços baseados em software livre que promovam a otimização 

de recursos e investimentos em tecnologia da informação. Entretanto, a opção pelo 

software livre não pode ser entendida somente como motivada por aspectos 

econômicos, mas pelas possibilidades que abre no campo da produção e circulação de 

conhecimento, no acesso a novas tecnologias e no estímulo ao desenvolvimento de 

software em ambientes colaborativos e ao desenvolvimento de software nacional. 

A escolha do software livre como opção prioritária onde cabível, encontra 

suporte também na preocupação em garantir ao cidadão o direito de acesso aos serviços 

públicos sem obrigá-lo a usar plataformas específicas.  

4 - A gestão do conhecimento é um instrumento estratégico de articulação e 

gestão das políticas públicas do Governo Eletrônico 
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A Gestão do Conhecimento é compreendida, no âmbito das políticas de governo 

eletrônico, como um conjunto de processos sistematizados, articulados e intencionais, 

capazes de assegurar a habilidade de criar, coletar, organizar, transferir e compartilhar 

conhecimentos estratégicos que podem servir para a tomada de decisões, para a gestão 

de políticas públicas e para inclusão do cidadão como produtor de conhecimento 

coletivo.  

5 - O Governo Eletrônico deve racionalizar o uso de recursos 

O governo eletrônico não deve significar aumento dos dispêndios do governo 

federal na prestação de serviços e em tecnologia da informação. Ainda que seus 

benefícios não possam ficar restritos a este aspecto, é inegável que deve produzir 

redução de custos unitários e racionalização do uso de recursos. 

Grande parte das iniciativas de governo eletrônico pode ser realizada através do 

compartilhamento de recursos entre órgãos públicos. Este compartilhamento pode se dar 

tanto no desenvolvimento quanto na operação de soluções, inclusive através do 

compartilhamento de equipamentos e recursos humanos. Deve merecer destaque 

especial o desenvolvimento compartilhado em ambiente colaborativo, envolvendo 

múltiplas organizações.  

6 - O Governo Eletrônico deve contar com um arcabouço integrado de 

políticas, sistemas, padrões e normas 

O sucesso da política de governo eletrônico depende da definição e publicação 

de políticas, padrões, normas e métodos para sustentar as ações de implantação e 

operação do Governo Eletrônico que cubram uma série de fatores críticos para o 

sucesso das iniciativas.  

7 - Integração das ações de Governo Eletrônico com outros níveis de 

governo e outros poderes 

A implantação do governo eletrônico não pode ser vista como um conjunto de 

iniciativas de diferentes atores governamentais que podem manter-se isoladas entre si. 

Pela própria natureza do governo eletrônico, este não pode prescindir da integração de 

ações e de informações. 

A natureza federativa do Estado brasileiro e a divisão dos Poderes não pode 

significar obstáculo para a integração das ações de governo eletrônico. Cabe ao 

Governo Federal um papel de destaque nesse processo, garantindo um conjunto de 

políticas, padrões e iniciativas que garantam a integração das ações dos vários níveis de 

governo e dos três Poderes.  




