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RESUMO 

 

 O objetivo desta pesquisa é discutir o potencial dos canais digitais de 

interlocução do legislativo mineiro com a sociedade, em ampliar o escopo da cidadania, 

por meio do fomento à participação popular nos seus processos de debate e decisão. 

 Para isso, foi adotada uma metodologia qualitativa, que combinou a análise 

descritiva de dados, com entrevistas semi-estruturadas e um estudo de caso. Uma das 

quatro consultas públicas virtuais realizadas pela Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, entre 2009 e 2011, foi escolhida como objeto empírico e seus dados 

classificados em estatísticas, de acordo com o perfil dos seus participantes. 

Paralelamente, foi realizada uma série de entrevistas com dirigentes e um deputado do 

parlamento estadual sobre as apostas nesse novo tipo de mecanismo de participação 

política. Por último, foi feita uma pesquisa de campo em um dos grupos mais atuantes 

das consultas públicas da ALMG: a comunidade de Xonin de Cima, distrito de 

Governador Valadares, que enviou quase metade das propostas do interior de Minas. 

 A intenção foi investigar se as informações coletadas confirmariam ou 

confrontariam as duas principais expectativas depositadas pelo legislativo mineiro na 

participação digital: a primeira é de que a internet permitiria a inclusão de moradores de 

cidades mais distantes da sede do parlamento e a segunda, de que atrairia os ―cidadãos 

comuns‖, ou seja, sem vínculos com entidades, associações e sindicatos. 

 A análise das estatísticas reunidas na consulta pública revelou que, ao contrário 

do esperado pela Assembléia de Minas, a maior parte dos participantes do novo 

mecanismo de interlocução se registrou como sendo de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana e vinculada à sociedade civil organizada. 

 Já os relatos dos moradores e a história de mobilização de Xonin de Cima 

ajudaram a relativizar as conclusões sobre o potencial desses novos instrumentos de 

participação popular e mostraram que há outros aspectos relevantes a serem 

considerados, como uma cultura política anterior e a motivação para se apropriar desses 

mecanismos. 

 A discussão está fundamentada na teoria democrática e conceitos como 

democracia participativa, democracia eletrônica e cidadania online. 

 

Palavras-chave: Democracia Eletrônica. Participação política. Cidadania online, 

Consulta Pública, Internet. 



 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this research is to discuss the digital channels potential of 

dialogue with the Parliament of Minas Gerais, to increase the citizenship by promotion 

public participation in its processes of debate and decision. 

 To reach it, a qualitative methodology was used by integrating the descriptive 

analysis of data, semi-structured interviews and a case study. One of the four digital 

public consults promoted by Legislative Assembly of Minas Gerais, period between 

2009 and 2011, was chosen as the empirical object and its results classified in statistics, 

according to the profile of the participants. At the same time, it was made a sequence of 

interviews with leaders and a member of the state parliament about expectations on this 

new  mechanism for political participation. Finally, a field research was made with one 

of the most active groups of state parliament public consults: a community named 

Xonin de Cima, district of Governador Valadares city, which sent almost half of the 

proposals originated in the interior of Minas Gerais State. 

 The intention was to investigate if the information collected in Xonin would 

confirm or confront the two main Legislative expectations of digital participation: that 

the internet would allow the inclusion of countryside‘s residents and attract the 

"ordinary people", without relation to organizations, associations and unions. 

 The analysis of statistics gathered during the public consultation revealed that, 

on the opposite to parliament of Minas Gerais expectations , most participants of the 

new digital dialogue mechanism, registered as the Belo Horizonte, capital of Minas 

Gerais State, and the metropolitan area. Besides, they were linked with the organized 

civil society. 

 On the other hand, the reports of inhabitants and the history of mobilizing of 

Xonin de Cima helped to relativize the conclusions about the potential of these new 

tools of popular participation and showed that there are other important aspects to be 

considered, as a political culture and the motivation to engage these mechanisms.  

 The discussion is grounded in democratic theory and concepts such as 

participatory democracy, electronic democracy and citizenship online. 

 

Keywords: Electronic Democracy. Political participation. Online Citizenship, Public 

Consultation, Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Após as conquistas consolidadas na democracia moderna, como o voto popular e 

as eleições livres, um desafio que permanece para a sociedade é como fazer com que o 

cidadão dê um passo adiante, além do exercício de seus direitos políticos e se torne mais 

(pró) ativo também como guardião de suas garantias individuais e sociais.  

 Nesse sentido, a participação popular nas decisões políticas parece apontar o 

caminho possível para o amadurecimento do cidadão, que busca um papel proeminente 

na democracia contemporânea.  

 No Brasil, assim como em outros países, mecanismos de participação surgiram 

tanto de movimentos e lutas populares, quanto da criação de canais institucionais de 

acesso a decisões e debates. O mais recente deles, inserido na chamada ―democracia 

eletrônica‖, provoca discussões em torno do potencial da internet como ferramenta 

política. 

 Esta pode ser encarada como uma das atuais facetas da ―terceira onda de 

democratização‖, se os meios digitais forem considerados novos espaços de 

manifestação desse movimento identificado no final do século XX, quando a sociedade 

civil organizada ganhou destaque em processos de transição democrática, em países do 

leste europeu e da América Latina (HUNTINGTON, 1991).  

 É interessante observar que, assim como em várias outras dimensões da vida 

cotidiana, dominada pela ―cultura da virtualidade‖, em que a comunicação se dá pela 

lógica de redes de informação (CASTELLS, 1999), na esfera política, os processos de 

absorção e uso das novas tecnologias também são dinâmicos. 

 Nesse sentido, há uma transformação em curso dentro da própria inovação 

impregnada nessa suposta terceira revolução democrática, que é a apropriação das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) pelo Estado, para modernizar sua 

forma de dialogar com o cidadão.  

 Este estudo irá se concentrar justamente nesse aspecto específico das recentes 

mudanças na democracia: a oferta de novos mecanismos de participação e interlocução 

com o poder público, ―de cima para baixo‖, por meio de canais digitais, controlados e 

com regras definidas, de acordo com os interesses da instituição que se dispõe a 

promover tal prática. No Brasil, muitos órgãos públicos de esferas e poderes diferentes 
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já utilizam mecanismos virtuais de interação com a sociedade, sendo que a consulta 

pública online é o mais comum deles. 

 Para fazer essa discussão, a pesquisa partiu da análise da utilização desse tipo de 

instrumento no legislativo mineiro, que já tem tradição na institucionalização de canais 

para participação popular. O objeto de estudo escolhido foi uma das quatro consultas 

públicas online realizadas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG): a 

consulta virtual aberta durante o ―Fórum Democrático para o Desenvolvimento de 

Minas Gerais‖, promovido em fevereiro de 2011, com o intuito de colher sugestões da 

população sobre quais assuntos deveriam ser incluídos na pauta do parlamento estadual 

até 2020. Como será detalhado no Capítulo III, o evento foi o desdobramento de um 

projeto criado pela instituição chamado ―Direcionamento Estratégico 2020‖, com essa 

mesma finalidade, ou seja, decidir quais diretrizes o legislativo deverá seguir até o final 

desta década. Dessa forma, a consulta em questão foi uma das estratégias usadas para 

permitir que a sociedade participasse dessa escolha. 

  Para isso, foi adotada uma metodologia qualitativa, em que o ponto de partida 

foi o confronto entre as expectativas do legislativo mineiro em relação ao potencial 

desses canais digitais de participação e as informações reveladas pelos dados da 

consulta pública e pelo estudo de caso escolhidos. 

 Os dados da consulta foram organizados por estatísticas sobre o perfil dos seus 

participantes, a partir das informações básicas registradas pelos próprios internautas, na 

página eletrônica da ALMG. O foco desse mapeamento inicial foi a procura pelas 

informações que sustentariam ou contestariam as duas principais apostas da instituição 

na participação digital: a capacidade da internet em permitir o acesso de mineiros de 

cidades distantes do centro de decisão, no caso Belo Horizonte, e também de atrair os 

chamados ―cidadãos comuns‖, que estão fora das entidades organizadas - 

historicamente engajadas nas mobilizações sociais dentro do parlamento estadual. 

 Tais expectativas institucionais foram colhidas por meio de entrevistas semi-

estruturadas, feitas a partir de perguntas-guias, cujas respostas quase sempre 

extrapolaram os assuntos planejados. 

 Ao analisar as sugestões enviadas pelos usuários da consulta pública, no entanto, 

foi possível perceber que as contribuições poderiam não refletir os verdadeiros 

interesses (e até informações) de seus participantes, pela própria natureza da internet, 

que permite a distorção impune de dados. Portanto, a conclusão foi de que esse mero 

confronto de registros da consulta com as entrevistas poderia não esclarecer pontos 
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importantes para esta discussão, como, por exemplo, a motivação dos internautas nesses 

canais de participação. Em função disso, a pesquisa partiu para um estudo de caso que 

pudesse indicar caminhos mais seguros para debater tais questões.  

 A escolha da comunidade de Xonin de Cima, distrito de Governador Valadares, 

no Vale do Rio Doce, foi metodológica, já que na primeira análise dos dados, esse 

grupo se destacou como um dos colaboradores mais assíduos das quatro consultas 

públicas disponibilizadas pela ALMG. Especificamente na consulta escolhida como 

objeto deste estudo, moradores de Xonin de Cima enviaram quase metade das propostas 

originadas do interior de Minas. Numa observação mais detalhada, foi possível perceber 

que a comunidade foi responsável por 75% das sugestões encaminhadas a apenas um 

dos 10 temas da consulta.  

 Essas primeiras constatações suscitaram perguntas imediatas como: por que a 

participação dessa comunidade é tão freqüente? Será que há algo por trás da alta 

concentração das propostas em apenas um assunto? No caso dessa segunda questão, a 

impressão que se tinha era de que o tema escolhido pudesse ser a razão da participação, 

ou seja, a motivação para colaborar com a consulta. Além disso, a primeira sondagem, à 

distância, sobre o perfil dessa comunidade revelou informações que aguçaram ainda 

mais curiosidade em torno desse grupo, já que se trata de um pequeno distrito, com 

cerca de dois mil habitantes, a maioria de baixa renda. Essa descoberta levou à decisão 

de fazer uma pesquisa de campo no local, para investigar por que essa comunidade, tão 

pequena, tão distante do poder legislativo, tinha tanto interesse em participar dos canais 

de interlocução abertos pelo parlamento mineiro. 

 No local, foram entrevistados moradores, líderes comunitários e responsáveis 

pela ação política no distrito, além de visitados espaços onde essas pessoas se reúnem e 

observados detalhes que ajudaram a iluminar aspectos relevantes para este estudo, como 

a importância de uma cultura de mobilização política anterior para o uso de novos 

instrumentos de participação e ainda, as diferentes formas de apropriação desse 

mecanismo por parte dos usuários. Os resultados serão detalhados no Capítulo III deste 

trabalho. 

 O objetivo deste estudo é discutir o real potencial da internet em ampliar o 

escopo da cidadania, por meio do fomento à participação popular na política. Para isso, 

foi preciso analisar se os novos espaços de interlocução disponibilizados por instituições 

como a Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), são, de fato, capazes de atrair 
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novos atores ou apenas abrem espaços distintos para as mesmas pessoas e nesse caso, 

que diferença isso faz para a experiência participativa. 

 A hipótese que norteou este trabalho foi a de que, ao contrário das expectativas 

manifestadas pelos responsáveis pela implantação dessas inovações institucionais no 

legislativo mineiro, seus recentes investimentos em mecanismos digitais de participação 

resultaram muito mais em novas formas de acesso para quem sempre participou de seus 

espaços de debate e decisão, do que instrumentos capazes de incluir outros cidadãos 

nesse processo.    

 Assim, o problema de pesquisa inicial era saber se isso criaria novas formas de 

concentração na participação política, uma vez que os canais disponibilizados podem 

ser ―monopolizados‖ por determinados grupos, assim como já acontece nos espaços de 

participação presencial.  

 Dessa forma, foi necessário discutir também até que ponto, não incluir novos 

atores nos processos decisórios de instituições públicas pode ser prejudicial para o 

exercício da cidadania, uma vez que esta pode ser construída tanto pela via da inclusão 

de mais pessoas, quanto pelo aumento de inovações institucionais, no caso, a criação de 

diferentes canais de acesso à participação política.   

 Esta investigação está inserida no campo da teoria democrática e a discussão foi 

feita à luz dos conceitos de democracia participativa, participação política, democracia 

eletrônica e cidadania. 
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2 O LUGAR DO CIDADÃO NAS EXPERIÊNCIAS DEMOCRÁTICAS DE 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

A revisão da literatura apresentada neste capítulo resgata brevemente as teorias, 

experiências e transformações históricas que marcaram a trajetória do conceito de 

democracia, desde a concepção clássica de democracia direta, passando por uma visão 

pluralista de Estado e pelo exercício da cidadania por meio da participação política, até 

chegar às mais recentes transformações na interação com o poder público. 

O objetivo é mostrar como esses pensamentos teóricos dialogam com o 

surgimento de novas práticas democráticas, como o uso de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs), que podem indicar a ampliação dos espaços de participação 

popular nos processos de debate e decisão e das formas de se exercer cidadania. 

 Partir do conceito amplo de democracia não seria muito útil, uma vez que é 

extremamente difuso e carregado de significados (DAHL, 1993). Num recorte 

minimalista, a democracia poderia ser resumida como um sistema de governo 

sustentado por pilares básicos como a constitucionalidade (entendida como o conjunto 

de leis que submetem todos às mesmas regras do jogo); a alternância de poder, que é o 

princípio básico do sistema de representação baseado em um sistema eleitoral 

efetivamente competitivo; e a divisão de poderes, entre Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 

 No entanto, essa definição não é capaz de refletir as imperfeições do que Lessa 

(2002) chama de ―democracia real‖, vista mais como processo do que sistema de 

governo. Segundo o autor, a democracia real deve ser compreendida como ―evento 

histórico acidental‖, já que reúne valores, teorias e idéias de épocas, origens e 

concepções muito diversas. Dessa mistura restaram ingredientes de três paradigmas: a 

democracia clássica, o liberalismo político e o socialismo. 

 Da teoria clássica, baseada nos ideais gregos de exercício direto dos cidadãos 

com o governo, sem intermediários, a democracia real herdou, de acordo com Lessa 

(2002), a idéia de que o povo pode se auto-governar, e a partir daí, ampliou os 

mecanismos de acesso à participação nas decisões políticas. Já a tradição liberal, que 

assegurou o direito de proteção à propriedade privada, consolidou a certeza de que os 

homens têm direitos inalienáveis. Por fim, o legado do socialismo foi a defesa da justiça 
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distributiva, que desnaturalizou a ação do mercado, definindo critérios de justiça e 

inclusão social.  

 A segunda concepção de Lessa (2002) sobre a democracia real, que interessa 

recuperar neste trabalho, é justamente o componente que ele considera absurdo, pelo 

fato de associar paradoxos. O primeiro grande paradoxo da democracia real seria a 

combinação da idéia de isonomia com a de desigualdade. Se por um lado, a democracia 

atual pressupõe a igualdade de direitos, por outro, defende o respeito à liberdade de ação 

do mercado na economia e refuta a intervenção estatal nesse domínio, o que resulta em 

desigualdade material. O outro paradoxo é a convivência tensa entre visibilidade e 

segredo. Ao mesmo tempo em que está baseada em valores como a transparência dos 

atos públicos, a democracia também depende do segredo sobre decisões consideradas 

estratégicas para a nação, como as que dizem respeito à segurança nacional.  

 Esse tipo de contradições calcadas sobre elementos ideológicos e históricos de 

origens tão diversas é que fazem o autor considerar a democracia real um experimento 

―frankensteiniano‖, em que cada parte vem de uma época e visão de mundo diferentes. 

 Dahl (1993) chama atenção para o fato de o conceito de democracia guardar 

ingredientes cunhados em ambientes revolucionários e em contextos de ruptura. O 

―princípio da representação‖ - um fundamento básico da democracia - é um exemplo do 

primeiro caso, originado de uma instituição medieval, posteriormente reinterpretado 

pelos ingleses no século XVIII; enquanto que o ―princípio categórico da igualdade‖ foi 

cunhado nas revoluções Inglesa e Francesa, respectivamente, nos séculos XVII e XVIII, 

em ambiente de ruptura revolucionária.   

 Esta será, portanto, a visão de democracia que irá nortear esta pesquisa: a 

concepção de uma construção imperfeita, tanto do ponto de vista teórico, quanto 

prático, mas sem desconsiderar os elementos fundadores das duas primeiras grandes 

transformações democráticas vivenciadas pela humanidade. 

2.1 Da democracia de poucos à democracia de muitos  

  

 Na primeira grande transformação democrática, na Grécia Antiga, quando o 

termo ―democracia‖ resumia a idéia de que o povo pode se autogovernar, a cidade tinha 

um papel preponderante nessa concepção política. Como lembra Dahl (1993), a pólis 

era a associação mais importante, por significar o único lugar onde o homem se 

realizava, de tal maneira, que a qualidade de uma cidade deveria ser mensurada não só 
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pela qualidade de vida dos seus habitantes, mas também pela produção de bons 

cidadãos, com virtude cívica, compreendida como a capacidade do indivíduo de 

defender seus interesses, mas sem perder de vista o bem coletivo. Em síntese, uma boa 

cidade era a que possuía cidadãos virtuosos, justos e felizes. 

 No entanto, essa visão só era compatível com uma polis pequena, uma 

democracia de poucos, pois apenas em menor escala seria possível garantir reduzida 

desigualdade material, além de maior homogeneidade racial, religiosa e social, já que, 

para defender o bem comum era preciso conhecer os interesses dos outros - o que seria 

impossível em organismos grandes. Para os gregos, uma democracia só funcionaria se, 

de um lado, as cidades fossem autônomas e pequenas, e de outro, os cidadãos 

trabalhassem pelo bem comum, em condições de (relativa) igualdade, tomando todas as 

decisões e participando da administração da pólis. 

 Dahl (1993) mostra que essa visão dos gregos da atividade política, como uma 

extensão da própria vida, escondia uma distância entre o seu ideal de democracia e o seu 

exercício no cotidiano, a começar pela própria defesa do bem comum. O autor ressalta 

que, como em qualquer outra cidade, os interesses coletivos também eram muitas vezes 

subordinados a ambições pessoais de grupos de maior peso nas decisões políticas, por 

exemplo, os unidos por laços familiares. A participação nas assembléias também não 

era igualitária e a maioria dos discursos era proferida por oradores de maior reputação. 

Nem mesmo entre os cidadãos havia igualdade, já que era feita uma escolha prévia de 

quem possuía cidadania e esse direito era negado às mulheres, aos estrangeiros e 

escravos. 

 Dahl (1993) também alerta para a contradição entre os requisitos idealizados 

pelos gregos e a realidade da democracia moderna, que resultou da segunda grande 

transformação histórica desse processo: a passagem do modelo de cidade-Estado para o 

de Estado-nação.  

 Essa nova configuração acoplou a idéia de lealdade ao Estado à de solidariedade 

- que se constitui a partir da referência a símbolos e mitos fundadores, compartilhados 

por indivíduos dentro do mesmo contexto sócio-cultural e político. A essa conjunção de 

fatores foi acrescida a idéia de subordinação à autoridade, por meio de leis, instituições 

e mecanismos burocráticos, que reforçam a noção de pertencimento a uma ordem 

política e social, bem como as obrigações dos membros dessa sociedade para com o 

Estado. 
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 No entanto, na prática, a escala ainda era um problema a ser resolvido, ou seja, 

era necessário adaptar a democracia a grandes territórios, com alta diversidade entre 

seus membros. Isso afetava princípios básicos da teoria clássica, como a igualdade e a 

participação direta no governo, pois entre muitos, era mais difícil manter a 

homogeneidade e reunir todos em arenas de decisão. 

 A saída foi o governo representativo, que permitiu a democracia de muitos, em 

que grandes contingentes de população passaram a ter acesso à participação política por 

mediadores, que poderiam ser representantes nos governos e nas assembléias. 

 A origem da tradição republicana remonta à Roma Antiga e sua concepção de 

res publica, ou ―coisa do povo‖. No entanto, a preocupação passou a ser contemplar 

diferentes interesses e dessa forma, apaziguar conflitos. As experiências das Repúblicas 

do norte da Itália do século XI e dos governos mistos de Roma, formados por senadores, 

cônsules e tribunos do povo, sinalizavam como caminho a separação entre governo e 

cidadãos, além da alternância de poder, como aconteceu entre famílias em Veneza e 

outras repúblicas italianas dos séculos XI e XII.   

 A idéia de governo misto baseada na tradição romana, de um e de poucos 

controlando muitos, renasceu na Inglaterra, no século XVII, e foi reinventada nos 

Estados Unidos, no século XVIII. Dahl (1993) ressalta que, na visão republicana 

aristocrática inglesa era preciso mais temer do que confiar no povo, a quem deveria se 

conferir o papel apenas de eleger e não de governar. Já o republicanismo democrático 

na América temia tanto a tirania dos ―muitos‖, quanto dos poucos, que poderiam 

usurpar o poder, por isso, a idéia defendida era controlar as forças que governam. Essa é 

a principal proposta expressa em ―O Federalista‖, que reinterpreta a tradição 

republicana inglesa do governo misto, de um, poucos e muitos, para um governo com 

Executivo, Legislativo e Judiciário.  

 Nesse cenário, Dahl (1993) pontua que o princípio da representação, como 

solução para se adaptar a democracia a grandes territórios, tem uma origem 

conservadora, pois já existia como instituição medieval na Inglaterra e na Suécia, onde 

elites inglesas promoviam reuniões regionais para resolver questões econômicas, como 

a cobrança de impostos. 

 O autor também aponta que, embora tenha sido aceita como solução, a adoção 

da representação revelou a necessidade de novas medidas para tratar de problemas em 

larga escala, como o aumento dos conflitos de interesses e de divisões entre grupos, 

além da garantia de igualdade política. Diante desse quadro, a pergunta que ele se fez 
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foi: ―quais são as condições necessárias e suficientes para maximizar a democracia em 

um mundo real?‖ (DAHL, 1992, p.77).  

 O conjunto de instituições políticas que dêem conta de atender a essas condições 

ele chamou de Poliarquia. Essa forma mais avançada de democracia deve ter, segundo o 

autor, pelo menos duas características: a incorporação política, seja pela inclusão do 

maior número possível de pessoas no processo político, seja pelo aperfeiçoamento 

institucional que engloba novos atores; e o direito de se opor ao governo. Para isso se 

concretizar, seria necessário contemplar as seguintes instituições indispensáveis em uma 

―Poliarquia‖: funcionários eleitos para controlar as decisões sobre políticas públicas; o 

direito ao voto; eleições livres e imparciais; a garantia do direito de ocupar cargos 

públicos; a liberdade de expressão; o acesso a variadas fontes de informação e o direito 

dos cidadãos de se associar livremente de acordo com seus interesses (DAHL, 1993). 

 No entanto, mesmo atentos a princípios e regras que levam em conta as 

democracias reais, na modernidade, esses parâmetros mais parecem remeter a um tipo 

ideal, já que, na vida cotidiana, esbarram tanto em limitações práticas quanto em 

fenômenos tipicamente não democráticos. No Brasil, por exemplo, as eleições livres e 

imparciais ganham outra conotação nos grotões do país, onde oligarquias rurais, 

cristalizadas pelo poder de mando de famílias tradicionais, se revezam em cargos 

públicos de pequenos municípios do interior e subvertem essa lógica de liberdade de 

escolha de representantes. Da mesma forma, o acesso a diversas fontes de informação é 

confrontado por um cenário em que grandes conglomerados de comunicação dominam 

a oferta de notícias e entretenimento.   

 A despeito das distorções e limitações encontradas nas análises sobre 

democracia, uma idéia comum é a de que seu fortalecimento depende da qualidade das 

suas instituições, responsáveis por salvaguardar os direitos que conferem ao indivíduo o 

status de cidadão. 

 Vale lembrar que a titularidade de direitos é apenas uma das dimensões da 

cidadania, também ligada à participação e ao sentimento de pertencimento a uma 

comunidade cívica. É necessário ressaltar ainda que a cidadania é sempre um processo 

de inclusão social, que se dá em duas direções, sendo a primeira, no sentido de incluir 

mais pessoas e a segunda, na criação de novos direitos (MARSHALL, 1967). 

 No entanto, a construção da cidadania depende do contexto histórico, político e 

social do país em que o processo se desenvolve. Portanto, na discussão sobre a qual 

democracia será considerada, também é preciso definir que tipo de cidadania será 
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levada em conta. No caso do Brasil, seria uma cidadania com histórico atípico, se 

tomarmos como parâmetro a clássica análise de Marshall (1967) sobre a sequência do 

desenvolvimento de direitos que sedimentou a construção do cidadão na Inglaterra. 

Trataremos adiante da lógica da cidadania brasileira, mas antes é preciso voltar ao 

modelo de Marshall. 

 A análise do autor sobre o caso inglês, que se tornou referência para os estudos 

sobre cidadania, não serve de modelo, mas é importante para iluminar a compreensão 

do que aconteceu em outras nações, como a brasileira. Marshall mostra que, na 

Inglaterra, a história da cidadania seguiu uma sequência histórica, a partir do 

desenvolvimento dos três direitos que a sustentam, ou seja, civis, políticos e sociais. A 

saber, para ele, direitos civis seriam os fundamentais para se garantir as liberdades 

individuais, como de opinião e religião; os políticos, por sua vez, os que garantem o 

exercício desse poder, tanto para ser eleito quanto para eleger; e os sociais, aqueles 

fundamentais para assegurar o mínimo de bem-estar, por meio de serviços como 

educação e saúde. 

 Ao refletir sobre a evolução desses direitos na Inglaterra, Marshall observa que 

as trajetórias foram separadas de maneira que cada uma pode ser analisada como um 

marco de um século diferente: os civis podem ser associados ao século XVIII, os 

políticos ao XIX e os sociais ao XX, embora haja um nível de interseção entre eles em 

alguns momentos.  

 Além disso, o autor ressalta que esse processo foi, ao mesmo tempo, de fusão e 

separação, já que rompeu a lógica do passado, em que os três direitos se confundiam na 

atuação difusa e fragmentada do Estado. Era difusa porque dominava todos poderes 

capazes de resguardar esses direitos, ou seja, legislativo, executivo e judiciário; e era 

fragmentada, porque a ação pública era estritamente local.  

 Marshall (1967) esclarece que houve uma fusão geográfica, quando as 

instituições ampliaram sua atuação do local para o nacional, e uma separação funcional, 

com a divisão do trabalho entre elas. Os tribunais, por exemplo, passaram a ser os 

únicos responsáveis pelo julgamento de conflitos, mas sobre questões de interesse da 

nação. 

 Entender essa ressalva é importante, pois, para Marshall, esse processo de fusão 

e separação teve conseqüências no desenvolvimento da cidadania na Inglaterra. 

Primeiro porque a separação funcional das instituições responsáveis por garantir os 

direitos básicos, fez com eles também evoluíssem isoladamente. Segundo, porque ao 
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ampliarem seu escopo de atuação, as instituições se afastaram do cidadão, obrigando-o a 

cumprir determinadas condições e até depender de intermediários para acessá-las, como 

pagar um advogado para se defender em ações na justiça. Ao mesmo tempo, o Estado 

foi obrigado a colaborar com a ampliação desse acesso, com a oferta de serviços que 

garantam o mínimo de bem-estar aos cidadãos.  

 Marshall também indica outro ponto fundamental da sequência do 

desenvolvimento dos direitos na Inglaterra, que é a relação com o capitalismo, ou seja, o 

fato de determinados direitos terem ajudado a fortalecer os pressupostos desse sistema. 

 Na primeira fase, por exemplo, que é a consolidação dos direitos civis, no século 

XVIII, o direito ao trabalho passou a significar, não mais exercer a atividade necessária 

à economia local, mas a liberdade de escolher uma ocupação e participar da 

concorrência econômica. Isso foi bom para o desenvolvimento do capitalismo, que 

depende da venda livre de mão de obra. Nesse sentido, a cidadania no século XVIII 

significou a inclusão de novos direitos, como a liberdade da força de trabalho, mas 

atrelada à idéia de que era preciso ser capaz de proteger a si mesmo, com seu próprio 

esforço - uma visão indispensável ao mercado competitivo. 

 Já no século XIX, a conquista de direitos políticos (como a ampliação do direito 

de votar e ser votado, de associação e sindicalização) era potencialmente um confronto 

ao sistema capitalista, embora, como ressalva Marshall, não houvesse, em princípio, 

noção clara da dimensão que poderia alcançar o ―uso pacífico do poder político‖ 

(Marshall, 1967, p.85).  O autor chama a atenção para o fato de que o poder político tem 

a capacidade de fortalecer determinados direitos civis, estimulando o progresso por esse 

caminho. Ele cita como exemplo o reconhecimento do dissídio coletivo, em que o 

direito de barganha se tornou um instrumento para o trabalhador melhorar sua condição 

econômica, ou seja, por meio de uma ação política e não por medidas sociais, como a 

definição do salário mínimo e o acesso à previdência. 

 No século XX, se consolidou a idéia de que o Estado deve sim, prover o mínimo 

necessário para a sobrevivência dos indivíduos, fortalecendo os direitos sociais, a partir 

da oferta de serviços públicos de caráter universal. Marshall ressalta que o 

restabelecimento do valor desses direitos como base da cidadania teve profunda ligação 

com um fenômeno que começou ainda no século anterior: o desenvolvimento da 

educação primária pública. Ele afirma que, ao admitir que o ensino é direito de todas as 

crianças, o Estado reconhece a educação como caminho para a cidadania, uma vez que, 



25 

 

somente educadas, as pessoas poderão exercer tanto seus direitos civis, quanto políticos, 

ou seja, sua liberdade plena e consciente de escolha.  

 Para o autor, ao tornar o ensino primário além de gratuito, obrigatório, o Estado 

passa a considerar a educação não mais como um direito, mas um dever social. A base 

desse raciocínio era que a sociedade precisava da educação de seus membros, já que 

tanto a democracia depende de eleitores conscientes quanto a produção econômica, de 

trabalhadores qualificados. Por isso, ele chamou a educação de serviço de ―tipo único‖, 

porque é um direito que conduz a outros direitos.  

 Entretanto, no seio desse processo, que é dinâmico, estão muitos paradoxos. A 

educação pode formar adultos conscientes de seus direitos e dispostos a lutar por eles, 

mas não necessariamente com interesse ou motivação para exercer seu poder político 

pelo bem coletivo. No mercado livre, por exemplo, o trabalhador que reivindica o 

direito ao gozo de benefícios coletivos é o mesmo incentivado a alcançar sua realização 

pessoal pela ascensão individual e, dessa forma, pode aceitar o sistema de desigualdade 

econômica, se consegue alcançar o que quer para si.  

 A conclusão de Marshall, portanto, é de que a cidadania não reduziu a 

desigualdade social e por se desenvolver num sistema capitalista, em alguns aspectos, 

até reforçou sua dinâmica. Por outro lado, houve uma mudança importante no status de 

cidadania, agora acrescida de direitos civis, políticos e sociais, conquistados em 

trajetórias que valorizaram as idéias de igualdade, inclusão e participação. Isso teria 

tornado mais difícil a preservação das desigualdades econômicas tradicionais, que 

passaram a ser mais contestadas. Munido de novas garantias, o cidadão tem todas as 

condições para saber que não precisa apenas cumprir deveres, mas pode e deve 

reivindicar seus direitos (MARSHALL, 1967). 

   

2.2 A participação na teoria democrática 

 

 A passagem da democracia clássica para a moderna também marcou a 

transformação na visão sobre a participação política da sociedade, que deixou de ser 

vinculada ao envolvimento direto do cidadão com o processo político, como na Grécia 

Antiga, e passou a se constituir como prática fundamental da formação de governos e 

casas legislativas, por meio da escolha de representantes. Dessa forma, o exercício do 
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voto, entendido como expressão da soberania popular, se transformou na principal 

forma de participação política.  

 Esse direito político, no entanto, começou a ser exercido de maneira restrita, 

inicialmente por homens com determinada posse de bens e grau de escolaridade, para só 

depois ser ampliado para os não proprietários e por último, para as mulheres (BENDIX, 

1979).  Vale ressaltar que esses atores só foram incluídos no processo político por 

pressão exercida por meio de conflitos, manifestações e associações em defesa de 

direitos civis, políticos e sociais, que marcaram o processo de construção das 

democracias européias e americanas, nos séculos XIX e XX. 

 No decorrer do século XX, no contexto de formação dos estados de Bem-Estar 

social, tanto sindicatos de trabalhadores quanto entidades empresariais se fortaleceram 

como atores políticos e interlocutores do Estado, constituindo importantes grupos de 

interesse, capazes de influenciar debates e decisões de governo. Sobre a legalização dos 

sindicatos, Reinhard Bendix observou: 

Ela permite aos membros das classes baixas se organizarem e, portanto, 

obterem uma igualdade de poder de barganha que uma igualdade legal formal 

previamente imposta lhes negara. (...) Em outras palavra, os direitos civis são 

aqui usados para habilitar as classes baixas a participar mais efetivamente do 

que de outro modo aconteceria na luta econômica e política sobre a 

distribuição da renda nacional. (BENDIX, 1996, p. 121). 

 No final do século XX, movimentos sociais e entidades da sociedade civil 

organizada ganharam destaque em processos de transição democrática, principalmente 

em países do leste europeu e da América Latina. Esse movimento foi cunhado por 

Huntington (1991) como ―terceira onda de democratização‖, expressão hoje usada por 

muitos cientistas políticos (DOIMO, 1995; SANTOS E AVRITZER, 2002).  

 A teoria de Huntington (1991) é que a primeira ―onda de democratização‖ 

ocorreu entre 1828 e 1926, inspirada na Revolução Francesa, quando foram 

disseminadas lutas pelo voto universal por países da Europa e os Estados Unidos. 

Segundo ele, uma primeira onda reversa sucedeu esse movimento, com a ascensão do 

fascismo e do nazismo. A ―segunda onda de democratização‖ teria se dado entre 1943 e 

1962, com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota do nazi-fascismo, quando a 

democracia foi levada para Alemanha Ocidental, Itália, Áustria e Coréia do Sul. A 
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―segunda onda reversa‖ teria sido protagonizada, então, pelos golpes militares até 1975, 

que resultaram em ditaduras na América Latina (HUNTINGTON, 1991).  

 Finalmente, Hungtington identifica o início da ―terceira onda de 

democratização‖, precisamente em 1974, com a ―Revolução dos Cravos‖, que derrubou 

o regime de Salazar em Portugal, depois varreu as ditaduras dos países da América 

Latina no final dos anos 70 e início dos 80 e chegou ao leste europeu no final da década 

de 1990. 

 Nesse contexto, a sociedade civil é redescoberta como forma de resistência à 

centralização estatal, como sintetizam Eleonora Schettini Cunha e Ricardo Fabrino de 

Mendonça: 

 

Em sua maioria, esses atores coletivos não tinham a pretensão de tomar o 

governo, mas de construir o regime democrático, organizar opiniões e 

interesses presentes na sociedade e influenciar os governos em suas decisões. 

Sua atuação não estava circunscrita às instituições do Estado ou aos partidos, 

mas ocorria na esfera pública, espaço de visibilidade e de formação da 

opinião com vistas a influenciar os tomadores de decisão (CUNHA; 

MENDONÇA, 2012, p. 11). 

 

 Como observam os autores, esse movimento teve impacto inclusive na teoria 

liberal, que voltou suas atenções para a necessidade de expansão da interlocução entre a 

sociedade civil e o Estado, já que a participação restrita ao exercício do voto 

demonstrou não ser capaz de garantir essa interação de maneira efetiva. Nesse sentido, a 

participação ganhou novo significado no debate teórico e passou a ser considerada 

fundamental para a expansão e fortalecimento da democracia.  

 Um dos pontos de partida para essa discussão foi justamente a definição do que 

vem a ser participar. Na visão de Hannah Arendt (2005), a idéia de participação está 

implícita no próprio conceito de política. Para ela, além do engajamento 

institucionalizado, qualquer ação cotidiana do homem tem alcance coletivo e, portanto, 

é um gesto político. Segundo a autora, mesmo a decisão de não agir é uma ação política, 

porque as pessoas vivem numa ―teia de relações humanas‖, em que um pode interferir 

na vida do outro, inclusive quando resolve não se posicionar.  

 Já para Àngel Flisfisch (1982), participar é o ato de intervir num mecanismo de 

decisão coletiva e dessa maneira, contribuir para alcançar a ―vontade coletiva‖. Para 

isso se concretizar, o autor aponta dois elementos necessários: um conjunto de critérios 

para o processo de decisão e uma regra para a agregação das decisões individuais na 

formação da vontade coletiva: 
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Participar significa entonces, por una parte, ser admitido a La discusión del 

asunto y, por outra parte, tener el derecho a emitir uma decisión individual 

sobre el asunto, com la obrigación correlativa de que sea procesada en la 

aplicación de la regra de agregación que da como resultado la decisión 

coletiva (FLISFISCH, 1982, p. 3) 

 

  A idéia é que se todos forem admitidos no processo de decisão e todas as 

vontades individuais forem consideradas, seria um caso de democracia direta pura. Já na 

democracia participativa essas regras garantiriam critérios para se decidir entre as 

propostas que expressam a vontade coletiva.  

 Flisfisch (1982) ressalta ainda outro aspecto que precisa ser levado em conta 

nessa discussão: a ―oferta participativa‖, ou seja, a ―estrutura de oportunidades‖, que 

pode garantir ou restringir a participação do cidadão. Entre as perguntas que o autor 

sugere estão: quem tem acesso à participação? O acesso garante a participação? Há 

motivação para participar? A participação de alguns implica na não participação de 

outros? Essas questões são propostas como forma de se ponderar em análises sobre a 

mecanismos participativos, o cenário de desigualdade de acesso, desinteresse político ou 

falta de habilidade para interagir com as ferramentas disponíveis na oferta participativa. 

Suas alternativas para expandir esse sistema de oportunidades são a geração de novas 

oportunidades ou a reforma da estrutura de oportunidades existente (FLISFISCH, 

1982). 

 Além das oportunidades, é preciso considerar ainda os custos de participação. 

Essa idéia é ponderada por Olson (1971), ao desenvolver a Teoria da Ação Coletiva, 

que segue a argumentação da criticada Teoria da Escolha Racional, de Downs (1999), 

para quem o homem é um sujeito racional, apto a fazer escolhas políticas com os 

menores custos e maiores vantagens. Olson (1971) afirma que, como seres racionais, os 

homens não se mobilizam para garantir seus direitos porque, esperam que outros, com 

os mesmos interesses, façam isso por eles. Isso porque o ―custo de participação‖ é alto, 

já que envolve tempo e às vezes dinheiro (para se locomover até o espaço de debate, por 

exemplo). Assim, os indivíduos tenderiam a se aproveitar dos benefícios advindos da 

participação dos outros, o que ele chamou de ―free-riders‖, ou ―caronas‖. 

 Carole Pateman (1992) desempenhou um papel marcante nesse debate, ao 

defender a participação para além da presença do cidadão e de sua suposta influência no 

processo político. Para ela, a participação tem um caráter educativo, já que o ato de 

participar de decisões políticas desenvolveria no cidadão habilidades para 
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procedimentos democráticos como o debate e a deliberação, ou seja, ―quanto mais os 

indivíduos participam, melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo‖ (PATEMAN, 

1992, p. 61).     

 Mas segundo a autora, participar não é apenas estar num espaço de discussão ou 

deliberação, ou mesmo influenciar uma determinada ação, mas sim um ato vinculado ―à 

igualdade de poder na determinação das consequências das decisões‖ (PATEMAN, 

1992, p.61-62).  

 Ela chama a atenção para o fato de que se os representantes da sociedade civil 

não possuírem o mesmo poder que outros atores envolvidos numa tomada de decisão, 

não há verdadeira participação. Isso porque, para Pateman (1992), a verdadeira 

participação política permite que o indivíduo desenvolva o sentido de ―eficácia política‖ 

ou ―competência política‖, quando o cidadão sente que sua ação tem algum efeito sobre 

o processo político. 

 Essa concepção de participação se aproxima muito da idéia de democracia 

deliberativa, cujo fundamento é justamente a possibilidade da sociedade influenciar as 

decisões que afetam a vida coletiva.  Um dos principais teóricos dessa visão, Jünger 

Habermas (1984) chamou de ―esfera pública‖ esse processo de interação efetiva entre 

cidadão e Estado e definiu condições para que tal sistema seja considerado de fato 

deliberativo, como a habilidade dos cidadãos em expressar suas idéias e criticar as dos 

outros. Sua principal defesa é a de que a verdade só é alcançada pela busca do consenso 

e o caminho é a argumentação (HABERMAS, 1984). 

 O debate sobre o assunto é rico e repleto de exemplos de experiências 

deliberativas testadas e analisadas, entretanto, este estudo não irá abranger essa 

discussão, uma vez que a consulta pública virtual escolhida como objeto desta pesquisa 

não tem qualquer característica de deliberação democrática, como será detalhado 

adiante. Será demonstrado que seus limites técnicos e políticos não permitem ao 

cidadão exercer a prática básica do processo deliberativo, que é a argumentação, nem 

influenciar efetivamente tomadas de decisão, por isso, o debate teórico deste trabalho 

está focado nos elementos e possibilidades inerentes à democracia participativa, que 

abarcam o perfil do instrumento analisado. 

 E em relação à participação, há outros conceitos que precisam ser recuperados 

para iluminar a discussão, como o defendido por Jean-Jacques Rousseau, no século 

XVIII: a ―vontade geral‖, que fundamenta todo o sistema político proposto por ele na 

obra ―Contrato Social‖.  
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 Para o teórico, ao passar do estado de natureza para o estado civil, o homem só 

tem uma maneira de proteger sua vida e seus bens: aderir ao pacto social, por meio da 

―vontade geral‖, que é a expressão dos interesses comuns dos indivíduos: 

 

Há comumente muita diferença entre a vontade de todos e a vontade geral. 

Esta se prende somente ao interesse comum; a outra, ao interesse privado e 

não passa de uma soma das vontades particulares. Quando se retiram, porém, 

dessas mesmas vontades, os excessos e as faltas que nelas se destroem 

mutualmente, resta, como soma das diferenças, a vontade geral 

(ROUSSEAU, 2006, p. 228). 

  

 Portanto, para Rousseau, o que orienta a vontade geral é o alcance do bem 

comum. No entanto, autores como Joseph Schumpeter (1986) e Alexis de Tocqueville 

(1987) questionam essa suposta habilidade dos indivíduos em compreender tal conceito 

e proteger suas idéias de pressões coletivas no momento de suas escolhas. 

 Schumpeter (1986), por exemplo, coloca em xeque a capacidade dos indivíduos 

de tomar decisões políticas racionais para alcançar o bem comum. Para ele, o primeiro 

erro nessa teoria é de que não há um bem comum determinado, porque isso pode ter um 

significado diferente para cada pessoa ou grupo e, mesmo que fosse possível defini-lo, 

não haveria consenso sobre como resolver questões individuais relacionadas a ele. 

Schumpeter alerta ainda para outras limitações como a dificuldade em compreender 

essa noção de bem comum, que não é tão simples quanto os temas cotidianos, com os 

quais os homens têm maior contato.  

 Assim, sem uma compreensão profunda de problemas maiores, o homem se 

sentiria menos responsável pelas conseqüências de suas ações. Na tentativa de ilustrar 

essa argumentação, Joseph Schumpeter usa uma interessante metáfora para explicar 

―por que se encontra muito mais inteligência e clareza mental numa mesa de jogo de 

bridge do que, digamos, numa discussão política entre leigos‖ (SCHUMPETER, 1986, 

p.318). Para ele, o motivo é que numa partida como essa, os jogadores sabem quais são 

suas tarefas, as regras que devem ser seguidas e o que acontecerá em caso de sucesso ou 

fracasso nas jogadas e, dessa forma, são motivados a usar a sensatez para evitar erros. Já 

na política, o indivíduo não tem clareza de nenhum desses aspectos e não consegue 

avaliar os prováveis resultados de suas ações. 

 Schumpeter (1986) afirma ainda que o cidadão não se prepara para responder 

grandes questões e, por isso, não age diante delas com o mesmo zelo que demonstraria 

perante problemas que são de seu interesse imediato. Por mais informações que 
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consuma sobre o assunto, não se preocupa em absorver de fato o conteúdo e muito 

menos em tentar analisá-lo criticamente, contrabalançando alegações contrárias e 

favoráveis.   

 A partir desse raciocínio, Schumpeter (1986) argumenta que não é possível 

afirmar a existência de uma vontade geral, já que ela dependeria de um bem comum 

determinado e compreendido por todos. 

 O autor também não acredita na hipótese clássica da democracia de que a 

maioria está capacitada para fazer escolhas racionais, adequando ações a fins, porque os 

homens poderiam ser facilmente manipulados por pressões de grupos e estratégias de 

publicidade, de tal maneira, que suas vontades poderiam até mesmo ser ―fabricadas‖, ou 

seja, as pessoas podem, na opinião dele, ser convencidas de que querem algo. Por isso, 

para ele ―a vontade da maioria é apenas a vontade da maioria e não a vontade do povo‖ 

(SCHUMPETER, 1896, p.331). 

  Tocqueville (1987) vai além e afirma que a vontade da maioria pode se 

transformar em ―tirania da maioria‖. O raciocínio que sustenta seu temor é o seguinte: 

se admitimos que um indivíduo com poder nas mãos é capaz de abusar de outros em 

favor de seus interesses, por que a maioria não faria o mesmo? Sua posição é inequívoca 

ao afirmar que ―o poder de tudo fazer, que recuso a um só de meus semelhantes, eu não 

o atribuiria nunca a vários deles‖ (TOQUEVILLE, 1987, p. 194). 

 Ele também critica o fascínio pelas idéias gerais. O que preocupa o autor não são 

as idéias gerais formuladas com base em pesquisas e empirismo, tais quais teorias 

científicas, que ele tem o cuidado de distinguir como essenciais para ampliação do 

conhecimento humano, mas aquelas que surgem de conclusões precipitadas, a partir de 

noções vagas e superficiais sobre problemas.  

 Segundo Toqueville (1987), o homem tem necessidade de encontrar regras 

comuns para facilitar a análise sobre vários objetos de seu interesse ao mesmo tempo e 

explicar diversos fenômenos a partir de uma só causa, pois sente que é impossível 

entender milhares de fatos isolados. Além disso, ele seria motivado por uma razão de 

ordem prática: as pessoas não têm muito tempo para pensar e elas gastariam momentos 

preciosos de suas vidas estudando casos particulares.  

 Ele alerta ainda para o poder da maioria sobre o pensamento. Ao analisar a 

democracia nos Estados Unidos, o autor constatou um paradoxo na opinião pública 

americana, já que, embora a América fosse a terra da liberdade de expressão, a força das 
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idéias defendidas pela maioria nesse ambiente, onde todos podem se manifestar, seria 

capaz de cercear qualquer pensamento divergente.   

 De acordo com seu raciocínio, a opinião da maioria tem o poder de silenciar os 

que são contrários aos seus argumentos, não pelo medo, mas por conhecerem as 

conseqüências de um posicionamento destoante em determinadas situações. 

Dependendo das idéias que se confronta, o preço pago pode ser alto demais, como ser 

rotulado, perseguido, evitado, ignorado, perder oportunidades, direitos ou a chance de 

reconhecimento, pois segundo Alexis de Tocqueville, ―aqueles que o censuram 

expressam-se altivamente, e aqueles que pensam como ele, sem ter a sua coragem, 

calam-se e afastam-se‖ (TOQUEVILLE, 1987, p.197). 

 Nos tempos atuais, é preciso considerar como elemento importante na formação 

da opinião da maioria, a força dos meios de comunicação. Maia (2006) assinala o 

grande impacto da mídia nos processos deliberativos. A autora chama a atenção, no 

entanto, para o fato de que a visibilidade sustentada pelos meios de comunicação em 

determinados debates de alcance nacional tem aspectos singulares que devem ser 

levados em conta, como a seleção dos atores sociais convidados para a discussão, a 

edição de suas falas e o uso de recursos técnicos, que fazem com que as opiniões 

transcendam o alcance de manifestações individuais. Sem contar com orientações e 

relações de ordem institucional, econômica ou política, que podem influenciar essas 

escolhas. 

 Schumpeter (1986) também já havia previsto a sensibilidade da maioria às 

estratégias da publicidade e das pressões de grupos, que para ele, é outra razão para o 

descrédito em relação à suposta racionalidade das decisões tomadas pela maioria. Ele 

lembra que os meios utilizados pela propaganda, como a repetição de idéias e o 

direcionamento de mensagens ao subconsciente, são capazes não só de influenciar como 

também de fabricar vontades, por isso, as decisões não manifestariam necessariamente 

desejos genuínos, mas provavelmente, moldados ou até construídos. 

 O risco de silenciar a minoria foi inclusive usado por Schumpeter (1986) como 

argumento para refutar a hipótese da filosofia clássica da democracia de que a maioria 

estaria apta a fazer escolhas racionais - sendo racionalidade entendida como a 

capacidade de adequar as ações aos fins pretendidos. Para isso, ele resgata a teoria 

original de Gustave Le Bon sobre a ―psicologia das multidões‖, que acredita na 

influência da aglomeração sobre o comportamento humano, de tal modo que, sob o 
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estado de excitação provocado pela coletividade, os indivíduos abandonariam valores 

morais, éticos e de civilidade, agindo por impulsos primitivos.   

 Mesmo admitindo os exageros da tese, Joseph Schumpeter defende que esse 

fenômeno também pode se manifestar apenas no campo das idéias: 

 
Leitores de jornal, audiências de rádio, membros de partidos políticos, 

mesmo quando não fisicamente reunidos, podem ser facilmente 

transformados psicologicamente em multidão e levados a um estado de 

frenesi, no qual qualquer tentativa de se apresentar um argumento racional 

desperta apenas instintos animais (SCHUMPETER, 1986, P. 313) 

 

 Para Tocqueville (1987), o antídoto contra a formação de massas facilmente 

seduzíveis, acomodadas e manipuladas na democracia participativa é o associativismo. 

Para ele, a ―a arte de se associar‖ é fundamentada na virtude cívica, em que o interesse 

particular é corretamente compreendido, na medida em que é defendido sem perder de 

vista o bem coletivo. Impressionado com o alto número e a diversidade de associações 

que encontrou nos Estados Unidos, na década de 1830, desde comerciais e políticas, até 

religiosas, morais, artísticas, ou mesmo ligadas a objetivos mais fúteis, como gostos 

culinários, Alexis de Tocqueville observa a capacidade do povo americano em se reunir 

em torno de um interesse e conclui que essas organizações são necessárias para os 

povos democráticos: 

 

Nas sociedades aristocráticas, os homens não têm necessidade de unir-se para 

agir, porque são fortemente mantidos juntos. Cada cidadão rico e poderoso 

forma ali como que a cabeça de uma associação permanente e necessária que 

é composta de todos aqueles que faz concorrer para a execução dos seus 

desígnios. Nos povos democráticos, pelo contrário, todos os cidadãos são 

independentes e frágeis; quase nada podem sozinhos e nenhum dentre eles 

seria capaz de obrigar seus semelhantes a lhe emprestar seu concurso. Por 

isso, caem todos na impotência, se não aprendem a se ajudar livremente 

(TOCQUEVILLE, 1987, p. 392). 

 

 Há, no entanto, pelo menos, dois contrapontos ao entusiasmo tocquevilliano com 

o associativismo americano, que precisam ser ponderados. O primeiro é que o 

engajamento cívico atual pode não ser o mesmo observado por Tocqueville, no início 

do século XIX, nos Estados Unidos, tomados como referência para o mundo de prática 

associativa. Levantamento publicado por Robert Putnam, em 1995, dava conta de uma 

importante desmobilização social na América contemporânea. Putnam (1995) observou 

reduções significativas nas filiações de associações americanas tradicionalmente fortes, 

como as religiosas, sindicais, de pais e mestres, fraternais e de voluntários. Para ilustrar 
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sua constatação, Robert Putnam ressalta o fenômeno que considera emblemático da 

suposta decadência na mobilização americana: o ―boliche solitário‖: 

 

A mais excêntrica e impressionante prova de desmobilização social na 

América contemporânea que eu descobri é a seguinte: os americanos estão 

jogando mais boliche hoje do que nunca, mas a participação de jogadores em 

campeonatos organizados de boliche caiu na última década (PUTNAM, 

1995, p. 5). 

  

 Putnam admite a possibilidade de tal cenário ser reflexo de outros movimentos 

apontados por correntes de pensamento contrárias, como a que defende, por exemplo, a 

substituição das formas tradicionais de organização cívica, normalmente, locais e 

menores, por outras de abrangência nacional, com adesão em massa e vinculadas a 

novos temas, como os ambientais.  

 No entanto, o autor indica também prováveis explicações para o declínio do 

engajamento cívico americano, como a entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

que teria tirado-lhes o tempo de participar de muitas dessas organizações; o aumento da 

mobilidade urbana, ou seja, as mais freqüentes mudanças de endereço dos 

trabalhadores, que prejudicam seu apego a uma comunidade local; e outras 

transformações sócio-econômicas, como mais divórcios, menos filhos e menores 

salários, que alteraram o perfil do cidadão normalmente mais disposto a se associar, 

como os casais de classe média.  

 Outro contraponto importante ao poder da mobilização social são as formas 

―incivis‖ de associativismo. De acordo com Laurence Whitehead, muitos esforços de 

democratização são confrontados por ―formas anti-sociais de individualismo e 

organização de grupos que substituem, ou até procuram subverter, as formas de 

associação civil‖ (WHITEHEAD, 1999, p. 16). Ele cita a ―máfia‖ como exemplo de 

incivilidade, já que não se limita apenas à esfera da criminalidade, mas estende seus 

efeitos sobre direitos políticos e sociais, de quem não pode escapar de suas redes de 

cooptação e controle:  

 

Os incentivos para organizar formas intolerantes e incivis de associativismo 

são particularmente fortes onde as reivindicações de privilégios e propriedade 

são contestáveis politicamente, onde os colaboradores do regime anterior 

ainda seguem impunes por atividades criminosas e temem ações 

"revanchistas", e onde o sistema judicial parece incapaz de sustentar um 

domínio legal amplo e imparcial. (WHITEHEAD, 1999, p. 16;17). 
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 Alertas como esse demonstram a complexidade que pode ser observada na 

mobilização da sociedade civil no processo político. Está claro que para as teorias 

democráticas, a participação da sociedade no processo político, para além do exercício 

do voto, é vital ao fortalecimento da democracia. No entanto, para que essa participação 

seja considerada efetiva, eficaz e pedagógica, é necessário observar vários aspectos, 

como o conhecimento dos participantes acerca dos problemas em questão, seu grau de 

independência e de igualdade de poder no processo deliberativo, de maneira que o ato 

de participar influencie verdadeiramente as decisões e faça o cidadão sentir que seu 

envolvimento faz diferença no processo político. 

 Macpherson (1978) acredita, inclusive, que a verdadeira participação na política 

expressa as relações de igualdade numa sociedade e vice-versa. Para ele, é preciso 

reduzir as desigualdades sociais e econômicas para se alcançar uma democracia mais 

participativa, ao mesmo tempo, em que a participação é o caminho uma sociedade mais 

igualitária, num processo cíclico e contínuo.   

2.3 A cidadania no Brasil: a debilidade cívica por trás da conquista do voto 

 

 No Brasil, as características da participação popular na política são atribuídas 

por diferentes autores à atípica trajetória da cidadania no país. Em primeiro lugar, 

porque do ponto de vista cronológico, não houve, como no caso inglês, uma sequência 

de conquistas por períodos históricos e a expansão de direitos foi combinada com um 

contexto de ditadura. Em segundo lugar, como afirma Carvalho (1996), com base em 

argumentos de Turner (1990), foi uma trajetória de ―cima para baixo‖, em que o Estado 

sempre deteve a iniciativa de ampliar os direitos da população.  

 Carvalho (1996) lembra que os esforços em levar a população para dentro da 

esfera de atuação do Estado começaram, no século XIX, com a ampliação das 

possibilidades do cidadão participar das decisões políticas, judiciais e relacionadas à 

defesa do país, como eleitor, jurado e membro da guarda nacional. Mas segundo ele, já 

naquela época, havia muitos problemas entre a realidade e o ideal de cidadania 

oferecido pelo Estado. Ser jurado, por exemplo, significava, em tese, participar do poder 

judiciário e exercer o papel de guardião da justiça, mas, na prática, em pequenos 

povoados, o alto número de absolvições (por medo de represálias ou por proteção a 

aliados) demonstrava que a inclusão do cidadão no sistema judicial não garantia a 

aplicação da justiça.  
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 Para o autor, no Brasil, até hoje as instituições decidem quem é e quem não é 

cidadão: ―quem define a cidadania na prática, é a polícia‖ (CARVALHO, 1998, p. 276). 

Para mostrar essa distinção feita no dia a dia, o autor evoca as imagens de três tipos de 

cidadão no Brasil. O cidadão de primeira classe, o ―doutor‖, é o retrato do homem 

branco, de boa educação, com posição política, social ou financeira privilegiada, capaz 

de defender seus próprios direitos e que, para as instituições, está acima de qualquer 

suspeita.  O cidadão de segunda classe é o trabalhador pobre, mas com carteira assinada, 

ou o pequeno proprietário, que para o poder público, segundo Carvalho (1998), ainda 

tem o ―benefício da dúvida‖. E o cidadão de terceira classe é o trabalhador informal, o 

desempregado ou destituído de qualquer renda, cujos direitos são desrespeitados o 

tempo todo. 

 Para Carvalho (1998), uma das razões para a debilidade dos direitos civis no 

Brasil se deve, em grande medida, à sequência atípica do desenvolvimento da cidadania 

no Brasil, que não favoreceu o desenvolvimento da democracia. No caso Inglês, 

descrito por Marshall (1967) na Inglaterra, tal sequência teria fortalecido as instituições 

democráticas, primeiro os tribunais de justiça e depois o parlamento. A síntese do 

raciocínio de Carvalho é que os direitos civis são a parte mais frágil da cidadania no 

Brasil e os direitos sociais foram introduzidos efetivamente num contexto de ditadura.   

 O autor lembra que os direitos civis e políticos, incluídos simultaneamente pela 

Constituição de 1824, foram descritos em leis que pareciam compilar as constituições 

liberais européias da época, numa tentativa de seguir um modelo liberal, aceito como o 

melhor para marcar a ―transição pacífica entre o regime colonial para a vida 

independente‖ (CARVALHO, 1998, p. 280). O autor ressalta que a ampliação do direito 

à participação eleitoral foi uma trajetória política fortalecida muito mais por reformas 

constitucionais, como as de 1934 e 1988, do que por revoluções, como as inglesas e 

francesas, apesar de grandes mobilizações populares como o movimento das Diretas Já, 

na década de 1980, pelo voto direto.  

 Da mesma maneira, os direitos civis, introduzidos pela Constituição de 1824, 

não foram resultado de um processo de desenvolvimento de concepções e mobilização 

cívica em torno da consciência sobre as liberdades individuais e os limites da ação do 

Estado, mas na regulação baseada em normas inspiradas em outras legislações (como a 

Constituição Francesa de 1792), que não foram capazes de assegurar, na prática, a 

proteção de direitos proferida por elas (CARVALHO, 1998). 
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 Os direitos sociais, por sua vez, foram introduzidos durante a Era Vargas, de 

forma altamente regulada, seletiva e com um caráter paternalista, o que apenas reforçou 

o caráter excludente da cidadania implantada no Brasil, além de solidificar o ―mito da 

doação‖, por meio das leis trabalhistas, que ajudaram a cimentar a imagem paternalista 

de Getúlio Vargas, num processo que ficou conhecido pelo conceito clássico de 

―cidadania regulada‖, cunhado por Santos (1979). 

 Essa expressão tornou-se referência para compreender o período entre 1930 e 

1945, em que Getúlio Vargas criou mecanismos institucionais e legais, que ampliaram o 

acesso a direitos civis, mas ao mesmo tempo, distinguiram os brasileiros entre os aptos 

e os não aptos a ser cidadão – uma política que deixou marcas profundas na história do 

país, cujas conseqüências podem ser vistas até os dias atuais.  

 Santos (1979) explica que as atitudes tomadas por Vargas foram uma resposta 

ao fracasso da política que chamou de laissez-faire repressivo, característica da 

República Velha (1889-1930). Isso porque a tentativa, nesse período, de manter a 

economia do país pelo princípio clássico liberal, de que o mercado deve agir sem a 

intervenção estatal (laissez-faire), não teve sucesso diante de obstáculos como as 

relações oligárquicas do meio rural e a instabilidade das relações comerciais externas do 

país, que demandava constantes interferências do poder público na economia, para 

proteger setores exportadores, como o de café.  A resposta da República Velha às 

pressões de grupos tanto de industriais quanto de trabalhadores foi a coação, por meio 

de medidas e leis repressivas que não surtiram efeito.  

 Ao assumir o poder após a Revolução de 30, Getúlio Vargas sabia que não podia 

confiar no laissez-faire, nem apelar simplesmente para a repressão para vencer desafios 

como os de regulamentar a acumulação produtiva e incentivar a industrialização no 

país. No centro de sua fórmula para reorganizar o processo produtivo brasileiro está 

idéia de cidadania regulada, em que o Estado passou a decidir quem eram os cidadãos 

brasileiros, a partir do reconhecimento das profissões capazes de conferir às pessoas 

esse status.  

Como lembra Santos (1979), as questões que estavam na agenda de demanda 

dos trabalhadores, como férias, serviço de menores e mulheres foram atendidas, a 

carteira de trabalho e o salário mínimo foram instituídos e profissões foram 

regulamentadas, mas apenas as urbanas e de determinadas categorias. Além disso, uma 

nova lei de sindicalização, estabelecia que só poderiam ser sindicalizados os 
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trabalhadores com ocupação reconhecida. Santos sintetizou essa idéia de cidadania 

vinculada à profissão, com a definição:  

 
(...) são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se 

encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e 

definidas em lei. A extensão da cidadania se faz, pois, via 

regulamentação de novas profissões e/ou ocupações, em primeiro 

lugar, e mediante ampliação do escopo dos direitos associados a estas 

profissões, antes que por expansão dos valores inerentes ao conceito 

de membro da comunidade. (SANTOS, 1979, p.68) 

 

 Ele lembra ainda, que isso significava considerar ―pré-cidadãos‖ aqueles 

trabalhadores cujas ocupações não eram reconhecidas por lei, como os da área rural e os 

urbanos com atividades não regulamentadas.  

O autor alerta para as conseqüências imediatas dessa política, que não só 

vinculou o reconhecimento social dos brasileiros por profissões como também 

restringiu a entrada na arena política, ou seja, permitindo que apenas os detentores de 

ocupações reconhecidas apresentassem demandas, sejam trabalhistas ou sociais. ―Se era 

certo que o Estado devia satisfação aos cidadãos, era este mesmo Estado quem definia 

quem era e quem não era cidadão‖ (SANTOS, 1979, p.70). 

Para Cardoso (2010), a ―cidadania regulada‖ gerou não uma diferença entre 

excluídos e incluídos, mas uma expectativa de proteção social e uma ―promessa de 

integração cidadã‖, que teve um efeito perverso no coração do brasileiro. Segundo ele, a 

idéia de que dependia apenas do indivíduo conseguir ser cidadão alimentou a sensação 

de fracasso em quem não conseguia essa proeza. ―Não era o Estado que aparecia como 

impondo barreiras burocráticas a trabalhadores pobres e analfabetos. Estes é que não se 

apresentavam como estando à altura das normas do Estado‖ (CARDOSO, 2010, p.791).  

 Carvalho (1998) chama a atenção para o fato de que em toda a história brasileira 

há sempre provas flagrantes da negação dos direitos civis a uma grande parte da 

população, embora o Brasil tenha construído mecanismos institucionais para o 

funcionamento pleno de uma democracia, como eleições regulares, alternância de 

poder, partidos políticos e liberdade de expressão. O exercício dos direitos políticos 

também não é garantia de cidadania política plena, uma vez que o voto ainda é 

mercadoria em muitas partes do país. Para ele, falta uma ―cultura cívica‖ ao brasileiro, 

que age de forma individualista, exigindo direitos, mas fugindo das obrigações. 

 José Murilo de Carvalho sentencia que o desenvolvimento de direitos políticos 

antes dos civis resultou no que chamou de ―exercício falho da cidadania política‖:  
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O voto, como ainda acontece até hoje em largas parcelas da população, passa 

a ser tudo, menos a afirmação da vontade cívica de participação no governo 

do País, pela representação. Ele é o penhor de lealdade pessoal, de retribuição 

de favores, de barganha fisiológica, quando não simples mercadoria a ser 

vendida no mercado eleitoral (CARVALHO, 1998, p.281) 

 

 O autor alerta ainda que o processo de formação do cidadão brasileiro está 

excessivamente lento e faz uma pergunta que considera pertinente para ser repetida de 

tempos em tempos, ou seja, se o motivo dessa lentidão não é a falta de interesse em 

desenvolver a cidadania, pois ―o cidadão esclarecido é, sem dúvida, uma peça 

incômoda‖ (CARVALHO, 1998, p. 287-288). 

 Se ele é incômodo, é por outro lado, indispensável numa ordem democrática, 

que pressupõe a garantia de direitos, como o de cidadania política. Nesse sentido, os 

tempos atuais trazem novos elementos que podem colaborar com o nível de informação, 

esclarecimento, acesso e participação dos cidadãos no processo político, mesmo numa 

democracia limitada por uma ausência de cultura cívica, com uma história de cidadania 

regulada. 

 A novidade da democracia contemporânea que nos interessa neste estudo é o 

surgimento de novos instrumentos de participação popular, como a internet, e seu papel 

no exercício da cidadania, ainda que de ―cima para baixo‖, por meio da inclusão social 

digital, oferecida pelo Estado: a chamada democracia eletrônica ou digital.  
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3 CIDADANIA ONLINE E OS LIMITES DA DEMOCRACIA DIGITAL 

 

Entre os campos teóricos que marcam as atuais discussões sobre o papel da 

internet no fortalecimento da democracia estão o que trata da utilização das novas TICs 

por parte dos atores da sociedade civil e o potencial das mesmas para aprimorar a 

organização e mobilização; e o que discute os efeitos da apropriação da internet pelo 

sistema político. 

Este estudo será focado nesta segunda corrente teórica, que se concentra nos 

possíveis avanços democráticos alcançados com o uso da internet pelo poder público, 

como transparência, aproximação de representantes e representados e aprimoramento 

dos mecanismos de accountability. 

 Para isso, este capítulo irá contextualizar o surgimento e o desenvolvimento 

dessa nova forma de interação e comunicação na sociedade em meio as transformações 

históricas e sócio-econômicas que conduziram ao atual panorama. Isso porque, como 

em outros períodos de mudança na história, essas novas formas de manifestação política 

também refletem dinâmicas sociais. 

 Serão discutidas ainda as diferentes visões sobre o potencial democrático da 

internet, desde as apostas mais otimistas dos autores que acreditam no poder da web em 

ampliar a participação na política, até as ressalvas dos que desconfiam dessa promessa, 

em função das características peculiares do meio virtual, como a fragmentação dos 

discursos e o acesso restrito de setores mais empobrecidos da sociedade.  

 Também serão debatidas as razões que podem ter levado o poder público a 

investir na modernização dos mecanismos de participação popular na política, 

especificamente, as casas legislativas, uma vez que o foco deste trabalho é justamente o 

parlamento mineiro. Para isso, será necessário reavaliar o cenário da democracia 

representativa e discutir o que muitos autores chamam de crise nesse sistema.  

 E por fim, é preciso iluminar a atual realidade do acesso digital no Brasil, para se 

ter uma dimensão do universo atingido por toda essa discussão. 
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3.1 O cidadão na “Era da Informação” 

 

 Entre as tentações possíveis nos estudos sobre efeitos de tecnologias, 

particularmente da internet, estão visões excessivamente recortadas (como se fossem 

isoladas das demais transformações históricas) e a defesa do pioneirismo de tais práticas 

em sociedade, o que Fragoso, Recuero e Amaral (2011) chamaram de ―armadilha fácil 

da novidade‖. 

 Uma das maneiras de não se incorrer nesse tipo de erro é lançar um olhar 

sociológico sobre o fenômeno, para compreender o surgimento da tecnologia da 

informação como parte da evolução de processos econômicos, políticos, sociais e 

culturais. 

 A própria origem da internet é emblemática disso, já que foi desenvolvida entre 

o final da década de 1960 e início dos anos 1970, pelo governo dos Estados Unidos, no 

contexto da Guerra Fria, quando americanos e soviéticos disputavam influência política, 

militar, econômica e tecnológica no mundo. O objetivo foi criar um sistema de 

comunicação independente, sem centros de controle, que sobrevivesse a um possível 

ataque nuclear por parte da União Soviética. Por isso, o design desse novo sistema foi 

baseado numa arquitetura de rede, com unidades de mensagem capazes de se 

encontrarem de forma autônoma e rápida, sem seguir a um único comando 

(CASTELLS, 1999).  

 Depois de sucessivas remodelagens para fins comerciais e acadêmicos, a internet 

se popularizou como ferramenta de uso doméstico, a partir de 1990, quando o 

engenheiro inglês Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web, que permitiu o uso 

de interfaces gráficas e criação de sites, com atrativos visuais mais interessantes e fáceis 

para o usuário comum manusear. A década também marcou a fase de expansão da rede 

mundial de computadores, com o surgimento de vários navegadores, provedores de 

acesso e portais de serviços online. (THE WEBSITE...2009).  

 Imbricado nesse processo, há um cenário econômico importante, que é a 

transformação global do capitalismo, como alerta Castells (1999). O autor lembra que a 

revolução tecnológica se difundiu num período de profunda reestruturação do 

capitalismo, baseado na integração global entre mercados financeiros. No novo cenário, 

as empresas são interligadas por fluxos de informação, mercadoria e capital, mas ao 

mesmo tempo, com gestões descentralizadas, cujos efeitos, segundo Castells (1999), são 

o aumento da concorrência econômica, a diversificação das relações de trabalho, 
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sustentada pela individualização das forças produtivas e o consequente declínio da 

influência sindical, já que a mão-de-obra foi ainda mais segmentada, enfraquecendo 

setores profissionais (CASTELLS, 1999).  

 O autor alerta, no entanto, que não são essas as especificidades da revolução 

permitida pela tecnologia da informação. Para ele, aliás, tais mudanças tiveram a mesma 

importância da Revolução Industrial do século XVIII, já que ambas remodelaram a base 

material da sociedade.  

 Segundo Castells (1999), a verdadeira transformação introduzida pela tecnologia 

da informação, ao final do século XX, foi a introdução de um novo paradigma descrito 

pelo autor como ―sociedade em rede‖, fundamentada no poder da informação. 

―Tecnologias para agir sobre a informação, não apenas informações para agir sobre a 

tecnologia, como foi o caso de revoluções tecnológicas anteriores‖ (CASTELLS, 1999, 

p. 87). 

 Para tentar explicar a base material desta nova sociedade, Castells (1999) aponta 

as principais características desse paradigma: 

  

a) Informação como matéria-prima – Ao contrário das revoluções anteriores, 

em que as informações eram usadas apenas para aprimorar tecnologias, a 

informação se tornou a própria finalidade e a tecnologia pode ser 

desenvolvida apenas para gerar conhecimento. 

b) Alta penetração -  As tecnologias de informação estão em todos os processos 

sociais da existência humana. As pessoas passaram a usar a internet com as 

mais diferentes finalidades, desde as mais corriqueiras, como troca de e-

mails, interação em redes sociais, compras online e consultas de serviços, até 

práticas sociais mais elaboradas como mobilização e participação política e 

formação de organizações criminosas. 

c)  Lógica de redes - Esses novos modelos são baseados em redes de 

informações, sustentadas por ―laços e nós‖, que são as conexões entre os 

usuários, interdependentes e autônomas, ao mesmo tempo, portanto, 

adaptáveis a diferentes perfis de organizações. Por isso, os ―laços‖ (as 

ligações entre os participantes da rede), são geralmente fracos, pois podem 

ser desfeitos a qualquer momento, basta que um deles se desvincule. Já os 

―nós‖ (as pessoas ou temas que fazem os laços convergirem em um 
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determinado ponto), tendem a ser mais fortes, mas também podem ser 

alterados ou simplesmente desaparecer. 

d) Flexibilidade – Os modelos em rede têm grande capacidade de 

reconfiguração, uma vez que, sendo autônomas, as informações podem ser 

alteradas e reorganizadas mais facilmente.  

e) Convergência de tecnologias - É possível reunir todas as outras formas de 

comunicação existentes, integrando texto, imagem e som num mesmo 

sistema de interação. Num telefone celular, por exemplo, é possível acessar 

internet e dentro dela, assistir a vídeos, ouvir música, etc. 

f) Velocidade – Todas as novidades nesse tipo de tecnologia são difundidas 

muito mais rapidamente. Ao contrário da Revolução Industrial, quando as 

mudanças foram incorporadas de forma gradativa, em cada sociedade, no 

século XX, a aplicação das tecnologias desenvolvidas é imediata e pode ser 

simultânea em diferentes pontos do mundo (CASTELLS, 1999, p. 87).  

 

 Para Manuel Castells, a chave para compreender o novo paradigma tecnológico 

é o uso da informação, que provoca um ―ciclo de realimentação‖: 

 

O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade do 

conhecimento e informação, mas a aplicação deste conhecimento e 

informação na produção de conhecimentos e de dispositivos de 

processamento/ comunicação da informação, num ciclo de realimentação 

cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 1999, p.36). 

 

 

  Os efeitos desse novo paradigma são apontados como características do que o 

autor chama de ―sociedade interactiva‖ ou ―sociedade em rede‖, em que toda a 

economia global está organizada em ―fluxos de informação‖, ou seja, produção e 

transmissão de conhecimento que alimentam centros de controle, responsáveis pela 

coordenação de redes de empresas, a partir da captação dessas informações. Esse 

conhecimento está, muitas vezes, concentrado ou transita por espaços virtuais, como no 

caso do comércio online, e por isso, Castells (1999) chama a atenção para a alteração da 

dimensão espacial e temporal dessa sociedade, em que pontos de comando e poder não 

estão mais em ambiente físico, nem estão mais presos à dimensão de passado, presente 

e futuro, mas sim à nova lógica do tempo real.  

 Além disso, nessa ―Era da Informação‖, segundo o autor, o modelo de interação, 

por meio da Comunicação Mediada por Computador (CMC), presente em todos os 
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domínios da atividade social, é de ―muitos-para-muitos‖, mas usado por cada um de 

acordo com seu propósito. Isso faz com que o novo sistema seja capaz de incluir todas 

as expressões culturais, valores e interesses, mas força seus participantes a se 

adequarem à sua lógica, sua linguagem e seus códigos, criando assim, uma ―cultura da 

virtualidade‖ (CASTELLS, 1999, p.491).  

 Apesar de todas as características singulares dessa nova cultura, outros autores 

alertam para os riscos de se caracterizar tais mudanças como elementos de uma 

revolução. Wright (2011), por exemplo, pondera a necessidade, primeiramente de se ter 

clareza sobre a definição de tal termo, bastante carregado de simbolismo, por sua 

importância nos discursos e percepção pública. Segundo ele, as diferentes abordagens 

desse conceito produzidas pela sociologia, pela ciência política ou outras áreas do 

conhecimento, ensinaram a buscar determinadas respostas para se definir uma 

revolução, como sua origem, seu contexto, seus efeitos e atores envolvidos. Para o 

teórico, o risco é de se considerar revolução como um movimento de mudanças rápidas, 

em larga escala e massivas. Ele ressalta que em transformações como a tecnológica, os 

efeitos podem ser revolucionários, mas não as mudanças em si, que não são tão rápidas 

e abrangentes para todos os envolvidos (WRIGHT, 2011). 

 Já Silveira (2011) chama a atenção para a equivocada ênfase de alguns autores 

na colaboração e construção coletivas de conhecimento como inovações da internet. 

Segundo ele, isso já era possível em muitas empresas antes da internet, por meio de 

outro tipo de redes de informação. Na visão do autor, a diferença que torna 

transformador o processo desenvolvido em ambiente virtual é a liberdade de ação dos 

indivíduos, ou seja, o fato de a ―atual colaboração massiva articular agentes individuais 

livres, que cooperam e reúnem-se para resolver problemas que são do seu interesse, não 

colaboram por obrigação‖ (SILVEIRA, 2011, p.96). 

 Para desenvolver essa idéia, Silveira discute o conceito de commons, elaborado 

por pensadores como o professor da Escola de Direito de Yale, Yochai Benkler. Os 

commons seriam recursos comuns materiais ou imateriais, de uso coletivo e público, 

como as vias de trânsito, por exemplo. Ele ressalta que os commons devem ser 

distinguidos pelo seu grau de abertura e de regulação, ou seja, podem ser abertos a todos 

ou restritos a um grupo; controlados ou não (SILVEIRA, 2011, p.97). 

 Nesse sentido, a internet seria um common, em que ninguém tem o controle 

exclusivo dos recursos disponíveis, gerenciados a partir da colaboração, do 

compartilhamento e da auto-organização. A ―revolução‖ promovida pela internet seria 
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justamente a criação de uma rede baseada na troca descentralizada de informações, sem 

o controle de meios de comunicação e com interatividade (SILVEIRA, 2011, p. 99). 

  No entanto, para Castells (1999), uma das conseqüências das mudanças 

introduzidas pelas novas TICs, especialmente pela internet, é o reforço de padrões 

sociais. Se por um lado, esses instrumentos ajudam a enfraquecer o poder dos emissores 

tradicionais, sejam eles religiosos, políticos, morais, políticos ou ideológicos (já que as 

pessoas agora têm liberdade de buscar e escolher os próprios ―representantes‖ de suas 

idéias e valores), por outro, fortalecem padrões já existentes, ou seja, de redes 

dominantes. Basta observar a trajetória de grandes conglomerados empresariais de 

comunicação no Brasil, por exemplo, que sempre influenciaram processos políticos e 

econômicos, por meio das mídias tradicionais como jornal, televisão e rádio, e 

ampliaram seu poder de atuação, justamente com a inclusão de novas tecnologias em 

suas atividades. 

 O raciocínio de Manuel Castells é de que a questão do acesso é determinante 

para definir quem está incluído neste mundo de facilidades e possibilidades das novas 

tecnologias e, assim como em todas as outras revoluções do passado, reorganiza as 

relações de poder, agora, nas mãos de quem assume o papel de conector entre novas 

redes de informação: 

 

Devido ao fato do acesso à CMC ser restrito cultural, educacional e 

economicamente, e continuará a sê-lo por muito tempo, o mais importante 

impacto cultural da CMC poderá ser talvez, o reforço das redes sociais 

culturalmente dominantes, assim como o crescimento do seu cosmopolitismo 

e globalização (CASTELLS, 1999, p.476). 

 

 

 

 O debate sobre o acesso às novas tecnologias e seus efeitos é aspecto recorrente 

entre as diversas análises da dimensão social da internet, que surgiram a partir dos anos 

1990. Entre discussões sobre a indução ao isolamento pessoal dos usuários em ambiente 

online para escapar da vida real, o incentivo à criação de novas comunidades e o 

surgimento de novas formas de sociabilidade, a questão da inclusão ou exclusão digital 

aparece como elemento chave para relativização de teorias e conclusões acerca dos 

efeitos das novas TICs.  
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3.2 A internet como ferramenta política 

 

 Episódios de manifestações sociais e políticas organizadas pela internet em todo 

o mundo vêm demonstrando o imenso potencial das novas tecnologias de comunicação 

para mobilização de pessoas em ações coletivas. Custo zero de comunicação, maior 

velocidade no fluxo da informação e capacidade de anular grandes distâncias são 

algumas das vantagens do ciberespaço, que atraem usuários interessados em organizar 

movimentos políticos, como protestos e atos públicos.  

 Um dos mais emblemáticos foi a chamada ―Primavera Árabe‖, caracterizada 

pelas revoltas do mundo árabe, em 2011. Milhares de manifestantes protestaram contra 

as condições precárias de vida em seus países, com altos índices de desemprego e 

marginalização da população, impostas por ditadores, que governavam há anos a região. 

A onda de manifestações, muitas delas violentas, provocou, em diferentes graus, a 

queda de antigos regimes políticos conservadores como o da Tunísia e atingiu Egito, 

Iêmen, Bahrein, Jordânia, Síria e Líbia (BAVA, 2011).  

 Os protestos foram convocados por jovens que usaram todo tipo de mídias 

digitais disponíveis para mobilizar a população, como informa Viviane Tavares:  

 

Essa massa insatisfeita fez uso das novas tecnologias e das mídias sociais, 

como telefones celulares, mensagens de texto, redes sociais e da internet para 

convocar o povo às ruas e juntos protestarem contra o governo. O Twitter era 

usado para a marcação de encontros pelos ativistas e para a disseminação de 

informações sobre o protesto. O Facebook era utilizado para 

debates,divulgação de locais e hora dos protestos, fotos e vídeos. O YouTube 

servia como ferramenta de armazenamento de vídeos (TAVARES, 2012). 

 

 A autora lembra que, ao saber do uso das mídias digitais para a mobilização, os 

governos do Egito e da Líbia cortaram acesso à internet, mas o conteúdo divulgado já 

havia atingido outras regiões e não pode ser contido, ―demonstrando assim a capacidade 

de disseminação da internet‖ (TAVARES, 2012). 

 Esse tipo de mobilização, que começa no ciberespaço, engloba diferentes tipos 

de dinâmicas e nomes, como os chamados flash mobs
1
, em que grupos de pessoas 

                                                           

1
  “Flash mob is a  group of people summoned (as by e-mail or text message) to a designated location at a 

specified time to perform an indicated action before dispersing”. Flash Mob é um grupo de pessoas 

convocadas (como por e-mail ou mensagem de texto) para um local designado na data especificada para 
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organizam, pela internet, performances rápidas em espaços físicos, com tom de protesto 

ou simplesmente de manifestação artístico-cultural. 

 As facilidades da internet também abriram espaço para novas formas de 

participação cívica, como o associativismo virtual. Grupos de indivíduos sem o menor 

vínculo territorial passaram a se unir na defesa de direitos, idéias e interesses comuns, 

sem precisar necessariamente se comprometer com essas questões, mas apenas 

aderindo, virtualmente a entidades, associações, ou tão somente de páginas na internet 

em apoio ou repúdio a determinadas questões, participando de fóruns de discussão ou 

redes sociais ligadas a temas específicos, como previu Manuel Castells: 

 

Na arena internacional, estão a nascer novos movimentos sociais 

transfronteiriços na defesa das causas das mulheres, dos direitos humanos, da 

preservação do ambiente e da democracia política, fazendo da internet uma 

ferramenta essencial para disseminar informação, organizar e mobilizar. 

(CASTELLS, 1999, p.475). 

 

 Entre os mais de 255 milhões de sites e 152 milhões de blogs ativos até 

dezembro de 2010, segundo a Royal Pingdom (empresa que monitora e testa aplicativos 

para internet), podem ser identificadas páginas que hospedam os mais variados tipos de 

associações, tanto organizações de defesa quanto de ataque a direitos. São grupos que se 

unem por interesses comuns, sejam religiosos, políticos, culturais, ambientais, 

ideológicos, etários, de gênero, ou de consumo, entre outros.  

 Pode-se supor, que assim como no ―mundo real‖, muitas dessas associações 

preservam, no ambiente virtual, elementos da idéia original de Tocqueville (1987) de 

virtude cívica, em que o interesse particular pode ser corretamente compreendido, sem 

perder de vista o bem coletivo. Porém, na internet, a ―arte de se associar‖ tocquevilliana 

ganha novos contornos, como a ―desterritorialização‖, a possibilidade de anonimato de 

seus membros, o alcance de suas ações e a mobilidade, sendo que essas características 

podem alterar a forma como os grupos vivenciam as três dimensões da cidadania, ou 

seja, a titularidade de direitos, a participação e o pertencimento a uma comunidade 

cívica.  

 É possível, dessa forma, afirmar que o associativismo virtual cria uma nova 

forma de cidadania: a cidadania online. Entre seus aspectos peculiares está a 

                                                                                                                                                                          

executar uma ação indicada antes de se dispersar (Tradução nossa). Fonte: Merriam-Webster. Disponível 

em: < http://www.merriam-webster.com/dictionary/flash%20mob>. Acessado em 04 de jan. 2013. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/flash%20mob
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―desterritorialização‖, ou seja, o fato de a web não restringir a associação a uma 

localização territorial, seja uma cidade, um estado ou um país, o que confere um novo 

caráter à relação desses grupos com a titularidade de direitos. A primeira mudança é que 

a defesa dos direitos básicos definidos por Marshall (1967) como base da cidadania 

pode alcançar uma repercussão global. Esses direitos são os civis (direito à vida, à 

propriedade, à justiça, às liberdades individuais, como de expressão, de manifestação, 

etc.), os políticos (de participar do exercício do poder político seja como candidato ou 

como eleitor) e os sociais (que vão desde a garantia de um mínimo de bem-estar 

financeiro até a participação na vida social). 

 Num ambiente que permite conexões entre indivíduos de culturas e locais 

diferentes, a discussão desses direitos é ampliada exponencialmente e, dessa forma, há 

sites e blogs que defendem, por exemplo, o combate à corrupção e maior transparência 

no processo eleitoral no país, mas possuem membros de várias partes do mundo, 

trocando experiências sobre o que significa essa idéia em diferentes nações. 

 Outra novidade é o perfil dos direitos mais comumente defendidos no espaço 

virtual, que são justamente aqueles com caráter global. Bryan Turner (2000) chamou-os 

de ―direitos humanos contemporâneos‖, como os ligados à defesa do meio ambiente. 

Para ele, esses direitos geram ―novos padrões de cidadania‖, porque diferentemente de 

direitos sociais, que adivinham de atividades de classe, os atuais são, normalmente, 

resultado de movimentos sociais ou ambientais, com afiliações diversas (TURNER, 

2000).  

 Essa espécie de direitos é típica na internet, porque o meio virtual potencializa a 

repercussão global das discussões sobre eles, uma vez que torna mais fácil para grupos 

de diferentes nacionalidades, classes sociais, grupos profissionais ou faixas etárias se 

reunirem em torno de um interesse comum a todos.  

   Nesse sentido, também é possível afirmar que a internet pode ser considerada o 

ambiente propício para o pluralismo democrático, ou seja, para a manifestação de 

―lealdades entrecruzadas‖, resultantes do encontro entre interesses verticais (de classe 

social, hierárquicos), com os horizontais (solidariedades profissionais, religiosas, 

culturais, etc.). Isso significa que o cidadão online pode se associar ao mesmo tempo a 

um grupo profissional, outro de proteção ao meio ambiente e um terceiro de defesa de 

direitos de gênero, por exemplo. Por todas as facilidades oferecidas pela rede virtual, 

como não precisar sair de casa para se unir a um grupo, esse pluralismo associativo é 
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potencializado no meio digital. Madison, citado por Limongi (1993), diria que esse 

caráter pode conduzir à moderação política, já que nenhuma facção domina as demais.    

 As outras características que tornam o associativismo virtual singular são a 

mobilidade e o anonimato. A mobilidade, ou seja, a capacidade dos indivíduos de se 

―conectarem‖ uns com os outros de qualquer ponto do mundo, mesmo estando em 

movimento, agiliza e ao mesmo tempo torna mais volátil outra dimensão da cidadania, 

que é a participação. É mais simples para o cidadão online tanto aderir quanto deixar um 

grupo. 

 Já a possibilidade de se associar no anonimato, normalmente por meio da criação 

de perfis falsos em redes sociais, tem um impacto na relação de pertencimento a uma 

comunidade cívica, que é a terceira dimensão da cidadania. Tem-se a impressão de que 

esse sentimento é mais fraco do que em associações do mundo físico. Isso porque por 

maior que seja a participação e a adesão ao grupo, não é necessário se identificar, se 

comprometendo nominalmente com causa alguma, portanto, é mais fácil deixar à deriva 

a mesma comunidade que antes mereceu sua dedicação. 

 A cidadania online, em resumo, permite relações globais com a defesa de 

direitos e facilita a participação do indivíduo nas discussões, mas autoriza a interação 

sem o mesmo grau de comprometimento com a comunidade cívica, exigido pela 

interação física. 

 Esse tipo de cidadania também pode alterar a relação com as instituições que as 

representam. Segundo Marshall (1967), o desenvolvimento da cidadania é ligado 

também ao processo simultâneo de fusão e separação das instituições, sendo o primeiro 

físico, ligado a expansão global das mesmas, e o segundo funcional, relacionado à 

divisão de funções e à especialização entre elas. Assim, a instituição guardiã dos 

direitos civis é a justiça, dos direitos políticos, o Parlamento e dos direitos sociais, as 

políticas sociais desenvolvidas pelo Executivo, sob a chancela do legislativo e do 

judiciário. 

 Entre os direitos civis, há as liberdades individuais, como a de ter acesso a 

informações e ser corretamente informado. Nesse caso, a instituição que responderia a 

esse direito seria a imprensa, comandada, no Brasil, por grandes conglomerados de 

comunicação, com interesses políticos e econômicos. Essas empresas monopolizaram, 

durante décadas, a produção de informação e conteúdo para consumo de massa.  

 Agora, a internet, oferece a oportunidade de produção simultânea e troca de 

informações entre grupos independentes desses grandes conglomerados. Assim, as 
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associações não dependem mais da imprensa para informar ao seu público as notícias 

que quer divulgar. Da mesma maneira, elas entenderam que podem usar esse espaço 

para responder a eventuais ataques da própria imprensa.  Eles podem dispensar a 

intermediação da mídia para chamar a atenção para seus atos e problemas. Tanto por 

blog, quanto por e-mail, podem comunicar manifestações, protestos, atos públicos e 

marchas, denunciar o que consideram arbitrariedades do poder público, divulgar vídeos, 

recolher assinaturas virtuais para abaixo-assinados, receber apoios de outras 

organizações internacionais e até criticar informações da própria imprensa.  

 Dessa maneira, pode-se dizer que as experiências das organizações virtuais, 

assim como as do mundo físico, também são capazes de cumprir o papel idealizado por 

Tocqueville para o associativismo, ou seja, de exercer uma ação política que impeça a 

―tirania da maioria‖. 

 Tanto as associações do meio físico quanto do ambiente virtual podem abrir 

espaço para o confronto de idéias e servir como barreiras contra a dominação e 

manipulação por parte de determinadas instituições que deveriam prezar pelos seus 

direitos. Na internet, porém, essa capacidade é ampliada pelas facilidades do meio 

digital, como a propagação e circulação mais rápida de informações, a maior penetração 

entre os diversos segmentos (já que as pessoas não precisam se deslocar para manifestar 

apoio às causas), a maior liberdade de ação (porque no meio virtual, não há regras 

específicas de ação e a fiscalização é mais difícil) e a repercussão global das ações, que 

pode atingir e despertar o interesse dos mais longínquos grupos. 

 As associações descobriram, portanto, o poder do meio virtual de potencializar 

suas ações, libertá-las do aval de instituições tradicionais e permitir a criação de uma 

nova relação com as três dimensões da cidadania, seja por meio da defesa global dos 

seus direitos, da participação mais facilitada nas decisões sobre políticas públicas ou do 

maior controle sobre sua inclusão em comunidades cívicas. 

 No entanto, o mesmo ambiente também abriga manifestações ―incivis‖, como 

organizações criminosas e terroristas. Como lembra Rousiley Maia: 

 

se as novas tecnologias podem proporcionar um ideal para a comunicação 

democrática, oferecendo novas possibilidades para a participação 

descentralizadas, elas podem, também, sustentar formas extremas de 

centralização de poder (MAIA, 2002, p. 48).  
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 Há ainda autores que, como Schulman (2004) e Wolton (2001), que criticam a 

fragmentação dos discursos na internet. Para eles, isso seria prejudicial para a esfera 

pública, uma vez que os usuários, com a possibilidade de escolher entre uma infinidade 

de temas de acordo com seus gostos, não se participariam mais de debates sobre 

assuntos de interesse coletivo.  

 Maia (2002) ressalta que, apesar das vantagens da internet como espaço para 

engajamento cívico, entre elas, a de permitir a interação mais abrangente, conectando 

pessoas distantes e alcançando múltiplas fontes de informação, há problemas além da 

falta de acesso universal às tecnologias de comunicação, como o desinteresse, que pode 

tornar o uso desses recursos restrito aos cidadãos com maior envolvimento político. 

 Essa limitação, entretanto, não seria necessariamente negativa, se o processo for 

considerado um ―filtro deliberativo‖, como pondera Fishkin (2002). Segundo ele, a 

opinião de um grupo pode ser, por um lado, um ―espelho‖ da opinião pública, quando 

seus integrantes são um retrato da população, com todos os seus perfis e deficiências, ou 

seja, a base da democracia representativa.  

 Por outro lado, essa mesma opinião pode passar por um ―filtro‖, quando 

manifestada por uma seleção de representantes considerados mais qualificados para o 

debate. Isso formaria uma imagem projetada da opinião pública, mais ―refinada‖, como 

supõe a democracia deliberativa. (FISHKIN, 2002). O autor pondera que é preciso criar 

mecanismos capazes de ampliar o debate travado dessa forma, pois ―se a tecnologia 

puder ser forçada a devolver ao público em geral a possibilidade de debate, então será 

possível um novo tipo de democracia qualitativa‖ (FISHKIN, 2002, p.42).  

 Para Wright (2011), no entanto, a falha em todo esse entusiasmo em relação ao 

potencial da internet como motor de uma revolução democrática é atribuir apenas à 

tecnologia as grandes mudanças em curso, ignorando pequenas mudanças ou mesmo 

outros movimentos revolucionários numa sociedade, como transformações sociais, 

educacionais e culturais.  

 Para ele, ao avaliar o impacto da internet em política, não basta concluir se ela é 

ou não revolucionária, mas sim, interpretar seus efeitos, a partir dos diferentes impactos 

que produz sobre distintos atores e questões (WRIGHT, 2011, p. 252). O autor alerta 

que essa interpretação deve levar em conta a ênfase dada na análise. A partir desse 

parâmetro, o resultado de um mecanismo de participação política em ambiente virtual, 

por exemplo, pode ser positivo se a ênfase for a discussão de um tema, mas negativo, se 

for a deliberação. 
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3.3 Democracia eletrônica: o uso das TICs pelo poder público 

 

 Diversas experiências no Brasil e no exterior apontam o interesse de instituições 

políticas pelo uso da internet em processos participativos. Governos de vários países 

apostam vem apostando no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 

como caminho para modernização da gestão pública, aumento da eficiência e da 

transparência, prestação de serviços públicos e aproximação com o cidadão (Osborne, 

1997; Medeiros, 2004).  

 As iniciativas nessa área desenvolvidas pelo poder público em todo o mundo 

compõem a concepção de e-gov, ou governo eletrônico. Segundo Diniz (2000), essa 

expressão começou a ser usada depois da disseminação da idéia de e-commerce, ou 

comércio eletrônico, na década de 1990, e permanece vinculada ao uso de TICs pelas 

instituições públicas.   

 Para oficializar o comprometimento dos governos que adotaram essas práticas 

em todo o mundo, foi criada, em 2011, a organização multilateral Open Government 

Partnership. O Brasil e os Estados Unidos são membros fundadores e fazem parte do 

comitê diretor da entidade, que reúne representantes de governos de 52 países e 9 da 

sociedade civil. O objetivo, segundo a própria organização é concretizar os 

compromissos desses governos para ―promover transparência, fortalecer a sociedade 

civil, combater a corrupção e desenvolver novas tecnologias para a boa governança‖. 

Até abril de 2012, 55 países já haviam endossado a ―Declaração de Princípios do Open 

Government Partnership‖, sendo que 34 já estavam com comitês locais criados. Entre 

as principais metas definidas pelos países está o maior acesso à informação:  

 

Comprometemo-nos a fornecer, de maneira pró-ativa, informações de alto 

valor, incluindo dados não processados, em tempo hábil, em formatos que o 

público possa facilmente localizar, entender e usar, e que permitam sua 

reutilização. (...) Reconhecemos a importância dos padrões abertos para 

promover o acesso da sociedade civil aos dados públicos, bem como para 

facilitar a interoperabilidade dos sistemas de informação governamentais. 

Comprometemo-nos a buscar a opinião da sociedade civil para identificar as 

informações de maior valor para o público, e levar tais comentários em 

consideração da forma mais abrangente possível (DECLARAÇÃO...2011). 

 

 

 No Brasil, a internet também foi associada como aliada a um significativo 

movimento para assegurar mais transparência aos órgãos públicos: a Lei de Acesso à 
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Informação Pública, Lei nº 12.527/2011. Desde a vigência da norma, em maio de 2012, 

qualquer cidadão, pode ter acesso a documentos e informações sob a guarda de órgãos 

públicos, em todos os poderes. As instituições deverão fornecer os dados solicitados em 

20 dias, prorrogáveis por mais 10, sem que o solicitante precise justificar o pedido. 

Todas as solicitações podem ser feitas de forma eletrônica, por meio de um portal na 

internet (CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, 2012).  

 Se a norma está ou não sendo cumprida pelos órgãos públicos é outra discussão 

que não cabe neste estudo, mas o fato é que a iniciativa foi mais um passo no país, para 

aliar a tecnologia à necessidade de transparência na relação entre o poder público e o 

cidadão.  

 O primeiro esforço brasileiro no sentido de criar uma política federal de governo 

eletrônico foi em 2000, no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, com a 

criação do Grupo de Trabalho em Tecnologia da Informação, que foi uma comissão 

interministerial, formada com o objetivo de examinar e propor políticas, diretrizes e 

normas relacionadas à interação eletrônica com o cidadão. O resultado foi o lançamento 

do Programa de Governo Eletrônico no ano seguinte, com a proposta de incorporar as 

novas TICs aos processos de governo e à prestação de serviços ao cidadão (DINIZ et al, 

2009). 

 No entanto, segundo Eduardo Henrique Diniz e outros, desde o início, o 

programa encontrou barreiras do ―mundo físico‖ da administração pública, como a falta 

de uma política integrada entre os órgãos:  

 

Como quase tudo na internet, a infraestrutura dos serviços informatizados do 

governo federal estava fundada na operação de uma malha descentralizada, o 

que poderia comprometer o programa de diversas formas, seja pela falta de 

um padrão comum de atendimento, seja pela falta de intercomunicação por 

uma intranet governamental, ou ainda pela ausência de procedimentos legais 

mais específicos (DINIZ et al, 2009, p. 36). 

 

 

 Ferguson (2002) já havia alertado para essa dificuldade das instituições em 

abandonar uma mentalidade segmentada para trabalhar de maneira integrada, como 

exige a interação mediada por computador. Apesar disso, ele defende o uso de TICs 

pelo poder público como uma ―oportunidade de transformar a relação entre governo e 

cidadão e entre serviços do governo e consumidores‖ (FERGUSON, 2002, p.103).  

 Embora o governo brasileiro tenha tentado driblar os obstáculos com uma 

política de construção gradativa de relacionamentos com o cidadão via internet, com 
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foco na prestação de serviços, o Programa de Governo Eletrônico estaria perdendo 

prioridade desde a transição de governos, em 2003, por ausência coordenação das ações 

dentro e entre os ministérios responsáveis, falta de articulação com a sociedade e de 

recursos financeiros (PINTO E FERNANDES apud DINIZ et al, 2009, p. 37). 

 Tais percalços estão na contramão das condicionantes que vem sendo 

apresentadas por diversos autores para indicar o potencial democrático da internet. 

Pierre Lévy (1999) ao definir o conceito de ―cibercultura‖ como o conjunto das relações 

sociais no meio virtual, indica o valor dessa nova forma de interação enquanto 

ferramenta para a democracia, desde que o espaço digital não se restrinja a reproduzir os 

discursos e limitações das instituições e valorize as contribuições provenientes da 

interação com os cidadãos. 

 Na tentativa de investigar se o uso dessas novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) pelo poder público estaria, de fato, possibilitando maior 

participação democrática nas cidades contemporâneas, Silva (2005) analisou 24 portais 

eletrônicos oficiais das capitais brasileiras. Ele concluiu que, apesar de diferenças 

pontuais entre os modelos analisados, de modo geral, a democracia digital 

governamental no Brasil ainda é elementar, baseada na informação oficial e prestação 

de serviços públicos e com pouca abertura para participação política efetiva: 

 

não há ainda indícios de um tipo de participação política mais sofisticada no 

âmbito da esfera governamental das capitais brasileiras que indiquem o 

emprego das tecnologias da comunicação para um efetivo papel da esfera 

civil na produção da decisão pública: esta continua na esfera política, sem 

abertura efetiva de poder visando maior intervenção do cidadão comum; (3) 

há, atualmente, uma sub-utilização das potencialidades democráticas destas 

tecnologias pelos governos das maiores cidades brasileiras (SILVA, 2005, p. 

465). 

 

 Guidi, citada por Lana (2011), critica iniciativas governamentais nessa área, que 

seguem apenas a tendência de modernização, sem promover efetivamente a participação 

democrática nas tomadas de decisão. Para a autora, a verdadeira democracia eletrônica 

permite a participação do cidadão em todo o processo de tomada de decisões:  

 

A mera divulgação online de ações e documentos, ainda que utilizada como 

forma de acompanhar e controlar a estrutura de procedimentos e/ou os 

estágios de planejamento de um projeto, antes de sua implementação, assim 

como a publicação de endereços de e-mail, notícias e fóruns, que buscam 

promover interações com a administração, a fim de obter o feedback 

adequado, podem tornar-se operações inúteis e às vezes, demagógicas 

(GUIDI apud LANA, 2011, p. 52). 
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 Rousiley Maia reforça que, sem uma participação efetiva e descentralizada, as 

novas tecnologias podem intensificar a centralização de poder no seio daquelas 

instituições aparentemente interessadas em ampliar o debate:  

 

Se a informação é suficientemente ampla, permitindo aos representantes do 

governo, porta-vozes de causas cívicas e grupos de interesses defenderem 

suas posições, de modo inteligível e esclarecedor, então os cidadãos podem 

decidir sobre as políticas que preferem. Mas se a informação é controlada, 

imprecisa e inconsistente, então o debate pode ser manipulado e as 

alternativas se estreitam através da desinformação (MAIA, 2002, p.51) 

  

 Marcílio Lana traz à tona discussões feitas por diversos autores (Norris, 2001; 

DiMaggio e Hargittai, 2001; Barber, 2002) para iluminar outros aspectos da relação 

entre internet e política, como a questão do acesso desigual às novas tecnologias, que 

impediria o cumprimento da promessa de intensificar a democracia; a habilidade em 

usar a internet e ainda o ―tipo de acesso‖: 

 

Há diferenças que influenciam o tipo de contato que o usuário tem com a 

internet. Fatores como idade, classe social, escolaridade – características 

inerentes ao próprio usuário – e outras, como infraestrutura, tipo e local de 

conexão, velocidade de acesso, impactam fortemente sobre a forma como as 

pessoas se relacionam com a rede mundial de computadores (LANA, 2011, p. 

55) 

 

 

 Para Lana (2011), a única forma de o Estado enfrentar esses fatores de 

desigualdade é assumir como desafio a ―educação digital‖, por meio de políticas 

públicas voltadas para a universalização do acesso à internet e a difusão de 

conhecimento digital entre os cidadãos.    

    

3.4 O desafio da exclusão digital 

 

 Tanto o panorama mundial quanto as pesquisas sobre a realidade brasileira 

mostram um aumento progressivo e constante do acesso à internet. Isso explica, em 

parte, as expectativas depositadas sobre o meio virtual por parte de empresas e órgãos 

públicos, que apostam no uso cada vez maior da rede mundial de computadores e ao 

mesmo tempo traz uma perspectiva positiva sobre a apropriação desse ambiente para 

utilização de práticas democráticas como a participação popular em políticas públicas. 
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 No entanto, os mesmos estudos alertam para taxas ainda altas de exclusão e 

confirmam que a inclusão digital ainda é um desafio para as sociedades, na medida em 

que esses milhões de pessoas desconectadas do mundo virtual estão alijadas não só da 

evolução tecnológica, mas também de novas formas de interação social, uma vez que se 

tornam um grupo marginalizado de alternativas de comunicação, informação e 

participação em crescente evolução.  

 Levantamento realizado pela Internet World Stats, em junho de 2012, revelou 

que havia 2,405 bilhões de usuários de internet no mundo, o que significa uma 

penetração em 34,3% da população do planeta, estimada em cerca de 7 bilhões de 

pessoas. 

 No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), realizada em 

2011, revelou que 77,7 milhões de pessoas, de 10 anos de idade ou mais, declararam ter  

acessado internet nos três meses anteriores a entrevista. Esse resultado aponta um 

crescimento de 14,7%, ou 9,9 milhões de pessoas, em relação ao obtido em 2009, 

quando a pergunta passou a fazer parte do questionário básico da PNAD. Os usuários de 

internet passaram a equivaler, portanto, em 2011, a 46,5% da população de 10 anos de 

idade, ou mais, um aumento de 4,9 pontos percentuais em relação a 2009. 

 No entanto, o levantamento revela que esse crescimento não foi equivalente 

entre as regiões brasileiras. Segundo a PNAD, até 2009, em todas as regiões, menos da 

metade da população de 10 anos ou mais de idade haviam acessado a internet. Em 2011, 

as Regiões Sudeste (54,2%), Centro-Oeste (53,1%) e Sul (50,1%) registraram que mais 

da metade da população investigada havia acessado a rede mundial de computadores 

nos três meses anteriores à entrevista. Enquanto isso, nas Regiões Norte (35,4%) e 

Nordeste (34,0%) pouco mais de um terço da população com 10 anos ou mais de idade 

acessou a internet no mesmo período, como mostra o gráfico extraído do relatório da 

PNAD 2009-2011: 
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Gráfico – Uso de internet por regiões brasileiras apurado pela PNAD 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios, 2011. 

 

 Também o Comitê Gestor da Internet (CGI) - criado pelo governo federal para 

produzir estudos especializados e indicadores sobre o assunto no Brasil – publicou 

pesquisas sobre o Uso das TICs no Brasil, que confirmam as tendências apontadas pela 

PNAD.  

 O relatório do sétimo estudo do CGI sobre o tema, ―TIC Domicílios 2011‖ 

mostrou que o número de domicílios brasileiros com computador aumentou de 35% em 

2010, para 45% em 2011, e com internet, de 27% para 38% no mesmo período. Apesar 

do crescimento, os resultados apontam que 55% dos domicílios no Brasil ainda não têm 

computador e 62% não possuem acesso a internet. 

 A exclusão digital fica ainda mais evidente na observação detalhada dos dados. 

O estudo revela que na área rural das cidades pesquisadas, 82% da população não 

podem ser considerados usuários de internet, já que os entrevistados responderam não 

terem acessado a internet nos três meses anteriores à pesquisa. Nas regiões norte e 

nordeste do país, dois terços dos pesquisados disseram o mesmo.  

 Também é significativa a diferença de acesso entre as classes socioeconômicas. 

Segundo a pesquisa, enquanto apenas 3% dos domicílios classe A não estão conectados 

à internet, na classe DE, essa exclusão salta para 95%. O estudo revela ainda uma 

desigualdade etária. Entre aqueles que possuem 60 anos ou mais, o índice de não 

usuários é de 91%. 
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 Em síntese, as pesquisas mostram crescimento no número de domicílios com 

computador e acesso à internet no Brasil, mas também profundas desigualdades sociais 

e regionais nessa trajetória de inclusão. 

 Obviamente, é necessário considerar que a diferença de acesso a novas 

tecnologias reflete a desigualdade social resultante de outros processos históricos, 

econômicos e políticos. Essa desigualdade, no entanto, pode ser ampliada pela barreira 

levantada diante dos que não podem fazer parte das novas redes de informação e 

comunicação e, sem uma política pública de intervenção eficiente para diminuir a 

exclusão, corre-se o risco da expansão do acesso acontecer apenas para as classes 

historicamente privilegiadas. ―Sem luta, é quase certo que o fosso entre info-pobres e 

info-ricos se alargará‖. (SILVEIRA, 2001, p.16.) 

 

3.5 A internet no legislativo: porque os parlamentos investem em novos 

instrumentos de participação? 

 

 Experiências de interação digital em parlamentos nacionais e estaduais do 

mundo apontam o interesse que os legislativos vêm demonstrando pelo uso de 

Tecnologias de Comunicação e Informação em suas práticas participativas. Esses 

projetos seriam o patamar mais avançado (até o momento) do processo de modernização 

da participação popular no legislativo. Antes de discutir, porém, se essas experiências 

oferecem ou não ao cidadão oportunidades efetivas de interagir com seus representantes 

e ainda, de influenciar decisões tomadas por eles, é preciso indagar por que os 

parlamentos tem se interessado tanto em ampliar sua oferta participativa à população? 

 Uma resposta pode estar na crise de legitimidade do legislativo e nesse caso, a 

abertura das casas parlamentares para a sociedade pode ser compreendida como 

estratégia de aproximação entre representantes de representados e uma tentativa de 

resgatar a credibilidade desse poder junto à população, como será discutido nesta seção. 

   

3.5.1. Democracia representativa em xeque 

   

 Para alguns autores, a crise não está apenas na representação, mas em todo o 

modelo liberal de democracia, que supervaloriza o papel dos políticos como 

representantes da vontade popular e delega aos cidadãos o compromisso apenas com a 

escolha desses intermediários de seus desejos, no exercício do voto. Essa vertente do 



59 

 

pensamento liberal, a chamada teoria elitista, acredita que o cidadão além de não ser 

esclarecido e interessado o suficiente em política, é facilmente manipulável e incapaz de 

optar pelo bem coletivo, em detrimento de suas vontades individuais, por isso, não seria 

confiável para interferir em ações públicas que afetam os direitos de toda a sociedade 

(SCHUMPETER, 1986). 

 Críticos de tal modelo, expoentes da corrente ―participacionista‖ da democracia, 

como Carole Pateman (1992), atacam essa idéia, com argumentos que denunciam, por 

exemplo, a contradição latente no discurso de Schumpeter, que considera o mesmo 

cidadão ignorante demais para participar da elaboração de políticas públicas, mas 

habilitado para escolher seus representantes.  

 Pateman (1992), em verdade, é influenciada por ataques muito mais antigos à 

representação, feitos por Rousseau no ―Contrato Social‖, que são fundamentais para se 

compreender a atual discussão sobre a crise de legitimidade dos eleitos pelo povo. Jean-

Jacques Rosseau era contrário a representação, porque entendia que o interesse coletivo 

ou a vontade geral, era a expressão de uma soberania inalienável e quando o povo 

delega essa vontade a representantes, perde sua liberdade:  

 

Não se pode representar a soberania pela mesma razão que se não pode 

alienar; consiste ela essencialmente na vontade geral, e a vontade não se 

representa; ou ela é mesma, ou outra, e nisso não há meio-termo; logo os 

deputados do povo não são, nem podem ser, representantes seus; são 

comissários dele, e nada podem concluir decisivamente. É nula, nem é lei, 

aquela que o povo em peso não ratifica. Julga-se livre o povo inglês, e muito 

se engana, que o é só durante a eleição dos membros do parlamento, finda a 

qual, hei-lo na escravidão, hei-lo  nada; e como ele emprega os breves 

momentos de sua liberdade, merece bem que a perca.  (...) Seja como for, no 

momento em que um povo elege representantes, cessa de ser livre, cessa de 

existir (ROUSSEAU, 2002, p.p 91-93).  

 

 No entanto, o teórico admite a necessidade da representação ao constatar a 

inviabilidade de se governar um Estado moderno por meio da noção clássica de 

democracia direta, em função do problema da escala. Ele reconhece que não há 

condição de cada cidadão se fazer ouvir sozinho e garantir seus direitos em uma 

população numerosa e com perfil diversificado. Sua prescrição para tolerar o mal 

necessário foi a renovação freqüente das assembléias, com mandatos curtos para os 

representantes do povo, que deveriam ser submetidos a instruções de seus 

representados, além de prestar contas de seus mandatos. 

 Já para os ―federalistas‖, que representam um marco na formulação da 

democracia para amplos territórios (sintetizada na primeira Constituição dos Estados 



60 

 

Unidos), o sistema representativo era essencial para viabilizar a participação em grande 

escala e garantir decisões livres das ―paixões‖, ―equívocos‖ e ―ilusões‖, que acometem 

o juízo do povo, motivado pelo desejo de proteger direitos individuais, como o da 

propriedade.  James Madison, num dos mais célebres artigos de ―O Federalista‖, 

afirma que era necessário selecionar cidadãos mais aptos a discernir os verdadeiros 

interesses do país entre interesses individuais e efêmeros. ―A harmonização desses 

diferentes interesses em choque constitui a principal tarefa da legislação moderna e 

envolve o espírito de partido e facção nas atividades necessárias e cotidianas do 

governo‖ (MADISON apud LIMONGI, 2006, p.264). 

 Manin (1995) adverte, no entanto, que embora seja possível criar instituições e 

mecanismos para permitir maior controle sobre os representantes do povo, na prática, 

tais barreiras podem ser ignoradas. Isso porque os representantes sempre poderão 

decidir por não cumprir as promessas feitas aos seus eleitores. Segundo Bernard Manin, 

mesmo ciente de que o descumprimento de um acordo pode sacrificar sua carreira 

política, na perspectiva de uma reeleição, o representante aposta na chance de convencer 

seus eleitores de que teve razões válidas para desrespeitar suas promessas. ―O governo 

representativo nunca foi um sistema em que os eleitos têm a obrigação de realizar a 

vontade dos eleitores: esse sistema nunca foi uma forma indireta de soberania popular‖ 

(MANIN, 1995, p.3). 

 Magalhães (2004) alerta ainda que a democracia representativa pode sofrer 

influências nefastas em seu processo e se tornar ―vítima do marketing, da concentração 

econômica e da opinião pública‖. Ele lembra que o marketing político permite a 

―fabricação‖ da imagem de um representante e sua consequente associação a qualquer 

tipo de causa. Além disso, o autor pondera que tanto é possível manipular a mídia a 

favor de interesses políticos e econômicos, quanto as decisões públicas serem 

influenciadas por discursos reproduzidos pelos meios de comunicação como supostas 

reverberações do que pensa o povo a respeito de um assunto.  

 Tais discursos ecoam do que Bonavides (2006) chama de ―grupos de pressão‖, 

que na democracia moderna, seriam mais importantes do que os partidos políticos, 

porque são eles quem manifestam, defendem e incluem seus interesses na agenda 

pública. Nos Estados Unidos, esses grupos se profissionalizaram e conseguiram 

regulamentar a atividade conhecida como lobby, exercida por meio de grandes 

escritórios especializados em pressionar o governo e especialmente, os congressistas 
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americanos a votarem a favor de suas causas. Essa pressão, segundo Paulo Bonavides, 

começa pela negociação individual e termina pela via da opinião pública americana:  

 

 O lobbyist ou agente parlamentar do grupo procura convencer o  deputado 

das boas razões de um projeto de lei, oferece-lhe farto material  

demonstrativo de que se trata de matéria de superior interesse  público, 

ministra-lhe os argumentos para o debate ou a justificação de voto e  torna 

claras as implicações que a posição por ele adotada poderá ter no  futuro de 

sua carreira parlamentar.  Se este recursos porém falham e o representante 

não se mostra dócil à  técnica de persuasão do grupo, poderá este empregar 

meios extremos que vão de suborno à intimidação. Uma campanha de 

incompatibilização do  deputado com suas bases eleitorais é arma de que os 

grupos se valem em  alguns países contra parlamentares recalcitrantes 

(BONAVIDES, 2006, p.467- 468).  

 

 No Brasil, essas formas de mobilização se repetem, mas num quadro de muito 

mais escândalos e corrupção, porque o ―lobismo‖ não é institucionalizado, nem 

regulamentado, apesar de ter se imbricado na prática política cotidiana. 

 Faria (2012) salienta que no poder legislativo, a necessidade de lidar com essas 

pressões e influências é apenas um dos aspectos da complexa relação entre 

representantes e representados. Ele ressalta que o parlamentar precisa levar em 

consideração inúmeros fatores em cada decisão. A opinião dos seus eleitores é um dos 

mais delicados, pois a mesma pessoa pode demonstrar posições bastante heterogêneas, 

diante da diversidade de questões de interesse público, ou seja, ela pode, por exemplo, 

apoiar pesquisas com células tronco, mas ser contrária à legalização do aborto. ―Assim, 

a busca por conhecer o que o eleitorado pensa torna-se impraticável, já que existem 

diversos segmentos de eleitorados, com vários pensamentos diferentes e conflitantes‖ 

(FARIA, 2012, p.43). 

 O autor também lembra que o parlamentar sofre pressões dos financiadores de 

sua campanha e do seu partido, sem desconsiderar que lideranças nacionais e locais da 

legenda podem discordar sobre determinados assuntos. Além disso, ele precisa ―jogar o 

jogo‖, ou seja, firmar acordos e fazer concessões que facilitem o encaminhamento de 

seus projetos de lei e sua escalada rumo a cargos importantes, de modo a garantir sua 

carreira política (FARIA, 2012). 

 Todas essas limitações típicas da realidade do sistema representativo teriam 

levado a uma crise de credibilidade do poder legislativo, que se resumiria no seguinte 

cenário, segundo Cristiano Faria: 
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Autonomização dos parlamentares e partidos políticos durante o exercício do 

mandato com a consequente desconsideração da opinião do eleitor; perda da 

relação de confiança entre parlamento e cidadão; o domínio de grupos 

economicamente mais poderosos e com estrutura de lobby mais organizada 

sobre os parlamentos; o descompromisso com o ordenamento jurídico e falta 

de qualidade legislativa na elaboração das leis; a incapacidade do parlamento 

em responder às demandas cada vez mais complexas e variadas da sociedade; 

e a falta de ética geral de parlamentares que utilizam os recursos 

institucionais para o exercício do mandato de forma irregular, com ausências 

injustificadas de sessões parlamentares, desídia no trabalho parlamentar, 

entre outros comportamentos nocivos (FARIA, 2012, p. 33 e 34). 

 

 Para vários autores, como Pateman (1992) e Barber (1984), o remédio está na 

participação. Eles defendem maior interferência do cidadão na esfera pública como 

forma de reduzir a insatisfação e a desconfiança da população diante de seus 

representantes. 

 Stuart Mill (2006) já havia previsto essa saída ao admitir que não haveria como 

viabilizar o exercício do poder se não pela representação e a única forma de garantir os 

limites para esse sistema era garantir que a sociedade fosse responsável pela fiscalização 

da atuação parlamentar, em prol do interesse público.  

 Nesse sentido, de acordo com Letícia Renault, governos e casas legislativas 

passaram a enxergar na abertura de mecanismos para participação popular a 

possibilidade de se reaproximar da população e resgatar a credibilidade dos 

representantes diante dos seus representados, cada vez mais abalada pelo descrédito, 

distanciamento e desinteresse do cidadão: 

  

O intervalo entre os períodos eleitorais tem sido, para a maioria do eleitorado 

brasileiro, de difícil acesso e de distanciamento dos representantes nas casas 

legislativas. A possibilidade de comunicação torna-se precária justamente 

quando os eleitos passam a atuar como parlamentares em nome de quem os 

elegeu. Mesmo o deslocamento físico do eleitor até uma assembléia 

legislativa é algo que ocorre excepcionalmente. (RENAULT, 2004, p. 16) 

 

 No Brasil, depois de duas décadas de ditadura, o Poder Legislativo começou a 

criar e institucionalizar mecanismos de participação popular nas decisões políticas e 

interação com a sociedade, previstos na Constituição Federal de 1988, como as 

audiências públicas, projetos de lei de iniciativa popular, plebiscitos e referendos 

(BRASIL, 1988).  

 Outros espaços de interlocução com a sociedade surgiram tanto no Congresso 

Nacional, em Brasília, quanto nas casas legislativas dos estados, como as Ouvidorias 

Parlamentares, que são órgãos instituídos para receber, encaminhar e responder 
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denúncias sobre irregularidades praticadas nessas instituições e no caso da Câmara dos 

Deputados, de todas as instâncias da administração pública federal, que estão sob sua 

fiscalização, segundo a Resolução número 19, de 2001, da Câmara dos Deputados. 

 Em 2001, a Câmara dos Deputados também criou a Comissão de Participação 

Legislativa (CPL), para receber somente sugestões apresentadas pela sociedade civil 

organizada, como associações, sindicatos e outras entidades civis, com exceção de 

partidos políticos. Essas propostas são apreciadas pela comissão e, se forem aprovadas, 

podem ser transformadas em projetos de lei, pedidos de informação ou providências a 

órgãos públicos, assim como requerimentos para convocação de autoridades (FARIA, 

2012).  

 A Assembléia Legislativa de Minas Gerais e outras casas parlamentares do país, 

também instituíram comissões participativas, com a mesma finalidade. Na ALMG, foi 

criada a Comissão de Participação Popular, como será detalhado no Capítulo III. Essa 

foi uma das muitas inovações institucionais que o parlamento mineiro adotou, após o 

período de redemocratização, como a profissionalização do corpo técnico, a realização 

de eventos institucionais, a criação de veículos de comunicação e mais recentemente, de 

mecanismos digitais de participação popular, como as consultas públicas pela internet. 

 Embora seja necessário considerar importantes barreiras entre o cidadão e esses 

canais de comunicação, como a falta de informação, interesse e condições práticas de 

participação, Fátima Anastasia e Magna Inácio acreditam que as casas legislativas são 

os espaços com maior vocação para tais experiências:  

 

(...) justamente porque o processo legislativo é organizado em bases 

representativas, ele implica em interação; interação produz informação; as 

informações processadas em cada estágio deflagram seqüências de 

negociação e de definição de acordos legislativos. Tais acordos são, eles 

próprios, orientados para novos rounds de interação na medida em que, ao 

serem publicizados, podem induzir parlamentares e cidadãos a se 

mobilizarem pela inclusão de interesses e de posições até então ausentes. A 

interação entre representação e participação atua para publicizar esses 

acordos, submetê-los à inspeção e ao escrutínio público e, potencialmente, 

impactar sobre os novos rounds de interação entre os legisladores. 

(ANASTASIA; INÁCIO, 2006, p. 19) 

 

3.5.2. Experiências de democracia digital nos parlamentos 

 

 As experiências com o uso de TICs no incremento da participação popular nos 

legislativos de todo o mundo tem perfis e alcances variados, que vão desde fóruns 
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online e consultas digitais até projetos considerados mais ousados como o experimento 

realizado pelo Congresso Nacional dos Estados Unidos chamado de Encontros Abertos 

Digitais. Nesses encontros, congressistas são entrevistados, sobre um tema de política 

pública, por um mediador e eleitores, por computador, acompanham, enviam perguntas 

e postam comentários. Segundo Cristiano Faria, que analisou essa e outras experiências 

internacionais de uso da internet nos legislativos, a taxa de aprovação dos parlamentares 

que participaram do projeto americano aumentou, porque os eleitores ―perceberam 

melhor as qualidades do parlamentar, tais como nível de envolvimento com o trabalho, 

acessibilidade e capacidade de realizar o trabalho parlamentar‖ (FARIA, 2012, p. 136).  

 O pesquisador relata que o Parlamento da Catalunha, na Espanha, implantou o 

―Parlamento 2.0‖, integrado à redes sociais como Facebook, Twitter, Youtube, em que o 

cidadão pode acessar as informações por texto, áudios, fotos e vídeos. Já o Parlamento 

Basco, na região norte da Espanha, disponibilizou um conjunto de fóruns públicos para 

a população apresentar contribuições e críticas às proposições legislativas, com a 

inovadora possibilidade de qualquer partido responder voluntariamente aos 

questionamentos. No portal do Parlamento da Nova Zelândia, os cidadãos preenchem 

formulários chamados de ―submissions‖, em que justificam porque aprovam ou rejeitam 

determinado projeto de lei, com comentários e propostas de mudanças. Esses 

formulários são recebidos pelas comissões responsáveis pela análise das proposições e 

são citados no relatório final sobre os projetos. De acordo com o autor, a quantidade e as 

justificativas desses ―submissions‖ são usadas pelos legisladores para fortalecer seus 

argumentos (FARIA, 2012). 

 No Parlamento britânico, ainda segundo o mesmo levantamento, consultas 

públicas temáticas são feitas por meio de discussões online, mas não pela instituição e 

sim por uma entidade independente e apartidária, dedicada à pesquisa e projetos sobre 

modernização do parlamento inglês.  

 Na América Latina, há iniciativas como o ―Senador Virtual‖, do Senado do 

Chile e o Parlamento Virtual do Congresso Nacional peruano, que recebem sugestões e 

críticas ao trabalho legislativo e promovem fóruns de discussão, usados para subsidiar 

as comissões temáticas com propostas populares. Há ainda, na Câmara dos Deputados 

da Argentina, a possibilidade do usuário comentar projetos de lei em tramitação e 

decidir se ―aprova‖ ou ―rejeita‖ a proposição. No caso dos projetos da América Latina, 

o autor cita Andrea Perna (2010), para reiterar que ―o principal problema das 
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experiências latinas é a quase nenhuma repercussão no processo legislativo real‖ 

(PERNA apud FARIA, 2012, p. 128).  

 No Brasil, uma das experiências nesse sentido é o portal ―e-Democracia‖, da 

Câmara dos Deputados, lançado em 2009, que abre espaço para comunidades virtuais 

temáticas discutirem assuntos específicos, abordados em projetos de lei em tramitação 

na Casa, além de uma área livre para debate sobre qualquer assunto que afete a 

instituição. O portal permite que os brasileiros compartilhem informações e conteúdos, 

tanto por texto, quanto por áudios e vídeos, participem das discussões sobre as 

proposições em andamento, organizem redes temáticas e apresentem propostas 

legislativas de forma colaborativa (FARIA, 2012, p. 185).  

 A conclusão do autor é que a dinâmica de participação mais complexa e aberta 

oferecida pelo ―e-Democracia‖ é positiva na medida em que permite ao participante 

contribuir com o processo legislativo por meio de diversos formatos e intensidades. Por 

outro lado, essa liberdade tem, muitas vezes, provocado debates confusos, que 

dificultam a compreensão do cidadão sobre o tema e motivam queixas de usuários, 

desorientados com a impossibilidade em acompanhar as discussões nos vários espaços 

de participação ao mesmo tempo (FARIA, 2012, p. 241).  

 Em outro estudo sobre esse tipo de práticas no Brasil, Marques e Miola (2007), 

analisam as formas de participação oferecidas pelos websites da Câmara dos Deputados 

e das Assembléias Legislativas de cinco estados: Bahia, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul 

e São Paulo. Mesmo a análise tendo sido feita antes da implantação do ―e-Democracia‖, 

os autores reconhecem no portal da Câmara melhores recursos de participação e 

ponderam que nos demais, havia apenas um design básico, com informações sobre o 

legislativo, sua estrutura, seus deputados, comissões e rotinas e legislações em vigor.  

 Os pesquisadores observam que a maioria dos sites estudados apela para a 

modalidade offline de contato com os cidadãos, ou seja, a disponibilização de números 

de telefone e endereços físicos, sendo que o e-mail é o tipo de espaço virtual de 

interação mais oferecido. Em alguns casos, como na Assembléia Legislativa da Bahia, 

setores cruciais para a interlocução com o cidadão, como a Ouvidoria Parlamentar, 

ainda disponibilizam contato apenas por telefone e carta. A conclusão dos autores é que 

as ferramentas digitais usadas por boa parte dos parlamentos brasileiros não vem sendo 

aproveitadas para uma interação efetiva com o cidadão: 
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Assim, o que se pode notar em vários sites de instituições políticas centrais 

na conformação de sociedades democráticas é uma mera presença na rede, 

com uma iniciativa dedicada, basicamente, a prover informações em formato 

unidirecional e sem se preocupar em absorver as contribuições e disposições 

dos cidadãos. O diagnóstico desse trabalho dá conta de que as ferramentas 

digitais são subaproveitadas no que se refere ao aperfeiçoamento da 

participação da esfera civil na produção da decisão política (MARQUES; 

MIOLA, 2007, p. 19). 

 

 

 Na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, embora o portal da instituição na 

internet possua espaços com diferentes características de interação com o cidadão, como 

será descrito no capítulo seguinte, a discussão deste estudo será concentrada em apenas 

uma das ferramentas digitais disponibilizadas pelo parlamento do estado, que é a 

consulta pública. Isso porque o que interessa a este trabalho é a capacidade dos 

instrumentos online de ampliar o acesso da população às arenas de debate e decisão no 

legislativo mineiro e o único mecanismo, entre os disponibilizados pela instituição que 

se aproxima dessa proposta é a consulta pública virtual.  

 Para fazer essa discussão, a pesquisa será fundamentada na análise de uma das 

consultas públicas online realizadas pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais. A 

intenção é avaliar até que ponto a ampliação das formas de acesso à participação 

significa incluir novos atores no processo democrático, já que há um grande número de 

colaborações de representantes de entidades, associações e sindicatos também na 

internet. Nesse caso, a discussão que se pretende fazer a seguir é sobre o alcance do 

modelo de consulta virtual da ALMG, para investigar se tal mecanismo permitiu o 

acesso de mais gente ao debate ou foi apenas um novo instrumento de participação, 

apropriado por atores já acostumados à mobilização política. E nesse caso, qual seria a 

eficácia política desse tipo de ferramenta? 
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4 A NOVA APOSTA DO LEGISLATIVO MINEIRO 

 

 O recente investimento da Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em 

novas Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) para interagir com a sociedade 

civil é resultado de um longo processo percorrido pelo parlamento estadual, para 

aprimorar seus canais de participação popular nos debates e decisões sobre políticas 

públicas desenvolvidos na Casa. Este capítulo resgata as principais transformações que 

influenciaram a abertura do legislativo para a sociedade.  

 Na primeira seção, será feita uma sucinta contextualização dos fatores legais, 

políticos, institucionais e tecnológicos que marcaram tal processo. Na segunda, será 

apresentado o modelo de consulta pública virtual disponibilizado pela ALMG, já que 

este é o mecanismo de participação digital escolhido como objeto de análise deste 

trabalho. Finalmente, na terceira seção, serão apresentadas as impressões colhidas de 

cinco entrevistas feitas com quatro dirigentes da Assembléia e um deputado sobre as 

razões que levaram o legislativo mineiro a apostar em novos instrumentos de 

participação popular, seus objetivos e crenças acerca do potencial desses mecanismos. 

 

4.1 A participação popular na ALMG: das audiências para a elaboração da 

Constituição Estadual às interações online 

  

 A participação popular na Assembléia Legislativa de Minas Gerais é resultado 

de diversas transformações históricas, políticas, institucionais e técnicas ocorridas nas 

últimas duas décadas, com o objetivo de permitir aos cidadãos maior acesso às 

informações produzidas na Casa e aos debates travados em sua esfera de atuação.  

 Inicialmente, é preciso destacar que essa abertura do legislativo estadual para a 

participação popular se deu no contexto de dois marcos legais. O primeiro é a 

Constituição Federal de 1988, que definiu instrumentos por meio dos quais a sociedade 

seria ouvida pelo poder público sobre a elaboração de leis e políticas. No art. 14, por 

exemplo, a Carta Magna especifica as formas pelas quais os cidadãos poderão exercer 

sua soberania, ou seja, por meio do voto direto e secreto, mas também por plebiscito, 

referendo e iniciativa popular (BRASIL, 2011, p. 19). 

 O segundo marco legal deste cenário é a Constituição Mineira, promulgada um 

ano depois, se tornando a primeira Constituição estadual do país. Nela, a participação 
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popular foi novamente valorizada, desta vez, com uma inovação em relação ao texto 

federal, no que diz respeito à competência das comissões parlamentares. Isso porque a 

Constituição Federal prevê a realização de audiências públicas nas comissões do 

Congresso Nacional, mas apenas por meio da participação de ―entidades da sociedade 

civil‖, e dessa forma, impede a interferência isolada de indivíduos sem vínculos com 

tais entidades, ou mesmo associações que não estejam formalmente constituídas.  

 Já a Constituição de Minas suprimiu a referência a ―entidades‖ no art. 60, que 

trata da competência das comissões para realizar audiências públicas, permitindo a 

participação livre de cidadãos, sem a necessidade de ligação com associações 

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2009, p. 40; 41). 

 No entanto, essa é uma das poucas inovações trazidas pela Carta Estadual, que 

basicamente repetiu as diretrizes nacionais. Nesse sentindo, um dos desafios do estado 

ao construir seu próprio texto constitucional foi se adequar ao restrito espaço para 

legislar, já que a produção da maioria das normas é definida no texto federal como de 

competência da União. Um levantamento feito por Fleury (2009) revela que dos 143 

tipos de competências para legislar previstos na Constituição Federal de 1988, apenas 

18 são privativas estaduais, ou seja, de exclusiva responsabilidade dos estados. Outras 

34 são concorrentes (os temas podem ser abordados tanto pelos estados quanto pela 

União). Restou aos estados, portanto, a criação de normas de natureza administrativa ou 

orçamentária, mesmo assim, a iniciativa é reservada ao Poder Executivo, o que significa 

que somente o mesmo pode iniciar a tramitação desse tipo de projeto de lei.  (FLEURY, 

2009, p. 35-37).   

 A partir desse raciocínio, a hipótese de Fleury (2009) é que os eventos 

institucionais que a Assembléia Legislativa de Minas começou a realizar a partir da 

década de 1990, com a participação da sociedade civil, foram uma tentativa de amenizar 

os impactos de tais restrições:  

 

(...) os eventos de interlocução com a sociedade constituem uma das mais 

significativas e importantes (talvez a principal) formas encontradas pelo 

Poder Legislativo mineiro para atenuar os rigorosos limites impostos por um 

modelo constitucional no qual se atribui ao governador do Estado a 

competência privativa para iniciar o processo legislativo no que diz respeito 

aos temas que mais impactam o ordenamento estadual, como é o caso do 

planejamento e da execução orçamentária. (FLEURY, 2009, p. 32, 33).
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 A elaboração da Constituição Mineira, no entanto, não é considerada apenas um 

marco legal, mas principalmente, político e institucional, na democratização do acesso 

da sociedade ao poder legislativo estadual. Isso porque, após 21 anos de ditadura 

militar, período pelo qual a Assembléia de Minas - assim como todos os outros 

legislativos do país - esteve completamente distante do povo, deu-se início a uma 

intensa mobilização da sociedade civil organizada para participação no processo de 

elaboração da Constituição Estadual.   

 Essa movimentação começou com a instauração da IV Assembléia Constituinte 

do Estado, em 1988, composta por deputados eleitos dois anos antes. A Comissão 

Constitucional, responsável pela elaboração do parecer sobre o projeto de lei que criava 

a Carta de Minas, promoveu uma série de audiências públicas regionais e temáticas, na 

sede do Legislativo, na capital, com a ajuda de uma comissão paralela, formada por 

entidades, sindicatos e associações. Ao final desse processo, cerca de 10 mil sugestões 

populares foram recebidas e analisadas (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2009).  

 A dimensão alcançada por tal mobilização não só aproximou a sociedade do 

Poder Legislativo estadual, que havia passado mais de duas décadas com as portas 

fechadas para a população, como também ajudou a mudar a imagem do parlamento 

mineiro perante os cidadãos e serviu como base de sustentação do processo de inovação 

institucional desenvolvido nos anos seguintes pela ALMG (FUKS, 2010).  

 Um dos eixos dessa inovação, inaugurados durante a Constituinte, foi justamente 

a qualificação técnica dos seus profissionais e dos seus procedimentos, como demonstra 

um trecho extraído de sua página na internet, dedicada às comemorações dos 20 anos da 

Constituição Estadual, em 2009:  

 

A Assembléia Constituinte evidenciou a necessidade de qualificar/recompor 

o corpo técnico da ALMG e de modernizar a estrutura administrativa da Casa 

para os novos tempos. Foi ela que praticamente inaugurou a informatização 

de procedimentos e atividades no Parlamento mineiro. A Constituinte 

também foi determinante para desencadear medidas institucionais inovadoras 

e inéditas que deram uma nova "cara" para o Legislativo (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS, 2009). 

 

 Segundo o gerente da Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI), da 

ALMG, Ricardo Moreira Martins, essa experiência foi ―uma semente para todo o 
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esforço que foi feito a seguir para trazer a população para dentro da Assembléia‖
2
. Ele 

se refere aos eventos institucionais com a participação da sociedade que começaram a 

ser realizados sistematicamente dentro do legislativo mineiro, a partir da década de 

1990. 

 

4.1.1. Os eventos institucionais 

 

 De 1990 até 2009, foram realizados 517 eventos institucionais na ALMG, com a 

participação de 1.052 entidades e órgãos públicos em sua organização e mobilização 

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2009). São considerados 

institucionais todos os eventos que permitem a participação da sociedade civil 

organizada na discussão de temas de competência do Poder Legislativo Estadual, 

conforme descrito no artigo 295, do Regimento Interno (RI) da ALMG. Entre eles, 

estão os seminários legislativos, os fóruns técnicos e os ciclos de debates, sendo que 

cada um tem seu regulamento, objetivos e dinâmicas próprios, definidos pela Mesa da 

Assembléia, ainda segundo o RI.  

 Ao longo dos anos, os formatos, perfis e propostas desses eventos foram sendo 

modificados, uma vez que os primeiros ciclos de debates, baseados apenas em 

discussões com especialistas e participantes, se revelaram insuficientes para o que se 

pretendia, ou seja, dar maior legitimidade ao processo de produção de leis, por meio da 

discussão das propostas com a sociedade, conforme Oliveira (2009, p. 13). 

  A solução encontrada pela Gerência de Projetos Institucionais (GPI), 

responsável pela realização desses eventos, foi reunir órgãos públicos e entidades da 

sociedade civil vinculados a temas específicos, para além de debater as questões, votar 

propostas que pudessem subsidiar ações ou proposições legislativas. Assim, a partir 

dessa premissa, foram criados os seminários legislativos e fóruns técnicos. Ambos 

possuem a mesma diretriz, de resultar em um documento com propostas, porém, os 

seminários são organizados para colher sugestões sobre temas mais abrangentes, como a 

qualidade da água, a pobreza, ou a mineração, por exemplo, e os fóruns técnicos, 

voltados para questões específicas, como projetos de lei e políticas públicas mais 

focalizadas. De acordo com Oliveira (2009), os seminários resultaram em mais 

                                                           

2
 Entrevista gravada na Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI),  da ALMG,  no dia 05 de mar. 

2012.  
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propostas implementadas do que os fóruns técnicos, embora estes últimos tenham 

subsidiado proposições legislativas. 

 Segundo a ALMG, dos 517 eventos institucionais realizados entre 1990 e 2009, 

99 foram seminários legislativos e 73 fóruns técnicos (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2009).  

 No entanto, nem todas as iniciativas para promover a participação popular foram 

exitosas na ALMG. Ao contrário dos eventos institucionais, que permanecem como 

eixos da dinâmica de participação no legislativo mineiro, outro esforço de interação 

com a sociedade não deu certo: as audiências públicas regionais. Atreladas ao 

planejamento orçamentário do Estado, essas reuniões eram promovidas 

sistematicamente, para que fossem colhidas propostas da população, no interior do 

estado, sobre emendas ao projeto de lei do orçamento estadual.  

 Essas audiências duraram apenas três anos, segundo a GPI, pela falta de 

acolhimento do Executivo às demandas apresentadas pela população, que se mobilizava 

intensamente nas reuniões, mas não via suas reivindicações priorizadas no texto final do 

Orçamento. De acordo com Ricardo Martins, isso gerou um profundo desgaste no 

legislativo estadual, que servia de interlocutor desse processo, e era duramente criticado, 

uma vez que lhe cabia responder às frustrações de entidades da sociedade civil e 

gestores públicos.  

 Diante disso, de acordo com a GPI, a Assembléia decidiu encerrar as audiências 

públicas regionais em 1999. Atualmente, são realizadas no interior do estado, reuniões 

vinculadas a eventos institucionais ou requeridas por deputados, mas para tratar de 

assuntos específicos de interesse da região.  

  

4.1.2. A criação da Comissão de Participação Popular 

 

 O processo de coleta de contribuições populares para o planejamento 

orçamentário do estado, interrompido no interior, foi retomado em outro modelo, no ano 

de 2003, com a criação da Comissão de Participação Popular (CPP), por meio da qual, a 

Assembléia começou a realizar audiências públicas para discutir com a sociedade civil 

as diretrizes estabelecidas no projeto de lei do governador que define o Plano Plurianual 

de Ação Governamental (PPAG), com metas e ações para o Executivo cumprir em 

quatro anos.  A CPP passou a coordenar as reuniões tanto de elaboração, monitoramento 

e revisão das diretrizes estabelecidas no PPAG.  
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 Nas audiências de elaboração, realizadas a cada quatro anos (sempre um ano 

antes do início da vigência do PPAG), representantes de entidades organizadas podem 

sugerir alterações, supressões ou novas propostas para diretrizes do projeto, antes que 

ele seja aprovado pela Assembléia. Em 2011, foram apresentadas pela população 199 

propostas para o PPAG 2012-2015, não só nas audiências públicas da Comissão de 

Participação Popular, mas também nas reuniões realizadas por outras comissões 

permanentes da Casa e no Seminário Legislativo Pobreza e Desigualdade. Dessas 

sugestões, 175 foram aprovadas pelos deputados e resultaram em 81 emendas ao PPAG 

e 25 ao Orçamento de 2012, com impacto financeiro de R$ 25.543.636,00 

(ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2011). 

  Já nas reuniões de revisão, a Comissão colhe da população, ao final de cada ano 

de vigência do plano, sugestões de alterações nos objetivos e ações previstos para o ano 

seguinte. 

 Em 2009, a CPP passou a realizar também audiências de monitoramento do 

PPAG, com o objetivo de permitir que o legislativo fiscalize o cumprimento das metas 

definidas nos programas do governo a cada ano. Nessas reuniões, feitas no início do 

segundo semestre, os técnicos responsáveis pelos programas apresentam a execução 

orçamentária dos projetos por área e explicam eventuais falhas na aplicação dos 

recursos.   

 Além de contribuições para o planejamento orçamentário, a CPP também 

recebe, analisa e encaminha para apreciação propostas apresentadas por entidades da 

sociedade civil organizada como pedidos de informações a órgãos e autoridades, 

solicitação para realização de audiências públicas, propostas de emendas a projetos de 

lei em tramitação ou mesmo projetos de lei inteiros.  

 Como explicou Magalhães (2009) em sua análise sobre o funcionamento da 

Comissão, as sugestões populares recebidas são transformadas pela CPP em Propostas 

de Ação Legislativa (PLEs), distribuídas para deputados, que passarão a ser relatores e 

emitirão pareceres sobre as matérias, seja pela aprovação ou rejeição das idéias. A 

Comissão também pode realizar audiências públicas para discutir as propostas 

(MAGALHÃES, 2009, p.6). 

 Esse perfil diferencia Comissão de Participação Popular das outras comissões 

permanentes da Assembléia de Minas, porque a transforma em um canal de acesso mais 

fácil para as associações e sindicatos (ROCHA, 2011).  
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 É preciso ressaltar, todavia, que pelo Regimento Interno (RI) da ALMG, essas 

entidades não precisam necessariamente passar pela CPP para apresentar projetos de lei. 

Segundo o Artigo 288 do RI, basta uma entidade legalmente constituída apresentar a 

proposta, subscrita por dez mil eleitores, sendo que pelo menos 75% das assinaturas não 

podem ser de eleitores alistados na capital mineira.  Apesar disso, para o presidente da 

Comissão de Participação Popular da ALMG, deputado André Quintão, do Partido dos 

Trabalhadores (PT), as reuniões realizadas pela CPP, aproximaram do legislativo 

segmentos até então distantes desse poder:  

 

Podia falar dos quilombolas, dos indígenas, dos representantes da criança e 

do adolescente, da assistência social, da segurança alimentar, dos catadores 

de materiais recicláveis, da população de rua...A Comissão de Participação 

Popular virou uma espécie de referência para segmentos até então excluídos 

do diálogo com a Assembléia e com o governo do estado (André Quintão)
3
. 

 

 

 Um levantamento sobre as audiências públicas promovidas pela Comissão de 

Participação Popular tanto para o processo de elaboração, quanto de revisão do PPAG, 

entre 2003 e 2008, revela que o impacto orçamentário das propostas populares não é tão 

expressivo diante do orçamento global do estado, como revela Fleury (2009). Nesse 

período, as sugestões da população transformadas em emendas ao orçamento 

representaram pouco mais de R$ 41 milhões nos cofres públicos estaduais, com uma 

média orçamentária entre R$ 35 e 40 bilhões por ano, como mostra a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Audiências Públicas do PPAG – propostas, emendas e impacto 

financeiro – Minas Gerais - 2003-2008 

Ano Natureza Propostas  Emendas 

PPAG 

Emendas 

LOA 

Impacto financeiro 

(milhões de reais) 

2003 Elaboração 203 32 23 4,45 

2004 Revisão 197 34 39 4,5 

2005 Revisão 214 34 40 7,5 

2006 Revisão 77 18 28 4,0 

2007 Elaboração 529 72 27 9,6 

2008 Revisão 440 138 51 11,5 

Fonte: Fleury (2009, p. 44). 

                                                           

3
 Entrevista gravada no gabinete do deputado, na ALMG, em 15 jun. 2012. 
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 Apesar do impacto orçamentário ainda pequeno, se comparado ao orçamento 

global, o levantamento de Fleury (2009) aponta para um crescimento na apresentação de 

propostas populares e de sugestões transformadas em emendas. A Tabela 1 mostra que 

entre 2003 e 2007, o número de propostas apresentadas em audiências de elaboração 

orçamentária saltou de 203 para 529. Já a quantidade de sugestões populares nos 

processos de revisão do orçamento aumentou de 197 para 440, entre 2004 e 2008. Ele 

chama atenção ainda para a mudança nos valores das emendas: 

 

o crescimento tanto do número de propostas quanto de valores orçamentários, 

a partir de 2007 (segunda elaboração do PPAG), parecem indicar que a 

trajetória de consolidação da inovação encontra-se em ascendência 

(FLEURY, 2009, p. 45) 

 

 

 

 Nas audiências de elaboração do PPAG 2012-2015, realizadas em 2011 (não 

incluídas no levantamento acima) a Comissão acatou propostas como ações de 

segurança nas escolas, a ampliação do programa de água no semi-árido mineiro, 

aumento de recursos para prevenção da criminalidade e incentivos à agricultura 

familiar.   

 Uma das sugestões transformadas em emendas que terão forte impacto social é a 

que obriga o Executivo a universalizar o Piso Mineiro de Assistência Social antes do 

prazo previsto, ou seja, antecipa a medida de 2014 para 2013. Isso significa que o 

Estado estará obrigado por lei a repassar recursos para financiar ações nessa área, para 

todos os 853 municípios de Minas, até o final de 2013 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2011). 

 Essas informações são importantes porque revelam, para além dos números, 

características dessas propostas, que tanto apontam para o legislativo as preocupações 

da população, manifestadas nas demandas apresentadas, quanto sinalizam o alcance 

social da transformação de sugestões populares em emendas orçamentárias. 

 

4.1.3. O uso de novas TICs na ALMG 

 

 O primeiro passo da ALMG no uso de novas TICs na interlocução com o 

cidadão foi a criação do site da instituição na internet (www.almg.gov.br), em 1995, 

mesmo ano em que entrou no ar a TV Assembléia. A emissora, que foi o primeiro canal 

http://www.almg.gov.br/
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legislativo do país, transmitia, a princípio, apenas sessões plenárias e reuniões de 

comissões e atualmente, exibe uma programação mais variada com telejornais e 

programas de debate e entrevista, tanto em canal aberto, quanto em sinal digital e 

também pela internet (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2012). 

 No entanto, a decisão de incluir a participação popular online entre as 

prioridades da ALMG foi oficializada pela Mesa Diretora, somente em 2010, na 

instituição do ―Direcionamento Estratégico Assembléia 2020‖, por meio da Resolução 

5.334, que traça as diretrizes para a ação do parlamento mineiro até o final desta década. 

Após uma etapa de pesquisa, com questionários e entrevistas feitos com servidores, 

deputados, especialistas e representantes da sociedade civil sobre as metas que a 

Assembléia Legislativa de Minas deveria cumprir até 2020, foi montada uma equipe 

para planejar e implantar essas ações.  

 Na fase de planejamento foram estabelecidas prioridades, entre elas, a descrita 

no item IV do documento como: ―Desenvolvimento e incorporação de novas 

tecnologias no relacionamento com a sociedade mineira, de forma a permitir maior 

interatividade entre o cidadão e o Legislativo Estadual‖ (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2010). Tal enunciado foi transformado num dos 

16 projetos definidos a partir dessa resolução, que recebeu o nome de ―Novas 

Tecnologias de Relacionamento com a Sociedade‖, cujo objetivo é apresentado como: 

 

Ampliar e aprimorar os processos de participação popular e de interlocução 

com a sociedade, mediante a criação de mecanismos de interação entre os 

parlamentares, as comissões e o cidadão, com recursos oferecidos pelas 

tecnologias de informação e comunicação (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DE MINAS GERAIS, 2010). 

 

 

 Outra medida que reforça o investimento nessa nova forma de interação com a 

sociedade foi a instituição do Comitê Gestor do Portal da Assembléia, por meio da 

Deliberação 2.496, de 2010, para planejar e acompanhar o funcionamento do site da 

instituição na internet. (ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2011). 

Segundo o relatório ―Aprimoramento de Eventos da ALMG‖, esse comitê tem 

desempenhado, no entanto, um papel mais abrangente:  

 

(...) discutindo políticas de uso de mídias digitais que ultrapassam a arena do 

portal. É o caso, por exemplo, das várias discussões que vêm sendo feitas 

sobre a inserção da Assembléia nas Redes Sociais, o que tem implicações 

diversas em termos de trabalho, riscos e ganhos para a Casa (MENDONÇA; 

CUNHA, 2012). 
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 O relatório também destaca a reformulação do site da ALMG, concluída em 

2011, que alterou totalmente o layout da página. Segundo o próprio portal, o objetivo da 

mudança foi apresentar as informações de maneira mais compreensível e facilitar a 

navegação dos usuários. Uma das inovações apontadas nessa reestruturação é a 

convergência de mídias, em que o cidadão pode acessar o conteúdo da mesma 

informação por texto, áudio e vídeo (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2012). 

 No portal, podem ser encontrados, além das consultas públicas virtuais, outros 

mecanismos de interação com os usuários, como um espaço para o cidadão enviar 

sugestões sobre projetos de lei, outro para responder a enquetes, além de acesso aos 

deputados e setores da Casa, por e-mail. 

 Dentro do projeto de uso de novas tecnologias, elencado no ―Direcionamento 

Estratégico‖ da ALMG, estão previstas outras medidas ainda não implementadas, como 

o aprimoramento dos modelos de consulta pública em ambientes mais interativos (que 

será detalhado na próxima seção), implantação de videoconferências entre a ALMG e 

Câmaras Municipais do interior do estado e acesso a conteúdos da Assembléia via rede 

de telefonia móvel, tanto pela internet, quando por meio de envio e recebimento de 

mensagens de texto por celular (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 

2012).  

   

4.2 As consultas públicas online na ALMG 

 

 A primeira consulta pública online realizada pela ALMG foi durante o Fórum 

Técnico ―Plano Decenal de Educação em Minas Gerais: Desafios da Política 

Educacional‖, em 2009, que colheu sugestões da população sobre o Projeto de Lei (PL) 

2.215/08, encaminhado pelo Executivo, para a criação do Plano Decenal de Educação 

(PDE), de Minas Gerais.  

 Essa consulta pública virtual, promovida ainda em caráter experimental, sem 

muito aperfeiçoamento técnico, colheu via internet, durante o evento, 212 propostas 

enviadas por cidadãos de 48 municípios mineiros. As sugestões encaminhadas através 

da consulta pública foram agrupadas em 40 novas propostas incluídas no documento 

debatido, de forma presencial, durante a etapa final do evento e posteriormente entregue 

à Mesa Diretora da ALMG.  
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 Essa iniciativa marcou o início do investimento em TICs com o objetivo de 

auxiliar na interação com a sociedade para discussão de políticas públicas em debate e 

elaboração no legislativo mineiro. Depois dessa primeira consulta, foram realizadas 

outras três em 2011. A segunda foi sobre ―Reforma Política‖, que colheu sugestões de 

mudanças nos sistemas partidário e eleitoral do país, para serem enviadas ao Congresso 

Nacional, que analisava um projeto com esse teor. Apesar dessa consulta ter reunido a 

maior quantidade de propostas, ou seja, 752, o resultado é considerado atípico, já que, 

segundo a GPI, esse número se deve a um artigo publicado por uma colunista, num 

jornal de grande circulação, criticando o baixo número de colaborações contabilizadas 

às vésperas do encerramento da consulta. O resultado foi uma explosão de mais de 600 

contribuições em dois dias (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 

2012). 

 A terceira consulta realizada pela ALMG, dentro do ―Fórum Democrático para o 

Desenvolvimento de Minas Gerais‖, foi escolhido como objeto de análise deste estudo, 

para ilustrar o potencial desse tipo de mecanismo virtual. O evento foi criado para 

colher propostas da sociedade para a pauta do legislativo, como será detalhado no 

próximo capítulo. Foram colhidas 715 contribuições em dez áreas.  

 A última consulta virtual foi feita pela Assembléia durante o Seminário 

Legislativo ―Pobreza e Desigualdade‖, que tinha o objetivo de reunir sugestões 

populares para reduzir a miséria no estado. Nessa iniciativa, foram reunidas 179 

colaborações.  

 Após recebidas pela ALMG, todas as propostas populares, sejam elas 

apresentadas de forma presencial ou virtual podem ser transformadas em Propostas de 

Ação Legislativa (PLEs), que geram emendas, projetos ou pedidos de providências 

junto aos demais poderes. 

 Portanto, as contribuições online seguem o mesmo fluxo previsto para as 

proposições resultantes de eventos institucionais no Regimento Interno da instituição. 

Segundo o art. 297 do RI, o encaminhamento das propostas populares, recebidas pelo 

legislativo estadual, deve obedecer às normas básicas de tramitação de projetos de lei na 

Assembléia, mas com três procedimentos especiais. O primeiro é que a comissão de 

representação, formada no evento (com integrantes das entidades participantes) terá 20 

dias, prorrogáveis pelo mesmo período, para apresentar um anteprojeto de lei sobre a 

matéria para a comissão permanente que tem competência sobre o tema em questão, ou 
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seja, se é uma sugestão de incentivos para a produção de eventos artísticos, o 

anteprojeto deve ser encaminhado para a Comissão de Cultura, por exemplo. 

 A segunda regra especial é que a comissão de representação poderá participar 

dos debates na comissão autora da proposição e a terceira é que as emendas oferecidas à 

proposição deverão receber parecer da comissão competente nos dois turnos de 

tramitação.  

 Segundo a ALMG, não é possível contabilizar as propostas enviadas por meio de 

consultas públicas que foram transformadas em PLEs, porque elas são analisadas 

juntamente com todas as outras sugestões de iniciativa popular, colhidas tanto durante 

eventos institucionais quanto em audiências públicas realizadas pelas comissões 

permanentes na capital e no interior, o que significa que muitas propostas são acopladas 

e reformuladas.  

 Assim, o único levantamento disponível na ALMG é o do número geral de 

emendas populares aprovadas ao PPAG e às Leis Orçamentárias Anuais. De acordo 

com a Comissão de Participação Popular, entre 2003 e 2009, foram 536 emendas 

populares aprovadas, que elevaram em R$ 41, 6 milhões os recursos previstos para 

políticas sociais. Como já foi mencionado anteriormente, esse montante pode ser 

considerado pequeno frente à média global do orçamento estadual, que gira em torno de 

R$ 35 bilhões. No entanto, para o deputado André Quintão, presidente da Comissão, 

mais relevante do que o acréscimo de verbas, é o fato de que essas emendas 

―aperfeiçoaram metas e objetivos traçados pelo PPAG para programas importantes nas 

áreas de saúde, educação, garantia dos direitos das crianças e adolescentes e assistência 

social‖. 

 

4.2.1. Comparando modelos  

 

 O modelo atual de consulta pública da ALMG é basicamente um sistema de 

postagem de propostas e comentários em espaços organizados por temas, já que o 

assunto é dividido em áreas de interesse, para que o internauta possa escolher em que 

tipo de setor ele deseja apresentar colaborações e as mensagens enviadas ficam 

disponíveis para outros participantes, que podem apoiar ou não as colaborações uns dos 

outros, seja com novos comentários, seja ―clicando‖ em ícones que simbolizam esses 

movimentos. 
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 Para participar, o usuário só precisa informar nome, e-mail, município e estado. 

Há um Termo de Uso e Política de Privacidade, que também precisa ser lido e aceito. 

Uma equipe fica responsável por filtrar previamente as contribuições dos cidadãos, 

retirando, de acordo com o Termo, conteúdos com caráter ofensivo ou de denúncia. 

 De modo geral, as consultas públicas virtuais já realizadas pela ALMG não são 

pensadas de maneira dialógica, ou seja, abre-se o espaço para o cidadão enviar 

contribuições, mas sem possibilidade de debate sobre as questões. 

 Segundo Flávio Hannas, que coordena na ALMG o projeto ―Novas Tecnologias 

no Relacionamento com a Sociedade‖, essa aparência mais ―estática‖ do atual modelo 

se deve ao fato de que só foi implementado um ―subconjunto‖ da proposta inicial de 

consulta pública apresentada por ele à Casa: 

 

A proposta inicial tinha um nível bem maior de interatividade, a possibilidade 

relacionar uma consulta pública com outros acontecimentos e também com 

uma interação maior entre os usuários que participassem da consulta. Uma 

concepção de rede social, mas integrada a todas as atividades que a 

Assembléia desenvolve (Flávio Hannas)
4
. 

 

 

 No projeto inicial de Flávio Hannas consta, inclusive, o que ele chamou de 

consulta pública normativa, em que os cidadãos poderiam interagir com o texto de um 

projeto de lei, mudar, acrescentar ou suprimir artigos e incisos da proposta, além de 

votar contra, a favor e comentar as alterações. 

 Na avaliação de Hannas, esse modelo mais interativo de consulta pública 

esbarrou principalmente nas dificuldades de acompanhamento e monitoramento dessa 

rede social. ―Isso aí é uma coisa que requer um comprometimento muito grande, requer 

servidores disponíveis para fazer esse trabalho, né? Não é simplesmente colocar a coisa 

lá e deixar acontecer sozinha. Isso não funciona‖. 

 Para dimensionar o alcance dessa consulta, apresentamos nesta seção uma breve 

comparação com outros dois modelos de consulta pública, a partir de três critérios: 

volume de contribuições, poder de decisão e institucionalização do mecanismo. 

 O primeiro modelo que usaremos como parâmetro é o do Orçamento 

Participativo Digital (OPD), porque está vinculado ao Orçamento Participativo (OP), 

                                                           

4
 Entrevista gravada na atual Gerência-Geral de Tecnologia da Informação (GTI), em 19 de abr. 2012. 

 



80 

 

que é um canal de participação popular considerado exitoso na história das políticas 

públicas no Brasil e particularmente em Belo Horizonte (LANA, 2011). 

 O OPD foi lançado em 2006 com o objetivo de ampliar a participação no 

Orçamento Participativo, implantado em dois momentos, primeiramente como OP 

Regional e num segundo momento, como OP da Habitação. O OP Regional foi 

realizado em Belo Horizonte pela primeira vez, em 1994, quando cidadãos comuns, 

eleitos delegados por assembléia, passaram a representar suas comunidades na 

discussão e votação sobre as obras na cidade que deveriam receber dinheiro do 

orçamento da prefeitura da capital, conforme Lana (2011). O OP digital levou essa 

mesma experiência para o meio digital. 

 O segundo modelo tomado como referência é o das consultas públicas virtuais 

realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANIVSA), que adotou a 

prática pela primeira vez em janeiro de 2008. As consultas da ANVISA são feitas para 

colher opiniões dos internautas, que subsidiam a elaboração e/ou alterações de portarias, 

atos e resoluções do órgão, como informações que deveriam constar no rótulo de 

medicamentos, ingredientes permitidos em agrotóxicos, regras para implantes de 

próteses mamárias, entre outros (ANVISA, 2012). 

  

a) Volume de contribuições 

 

 Em relação ao volume de participação online, usaremos como parâmetro o 

modelo do OP Digital, pelo fato de que, assim como na ALMG, os assuntos de interesse 

dos participantes tinham caráter local, no primeiro caso, dos moradores de Belo 

Horizonte e no segundo, da população de Minas Gerais. Sendo assim, o número de 

contribuições enviadas para a consulta pública da ALMG pode ser considerado 

pequeno, se for comparado com o obtido pelo OP Digital. Já na primeira votação online 

do OPD, em 2006, durante 30 dias, a consulta reuniu 172.938 participantes, o que 

equivalia, à época, segundo Marcílio Lana, a 10,17% dos 1.743.547 eleitores de Belo 

Horizonte, registrados no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (LANA, 2011, p. 

120).     

 As consultas na ALMG, disponibilizadas em prazos de 20 a 32 dias, colheram 

respectivamente 212 contribuições em 2009; 752, 715 e 179, nas três seguintes, 

realizadas em 2011. Para permanecer com a mesma referência numérica usada para 

dimensionar o modelo do OP Digital, levaremos em conta o eleitorado da capital, apesar 
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da abrangência da consulta online ser potencialmente capaz de ultrapassar os limites de 

Belo Horizonte. As 715 colaborações reunidas na consulta do Fórum Democrático, em 

2011, foram equivalentes a 0,04% dos 1.774.858 em Belo Horizonte, cadastrados no 

TRE-MG naquele mesmo ano (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, 2011).  

 A Tabela 2 ressalta essa diferença: 

 

Tabela 2 – Volume de contribuições e participantes do OP Digital e da Consulta 

ALMG – Minas Gerais – 2006-2011 

Canal de participação Total de contribuições Percentual de eleitores de 

BH que participaram 

OP Digital 2006 172.938 

 

10,17 

Consulta ALMG 2011 715 0,04  

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados de Lana, 2011 e ALMG, 2009. 

 

b) Poder de decisão 

 

 Será considerado de alto poder de decisão o instrumento de consulta online que 

garante ao participante a possibilidade de influenciar no resultado final de uma ação 

executada pelo poder público. Sob essa perspectiva, o OP Digital, assim como o OP 

(presencial) são mecanismos de consulta com alto poder de decisão, já que em ambos os 

casos, o internauta participa sabendo que está escolhendo em que obra parte dos 

recursos públicos municipais será gasta.  

 Nesse caso, o modelo da ANVISA pode ser considerado de baixo poder de 

decisão, uma vez que os participantes apenas enviam propostas e sugestões que podem 

ou não ser incorporadas nos atos normativos editados pelo órgão. Sob esse ponto de 

vista, a consulta da ANVISA teria, portanto, o mesmo poder de decisão do modelo da 

ALMG, já que nos dois canais, os cidadãos não têm garantias de que suas colaborações 

serão levadas em conta nas decisões finais tomadas pelo poder público que solicitou sua 

opinião, como sintetiza o quadro a seguir: 
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Quadro – Dados comparativos entre OP Digital e Consultas Públicas 

da ANVISA e da ALMG 

Característica OP Digital Consulta 

ANVISA 

Consulta ALMG 

Poder de decisão Maior Menor Menor 

         Fonte: Elaborado pela autora. 

 

c) Institucionalização do mecanismo: 

  

 Para este critério, será considerada alta institucionalização do mecanismo, a 

vinculação permanente e sistemática do instrumento de participação online à dinâmica 

de tomada de decisão do órgão, de forma que sua realização seja obrigatória e não 

opcional. 

 O OP Digital foi criado como estratégia de participação complementar ao 

projeto mais amplo de Orçamento Participativo, que engloba o OP Regional e o OP da 

Habitação (LANA, 2011). Nesse sentido, o modelo foi incorporado aos outros 

instrumentos de participação popular disponibilizados pela prefeitura de Belo Horizonte 

e atualmente é um dos canais que a sociedade pode usar para influir no planejamento 

orçamentário da cidade, ou seja, o OP Digital apresenta alto grau de institucionalização. 

 O histórico de consultas disponibilizadas pela ANVISA também evidencia um 

patamar avançado e recorrente do uso e incorporação do mecanismo na rotina do órgão. 

Durante quatro anos, a ANVISA promoveu cerca de 1.200 consultas públicas online 

para subsidiar atos (ANVISA, 2012).  

 A ANVISA já sistematizou e atrelou a prática da consulta online a sua rotina, de 

tal maneira, que o mecanismo passou a ser etapa obrigatória do processo de 

regulamentação de normas e atos do órgão. Para isso, foi implantado inclusive o 

Programa de Boas Práticas Regulatórias, que padronizou e regulamentou os 

procedimentos. (ANVISA, 2012). 

 As consultas realizadas pela ALMG também são vinculadas à rotina do 

legislativo, uma vez que foram associadas a eventos institucionais, como os fóruns e o 

seminário. No caso da consulta sobre reforma política, o suporte era uma comissão 

temporária, criada na Casa para discutir o assunto em audiências públicas. No entanto, 

com exceção da primeira iniciativa online, realizada durante o fórum sobre o Plano 
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Decenal de Educação, que colheu sugestões para um projeto de lei sobre o tema, as 

consultas públicas no legislativo mineiro ainda não foram incorporadas como prática 

condicionante do processo de elaboração de normas na Casa e apenas, sinalizam as 

opiniões dos cidadãos. 

 Além disso, não necessariamente todo evento institucional realizado pela ALMG 

irá dispor de uma consulta pública online, já que essa decisão é tomada durante o 

processo de preparação de cada um. Nesse sentido, o modelo de consulta online do 

legislativo mineiro apresenta baixa institucionalização. 

  

Conclusão 

 

 Levando em conta as naturezas distintas dos modelos apresentados 

anteriormente, é preciso ponderar que a comparação com o OP Digital serve apenas 

para dar uma noção do universo de cidadãos dispostos a interagir com o poder público 

em ambiente virtual. Não é possível, no entanto, tomá-lo como parâmetro, por se 

tratarem de dois mecanismos de consulta com naturezas bastante distintas com objetivos 

muito diferentes. É preciso ressaltar que o OP Digital é o avanço de outra prática já 

consolidada, de forma presencial, que atrai os cidadãos com a possibilidade de 

influenciar a escolha da aplicação de recursos públicos. Já nas consultas da ALMG, o 

que se espera do internauta é apenas sua disponibilidade para opinar sobre determinado 

tema. Portanto, no primeiro caso, o exercício da cidadania está ligado a uma promessa 

de retorno mais ―concreto‖ do que no segundo, sendo natural que atraia um número 

maior de interessados. 

 Já a consulta pública virtual da ANVISA pode ser considerada mais próxima da 

realizada pela ALMG, uma vez que também é feita apenas para colher opiniões dos 

internautas, ou seja, ambas teriam poder de decisão semelhante, já que, apesar da 

promessa, não há garantia para o usuário de que sua proposta será levada em conta tanto 

na elaboração de normas, quanto na formulação de políticas públicas. 

 Em relação aos outros dois modelos de consulta online, o da ALMG é o que 

apresenta menor grau de institucionalização, já que ainda não foi incorporado entre as 

práticas permanentes de participação promovidas pela instituição. 

 Em síntese, na consulta online na ALMG, não há preocupação nem em incluir as 

demandas apresentadas pela população às decisões tomadas, nem em institucionalizar a 

prática entre suas dinâmicas de interlocução com a sociedade. O modelo atual sugere 
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apenas uma abertura de espaço para manifestação de opiniões, sem uma preocupação 

com o retorno desses posicionamentos.  

Tais características levam a crer que essa inovação oferecida pelo legislativo 

mineiro ainda não é um canal efetivo de participação popular em políticas públicas, se 

forem levadas em conta as condições previstas no debate teórico, que definem esse tipo 

de mecanismo.  

A primeira delas é a capacidade de influenciar numa agenda pública ou formal. 

No caso dos instrumentos de participação oferecidos pelo poder público, o objetivo é a 

interferência na agenda formal, se considerada a distinção feita por Roger Cobb, Jennie 

Ross e Marc Howard Ross: ―a agenda pública consiste de questões que alcançam um 

alto nível de interesse público e visibilidade; a agenda formal é a relação de itens que 

foram formalmente aceitos pelos tomadores de decisão para uma séria consideração 

(COBB; ROSS; ROSS, 1976, p. 126, tradução nossa). 

Nesse sentido, os mesmos autores alertam para duas peculiaridades da agenda 

formal que podem explicar o baixo poder de decisão encontrado na consulta pública 

virtual da ALMG: nem todos os temas da agenda formal recebem atenção e o consenso 

sobre a seriedade de uma questão não significa que haverá alguma ação sobre ela.  

 Apenas para comparar, segundo Mário Fuks, uma agenda pública só é formada a 

partir do que chamou de ―sistema de arenas públicas‖, entendido como o conjunto de 

espaços onde são desenvolvidas todas as etapas de apresentação, reivindicação, 

divulgação e embate de idéias sobre um determinado tema, como a mídia, o judiciário, o 

legislativo, o executivo e as universidades. A principal função das arenas é fornecer a 

visibilidade das ações e debates neles executados. Um instrumento voltado para esse 

tipo de arena seria mais eficiente já que para ele, o ―poder das idéias‖, crucial para o 

debate que leva à influência de uma agenda pública, só aparece quando há 

argumentação e confronto de opiniões em todos esses espaços (FUKS, 1998, p. 2). 

Já nas agendas formais, que é o foco deste estudo, outros fatores são 

considerados chave para explicar como um problema se torna importante para um 

governo. Segundo Ana Cláudia Capella (2007), que analisou o clássico modelo 

desenvolvido por John Kingdon para explicar a formulação e alteração de agendas 

governamentais, a idéia principal é que a agenda formal só é modificada quando há uma 

convergência entre três fluxos: de problemas, soluções e de política.  Em primeiro lugar, 

uma questão precisa ser transformada em problema e isso só acontece quando o assunto 

desperta o interesse dos tomadores de decisão; em segundo, tudo depende da percepção 
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que o poder público tem do debate e nesse sentido, as soluções apontadas não são 

necessariamente as ideais, mas sim, as possíveis do ponto de vista dos participantes do 

processo decisório. Normalmente essas são as idéias mais viáveis técnica e 

financeiramente, mas ao mesmo tempo, com valores aceitos pelo público (CAPELLA, 

2007).  

O último fluxo é a faceta política e, segundo a autora, Kingdon considera três 

condições básicas para essa dimensão ser positiva numa alteração da agenda formal: o 

―clima favorável‖, que é o momento em que muitas pessoas compartilham as mesmas 

questões; as mudanças de governo, que podem ser desde alterações de pessoas em 

cargos estratégicos até alternância de integrantes do legislativo, que impactam sobre as 

ações do executivo; e atuação dos grupos de pressão, formados por quem tem interesses 

convergentes sobre determinada questão (CAPELLA, 2007). 

Essas ponderações são relevantes para que se relativize o potencial de um 

instrumento de interlocução com o poder público tão simples quanto uma consulta 

virtual, como um efetivo canal de participação política, levando em consideração outros 

fatores importantes que podem determinar o poder de influência do cidadão sobre uma 

agenda formal como, no caso, a do legislativo mineiro. 

 

4.3 A aposta na internet: o que e quem a Assembléia espera alcançar com os 

meios de participação online 

 

 A partir das informações colhidas em cinco entrevistas semi-estruturadas, feitas 

com quatro dirigentes e um deputado, que ocupam posições estratégicas para o 

planejamento e operacionalização da participação popular na ALMG, serão 

apresentadas, nesta seção, impressões sobre a aposta institucional do legislativo mineiro 

na interação online.  

 Serão organizadas em categorias de análise, as motivações expressadas pelos 

entrevistados, que revelam suas crenças no potencial da internet para ampliar a 

participação da sociedade nos processos de discussão e decisão sobre políticas públicas 

dentro do parlamento estadual.  

 No próximo Capítulo III, algumas dessas crenças serão confrontadas com a 

análise dos dados da consulta pública, escolhida como objeto desta pesquisa, e também 

com o estudo de caso sobre uma das comunidades participantes dessa experiência. 
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4.3.1. Para não perder o trem: é preciso seguir a tendência 

 

 Uma das razões alegadas pelos responsáveis pela implantação e execução dos 

mecanismos de participação online na ALMG é de que é preciso seguir a ―tendência‖ de 

uso de novas tecnologias de comunicação e informação, não apenas pela sociedade de 

modo geral, mas por outras instituições públicas.   

 O coordenador do projeto ―Novas Tecnologias no Relacionamento com a 

Sociedade‖, Flávio Hannas, afirma que antes mesmo de ser designado para cuidar desse 

tipo de ação, dentro das diretrizes do ―Direcionamento Estratégico‖, já havia 

apresentado uma série de propostas desse tipo para a Assembléia: 

 

Porque eu tava vendo o que estava acontecendo no mundo (...) e eu tava 

vendo um crescimento muito grande das redes sociais, né? Das 

telecomunicações, uma tendência de unificar a informação em 

telecomunicação em todas as áreas, telefonia, TV digital, a própria internet, e 

eu percebi que a Assembléia estava extremamente confortável, não usava 

nada disso, não se falava em usar essas coisas, aí eu fui pensando nas 

possibilidades de utilização dessas novas tecnologias no trabalho que a 

Assembléia fazia até então (Flávio Hannas).
5
 

 

  

 Já o secretário geral da Mesa Diretora da ALMG, José Geraldo de Oliveira 

Prado, ressaltou que a própria demanda por informações recebida pela Assembléia 

sinalizou a necessidade da instituição atualizar sua forma de comunicação com os 

cidadãos: 

 
Há uns anos atrás, falávamos de carta e telefone e telegrama. Hoje, o volume 

de correspondência digital que a gente recebe, nos e-mails formais da 

Assembléia, cresceram e olha que e-mail já é considerado mídia velha, né? 

Isso nos permite utilizar o mecanismo que as pessoas estão usando, porque 

além da gente ter uma mensagem difícil de ser trabalhada, dada a 

especificidade, dada a complexidade do processo com o que a gente lida, se 

você, além disso, exigir do seu interlocutor que ele use algo que não é o que 

ele usa cotidianamente, a sua chance de sucesso é quase que zero (José 

Geraldo de Oliveira Prado).
6
 

 

 Segundo o coordenador do projeto do ―Direcionamento Estratégico 2020‖, que 

traçou as metas para o legislativo mineiro cumprir em uma década, Alaôr Messias 

                                                           

5
 Entrevista gravada na atual Gerência-Geral de Tecnologia da Informação (GTI), em 19 de abr. 2012. 

6
 Entrevista gravada na Secretaria Geral da Mesa da ALMG, em 25 de mai. 2012. 
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Marques, mesmo tentando acompanhar a evolução tecnológica nas formas de 

comunicação entre os cidadãos, a instituição está sempre tentando alcançar os novos 

modelos de interação, depois que eles já estão em fases mais avançadas. 

 
As redes sociais mostram isso hoje, surgem redes sociais novas a cada 

momento e o máximo que a gente consegue fazer, muitas vezes, é esperar ela 

atingir um grau de maturidade razoável para perceber a importância de estar 

presente nela e a forma de fazê-la. Mas depois que isso chega, você não tem 

como ficar de fora, porque o mundo está lá (Alaôr Messias Marques).
7
 

 

 

4.3.2. Incluir o máximo de pessoas: mais diversidade, mais legitimidade  

 

 Uma das convicções mais fortes detectadas nas entrevistas com os dirigentes da 

ALMG é de que é preciso atingir o maior número possível de cidadãos.  A visão é de 

que quanto mais gente tiver acesso aos canais de participação abertos pela instituição, 

maior a diversidade de vozes ouvidas, consequentemente, mais legitimidade será 

conferida ao debate e/ou decisão sobre uma questão.  

 Para o secretário geral da Mesa Diretora da ALMG, José Geraldo de Oliveira 

Prado, a abrangência é a principal vantagem do uso de TICs para participação popular. 

―Você consegue de uma maneira barata, simplificada, alcançar potencialmente todo o 

estado. Ao invés de eventos presenciais, que limitam a alguns milhares de pessoas, com 

essas tecnologias, eu consigo alcançar potencialmente milhões‖.
8
 

 As respostas evidenciam ainda que, para estes dirigentes, abrangência significa 

mais do que quantidade, significa diversidade geográfica. Há uma percepção de que a 

internet é capaz de capilarizar o acesso aos instrumentos de participação por um maior 

número de cidades e regiões do estado, como ressalta o coordenador do 

―Direcionamento Estratégico 2020‖, Alaôr Messias Marques: 

 

Um estado do tamanho do nosso, com essa quantidade de municípios, é 

preciso levar em conta as peculiaridades de cada região, para que a 

participação seja legitimada pelo maior número de vozes. Não só atingir 

segmentos diferentes, mas atingir também mais longe, aqueles pontos 

principalmente, que a Assembléia não tem conseguido chegar, a despeito de 

haver todo um esforço da Casa de interiorização das suas atividades, a gente 

sabe que é insuficiente. A Assembléia nunca vai conseguir estar presente nas 

                                                           

7
 Entrevista gravada na Diretoria de Planejamento e Coordenação da ALMG, em 23 de mai. 2012. 

8
 Entrevista gravada na Secretaria Geral da Mesa da ALMG, em 25 de mai. 2012 
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diferentes regiões do estado, com a efetividade necessária para que tem o seu 

trabalho. Então, complementar isso com recursos que permitam essa 

interação à distância é crucial para a gente atingir melhor esses objetivos 

(Alaôr Messias Marques).
9
 

 

 

 O gerente da Gerência Geral de Projetos Institucionais, Ricardo Martins, 

também acredita que as TICs contribuam para a diversificação regional do acesso aos 

canais de participação da Assembléia.  

 

―Porque a gente tem tentado chegar pelo menos até às macrorregiões durante 

os eventos institucionais regionalizados, mas isso não significa o acesso de 

todos os cidadãos do interior. Longe disso. Muitas vezes, nem os moradores 

de municípios vizinhos à cidade que sedia o evento conseguem comparecer 

às audiências regionais‖ (Ricardo Martins). 
10

 

 

 Para o deputado André Quintão, do PT, presidente da Comissão de Participação 

Popular, que não esconde sua preferência pela participação presencial, em detrimento 

dos canais online, o potencial da internet para ―chegar mais longe‖ justifica os 

investimentos nesses mecanismos de interação online. 

 

Principalmente, num estado como Minas Gerais, com 853 municípios, muitos 

eventos da Assembléia não são descentralizados, né? Então, eu valorizo 

muito a participação não presencial em função da indisponibilidade das 

pessoas participarem dos eventos da Assembléia e pela própria Assembléia 

não ter pernas para todos os lugares. São poucos os eventos gerais da 

Assembléia com debates descentralizados. (André Quintão).
11

   

 Esse aspecto justificaria, inclusive, investir em tecnologias que ainda não são 

acessíveis à maioria da população. Para o coordenador do projeto ―Novas Tecnologias 

no Relacionamento com a Sociedade‖, Flávio Hannas, a visão, que parece paradoxal, é 

na verdade, uma perspectiva mais inclusiva e de futuro. 

 

Bom, vamos imaginar que não existisse internet. Como você promoveria a 

participação de toda a sociedade mineira nos trabalhos da Assembléia. Seria 

quase impossível, né? Mesmo havendo exclusão digital, ainda há muita gente 

que tem acesso à internet, mesmo no interior, mais gente ainda com acesso à 

telefonia celular e hoje a gente está observando um crescimento grande no 

uso de smartphones, né? E você pode acessar a internet de um smartphone. O 

                                                           

9
 Entrevista gravada na Diretoria de Planejamento e Coordenação da ALMG, em 23 de mai. 2012. 

10
 Entrevista gravada na Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI), da ALMG,  no dia 05 de mar. 

2012.  

11
 Entrevista gravada no gabinete do deputado, na ALMG, em 15 de jun. 2012. 
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próprio governo federal está incentivando a disseminação do uso da internet 

rápida, de banda larga, então, acho que a tendência clara é que a exclusão 

digital diminua com o tempo e enquanto isso, a gente vai chegando a cada 

vez mais gente, cada vez mais longe (HANNAS, 2012).   

 

4.3.3. A voz do cidadão comum: além da sociedade civil organizada 

 

  Finalmente, a grande aposta manifestada pelos entrevistados responsáveis pelo 

planejamento e execução de novas TICs na Assembléia, é na possibilidade de atrair os 

cidadãos de forma individualizada, sem que o diálogo tenha que passar por entidades 

civis organizadas, como associações e sindicatos. 

 A percepção dos dirigentes ouvidos pela pesquisa é de que, muitas vezes, os 

movimentos sociais e entidades organizadas ―monopolizam‖ as audiências públicas 

presenciais, ou por já estarem mais habituados com a dinâmica dos procedimentos ou 

porque possuem mais conhecimento técnico sobre os assuntos em discussão.  

 Nesse sentido, a internet seria um ―território livre‖ da representação ou da 

mediação desses interlocutores, porque dependeria apenas da vontade, do interesse e da 

disponibilidade dos indivíduos.   

 O gerente da GPI, Ricardo Martins, pondera que isso não significa desvalorizar a 

contribuição das entidades, que sempre foram fundamentais nos processos 

participativos da Assembléia, mas apenas, abrir espaço para quem, muitas vezes, não se 

sente representado por nenhuma organização ou mesmo não tem uma demanda 

enquadrada num tema específico. ―Às vezes, o cidadão quer manifestar um interesse 

que não é de classe, nem de gênero ou outra categoria, mas simplesmente, uma opinião, 

que ele quer e é capaz de expressar sozinho, sem mediação‖
12

.  

 O secretário geral da Mesa, José Geraldo de Oliveira Prado, lembra que o 

diálogo com a sociedade civil organizada é fruto de uma escolha feita pela Assembléia 

no início do processo de abertura para a participação popular, uma vez, que os 

procedimentos eram todos voltados para entidades organizadas. No entanto, ele defende 

que a instituição avance desse patamar já alcançado.   

 

A ênfase sempre foi conversar com entidades, com organizações, sindicatos, 

etc. Como a Assembléia adotou a prática de incentivar que a sociedade se 

organizasse, organizasse as suas preferências e viesse debatê-las dentro do 

                                                           

12
 Entrevista gravada na Gerência-Geral de Projetos Institucionais (GPI),  da ALMG,  no dia 05 de mar. 

2012.  
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parlamento, isso aconteceu e essas entidades já se qualificaram muito. Mas 

na hora que eu permito a utilização de um novo mecanismo, mais fácil, mais 

popular, nesse sentido, o que nós estamos buscando é, além de manter o 

diálogo com a chamada sociedade civil organizada, incluir também o 

cidadão, o indivíduo, que queira de alguma maneira contribuir, queira 

participar do debate (José Geraldo de Oliveira Prado). 
13

 

 

 Para o responsável direto pela implementação das novas TICs na ALMG, Flávio 

Hannas, isso é positivo também para a ALMG. Por isso, ele defende cada vez mais 

investimentos na participação online: 

 

Porque eu quero que mais pessoas participem, preferencialmente o cidadão 

comum, que não está engajado em nenhum grupo de influência, nenhuma 

organização governamental ou não governamental. O meio virtual não é 

acessível para todo mundo, mas é acessível para milhões de pessoas e a 

tendência é que cada vez mais, o maior número de pessoas tenha acesso a 

essa tecnologia. Além disso, só assim, chegando diretamente ao cidadão, a 

Assembléia poderá ampliar seu conhecimento em relação à demanda da 

sociedade (Flávio Hannas).
14

 

 

 

 

 Já o deputado André Quintão, que preside a Comissão de Participação Popular, 

acredita que a maior participação de entidades organizadas é resultado do processo 

natural de qualificação pelo qual elas passaram, depois de anos de experiência nesses 

procedimentos. Ele acredita que é justamente essa a riqueza da participação presencial, 

por isso, defende um incentivo maior a esse tipo de canal de interação do que aos 

mecanismos online. 

 

Porque, independentemente de ser de uma entidade ou sozinho, no presencial 

você se mobiliza mais. O ato de participar fisicamente gera uma formação de 

cidadania. O espaço do debate, do diálogo, do conflito, da preferência, da 

priorização, para mim, é insubstituível. Eu sei que tem gente que quer 

participar, opinando só ali, de longe, da casa dele, da comodidade dele. Mas 

eu ainda acho que a gente tem que estimular mais a participação presencial, 

eu sou mais antigo nesse sentido. Eu acho que a política presencial é muito 

mais enriquecedora da cidadania (André Quintão).
15

  

 

  

                                                           

13
 Entrevista gravada na Secretaria Geral da Mesa da ALMG, em 25 de mai. 2012. 

14
 Entrevista gravada na atual Gerência de Tecnologia da Informação (GTI), em 19 de abr. 2012. 

15
 Entrevista gravada no gabinete do deputado, na ALMG, em 15 de jun. 2012. 
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5 A REALIDADE X A APOSTA INSTITUCIONAL 

 

 A análise que se pretende fazer neste Capítulo é baseada em duas constatações 

sobre a origem das contribuições apresentadas pelos cidadãos à ALMG, via internet, a 

partir da apuração de dados da consulta pública virtual escolhida como objeto de 

análise. A primeira é que a maioria das colaborações partiu de usuários registrados 

como sendo da Região Metropolitana de Belo Horizonte e a segunda é que a maior 

quantidade de participantes se identificou como representante de entidades e 

instituições.  

 Essas duas informações contrariam as expectativas da ALMG de que os canais 

de participação digitais serviriam para ampliar o acesso aos instrumentos de 

participação popular do legislativo para a população do interior de Minas e dos 

chamados ―cidadãos comuns‖, sem vínculos associativos.  A intenção é detalhar e 

discutir esses dados, de forma a apontar as primeiras considerações acerca do potencial 

desse tipo de mecanismo de participação. 

 

5.1. A consulta pública online do “Fórum Democrático para o Desenvolvimento 

de Minas Gerais”: a quem atingiu? 

 

 A consulta pública online realizada durante o ―Fórum Democrático para o 

Desenvolvimento de Minas Gerais‖ foi um dos instrumentos usados pela Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais, para colher contribuições da população sobre o tema em 

debate. O evento, promovido entre os dias 15 e 24 de fevereiro de 2011, reuniu 

especialistas, autoridades e representantes de entidades da sociedade civil em debates no 

Plenário da ALMG, divididos em 10 temas: assistencial social, cultura, defesa social, 

desenvolvimento econômico e inovação, direitos humanos, educação, esporte e 

juventude, governança regional e urbana, meio ambiente e saúde.  

 As discussões eram norteadas por uma pergunta formulada para conduzir as 

reflexões: ―o que deverá estar na agenda da Assembléia de Minas para promover o 

desenvolvimento do Estado?‖.  

 Esse evento foi uma das ações resultantes do já mencionado projeto batizado 

pelo legislativo de ―Direcionamento Estratégico‖, que, após ouvir deputados, 
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servidores, pesquisadores e entidades civis, traçou diretrizes para a ALMG seguir até 

2020. 

 Durante o Fórum, foi realizada a terceira consulta pública online da Assembléia 

de Minas. A consulta foi promovida, na página da instituição, na internet 

(www.almg.gov.br), entre os dias 1º e 28 de fevereiro, ou seja, foi estendida até quatro 

dias após o encerramento do evento. 

 Os participantes podiam escolher um ou mais temas e enviar sua contribuição. A 

idéia era colher propostas de ações, mas muitos enviaram críticas, desafios ou mesmo 

apenas comentários. Os internautas também tinham a possibilidade de ―avaliar‖ as 

colaborações uns dos outros, inclusive mais de uma vez, mas apenas de forma 

mecânica, ou seja, apertando botões que significavam positivo ou negativo.  

 Segundo explicação publicada na página da ALMG, os conteúdos foram 

publicados na íntegra, desde que ―observadas as regras estabelecidas nos Termos de 

Uso e Política de Privacidade da Consulta Pública da Assembléia‖ (ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2011). Entre as regras que regem os tais  termos 

de uso, estão o direito reservado à ALMG de excluir publicações que considere 

ofensivas ou com conteúdo de denúncias.  

 Assim, foram colhidas pela consulta pública online do ―Fórum Democrático para 

o Desenvolvimento de Minas Gerais, 715 contribuições, sendo 22 removidas pelo 

próprio autor ou pela ALMG. Antes, porém de detalhar as colaborações enviadas por 

tema, é preciso fazer uma observação. Ao analisar os dados da consulta, esta autora 

constatou um problema na contagem oficial, feita pela Assembléia de Minas, já que a 

mesma leva em conta mensagens duplicadas pelo sistema. Assim, a instituição exclui 

essas repetições e corrige a distorção na contabilização do total de colaborações, mas 

não faz o mesmo nos resultados por tema, por isso, aparecerão valores diferentes entre 

os oficializados pela ALMG e os apurados pela autora. 

 Portanto, esta pesquisa considerará o total de contribuições, sem as mensagens 

removidas, ou seja, 693 e não 715. Além disso, serão usados como referência os 

números verificados pela autora em cada tema, sem as repetições do sistema. Dessa 

forma, os resultados gerais apurados são os que constam na Tabela 3: 

 

http://www.almg.gov.br/
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Tabela 3 – Consulta pública online do “Fórum Democrático para o 

Desenvolvimento de Minas Gerais” – ALMG - 2011 

Temas da Consulta Contribuições 

enviadas 

Contribuições 

removidas 

Total após 

remoções 

Governança Reg. e Urbana 226 2 224 

Educação 111 3 108 

Defesa Social 59 2 57 

Cultura 57 2 55 

Meio Ambiente 56 2 54 

Assistência Social 54 1 53 

Desenv. Econômico e Inovação 53 3 50 

Direitos Humanos 36 2 34 

Saúde 35 1 34 

Esporte e Juventude 28 4 24 

Total  715                            22                        693 

Fonte: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2011. 

  

 Na Tabela 4, foram agrupados os participantes identificados como 

representantes de entidades da sociedade civil, instituições e órgãos públicos. Os dados 

são apresentados pelo número de contribuições desses usuários em cada tema e o 

percentual de colaborações enviadas por esse tipo específico de participante, em relação 

ao total de proposta em cada área.  

 O objetivo é mostrar, de maneira geral, os interesses sinalizados por esses 

representantes de entidades, a partir da observação dos percentuais de sugestões, que 

mostram como eles dominaram a participação na consulta em determinados assuntos. 

 Quando for analisado o estudo de caso desta pesquisa, esse dado será 

recuperado, pois se tornará mais relevante para a análise sobre a motivação dos 

usuários, que concentraram a maior parte das contribuições no tema ―Governança 

Regional e Urbana‖ e fizeram com que essa área registrasse o número mais alto de 

propostas de toda a consulta. 
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Tabela 4 – Participação de representantes de entidades, instituições e órgãos 

públicos por tema da consulta – ALMG - 2011 

Temas 

Número de contribuições 

de representantes de 

entidades, instituições e 

órgãos públicos 

 

% de 

contribuições 

desses usuários 

enviadas ao tema 

 

Governança Regional e Urbana 189 84,3 

Cultura 23 41,8 

Esporte e Juventude 9 37,5 

Defesa Social 21 36,8 

Saúde 12 35,2 

Educação 33 30,5 

Direitos Humanos 10 29,4 

Desenv. Econômico e Inovação 13 26 

Assistência Social 11 20,7 

Meio Ambiente 11 20,3 

Total 332 47,9 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2011. 

 

 

 Foram consideradas entidades da sociedade civil todas aquelas identificadas 

como associações, sindicatos, federações, organizações não governamentais, fóruns de 

mobilização, institutos culturais, conselhos temáticos e profissionais. Já as instituições e 

órgãos públicos são aqueles postados em nome de secretarias municipais e de estado, 

subsecretarias, prefeituras, órgãos do executivo, do legislativo e do judiciário, grupos de 

universidades e Câmaras de Vereadores. 

 Se forem agrupadas apenas as contribuições das consideradas como entidades da 

sociedade civil, seriam contabilizadas 279 sugestões, que equivalem a 40,2 % do total. 

 Já os usuários identificados de maneira individual, sem vínculos associativos, os 

chamados pelos dirigentes da ALMG de ―cidadãos comuns‖ aparecem em 361 
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colaborações, o que representa 52,09% do total. Isso poderia sugerir a prevalência de 

contribuições individuais, como esperavam os representantes da instituição.  

 No entanto, uma análise mais detalhada dessas colaborações revela que foram 

identificados os nomes de apenas 177 usuários, sendo que 41 deles enviaram mais de 

uma sugestão, 11 enviaram de 5 a 10 e apenas dois enviaram respectivamente 21 e 26 

propostas, como mostra a tabela a seguir: 

 

Tabela 5 – Contribuições individuais – Minas Gerais - 2011 

Usuários Contribuições 

41 Mais de uma 

11 De 5 a 10 

2 Mais de 20 

Total                     177 361 

 Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS         

GERAIS, 2011. 

 

 A próxima tabela apresenta os dados sobre a origem geográfica das 

contribuições, organizados por concentração percentual das propostas por tema: 

 

Tabela 6 – Origem geográfica das propostas – Minas Gerais – 2011 

(continua) 

 

 

Temas 

  

Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (BH 

mais nove cidades*) 

Somente Belo Horizonte 

 Propostas % do total 

por tema 

Propostas % do total 

por tema  

Esporte e Juventude 20 83,3 17 70,8 

Cultura 44 80 43 78,1 

Direitos Humanos 26 76,4 26 76,4 

Meio Ambiente 40 74 35 64,8 

Assistência Social 39 73,5 36 67,9 
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(conclusão) 

 

 

Temas 

  

Região Metropolitana 

de Belo Horizonte (BH 

mais nove cidades*) 

Somente Belo Horizonte 

Des. Econ. e Inovação 35 70 32 64 

Defesa Social 38 64,9 35 61,4 

Saúde 22 64,7 17 50 

Educação 62 57,4 53 49,07 

Gov. Regional e Urbana 24 10,7 22 9,8 

Total 350 50,5 316 45,5 

Fonte: Elaborada pela autora, a partir de dados da ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2011.  

*Ribeirão das Neves, Contagem, Pedro Leopoldo, Sabará, Betim, Brumadinho, Nova Lima, Santa 

Luzia e Ibirité. 

 

 A Tabela 6 demonstra que 50,5% das contribuições enviadas para a consulta 

foram registradas como sendo de usuários da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH). Se forem consideradas só colaborações da capital, esse percentual é de 45,5%.  

 Porém, a observação das sugestões encaminhadas por tema revela concentrações 

maiores ainda, como é o caso das colaborações para a área de Esporte e Juventude, cujo 

83,3% do total são da Região Metropolitana da capital.   

 As contribuições do interior somam 343, que equivalem a 49,9% do total. A 

primeira vista, esse dado poderia sugerir que houve um equilíbrio entre colaborações 

originadas da RMBH e as cidades do interior. No entanto, essas 343 sugestões partiram 

de usuários identificados como de apenas 47 localidades (municípios e distritos). Sendo 

que quase a metade dessas colaborações, partiu do distrito de Xonin de Cima, 

responsável por 168 propostas enviadas, ou seja, 48,9% das contribuições do interior.  

  

5.2. O caso Xonin  

 

 O Grupo Xonin de Ação Social, localizado em Xonin de Cima, distrito de 

Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, é o objeto do estudo de caso, 

que será usado para discutir com mais profundidade as questões levantadas em torno da 
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principal reflexão feita por esta pesquisa, sobre o potencial da internet para ampliar a 

participação dos cidadãos nas arenas públicas de debate e decisão. 

 A escolha foi metodológica, por se tratar de um caso que, estatísticamente, 

concentra resultados importantes no panorama geral da consulta pública online em 

análise e sob a perspectiva qualitativa (que é a abordagem deste estudo) relativiza as 

conclusões inicialmente tiradas do confronto entre os dados colhidos na consulta e a 

apuração feita nas entrevistas sobre as expectativas da ALMG em relação a esse tipo de 

mecanismo de participação. 

 O primeiro aspecto que chama a atenção para a participação de Xonin na 

consulta pública online do ―Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas 

Gerais‖ é o estatístico. Em nome do Grupo Xonin de Ação Social e de moradores do 

distrito de forma isolada foram enviadas 168 das 343 contribuições originadas do 

interior do estado, o que equivale a 48,9 % das propostas de fora da RMBH.  

 Considerando apenas o tema no qual se concentraram todas as colaborações de 

Xonin, ou seja, ―Governança Regional e Urbana‖, a proporção sobe para 75% por cento 

do total nessa área. Na soma geral das contribuições, foi o grupo organizado com maior 

participação na consulta. 

 Para esclarecer a motivação de tão expressiva participação originada de um 

distrito tão pequeno, com apenas 2,3 mil habitantes, foi necessário conhecer de perto 

essa comunidade. 

 Depois de visitar o local e realizar entrevistas com moradores e líderes 

comunitários de Xonin de Cima e fazer um levantamento documental sobre os registros 

da história e da mobilização política do distrito, este estudo apresenta conclusões que 

não só apontam para possíveis razões de tal participação, como também chamam 

atenção para aspectos da democracia participativa que podem ser usados para confrontar 

crenças sobre novos canais de acesso do cidadão às discussões públicas, como os 

digitais. 

 Xonin de Cima é um dos 12 distritos de Governador Valadares, a 35 quilômetros 

da sede. O distrito, originalmente do município de Peçanha, foi criado com a 

denominação apenas de Chonin, com ―Ch‖, como informa artigo 5º, inciso XXI, da Lei 

Estadual nº 843 de 7 setembro de 1923 (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 

GERAIS, 2012).  

 Em 1993, no entanto, o distrito foi desmembrado por lei municipal de 

Governador Valadares, para criação do distrito de Chonin de Baixo, cortado pela BR 
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116, que liga o Rio de Janeiro à Bahia. A lei municipal que criou o novo distrito 

também determinou um novo nome para Chonin, que passou a ser chamado de Chonin 

de Cima, ainda com Ch (GOVERNADOR VALADARES, 1993). Os dois distritos 

ficaram separados por 10 quilômetros de estrada. O mapa a seguir mostra a localização 

geográfica de ambos, no norte de Governador Valadares (Chonin está no extremo 

superior à esquerda, na área amarela, ao lado de Chonin de Baixo, em verde): 

 

Mapa - Distritos de Governador Valadares – Minas Gerais 

 

Fonte: Prefeitura de Governador Valadares, 2012. 

  

 Apesar da escrita do nome nas leis que fundam os distritos ser com ―Ch‖, razão 

pela qual essa ser a forma ainda encontrada em placas, documentos oficiais e até no 

nome da antiga associação de moradores, a comunidade sempre defendeu a grafia com 

―X‖, porque queriam valorizar sua história, já que Xonin é um nome indígena, de uma 

tribo botocuda, do antigo aldeamento de Dom Manoel, na região do Vale do Rio Doce. 

A expressão significa ―mestre‖ ou ―venerável‖. 

 A história é confirmada pelo Instituto de Geociências Aplicadas do Estado de 

Minas Gerais (IGA), que atendendo a um pedido da comunidade, se manifestou sobre o 

caso e recomendou o uso do ―X‖, seguindo a orientação da 6ª Conferência de Geografia, 
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de 1926, quando uma das diretrizes foi a grafia com ‗X‘ para todos os nomes de origem 

indígena. A recomendação do IGA está no ofício número 150, enviado em 05 de 

dezembro de 2008, ao presidente da Associação Comunitária de Xonin de Cima, Fábio 

Persi (INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, 2008). Portanto, esta será a grafia usada para denominação do distrito neste 

estudo.  

 

5.2.1. História de participação 

 

 A defesa do nome do distrito, no entanto, é apenas um dos sinais da cultura de 

mobilização política dessa comunidade. Jornais, ofícios, atas e memorandos oficiais 

comprovam os relatos dos moradores sobre as vitórias obtidas por meio de movimentos, 

passeatas, atos públicos, petições e requerimentos ao poder público. 

 Um dos movimentos mais significativos e motivo de maior orgulho para os que 

participaram de sua organização e execução foi o ato em defesa do asfaltamento da BR 

451, que liga Governador Valadares a Montes Claros. O movimento chamado de 

―Asfalto Já‖, deflagrado em 1999, reuniu cerca de 1.500 pessoas, que interditaram a 

rodovia federal três vezes e provocaram tantos impactos no fluxo de veículos e 

mercadorias da região, que atraíram a imprensa e levaram vereadores, deputados 

estaduais e federais ao local, como lembra empolgado um dos moradores, um militar 

reformado, de 56 anos. 

 

Deu uma repercussão danada. Veio o Jornal Estado de Minas, o Hoje em Dia, 

OTempo, saiu até na televisão, no Jornal do SBT. A gente fechava a rodovia 

com 1.200, 1.500 pessoas, congestionamento de 10 quilômetros, cheio de 

político aqui. Ninguém arredava pé. Tava todo mundo junto, animado com 

aquilo. O povo ficou doido com a gente! (Militar reformado, 56 anos).
16

 

 

 A mobilização resultou no atendimento à reivindicação por parte do governo 

federal e o asfaltamento do trecho da rodovia que passa pela região foi totalmente 

concluído em 2006. Todo o processo está registrado pelos jornais que acompanharam a 

movimentação desde o início dos protestos até a conclusão das obras, como o ―Estado 

de Minas‖ (COMEÇAM....2005). 

                                                           

16
 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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   Outras conquistas, no entanto, se somam ao currículo de vitórias de Xonin no 

embate com o poder público. Uma delas é a implantação do ensino médio numa das 

escolas estaduais do distrito, em 2001. Os moradores contam que, até então, quem 

quisesse se aventurar a continuar os estudos tinha que enfrentar 10 km de estrada de 

chão, em péssimas condições, para cursar o ensino médio nos municípios vizinhos de 

Governador Valadares ou Frei Inocêncio.  

 Os que participaram da mobilização revelam que, como a a resposta da 

Secretaria de Estado de Educação (SEE) à reivindicação apresentada foi de que não 

havia demanda para abrir esse tipo de ensino, a alternativa encontrada foi confrontar 

essa informação. Eles deram início, então, a uma coleta de assinaturas com os nomes e 

documentos oficiais das pessoas que haviam concluído ensino fundamental no distrito e 

tinham interesse em continuar os estudos no local. Depois de visitas a centenas de casas, 

segundo os moradores, foram coletadas 142 assinaturas, 22 a mais do que a quantidade 

exigida pela SEE, como mostra um abaixo assinado, guardado entre os documentos da 

Associação. Para a diretora da escola estadual onde foram implantadas as turmas do 

então chamado 2º grau, essa foi a vitória mais importante do distrito: 

 

Isso era um sonho nosso. Muitos alunos não concluíam ensino médio, porque 

não tinha transporte escolar na época e mesmo se tivesse, as pessoas não 

tinham dinheiro para ficar em Valadares, então, elas simplesmente paravam 

de estudar por falta de opção. Eu por exemplo, enfrentei isso, pegando 

estrada para estudar, enfrentando noite, frio, chuva... Mas muitos não tiveram 

coragem, porque a gente criada em interior, tem medo de tudo, né? Não tem 

coragem de enfrentar o desconhecido. Para mim, foi o que a gente conquistou 

de mais importante porque muita gente voltou para a escola e concluiu o 

segundo grau. E muitos continuaram a estudar. Eu tenho ex-aluno hoje 

estudante de Medicina, Odonto, Direito, Psicologia, que conseguiram bolsa. 

Esses meninos podiam estar parados aí até hoje (Diretora de escola, 42 

anos).
17

 

  

 Mas a comunidade queria mais e começou uma nova batalha, desta vez pela 

Universidade Federal do Vale do Rio Doce, em Governador Valadares. A estratégia foi 

a mesma: abaixo assinado, desta vez, enviado a Comissão de Legislação Participativa, 

da Câmara dos Deputados. A Figura 1 mostra o modelo de abaixo assinado adotado pela 

comunidade, sempre que queria pressionar o poder público. O documento foi tratado, 

com distorção de imagem, para preservar os dados dos seus signatários. 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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Figura 1 – Abaixo assinado de moradores de Xonin de Cima 

 

Fonte: Associação Comunitária de Chonin de Cima, 2012. 

 

 A mobilização da comunidade de Xonin de Cima é reconhecida no parecer 

favorável da Comissão de Educação do Senado, ao Projeto de Lei número 16, de 2005, 
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que cria a Universidade Federal do Vale do Rio Doce (SENADO FEDERAL, 2005). A 

proposição foi aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pela Presidência da 

República. 

 Outras duas vitórias são muito comemoradas pelos moradores de Xonin de 

Cima. A primeira é a instalação da telefonia fixa, já que só havia um telefone, com dez 

ramais, operados num posto de telefonia improvisado, vigiado por uma pessoa. Um dos 

usuários, um aposentado de 82 anos, lembra da dificuldade da população:  

 

O telefone era de uma família rica. Nós podia usar, mas pagava uma taxa e 

ainda tinha que pagar o mensageiro, que ia nas casas avisando que horas que 

você ia receber a ligação. Mas você podia chegar lá e o telefone tá ocupado 

naquela hora (Aposentado, 82 anos). 
18

 

 

 Novos abaixo-assinados foram feitos e encaminhados a Superintendência 

Regional da antiga Telemar e depois de muita pressão, com apoio da imprensa, foram 

instalados telefones fixos em 112 residências, além de 18 orelhões.  

 A outra vitória na área de Telecomunicações acabou resultando num processo de 

alcance nacional. Da mesma maneira que em lutas anteriores, moradores de Xonin de 

Cima passaram a cobrar o fim das tarifas interurbanas para cidades vizinhas e 

conseguiram que a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) alterasse a 

definição de área local, como "área geográfica do município ou do conjunto de 

municípios que constituem as Áreas Conurbadas" (ANATEL, 2004).  

 Depois de sucessivas revisões no Regulamento sobre Áreas Locais para o 

Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), a Anatel converteu a ligação de longa 

distância (DDD) para ligação local em cerca de 560 municípios brasileiros (ANATEL, 

2011). 

 E por fim, os mais velhos de Xonin não se esquecem do quanto foi suado o 

cumprimento de um direito garantido por lei federal, mas que não era respeitado: a 

gratuidade do transporte para idosos, como prevê o Artigo 39, do Estatuto do Idoso 

(BRASIL, 2003). A aposentada, de 76 anos, que participou dos protestos pelo 

cumprimento da lei, sente no dia a dia o resultado da mobilização.  

 

Isso foi boa coisa demais para gente. Porque a gente ganha salário mínimo, 

né? Então, não dá para pagar tudo que precisa, remédio, coisa de comer... E 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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sempre a gente tá precisando ir em Valadares, buscar remédio, ir no médico, 

buscar um trem qualquer...então, não dava. Agora, graças a Deus, a gente 

pode ir uma porção de vez lá em Valadares (Aposentada, 76 anos).
19

  

 

 

 

 Todos os entrevistados, ouvidos neste pesquisa, afirmam que as conquistas 

elencadas acima foram fundamentais para mudar a relação da comunidade com o 

distrito, a disposição e a consciência da necessidade de participar das discussões e 

mobilizações por direitos coletivos, como ressalta o morador: 

 

A consciência do povo melhorou com as reuniões, as manifestações. O povo 

aprendeu que nada vem de mão beijada. Tá na lei, mas a gente tem que brigar 

e se brigar, eles escutam. Essas coisas tudo que a gente conseguiu aqui foi 

uma revolução prá nós. O povo vê isso (Aposentado, 71 anos).
20

 

 

 Uma reportagem do Jornal do Senado, sobre as alternativas da população para 

encaminhamento de demandas ao Congresso Nacional, cita a Associação Comunitária 

de Chonin de Cima (Acocci) como ―a recordista em envio de sugestões e proposições 

aprovadas‖ (PARLAMENTO...2004). A publicação ressalta que tudo era enviado em 

textos manuscritos. Até então, o distrito não possuía sequer uma máquina de escrever. 

 Ao final do primeiro ano de atuação da Comissão de Legislação Participativa 

(CPL), criada pela Câmara dos Deputados, justamente para abrir espaço para a 

participação da sociedade civil nos trabalhos legislativos, um balanço feito pela 

instituição mostrou que das 71 sugestões da população originadas de todo o país, até 

então acolhidas pelos deputados federais, 17 eram da Acocci (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2002). O levantamento lido na reunião comemorativa destacou as 

propostas de maior alcance de Xonin: 

 

A extinção da tarifa interurbana para ligações telefônicas em localidades com 

o mesmo DDD (PL 6842/02), a extinção da taxa de assinatura cobrada nas 

contas telefônicas (PL 6774/02), e a que pede uma indicação ao Poder 

Executivo para a criação de uma universidade federal na cidade de 

Governador Valadares (LEGISLAÇÃO...2012). 

 

 

                                                           

19
 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 

20
 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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 Em 2007, o então presidente da Associação foi até Brasília para participar de 

uma sessão comemorativa do sexto aniversário da CPL e lá expôs para deputados, 

representantes de órgãos públicos, movimentos sociais, sindicatos e outras entidades, a 

experiência de participação de Xonin. 

 

5.2.2. O papel do líder 

 

 Bastam as primeiras conversas com os moradores de Xonin de Cima, que 

participam ativamente das mobilizações da comunidade, para se perceber que não é 

possível tentar compreender a trajetória de conquistas do distrito, sem conhecer o 

presidente da Acocci, Fábio Persi.  

 Todos os moradores entrevistados nesta pesquisa foram unânimes em apontá-lo 

como o responsável pelo incentivo, a mobilização, a organização e a execução de todos 

os movimentos, protestos, abaixo-assinados e negociações com o poder público, que 

resultaram em vitórias para a comunidade. 

 É relevante para este trabalho destacar a atuação deste líder comunitário, porque 

os relatos indicam claramente seu papel chave na construção da história de participação 

política de Xonin e especialmente, na chegada dessa mobilização à internet, alvo do 

presente estudo. 

 Fábio Persi, de 39 anos, nasceu em São José da Safira, a 95 km de Governador 

Valadares, é professor e servidor público estadual, com formação até o ensino médio, no 

Magistério. Sua família se mudou para um município vizinho, São Sebastião do Bugre e 

sua relação com Xonin começou quando sua mãe, também professora, foi obrigada a 

pedir remoção para o distrito, após a escola estadual onde lecionava ter sido 

municipalizada.  

 Persi pisou em Xonin pela primeira vez em 1995, quando foi visitar a mãe. 

―Cheguei e não saí mais‖, lembra. Ele conta que se sentiu comovido com a carência do 

lugar, mas ao mesmo tempo com a cordialidade dos habitantes. Quando soube que 

estavam precisando de professor de educação física na escola estadual, se inscreveu no 

processo de seleção e passou. 

 

E foi dando aulas, como professor, é que comecei a ouvir diariamente as 

demandas das pessoas. Percebi então, que aquele povo sabia o que estava 

errado e precisava mudar, mas não sabia como fazer Também percebi que 

como professor, não poderia fazer muita coisa, então, pensei: o caminho legal 
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de fazer reivindicação, de buscar solução para os problemas é a Associação. 

Fui atrás dela (Fábio Persi).
21

 

 

 Persi afirmou que encontrou a Associação praticamente inativa. Havia a sede, os 

documentos, todos os registros oficiais e legais necessários, mas sem ação alguma. 

―Começamos quase do zero. Organizamos, trouxemos pessoas, começamos a nos reunir 

e conseguimos agrupar aproximadamente 25 pessoas na diretoria‖, narra. A partir daí, 

essas 25 a 30 pessoas se tornaram uma espécie de multiplicadoras das idéias e ações 

discutidas e decididas na reunião. Elas dividiram a atuação por regiões do distrito e 

assim, cada grupo passou a ser responsável por replicar e difundir as informações e 

mobilizar os moradores de área para as ações combinadas. 

 O resultado dessa estratégia foi a formação de outro aspecto peculiar da 

mobilização política em Xonin: uma associação que, na prática, é quase desvinculada da 

entidade legalmente constituída. Apesar da Associação Comunitária de Chonin de Cima 

(registrada com ―Ch‖) ter sido criada oficialmente em 1987, os documentos e registros 

que identificam as ações de impacto para a vida da comunidade, como as relatadas na 

seção anterior, datam de 1996 em diante. Embora os abaixo-assinados, petições, 

correspondências enviadas a órgãos públicos e outras formas de reivindicação por 

escrito tenham sempre sido encaminhados em nome da Acocci, toda a mobilização por 

trás dessas demandas foi feita dissociada da entidade.  

 Persi relata que percebeu a dificuldade e até resistência dos moradores em 

freqüentar as reuniões num espaço formal. Segundo ele, um dos motivos era o passado 

da Acocci, ligado a ações político-partidárias e pouco vinculado à vida da comunidade, 

o que despertava desconfiança entre muitos. O líder decidiu mudar de estratégia: 

 

A gente começou então a fazer reuniões em todo lugar: na escola, na chácara 

do Nicodemos, na casa do Edson, lá em casa, no salão paroquial, nas salas da 

escola, na creche, na praça mesmo, nos finais de semana, que é mais fácil 

para o pessoal...Porque na verdade, a Associação para gente é onde a gente se 

encontra, onde a gente se reúne, a Associação ta lá  (Fábio Persi).
22
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 Entrevista gravada em Governador Valadares, em 21 de jul. 2012. 

22
 Entrevista gravada em Governador Valadares, em 21 de jul. 2012. 
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 Dessa maneira, a Acocci foi batizada informalmente pelos participantes com 

outro nome ―Grupo Xonin de Ação Social‖, mais identificada com a realidade da 

mobilização que aprenderam a fazer, segundo os seus coordenadores. 

 No entanto, mesmo com um grupo de multiplicadores em ação, o consenso entre 

os ouvidos pela pesquisa é de que nada acontece sem a atuação do líder. É ele quem 

colhe as demandas, inicia discussões e apresenta as alternativas de ação diante dos 

problemas. A relação dos moradores entrevistados para com Persi é de profunda 

gratidão. ―Uai, porque foi ele que trouxe tudo pra nós: escola, asfalto, telefone, tudo que 

melhorou para nós aqui foi ele‖ (Aposentada, 76 anos)
23

. Alguns manifestam até certa 

dependência: ―sem o Fabinho, ninguém sabe nem por onde começar. A gente faz tudo 

que ele fala para gente fazer, porque sabe que é bom para gente‖ (Aposentado, 71 

anos)
24

. Para outros, o líder é inspiração. ―O Fabinho é muito inteligente e trabalhador. 

Eu falo com meus filhos, você tem que ser igual o Fabinho, porque é com inteligência 

que a gente consegue as coisas‖ (Aposentado, 76 anos). 
25

 

 Além da trajetória pessoal de Persi, que parece ter demonstrado habilidade 

política e social para comandar todos os movimentos que resultaram em avanços para a 

comunidade, é importante ressaltar outros aspectos observados no local, que podem 

explicar o alto grau de confiança e dependência dos participantes em relação ao seu 

líder. 

 Entre eles estão a já mencionada idade avançada de seus moradores e sua baixa 

escolaridade. É curioso perceber que a maioria dos participantes das mobilizações é 

idosa. A média de idade dos entrevistados nesta pesquisa foi de 60 anos, tendo o mais 

velho 82 anos. Esse fato é coerente com a realidade do distrito, que tem maioria da 

população idosa. Basta lembrar que Xonin de Cima fica próximo a Governador 

Valadares, histórico pólo de imigração de mineiros para os Estados Unidos. É comum 

encontrar entre os moradores de Xonin, famílias cujos filhos estão na América do Norte 

ou outros países. Pela própria falta de perspectiva de emprego no distrito, mesmo os 

jovens que não vão para o exterior, se mudam para Valadares ou outras cidades do país, 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 

24
 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 

25
 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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em busca de novas oportunidades. Essa situação inclusive é citada por alguns 

entrevistados como uma das motivações para a mobilização dos mais velhos em prol de 

melhorias para a comunidade:  

 

Os jovens não tem paciência de lutar e esperar as coisas mudar, então, tanto 

faz a água correr prá cá ou prá lá na cidade. Eles vão embora, porque quer as 

coisa agora. Nós, velho é que tem que mudar isso, porque a gente é que dá 

valor nas coisa. E a gente não quer ver mais os menino saindo daqui, é ruim 

(Aposentada, 76 anos)
26

 

 

 Mas eles não acreditam que conseguem se mobilizar sem alguém mais ―ligado 

nas coisas‖, como muitos disseram. Essas pessoas acreditam que podem fazer a 

diferença, mas precisam do líder, mais jovem e mais esclarecido, para mostrar o 

caminho:  

 

A gente quer fazer, mas não tem as idéias, não sabe muito das coisas de hoje. 

O Fabinho é novo, é estudado, sabe falar bem. Ele sabe explicar para nós as 

coisas com o nosso palavreado. Ele sabe que nós é tudo um bando de velho, 

sem estudo e tem que explicar direito para gente entender (risos). Sem ele, a 

gente não faz nada não (Aposentado, 82 anos).
27

 

  

 Essa relação com o líder pode explicar porque ninguém se incomoda, pelo 

contrário, com suas pretensões políticas. Fábio Persi já tentou se eleger vereador em 

Governador Valadares, por duas vezes, mas não obteve o número de votos suficientes. 

Para todos os entrevistados, o que o líder almeja é legítimo e necessário. ―A gente 

precisa dele lá na Câmara também, porque a gente quer ir ao governador, conseguir as 

coisas mais rápido. Ele vai ter mais força e nós também‖ (Morador, 56 anos).  

 Outra visão recorrente é de que eleito, o líder comunitário irá resolver problemas 

antigos do distrito: 

  

A representação do Fábio é muito importante para nós, porque o Xonin é 

vítima de políticos turistas, que só aparecem na época das eleições. Depois 

desaparece todo mundo. Aqui é o seguinte: se nós precisamos de hospital, 

Valadares. Se nós precisamos de polícia, Valadares. Se precisa levar um 

doente para o médico, paga em média, 60 a 80 reais para alguém levar lá, 

porque não tem uma ambulância. Então, o que acontece, precisamos, com 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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urgência de um representante que trabalha pela gente e a gente sabe que ele 

vai fazer isso (Eletricista, 58 anos). 
28 

 

 Persi refuta a idéia de dependência dos moradores. Para ele, foi criada uma 

―cultura de associação‖ no local. Seu argumento é baseado no fato de que após a 

experiência exitosa das mobilizações em Xonin, foram criadas outras entidades, com 

atuação a partir da mesma estratégia: a instituição de uma organização legal para 

sustentar ações mais voltadas para a prática participativa: 

 

Xonin tem hoje a Associação de Produtoras de Roscas (de mulheres da zona 

rural), tem a Associação dos Camponeses...O pessoal começou a ver que a 

associação consegue resultado. Você tem respaldo legal, facilita para poder 

conquistar objetivos, realizar projetos (Fábio Persi).
29

 

 

 

 No entanto, ele admite que é preciso sempre haver alguém que motive, incentive 

ou inicie o processo. ―O cidadão é muito acomodado, você precisa ficar empurrando‖, 

avalia. 

 Seja concentrador ou multiplicador, o fato é que o papel estratégico 

desempenhado pelo líder na comunidade é crucial para entender como essas pessoas, 

em sua maioria idosa e com baixa instrução, foi responsável pela expressiva 

participação na consulta pública virtual realizada pela Assembléia Legislativa de Minas, 

em discussão neste trabalho. É ainda um elemento importante para discussão sobre 

como contextos específicos e ações isoladas podem subverter visões tradicionais sobre o 

potencial e as limitações da participação online, como tentaremos discutir ao final deste 

trabalho. 

 

5.2.3. Internet para poucos, voz de muitos 

 

 A adoção da internet como instrumento de participação popular pela 

comunidade de Xonin de Cima seguiu a mesma lógica da trajetória de mobilização do 

distrito: o primeiro contato foi do líder, que se tornou novamente o intermediador de 

toda a relação dos moradores com o poder público, agora via online. 
                                                           

28
 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 

29
 Entrevista gravada em Governador Valadares, em 21 de jul. 2012. 
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 Ele comprou um computador para a Associação e enviou o primeiro e-mail em 

nome da Acocci, em 2008, para a Câmara dos Deputados, apenas para informar que a 

comunidade já tinha essa forma de contato. Segundo o líder comunitário, a interação 

virtual com instituições se manteve restrita à comunicação via e-mail e acessos aos sites 

dos poderes, até a primeira consulta pública online, realizada pela Assembléia 

Legislativa de Minas, em 2009, sobre o Plano Decenal de Educação. A partir daí, há 

registros de contribuições enviadas pela Associação e posteriormente em nome do 

Grupo Xonin de Ação Social para as outras três consultas públicas virtuais promovidas 

pela ALMG, ou seja, sobre a Reforma Política, para o Seminário ―Pobreza e 

Desigualdade‖ e ao Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, que 

é foco desta pesquisa.  

 Segundo relatos dos entrevistados, a dinâmica de participação virtual criada por 

Persi foi prontamente aceita por todos. O líder reuniu os moradores, discorreu sobre o 

potencial e as facilidades da internet para a participação da comunidade e explicou 

porque era importante aderir àquela nova forma de interação com o poder público. Seus 

argumentos repetiram basicamente os pilares do tradicional discurso apologético sobre o 

potencial da internet: de que ela reduz distância, custo e tempo. Assim, Persi convenceu 

os moradores de que as demandas do distrito, tão longe da capital, chegariam aos 

centros do poder político de forma mais rápida e barata, como revela a fala do 

aposentado, de 71 anos: 

 

A gente viu que era interessante, porque a gente não tem dinheiro, não tem 

condição de ficar arrumando transporte toda hora, para levar esse povo todo 

até Belo Horizonte. Pela internet, a gente chega lá, né? (Aposentado, 71 

anos).
30

 

 

 Alguns demonstram até certo fascínio pelo meio, que sequer conhecem e muito 

menos entendem como funciona. ―É um negócio de outro mundo isso, né? A gente fala 

aqui e na mesma hora, o deputado fica sabendo lá! Muito mais fácil!‖ (Morador, 69 

anos).  
31

 

 Persi tem clareza das limitações dos moradores tanto do ponto de vista do acesso 

quanto da habilidade para usar a internet e criou um esquema de mediação, que 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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 Entrevista gravada em Xonin de Cima, em 22 de jul. 2012. 
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considera simples, porque repete a mesma estratégia adotada para mobilizações 

anteriores. Depois de pesquisar as consultas virtuais abertas e separar os temas, ele 

anota tudo e leva para as reuniões.  

 

Toda informação que eu levanto na internet, eu passo para eles. Eu falo 

―olha, a consulta tal abriu e a gente pode mandar alguma coisa sobre isso, o 

que vocês acham? Alguém tem alguma sugestão? Aí um fala, diz o que quer 

e fala ‗põe o meu nome então nessa proposta‖, o outro ‗eu quero mandar 

isso‘. Eu mando cada proposta, no nome de cada um que pediu e depois 

mando para todo mundo o relatório do que eu enviei (Fábio Persi).
32

 

 

 Essa mediação, no entanto, passou a ser dividida entre os integrantes do 

chamado Grupo de Articulação Política, que são o líder e outros cinco integrantes da 

comunidade. Para facilitar a difusão das idéias e coleta das sugestões, cada um fica 

responsável por uma área, seja geográfica, seja de interesse, por tema, quando é o caso, 

por exemplo, demandas de educação, direitos dos idosos, segurança, dependendo da 

―experiência‖ de cada um. Nesse caso, experiência é entendida como a vivência do 

problema e não qualquer tipo de especialidade. ―Cada um levanta os problemas na sua 

área, para ficar mais fácil de colher as propostas‖, afirma um dos integrantes desse 

grupo (Soldador, 57 anos)
33

. Outro articulador explica que eles são ―os braços‖ do líder. 

―A gente faz a coleta das sugestões, do que as pessoas precisam. O pessoal fala, explica, 

a gente escreve tudo, leva para ele e ele manda pela internet. Então, nós somos os 

braços e ele é a cabeça. Ele é nossa ponte‖ (Eletricista, 58 anos).
34

 

 Novamente, a confiança na atuação do líder e seus articuladores é elemento 

fundamental para a operacionalização dessa espécie de ―representação para internet‖ 

criada pela comunidade de Xonin de Cima. Baseado no sucesso das experiências 

anteriores, ninguém demonstra qualquer suspeita ou preocupação de que o trabalho não 

está sendo feito conforme o combinado. ―Tudo que o Fabinho manda pelo computador, 

ele fala para gente. Ele escreve e se a gente não vai na reunião, ele enfia o papel debaixo 

da nossa porta. Tudo ele conta para nós‖ (Dona de casa, 59 anos).
35
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 Essa estratégia criada pelos moradores do distrito parece ―driblar‖ o problema da 

exclusão digital. Assim como para quase todos os aspectos sócio-econômicos dos 

distritos brasileiros, não há dados oficiais sobre o número de computadores e acesso à 

internet no local. Informalmente, os entrevistados afirmam que não há mais do que 30 

pessoas com internet em Xonin de Cima. No entanto, mesmo esses, sofrem com a 

conexão lenta, com constantes interrupções, já que a internet ainda é do tipo ―discada‖, 

ou seja, vinculada à linha telefônica – o que torna a tecnologia cara. Essa inclusive está 

entre as atuais recentes demandas de Xonin para o poder público: internet banda larga. 

 Há uma lan house no distrito, mas ―fica mais fechada do que aberta‖, segundo os 

moradores, como foi possível constatar durante a realização desta pesquisa no local.  

 

Tem lan house,  mas ninguém vai. Quem vai, quando muito, é os mais jovem, 

mas é pouco e é para as besteira deles, não é para participar igual a gente. E a 

gente não vai porque é esquisito, né? Já imaginou um bando de homem 

velho, deste tamanho em lan house? (risos) Ia ser esquisito, né? 

(Comerciante, 69 anos).
36

 

 

 Além do estranhamento diante da possibilidade de freqüentar um local destinado 

exclusivamente ao uso da internet, que parece ser feito apenas para os jovens, há o 

entrave financeiro, como lembra Fábio Persi:  

 

Sabe qual é a verdade? Tem dia que falta um real pro pessoal terminar o dia. 

Você acha que eles vão pagar para usar internet? Mesmo se soubesse, não ia. 

Aqui a maioria do povo vive de bolsa família, ou aposentadoria, tem uma 

pequena atividade comercial e um ou outro na atividade rural, como 

vaqueiro, negociador. É gente muito pobre, tem dinheiro para viver só (Fábio 

Persi).
37

 

 

 Na escola estadual do distrito há um laboratório de informática, mas com poucos 

computadores e internet de baixa qualidade, por isso, quase sem uso pedagógico. A 

diretora garante que, como não dá para todos os alunos usarem, estimula pelo menos os 

professores a acessarem a rede.  

 

Eu falo para eles buscarem informações, até porque a maioria não tem 

internet em casa. Eu acho que o que o Fabinho faz é muito importante, mas 
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eu as pessoas aqui precisam começar a ter autonomia, criar novos hábitos e 

não ficar dependendo de uma pessoa só (Diretora de escola, 42 anos).
38

 

 

 Vários entrevistados admitiram a mesma necessidade. ―O Fábio faz tudo para 

gente, mas o ideal é que todo mundo faça isso sozinho, que a gente tenha nossa própria 

internet e aprenda a fazer isso‖ (Soldador, 57 anos).
39

 Outras reflexões fazem emergir o 

problema da falta de acesso. ―Se cada um tivesse sua internet em casa, a gente dividiria 

as tarefas, mobilizaria mais, ficaria mais fácil. Nós temos que estar sempre dependendo 

dele‖ (Comerciante, 45 anos).  

 Por outro lado, ponderam que diante das dificuldades de acesso e falta de 

instrução, a dinâmica atual é satisfatória: 

 

Nós não temos internet, mas sabemos que precisamos usar. Essa internet é 

que expandiu nossos conhecimentos sobre o que existe lá fora, as 

informações da prefeitura, da Assembleia. Enquanto a gente não tem outra 

realidade, essa é boa para nós. A gente reúne as propostas, o Fábio estuda, 

manda para gente, tá danto certo... A gente tá chegando muito mais rápido até 

o poder público (Aposentado, 71 anos).
40

 

 

 

 No entanto, há entre os que já participaram ativamente da vida e das 

mobilizações da comunidade, quem discorde de todas as promessas da internet. Em 

entrevista por telefone, um dos filhos de Xonin de Cima que partiram para o exterior em 

busca de oportunidades, criticou duramente esse tipo de visão. Depois de participar de 

diversos movimentos junto aos seus conterrâneos, inclusive do movimento ―Asfalto Já‖, 

o nativo de Xonin, atualmente morando na Itália, vê com desconfiança mecanismos de 

participação virtual oferecidos por órgãos públicos e chama esses instrumentos de ―puro 

marketing‖. Ele afirma que não há clareza de informações sobre os objetivos desse tipo 

de consulta pública, nem do encaminhamento das propostas e que a comunidade 

acredita nesse meio por desconhecimento e falta de visão crítica: 

 

Para começar, eles perguntam o que querem para gente. São as perguntas 

certas? É só enrolação. ―Dê a sua opinião‖. E daí? O que eles fazem com a 

minha opinião? Isso vira o que depois? Eu já participei, inclusive de consulta 

da Assembléia e não fiquei sabendo. É só para falar que eles deixaram a 
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gente participar, mas não tem compromisso nenhum com aquilo. Porque é só 

uma sugestão, eles não precisam fazer nada com aquilo. Pura bobagem (Ex-

morador, 34 anos). 
41

 

 

 Apesar de mais otimistas do que ele, vários moradores demonstraram a mesma 

preocupação com o retorno das participações online. ―Falta a gente saber o que eles 

estão fazendo com essas coisas que a gente manda, né?‖ (Aposentado, 82 anos).
42

 ―Eles 

poderiam mandar umas correspondências dizendo ‗olha, a gente tá encaminhando sua 

proposta assim, assado...‖ (Aposentado, 71 anos)
43

. ―É bom, porque tem um problema 

aqui, a gente manda, na hora eles ficam sabendo. Agora, se eles fazem alguma coisa, eu 

ainda não sei, mas eles ficam sabendo (risos)‖ (Aposentada, 76 anos).
44

 

 Até o líder, que é o principal incentivador da prática da internet, critica a falta de 

retorno das propostas enviadas à Assembléia de Minas pela internet: 

 

Na Assembléia não tem retorno da participação da gente. O pessoal participa 

dos eventos da Câmara dos Deputados, recebe uma cartinha agradecendo, 

dizendo que a pessoa participou e foi importante e tal...no Senado, também. 

Se a gente manda algum pedido para um deputado, a gente recebe uma 

resposta, mesmo que o pedido não seja atendido, mas ele manda lá 

―conforme sua solicitação, etc...‖. No caso das consultas também poderia ser 

assim. As pessoas gostam disso, isso motiva, estimula as pessoas a 

participarem mais (Fábio Persi).
45

 

 

5.2.4. Emancipação: a motivação para participar 

 

 Todas as 168 propostas enviadas em nome do Grupo Xonin de Ação Social ou 

de moradores do distrito para a consulta pública virtual do ―Fórum Democrático para o 

Desenvolvimento de Minas Gerais‖ foram para apenas um dos dez temas delimitados 

pela ALMG, denominado ―Governança Regional e Urbana‖. Isso fez com que as 

contribuições do distrito respondessem por 75% do total de colaborações para esta área. 
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A explicação para tal concentração de propostas de Xonin de Cima no referido tema 

está ligada a um antigo sonho da comunidade: a emancipação.  

 Ao analisar os dez assuntos que dividiam a consulta do legislativo mineiro, o 

líder de Xonin concluiu que ―Governança Regional e Urbana‖ era o tema propício para 

o envio das sugestões acordadas com os moradores como prioritárias para aquele 

momento. São solicitações e argumentos a favor da transformação do distrito em 

município. 

 Entre os pedidos registrados na consulta em nome de moradores, estão textos 

que defendem a emancipação do distrito e pedem a realização de um plebiscito para 

decidir a questão. As Figuras 2, 3, 4 mostram a reprodução de alguns deles: 

  

Figura 2 – Contribuição enviada por morador de Xonin de Cima 

Fonte: Consulta Pública do “Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais”, 2011, 

ALMG. 

 

Figura 3– Contribuição enviada por morador de Xonin de Cima 

Fonte: Consulta Pública do “Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais”, 2011, 

ALMG. 

 

Figura 4 – Contribuição enviada por morador de Xonin de Cima 

Fonte: Consulta Pública do “Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais”, 2011, 

ALMG. 
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Figura 5 – Contribuição enviada por morador de Xonin de Cima 

 

Fonte: Consulta Pública do “Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais”, 2011, 

ALMG. 

 

 A maioria das contribuições, no entanto, é feita em nome do Grupo Xonin de 

Ação Social, com argumentos em defesa da emancipação e da realização do plebiscito 

com essa finalidade, como mostra a Figura 6: 

 

Figura 6 – Contribuição enviada em nome do Grupo Xonin de Ação Social 

Fonte: Consulta Pública do “Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, 2011, 

ALMG. 

 

 O líder, que escreveu o texto acima, revelou que ao ver o tema ―Governança 

Regional e Urbana‖, na consulta virtual aberta pelo legislativo estadual, entendeu que 

era o espaço adequado para uma nova mobilização em prol da emancipação.  

 

Nós então mobilizamos a comunidade, eu falei pro pessoal que tinha essa 

consulta aberta, que nesse tema aí cabia esse nosso sonho e falei que a gente 

tinha que mandar o máximo possível de contribuições, para ser ouvido pela 

Assembleia. Nessa mesma época, nós conseguimos aprovar um requerimento 

para fazer plebiscito para fusão dos municípios. E eu acho que teve muita 

influência (Fábio Persi).
46
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 De fato, quatro meses depois da realização da consulta, foi aprovado na 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, da ALMG, requerimento que 

solicita o encaminhamento para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, ―pedido 

de providências para a realização de consulta prévia à população, mediante plebiscito, 

sobre a fusão dos distritos de Xonin e Xonin de Baixo‖, como consta no Requerimento 

880, publicado no Diário do Legislativo no dia 03 de junho de 2011 (ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 2011).   

 Esse plebiscito, na realidade, já foi realizado uma vez, em 22 de outubro de 

1995. Isso porque, pouco antes, em junho do mesmo ano, a Assembléia Legislativa, 

havia aprovado consulta plebiscitária em 111 municípios, através da Lei Complementar 

37/95. Essa lei foi publicada no Diário Oficial do Estado, em 23 de junho de 1995. Um 

deles foi Governador Valadares, onde os distritos de Xonin de Cima e Xonin de Baixo 

foram as urnas para decidir se aprovariam a fusão dos dois territórios para 

transformação de ambos em um só município.  

 Para se tornar município, o distrito teria de estar de acordo com as exigências de 

quórum da Lei Complementar 37/95, que, em seu artigo 14, definia:  

Art.14 – A tramitação de projetos de Lei de criação, incorporação, fusão e 

desmembramento de município e de anexação de distrito dependerá de 

consulta previa, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas, 

exigida a aprovação por maioria dos votos apurados em cada distrito ou 

município onde se processar a consulta, tendo votado a maioria absoluta dos 

eleitores alistados (ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, 

1995). 

 

 

 Segundo ―Relatório de Votação‖ do Tribunal Regional Eleitoral, dos 1.515 

eleitores de Xonin de Cima, 782 foram às urnas e 591 foram a favor da emancipação. Já 

em Xonin de Baixo, que tem menor número de eleitores, 784 no total, 382 votaram, mas 

apenas 57 foram favoráveis à emancipação. (TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, 

2010).  Pela LC 37/95, que dispõe sobre a criação de municípios em Minas, para a fusão 

de dois distritos, são necessários os votos favoráveis de 50% mais um em ambos, 

portanto, a proposta foi derrotada.  

 Para os moradores de Xonin de Cima, o resultado deixou claro que o sonho da 

fusão para emancipação era apenas deles e não do distrito vizinho.  
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É a questão da disputa pelo poder, as lideranças lá não querem. Existe uma 

rivalidade sim. Mas nós estamos trabalhando nisso, reunindo com lideranças, 

falando da importância da gente se unir, para poder se fortalecer 

politicamente. Do jeito que está nós estamos enfraquecidos (Fábio Persi).
47

 

  

 No entanto, a derrota nas urnas não desanimou os moradores de Xonin de Cima, 

que em 2010, iniciaram mais um movimento para a realização de um novo plebiscito 

sobre o mesmo tema. Novamente o ―grupo de articulação política‖ se organizou, formou 

o ―Comitê da Emancipação‖, procurou representantes do distrito vizinho e começou 

uma coleta de assinaturas para desarquivar o processo iniciado em 1995. A nova 

mobilização da comunidade despertou a atenção da imprensa, como mostra a Figura 7, 

que traz a cópia de uma reportagem da época. 

Figura 7 – Reportagem sobre abaixo assinado pela 

emancipação

 
 Fonte: Exemplar do Jornal Hoje em Dia, de 11 de junho de 2010, cedido pelo Grupo Xonin de 

Ação Social. 

 

 A crença da comunidade é de que a fusão dos dois distritos e a conseqüente 

transformação de ambos em um município levaria para o local desenvolvimento 
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econômico e social, por meio de mais recursos, provenientes do Fundo de Participação 

dos Municípios (FPM). 

 Essa certeza é defendida como sonho pelos moradores entrevistados, que 

vislumbram uma série de benefícios para a comunidade, advindos da maior arrecadação 

de impostos e mais verbas em caixa. O depoimento de um deles resume esse 

sentimento, voltado para um projeto de futuro: 

  

O Xonin é chamado de lugar de velho. Nós queremos que ele seja lugar dos 

novos também, porque um bom administrador na prefeitura gera emprego, 

traz fábricas para cá, empresas, nós vamos ter um posto de saúde bom, 

funcionando, com médico... Nós já fomos atendidos aqui até por estagiário, 

estudante que veio aqui, só para cumprir o curso, você acredita? Podemos ter 

hospital, agência de banco, empregos. Nós sonhamos com isso. Nós somos 

pequenos, mas sonhamos grande. (Morador, 76 anos).
48

 

 

 Compreender o sonho de emancipação de Xonin de Cima é fundamental para 

entender a participação da comunidade na consulta pública em foco neste estudo. Sem 

esta motivação, talvez não houvesse tamanha mobilização para participar de um 

mecanismo de interação virtual com o poder público, já que toda a trajetória de ação 

política de seus moradores é física, por meio do contato direto, de reuniões, protestos e 

abaixo assinados. 

 O líder percebeu, no entanto, que o projeto de ser município, ―caberia‖ num 

diálogo à distância com o poder público e aproveitou a oportunidade aberta pelo 

legislativo via internet.  

 Pode-se concluir, além disso, que para a comunidade de Xonin de Cima, a 

internet é apenas mais um mecanismo de participação, porque já havia antes dessa 

possibilidade, toda uma história e uma cultura de mobilização política. Além disso, esse 

novo tipo de interação só foi experimentado, em função do perfil e da atuação do líder 

comunitário, pois a pesquisa no local deixou claro que sem sua articulação, 

provavelmente os moradores do pequeno distrito mineiro não teriam participado de 

forma tão expressiva das consultas públicas virtuais disponibilizadas pela ALMG, em 

especial a que está em análise.  
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 Também é preciso ressaltar a apropriação singular que a comunidade fez do 

canal digital, com a criação de dinâmicas prévias de mobilização e características 

deliberativas que conferiram um caráter não convencional à participação online, 

geralmente reflexo de uma ação individual.  

 Esse aspecto pode ser ainda relacionado a outra particularidade da participação 

política em Xonin de Cima. O fato de que dezenas de moradores não se importam em 

ter um mediador em seu diálogo online com o poder público pode estar vinculado não 

só à força das lideranças que fazem parte do grupo central de articulação local, mas 

também ao significado pouco relevante atribuído a representação formal da Associação, 

já que a comunidade se sente mais representada por uma idéia, do que por uma 

organização legalmente constituída. Nesse sentido, qualquer alternativa de viabilizar as 

demandas de seus moradores é considerada válida para quase todos os entrevistados, 

como resumiu um dos mais antigos. ―Todo jeito da gente lutar é válido, porque tem 

pouca coisa importante na vida de uma pessoa: a família, a saúde e a cidade dela, né? É 

por essas coisa que a gente deve lutar, com as armas que for‖ (Aposentado, 82 anos). 
49

 

 

5.3. Cidadania online: novos atores ou novos espaços? 

  

 Embora esta pesquisa não tenha subsídios para afirmar que a comunidade de 

Xonin de Cima representa uma exceção entre os colaboradores dos mecanismos digitais 

de interação da ALMG, as características de sua dinâmica de relação com o poder 

público, por meio da internet, detalhadas na Seção anterior, sugerem um caso atípico da 

forma como os cidadãos podem se apropriar de uma ferramenta de participação política 

como essa.  

 No entanto, se voltarmos aos dados da consulta pública analisada nesta pesquisa, 

para situá-la entre os resultados estatísticos e as respostas dos dirigentes da Assembleia 

de Minas sobre suas expectativas em relação a esses mecanismos, veremos que a 

comunidade está entre a maioria de entidades identificadas nas contribuições (embora, 

como já foi esclarecido, a associação que a sustenta seja mais uma prática do que uma 
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instituição), mas ao mesmo tempo, está entre os poucos usuários registrados em cidades 

longínquas, em território mineiro.  

 Nesse sentido, seria possível afirmar que Xonin confirma a aposta institucional 

na necessidade de investimento em mecanismos de participação que alcancem cidadãos 

distantes da sede do poder legislativo, sem condição de atuar presencialmente nos 

espaços de interação físicos disponibilizados pelo parlamento estadual. Por outro lado, o 

perfil de sua ação demonstra a pouca importância que pode ter o fato da participação ser 

ou não mediada por uma entidade da sociedade civil organizada, uma vez que, para a 

comunidade de Xonin, a verdadeira ponte entre sua peculiar rede de mobilização e o 

poder público é o papel informal exercido pelo líder e a representação da associação fica 

delegada apenas ao cumprimento de uma função burocrática. 

 Por outro lado, há indícios de que a expectativa institucional de atingir 

participantes distantes territorialmente ou fora do escopo de uma entidade deixa de lado 

outros aspectos relevantes do potencial democrático da internet, como a ampliação da 

visibilidade diante do poder público e das alternativas de interlocução com os 

integrantes do Poder Legislativo. É o que buscam determinados grupos da sociedade 

civil organizada que participam assiduamente, tanto presencial quanto virtualmente da 

vida política do parlamento mineiro.  

 Para reforçar esse contraponto, analisamos brevemente o caso do Centro de Vida 

Independente de Belo Horizonte (CVI-BH), porque está ligada a este estudo de duas 

maneiras. A primeira é pela quantidade de contribuições enviadas à consulta pública 

virtual do ―Fórum Democrático‖, objeto desta pesquisa. Depois da comunidade de 

Xonin de Cima, o CVI-BH foi a segunda entidade que mais encaminhou colaborações à 

consulta e de forma mais pulverizada. Ao todo, a entidade sugeriu 35 propostas em 9 

dos 10  temas disponíveis.  

 A segunda razão pela qual o CVI-BH tem a ver com o presente debate é sua 

intensa participação nas atividades presenciais da Assembléia de Minas. A presidente da 

entidade, Kátia Ferraz, frequenta com significativa assiduidade, não só as audiências 

públicas da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, da ALMG, como também 

discussões de outras comissões permanentes da instituição e eventos promovidos pelo 

legislativo, mesmo sobre temas não diretamente relacionados à causa de interesse 

imediato da organização.  

 A entidade é uma ramificação de uma organização fundada na década de 1970, 

na Califórnia e hoje conta com 17 centros no Brasil. Trata-se de uma organização sem 
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fins lucrativos, se define como ―uma agência de informação e orientação para promover 

uma vida plena para as pessoas com deficiência, a partir de um referencial de inclusão 

social e de qualidade de vida para todos‖.  Seu público alvo são pessoas com 

deficiência, seus familiares e comunidade em geral, pois também se dedica a discutir o 

tema com a sociedade e divulgar o conceito de Vida Independente, que refuta a relação 

da deficiência com as idéias de doença e incapacidade.   

 Em entrevista concedida para esta pesquisa, a presidente da entidade, revelou 

que começou a participar das atividades da ALMG em 2006, quando o CVI-BH 

apresentou um requerimento para a Comissão de Participação Popular, que resultou 

numa audiência pública com a presença de 400 pessoas no Plenário para discutir temas 

de interesse de seu público-alvo:  

Pensamos assim: ‗nossa, o negócio funciona‘ e deste momento pra frente, 

sentimos que a ALMG estava de portas abertas, os deputados começaram a 

nos perceber e colaboramos na 1ª Conferencia da pessoa com deficiência 

organizada pela ALMG em que fizemos parte da comissão organizadora 

também ajudando a compilar o documento final. Dali para frente 

participávamos fazendo solicitações às comissões fazendo os parlamentares e 

a Casa entenderem que no segmento se fala de todas as questões, retirando a 

visão médica e saúde apenas (Kátia Ferraz).
50

 

 Os registros das quatro consultas públicas virtuais, realizadas pela ALMG, 

revelam que o CVI-BH enviou contribuições a todas, encaminhando 20 sugestões já na 

primeira, sobre o Plano Decenal de Educação. Segundo a presidente da entidade, no 

caso específico da consulta do Fórum Democrático, as sugestões para temas variados 

foram para reforçar a idéia de que não se trata de um segmento que discute de forma 

isolada suas demandas e também é excluído em áreas onde há carência para toda a 

população, como atendimento a saúde, assistência, moradia e emprego.   

 A representante da entidade afirma que essa habilidade para aproveitar todos os 

espaços de discussão abertos, de maneiras diferentes e construir propostas viáveis, foi 

adquirida a partir da prática da participação. ―Porque fui aprendendo como elas 

poderiam ser formuladas para haver uma incidência estratégica na votação do PPAG e 

assim conseguir recursos públicos para criar e executar políticas públicas‖.  

 Para ela, a participação virtual é outro tipo de instrumento de pressão. No caso 

específico da consulta digital do Fórum Democrático, a representante da entidade revela 

que usou o espaço para resgatar propostas não contempladas pelos deputados em 
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discussões anteriores, como as que são feitas em torno das emendas populares ao 

Orçamento, e colocá-las novamente em pauta.  ―Para que os próprios parlamentares 

vejam que não estamos comendo mosca e que eles mesmos precisam ficar atentos para 

não produzir dispositivos legais que não tem utilidade alguma‖, revelou.  

 No entanto, ela afirma que a presença física é fundamental para demarcar uma 

posição na relação com o poder público:  

 

Mostrar a cara, além de estar de frente aos parlamentares, e mostrar que 

nossa consciência política está em cobrar e fiscalizar o seu trabalho, se não 

atender, a população mobiliza para não creditar votos a um representante 

desinteressado. Da mesma forma, mostrar a todos que a população não tem 

que fazer palco para o parlamento, ele é empregado e não autoridade, e assim 

ambos entenderem que trabalhando em conjunto, todo mundo faz o que lhe 

compete para construir políticas públicas para suas regiões e suas demandas. 

Da mesma forma que foram feitas fiscalizações, e a população belorizontina 

fez grandes mudanças na Câmaras Municipal, com uma mudança em 54% do 

parlamento, chegar com estas posturas ao parlamento mineiro é só questão de 

tempo. O comportamento de indignação está se propagando mesmo a duras 

penas (Kátia Ferraz).
51

 

 

 

 Portanto, levando em conta o perfil da participação desta entidade e o caso de 

Xonin de Cima, pode-se dizer que o mecanismo digital de interação criado pela ALMG 

possibilitou tanto a inclusão de novos atores quanto a criação de um novo espaço de 

apresentação de demandas para quem já estava habituado a fazer parte desse processo. 

 Isso leva a discussão para outro patamar. É possível afirmar, pelo que foi ouvido 

dos entrevistados nos dois casos, que o importante não é o tipo de inclusão promovida 

por essas ferramentas, mas a maneira como os usuários se apropriam dela e isso 

depende de seus interesses, motivações, experiência e habilidade tanto técnica para o 

manuseio do mecanismo, quanto política, para aproveitar melhor o espaço aberto. 

 

                                                           

51
 Entrevista concedida em 28 de jan. 2013. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Tanto a análise das estatísticas sobre as contribuições enviadas pelos usuários à 

consulta pública virtual, realizada pela ALMG, no escopo do Fórum Democrático para o 

Desenvolvimento de Minas Gerais, quanto o estudo do caso de Xonin de Cima 

confirmam a hipótese inicial deste estudo, ou seja, ao contrário das expectativas 

depositadas pelos dirigentes do legislativo mineiro, de fato, os investimentos em canais 

digitais de interlocução com a sociedade se mostram mais como novas formas de acesso 

para quem já participa de arenas de debate e decisão, do que instrumentos para incluir 

outros cidadãos nesse processo.    

 Enquanto as entrevistas indicaram que os responsáveis pela decisão de 

implantação e execução dessas inovações, no parlamento estadual, apostam na 

capacidade de mecanismos virtuais, como a consulta pública, atingirem cidadãos de 

cidades mais distantes da sede do legislativo e os chamados indivíduos comuns (sem 

vínculo com a chamada sociedade civil organizada) os dados coletados apontaram uma 

concentração de colaborações vindas justamente de participantes identificados como 

representantes de entidades e de municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

- a maioria da capital.  

 Além disso, o detalhamento das contribuições encaminhadas pelas pessoas que, 

supostamente, não apresentam vínculos associativos, revelou um pequeno grupo de 

indivíduos responsável pelo envio de boa parte das sugestões. Basta lembrar que dos 

177 participantes ―individuais‖, 41 apresentaram mais de uma proposta e apenas dois, 

enviaram mais de 20. 

 Essa primeira apuração, baseada apenas na observação e organização das 

informações prestadas pelos usuários, sugere que o meio de participação em si não é 

capaz de determinar o perfil do cidadão atraído para o canal digital. A despeito de todas 

as vantagens de uma interação virtual, como a possibilidade de participar à distância, no 

anonimato, sem custo e dispêndio de tempo, a maioria dos usuários da ferramenta 

estudada é justamente a parcela da população que, em tese, teria menos necessidade de 

tais facilidades, já que está mais perto da sede do legislativo mineiro (onde aconteceram 

as discussões presenciais sobre os mesmos assuntos) e mais habituada (no caso das 

entidades) a participar de debates. 
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 Em síntese, esses dados apontam para uma resposta afirmativa ao problema de 

pesquisa apresentado: sim, a internet pode criar novas formas de concentração na 

participação política, com os mecanismos de acesso ―monopolizados‖ por determinados 

grupos, muitas vezes, os mesmos que dominam os espaços de participação presencial.  

 Essa conclusão corrobora o alerta feito por Castells (1999) de que o mais 

importante impacto cultural da Comunicação Mediada por Computador poderá ser não a 

mudança de padrões sociais, mas justamente o contrário, o reforço de redes dominantes. 

 No entanto, o estudo de caso de Xonin de Cima revela que a complexidade e a 

riqueza não só da dinâmica de participação criada pela comunidade, mas de seu próprio 

perfil, relativizam e até modificam a última questão proposta por este trabalho: a 

necessidade de discutir ―até que ponto, não incluir novos atores nos processos 

decisórios de instituições públicas é de fato, prejudicial para o exercício da cidadania, 

uma vez que esta pode ser construída tanto pela via da inclusão de mais pessoas, quanto 

pelo aumento de inovações institucionais, no caso, a criação de diferentes canais de 

acesso à participação política‖.  

 A história de Xonin de Cima demonstra que a própria percepção de ―novos 

atores‖ pode ser equivocada, já que, na análise fria das estatísticas, a representação da 

comunidade na consulta pública seria percebida como uma ―entidade da sociedade civil 

organizada‖ e, portanto, estaria fora desse primeiro alvo institucional. Já a observação e 

análise cotidiana da peculiar dinâmica de participação criada pela comunidade, como foi 

relatado na pesquisa, revela que a identificação de uma associação é só uma ―fachada‖ 

de legitimidade para um grupo de cidadãos que criou sua própria lógica de interação 

com o poder público, num processo talvez mais rico até do que uma mera representação 

formal, pelo fato de ter sido construído a partir de outros elementos além da burocracia, 

como a atuação do líder, a motivação para participar e o histórico de mobilização. 

 Por outro lado, essa mesma comunidade pode ser reconhecida como o segundo 

alvo institucional, ou seja, os cidadãos mais distantes. Nesse sentido, a aposta se 

mostrou acertada, pois não parece que, de outro modo, os mobilizados cidadãos de 

Xonin tivessem condições de manter diálogo tão constante com o legislativo mineiro, 

em função do ―custo de participação‖ (OLSON, 1971). Uma comunidade carente como 

aquela não teria recursos financeiros para ir até os centros de debate promovidos pela 

Assembléia de Minas, nem mesmo os realizados em Governador Valadares, próximos 

ao distrito.  



125 

 

 Assim, pode-se supor que, mesmo com interesse, motivação e mobilização, esse 

diálogo continuaria restrito a mecanismos já usados pela comunidade, como os abaixo-

assinados, por exemplo, e dessa forma, seria uma interação pontual, em determinados 

momentos e causas e não um espaço de interação permanente. O caso também confirma 

a previsão de Olson (1971) sobre os “free-riders”, já que apenas um grupo de 25 a 30 

moradores participam ativamente das reuniões e mobilizações e o restante da população 

acaba beneficiada por possíveis resultados dessa participação.  

 Esse tipo de constatação indica que possíveis distorções produzidas pela 

chamada democracia eletrônica podem ser as mesmas encontradas na ―democracia real‖ 

(DAHL, 1992). Por outro lado, os mecanismos de interação virtual com o poder público 

se mostram igualmente capazes de contemplar as duas características da maximização 

da democracia no mundo real indicadas por Dahl (1992) em seu receituário para a 

Poliarquia: a incorporação política – tanto pela inclusão de mais gente, quanto pelo 

aprimoramento institucional – e o direito de se opor ao governo (DAHL, 1992). 

Lembrando que entre as condições para atingir esse patamar, Dahl (1992) recomenda 

acesso a fontes diversificadas de informação e o direito do cidadão se associar 

livremente, de acordo com seus interesses, possibilidades inerentes à natureza do meio 

digital.  

 Não parece haver, no entanto, sentido na tentativa de instituições públicas em 

equalizar a mobilização de novos e antigos atores em seus canais de participação, 

porque atingir tal isonomia não significa ampliar o escopo da cidadania, nem aumentar a 

qualidade da democracia. É sim, dever dos governos atuar para reduzir a exclusão 

digital e promover a universalização do acesso à informação e tecnologia, mas não é seu 

papel definir quem deve ou não participar. 

 Os dados da consulta analisada, a experiência de Xonin e as respostas sobre a 

participação do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte demonstraram que, 

mesmo quando o poder público oferece o mecanismo de participação na tentativa de 

interferir nesse perfil de usuários, o resultado é determinado pelo movimento do 

cidadão, na forma como ele se apropria da ferramenta. Essa é uma das características 

desse novo tipo de cidadania, a cidadania online. É esse uso, inclusive, que garante a 

sobrevivência da própria inovação tecnológica: ―a difusão da tecnologia aumenta seu 

poder de forma infinita, à medida que os utilizadores dela se apropriam e a redefinem‖ 

(CASTELLS, 1999, p.37).  
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 Para Xonin de Cima, a consulta pública virtual representa o menor ―custo de 

participação‖ e, por isso, mesmo sendo uma comunidade com maioria da população sem 

instrução, acesso e habilidade para manuseio da internet, seus cidadãos encontraram um 

meio de driblar a exclusão digital e criar sua própria dinâmica de participação dentro do 

mecanismo ofertado. Já para o Centro de Vida Independente, o canal virtual é apenas 

mais um espaço de interação com o legislativo e a consulta estudada foi usada como 

ferramenta de pressão, para aumentar a visibilidade sobre suas demandas. Como afirmar 

qual das duas apropriações seria mais benéfica para a democracia? Esta resposta parece 

ser impossível e desnecessária. 

 Talvez a resposta mais adequada a ser perseguida pelas instituições, que desejam 

ampliar seus canais de interlocução com a sociedade, seja como garantir que tais 

mecanismos desenvolvam o sentido de ―eficácia política‖ nos cidadãos (PATEMAN, 

1992). O conceito, que Carole Pateman usa para definir quando o indivíduo sente que 

sua ação surte efeito sobre o processo político, pode ser o critério mais coerente, por 

exemplo, para um poder como o legislativo, em busca do resgate de sua credibilidade e 

da legitimação de suas ações, perante a opinião pública. Vale lembrar que, para Pateman 

(1992), o ato de participar é educativo, pois qualifica o cidadão para novas experiências 

desse tipo e, como pontuou o deputado entrevistado, responsável pela Comissão de 

Participação Popular da ALMG, ―o cidadão só volta a participar quando ele vê retorno 

da sua participação‖.   

 Nesse sentido, é preciso analisar se o modelo de participação oferecido propicia 

tal experiência. Levando em conta todas as possibilidades inerentes ao meio virtual 

como a lógica de redes, a flexibilidade e a convergência de tecnologias (CASTELLS, 

1999), o atual modelo de consulta pública virtual, oferecido pela ALMG, ainda é 

bastante limitado, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto participativo. Ao oferecer 

apenas um espaço para sugestões, críticas e comentários, com a interação restrita à 

possibilidade de apoiar ou não as colaborações de outros participantes, a ferramenta não 

permite justamente um dos aspectos mais ricos da experiência participativa, que é o 

debate de idéias.  

 Na comparação com outros modelos usados pelo poder público, como o OP 

Digital, mesmo ponderadas suas distinções básicas, foi demonstrado que a ferramenta 

oferecida pela ALMG tem baixo poder de decisão, pois não há qualquer garantia de que 

a proposta do cidadão será considerada tanto na elaboração de normas quanto na 

formulação de políticas públicas. Em comparação ainda com as consultas da ANVISA, 



127 

 

o modelo do legislativo mineiro também demonstrou menor grau de institucionalização, 

por ainda não estar incorporado entre as práticas permanentes de participação 

promovidas pela instituição, mas apenas aos eventos por ela realizados 

esporadicamente.  

 Moradores de Xonin de Cima, entrevistados na pesquisa, reclamaram da falta de 

retorno sobre suas propostas. Os cidadãos enviam sugestões de políticas públicas, mas 

não sabem o que é feito com elas. O próprio deputado que presidente a comissão 

destinada à participação popular admite e cobra esse retorno. 

 O líder comunitário responsável pela mobilização em Xonin de Cima e a 

presidente do Centro de Vida Independente sinalizaram que a busca pela participação 

nas consultas públicas da ALMG parte sempre de iniciativas próprias, ou seja, eles 

chegam até esses espaços de participação por já terem algum tipo de contato e 

experiência de interação não só com o legislativo, mas também outras instituições, que 

lhes instigam à procura constante por novas formas de relação com o poder público. 

Isso sugere que, embora o legislativo crie esses mecanismos de participação virtual, 

cabe à população descobrir sua existência e usá-los. Apesar de a instituição ter meios de 

divulgação dessas ferramentas, como anúncios no portal da ALMG na internet e 

reportagens em seus veículos de comunicação institucionais, essas constatações 

parecem indicar uma insuficiência na difusão de tais mecanismos. 

 Em resumo, a consulta virtual do parlamento mineiro não se firmou ainda um 

canal efetivo de participação no processo de debate e decisão do poder legislativo 

estadual, embora se mostre importante para a interlocução com a sociedade, uma vez 

que vem sendo apropriado das maneiras mais diversificadas pelos cidadãos.   

 E enquanto existirem essas limitações, não é possível afirmar que tais 

ferramentas propiciam a eficácia política defendida por Pateman (1992), pois não são 

capazes, por si só, de estimular a experiência participativa constante, essencial para 

―educar‖ o cidadão para essa prática e fazê-lo sentir que vale a pena participar. 

 O responsável pela implantação técnica dessas inovações tecnológicas na Casa 

demonstrou consciência do problema e revelou que já há projetos prontos em seu setor 

para tornar essa ferramenta mais interativa. No entanto, uma vez que tais propostas 

ainda não saíram do papel, cabe questionar se o parlamento mineiro realmente assumirá 

o risco de abrir um espaço efetivamente dialógico com a sociedade civil em meio 

virtual, já que esse ambiente é suscetível a toda sorte de manifestação de opiniões e o 

poder legislativo é, em todo o mundo, constantemente alvo de críticas por parte da 
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opinião pública, em função da complexidade de sua atuação, dos resultados de suas 

ações e dos interesses que atende (FARIA, 2012).  

 Se a Assembléia de Minas quer, de fato, modernizar seus canais de participação 

política, por meio da tecnologia, precisa ponderar sua capacidade de ampliar a ―oferta 

participativa‖, o que segundo Flisfisch (1982), só é possível por meio de duas maneiras: 

a geração de novas oportunidades e a reforma da estrutura de oportunidades. 

 Independentemente de quem se apropria delas, as inovações tecnológicas podem 

ser consideradas novas oportunidades, pois são, de qualquer forma, outra opção de 

interação com o poder público. Flisfisch (1982) lembra que o investimento nesse 

caminho pode expandir o sistema de oportunidades sem modificar a estrutura 

preexistente. No caso da ALMG, essa é exatamente a idéia imbricada nas apostas 

institucionais nas novas TICs, ou seja, ampliar as alternativas de participação, sem 

grandes alterações na estrutura de relacionamento do parlamento com a sociedade e sem 

aumento de custos, já que tudo que se criou foi no meio virtual e requer, no máximo, 

gerenciamento técnico por parte de profissionais da instituição.   

 No entanto, a geração de novas oportunidades ainda esbarra nas limitações 

técnicas e democráticas citadas acima, que o próprio parlamento pode corrigir, desde 

que assuma politicamente os custos dessa posição, como receber mais críticas da 

população.  

 Já outro obstáculo importante para essa ampliação de oportunidades não está 

diretamente ligado à competência do legislativo estadual, que é a exclusão digital. As 

estatísticas apresentadas nesse estudo mostram que, apesar do crescimento do número 

de usuários de internet no Brasil e no mundo, o universo de indivíduos ―conectados‖ a 

este novo mundo de informação e interação ainda está muito longe da universalização 

do acesso.  

 A outra trilha sugerida por Flisfisch (1982), a reforma da estrutura de 

oportunidades, é mais complexa, pois implica numa mudança nos mecanismos de 

decisão coletiva para atingir uma democratização absoluta na participação, meta que o  

próprio autor chamou de utópica. A idéia implícita nessa proposta é que todos tenham a 

mesma chance e capacidade de influenciar uma decisão política. A questão que ele 

levanta é se tal fragmentação não levaria à paralisia do poder, uma vez que, com tanta 

gente decidindo sobre uma mesma questão, com possibilidade de ―vetos recíprocos‖, 

problemas que exigem soluções urgentes poderiam ser indefinidamente postergados. 

Por isso, a participação seria sempre um bem escasso, ―sea porque las oportunidades 
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para participar son limitadas, sea porque la expansión de esas oportunidades implica 

costos no solo individuales, sino también de natureza coletiva‖ (FLISFISCH, 1982, p. 

13).  

 Esse raciocínio reforça a idéia de que em determinados casos, a participação de 

atores qualificados, o ―filtro‖ sugerido por Fishkin (2002), como os mais experientes em 

arenas de debate e decisão, seria mais vantajosa para a democracia do que a 

interferência do maior número possível de indivíduos, como defendem dirigentes da 

ALMG.  

 Essa é uma lógica compatível, no entanto, com a democracia deliberativa, que 

comporta essa idéia de seleção de representantes qualificados. Não serve para balizar a 

discussão sobre o potencial da consulta pública virtual oferecida pela ALMG, porque o 

modelo desse tipo de mecanismo no legislativo mineiro, como já foi dito, tem 

possibilidades restritas à coleta de opiniões. 

 Parece ser razoável concluir que o caminho para a ampliação da oferta 

participativa no meio virtual não está na possivelmente utópica tentativa de igualar os 

perfis de participantes dos canais de interação com o poder público, mas sim, na 

garantia de que, independentemente de suas motivações, habilidades, vínculos e 

interesses, esses cidadãos tenham poder de influenciar as ações políticas em questão e 

dessa forma, se sentir realmente parte do processo de decisão. 

 Não se pode ignorar, no entanto, que para influenciar o processo político de 

forma qualificada, com propostas exeqüíveis e de interesse público, o cidadão precisa 

ter, no mínimo, informação. No caso dos canais digitais de participação, é necessário 

também, além de acesso à internet, habilidade no manuseio da tecnologia. Essas duas 

demandas pressupõem uma política de inclusão voltada basicamente para a educação e 

isso é dever do Estado.  

 É preciso voltar a Marshall (1967), para lembrar que a educação é o direito que 

conduz a outros direitos e o exercício de reivindicação e defesa dessas garantias é que 

permite ao homem se tornar cidadão. Além disso, a educação é um dever do Estado para 

com a sociedade, porque é por meio dela que se formam, por exemplo, profissionais 

qualificados e eleitores conscientes. ―O dever de autoaperfeiçoamento e de 

autocivilização é, portanto, um dever social e não somente individual porque o bom 

funcionamento de uma sociedade depende da educação de seus membros‖ 

(MARSHALL, 1967, p. 74).  
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 Nesse sentido, é preciso ressaltar que o caso dos moradores de Xonin de Cima, 

que driblaram a exclusão digital e a falta de acesso à educação básica de boa parte de 

sua população, é apenas um exemplo do que o interesse e a motivação de um grupo 

podem provocar e não pode ser tomado como referência, mas sim como exceção, sob o 

risco de se levar a crer que o papel do poder público não é importante, já que a 

criatividade do cidadão se mostra capaz de levá-lo a superar suas carências. 

 É possível afirmar então, que sim, a internet tem potencial para ―ampliar o 

escopo da cidadania, por meio da inclusão de mais pessoas nos canais de participação 

popular na política‖, como se supôs no início desse estudo, em função de características 

típicas do meio, como a possibilidade de dar espaço a cidadãos distantes dos centros de 

debate e decisão, que de outro modo, não teriam como dialogar com o poder público, 

como os moradores de Xonin de Cima. 

  No entanto, isso não depende apenas do meio. Essa possibilidade de 

enriquecimento do status de cidadão na sociedade contemporânea, por meio de sua 

participação nos novos canais de interlocução política está ligada ao acesso à 

tecnologia, à habilidade em seu manuseio, ao interesse em usá-los, à forma como o 

usuário se apropria deles, com que objetivo, a liberdade para expressar suas opiniões 

nesses espaços e a capacidade em influenciar o processo político por meio deles. De 

outro modo, é possível dizer que, como previu Marshall (1967), o enriquecimento do 

status do cidadão contemporâneo está novamente vinculado ao exercício de direitos 

sociais (a questão do acesso à tecnologia), políticos (uso, apropriação e poder de decisão 

no novo canal de participação) e civis (a  liberdade no uso da inovação). 

 É fundamental lembrar ainda que esses novos canais de participação política são 

parte de mudanças provocadas pela internet, imbricadas na sociedade contemporânea, 

como demonstrou Castells (1999), em todas as relações sociais, econômicas e políticas, 

de modo que a tecnologia permeia desde as mais corriqueiras atividades cotidianas às 

mais complexas redes de informação. Essa nova ―cultura da virtualidade‖ desafia o 

poder dos emissores de informação tradicionais, mas ao mesmo tempo, reforça padrões 

tradicionais (CASTELLS, 1999). Isso significa que a mesma força sustentada por 

―fluxos de informação‖, que alimentam dados e fortalecem o poder de redes 

dominantes, pode ser usada para confrontá-las. De um lado, está o imenso potencial 

democrático da internet para ampliação da participação política e de outro, o espaço 

quase infinito para as demonstrações ―incivis‖ por parte da sociedade (WHITEHEAD, 

1999).  
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 Uma das perguntas que as casas legislativas devam se fazer, então, talvez seja: 

qual o grau de abertura possível e desejável para esse tipo de interação, dentro de um 

poder complexo e sensível à opinião pública como este?   

 Se a condição para que o cidadão, de fato, inclua uma demanda na agenda 

formal é, em primeiro lugar, que o poder público considere sua questão um problema, 

como recupera a análise de Capella (2007), qual a real possibilidade de um canal digital 

de participação de permitir essa influencia efetiva da sociedade no processo decisório 

sobre uma política pública por meio do poder legislativo? 

 Essas são questões para uma análise futura, que poderá contribuir com a 

discussão teórica sobre os limites da participação na democracia representativa. 
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