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RESUMO
$GHPRFUDFLDSRGHVHDSUHVHQWDUGHGLYHUVDVIRUPDVPDVVXDGHÀQLomR
mais conhecida é aquela atribuída a Abraham Lincoln, segundo o qual, a democracia é governo do povo, pelo povo e para o povo. Ocorre que, no Brasil, a democracia passa por uma fase crítica, à medida que os mandatários do povo não
têm agido de maneira satisfatória para os seus mandantes, decepção esta decorrente, principalmente, dos escândalos de corrupção envolvendo esses agentes eleitos.
Um mecanismo de reforma seria o que se conhece por democracia digital, que seria o emprego da experiência da internet e de seus dispositivos em prol da parWLFLSDomR SRSXODU QDV TXHVW}HV GH LQWHUHVVH S~EOLFR 1mR VH WUDWD GH XP PRGHOR
alternativo, mas de um mecanismo que pode colaborar na efetivação do potencial
democrático da sociedade, em auxílio ao regime já exercido. A era em que vivemos
parece bastante propícia ao seu desenvolvimento, tendo em vista que os brasileiros
vivem conectados. No entanto, o acesso à internet não basta. Isso porque, se não
utilizada com cuidado, ela pode, ao invés de fomentar a cidadania, ter um efeito
alienador, agindo como um verdadeiro desserviço à democracia, ou como um mero
serviço que as pessoas consomem sem racionalizar sobre o assunto. É necessário um
UHVJDWHGRHVStULWRFtYLFRGDSRSXODomRDÀPGHTXHRPHLRYLUWXDOSRVVDIXQFLRQDU
como um espaço público por excelência, onde a liberdade comunicativa consiga
VHGHVHQYROYHUGHIRUPDOLYUHFRQIRUPHLGHDOL]DGRSRU-UJHQ+DEHUPDVHPVXD
democracia deliberativa.
PALAVRAS-CHAVE
Democracia digital. Democracia participativa. Democracia representativa.
Democracia deliberativa. Internet.
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Introdução
A democracia representativa é o sistema de governo adotado pelo Brasil,
um Estado democrático de Direito, que busca através da participação popular
a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Para tal, preceitua a Carta
Magna em seu parágrafo único que “todo o poder emana do povo que o exerce por
meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição”.
Em tempos em que se busca fomentar uma maior participação para
consolidar o Estado Democrático de Direito, é preciso dar maior legitimidade aos
governantes, pois devem representar a vontade de toda a sociedade, para tal, faz-se
necessária a participação de todos.
Dessa forma, utilizando-se do método hipotético-dedutivo e pesquisa
ELEOLRJUiÀFDSDUWHVHLQLFLDOPHQWHGDVQRo}HVLQLFLDLVJHUDLVDUHVSHLWRGDGHPRFUDFLD
a forma de participação popular no poder, que em nosso país é a democracia
VHPLGLUHWD(VWDSHUPLWHDPSODSDUWLFLSDomRSRSXODUQDVGHFLV}HVSROtWLFDVGRSDtV
porque somente com a participação dos cidadãos pode-se ter uma democracia
HIHWLYDHPTXHDVRFLHGDGHH[SUHVVHVHXVGHVHMRVDVSLUDo}HVHHVSHUDQoDVGHXP
futuro melhor.
A seguir, discute-se a respeito de uma democracia digital, como um meio
de se introduzir a utilização dos meios digitais para que haja ampla participação
popular nos debates a respeito da condução política no país.
A discussão do presente trabalho gira em torno da crise do modelo
representativo atual, visto que os mandatários do povo tem decepcionado a
sociedade, com tantos escândalos de corrupção, bem como com a edição de leis
que não representam determinadas parcelas minoritárias da população, através da
XWLOL]DomRGRVPHLRVHOHWU{QLFRVFRQIRUPHVHYHUiDRÀQDO
1 Noções introdutórias sobre a democracia
O homem é um ser sociável, logo, não consegue viver isoladamente. Portanto, para que essa convivência seja possível e de forma harmônica, faz-se necessáULDDFRQVWLWXLomRGHUHJUDVPtQLPDVGHFRQGXWDQRLQWXLWRGHHYLWDUFRQÁLWRV'DtD
LPSRUWkQFLDGDSDUWLFLSDomRGHWRGRVQDVGHFLV}HVSROtWLFDVGRSDtV
O Brasil adotou a democracia como forma de governo, conforme se depreende do parágrafo único do artigo primeiro da Constituição Federal brasileira,
ao proclamar que “todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição”.
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É a aplicação da fórmula de Lincoln, como ensina José Joaquim Gomes
&DQRWLOKR S 
É conhecida a formulação de Lincoln quanto à essência
GDGHPRFUDFLD¶JRYHUQRGRSRYRSHORSRYRHSDUDRSRYR·$LQGD
hoje se considera esta formulação como a síntese mais lapidar dos
momentos fundamentais do princípio democrático. Designamos
DTXL D IyUPXOD GH /LQFROQ FRPR XP PRGR GH MXVWLÀFDomR SRVLWLYD
da democracia.

3RU VXD YH] -RVp $IRQVR GD 6LOYD  S   DVVLP GHVHQYROYH WDO
FRQFHLWR
*RYHUQR GR SRYR VLJQLÀFD TXH HVWH p IRQWH H WLWXODU GR
poder (todo poder emana do povo), de conformidade com o princípio da soberania popular que é, pelo visto, o princípio fundamental
de todo regime democrático. Governo pelo povo quer dizer governo
que se fundamenta na vontade popular, que se apoia no consentimento popular; governo democrático é o que se baseia na adesão
livre e voluntária do povo à autoridade, como base da legitimidade
do exercício do poder, que se efetiva pela técnica da representação
política (o poder é exercido em nome do povo). Governo para o povo
há de ser aquele que procure liberar o homem de toda imposição
autoritária e garantir o máximo de segurança e bem-estar.

Assim sendo, democracia brasileira deve ser entendida como um governo
“do povo”, sendo este o detentor do poder e, portanto, é dele que emana o poder
HVWDWDO´SHORSRYRµSRLVDVGHFLV}HVVmRHPLWLGDVSHODVPDLRULDVSRSXODUHVDWUDYpV
de seus representantes eleitos; e “para o povo”, porque existe em seu benefício, objetivando o bem comum da comunidade, de segurança e bem estar de cada indivíduo.
'HVVDPDQHLUDDGHPRFUDFLDQmRpDSHQDVXPYDORUÀPPDVpXPLQVWUXmento para concretizar os valores essenciais da convivência humana (SILVA, 2005,
p. 177) e, justamente, por ser um instrumento de garantia dos direitos fundamentais
da pessoa humana não é admissível que necessite de pressupostos especiais, ela
´QmRSUHVVXS}HTXHWRGRVVHMDPLQVWUXtGRVFXOWRVHGXFDGRVSHUIHLWRVPDVKiGH
buscar distribuir a todos a instrução, cultura, educação, aperfeiçoamento, nível de
vida digno” (SILVA, 2005, p. 128).
Nesse sentido, trata-se de um princípio normativo porque considera os
aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais e torna-se um impulso dirigente
da sociedade.
A democracia implica na participação do povo no exercício do poder, reaÀUPDQGRTXHDGHPRFUDFLDpXPJRYHUQRGRSRYRSHORSRYRHSDUDRSRYR$YRQ-
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WDGHSRSXODUFRQVWLWXLDVVLPIXQGDPHQWRSDUDRH[HUFtFLRGDVIXQo}HVGR(VWDGR
Logo, o vínculo entre o povo e o poder é o eixo central da democracia, senGRDVREHUDQLDSRSXODUDVXDHVVrQFLD$ÀQDOpDWUDYpVGHODTXHDVRFLHGDGHH[SUHVVDVXDVDVSLUDo}HVHGHVHMRVEHPFRPRDIRUPDGHFRPRGHYHVHUFRQGX]LGDSRUVHXV
UHSUHVHQWDQWHVHOHLWRV$SDUWLFLSDomRGRSRYRQDWRPDGDGHGHFLV}HVSRGHVHGDU
GHWUrVIRUPDVDVDEHUGHPRFUDFLDGLUHWDGHPRFUDFLDLQGLUHWDRXUHSUHVHQWDWLYDH
democracia semidireta ou participativa.
A democracia direta é aquela em que o poder é exercido pelo próprio titular, o povo, sem qualquer interferência de intermediários. Esta forma de exercício
não se mostra viável hodiernamente, devido ao grande número de cidadãos e à complexidade da própria sociedade como um todo. Basta imaginar uma lei municipal
de uma cidade do porte da capital paulista, sendo a democracia direta, como reunir
WRGRVRVFLGDGmRVSDUDWRPDUXPDGHFLVmRHPFRQMXQWR"+DYHULDXPDGLÀFXOGDGH
hercúlea em harmonizar os diversos pontos de vista existentes nesta sociedade para
obter uma solução satisfatória a todos.
Na democracia indireta ou representativa o poder é exercido pelo povo através de seus representantes escolhidos e eleitos. Este tipo será mais debatido a seguir.
Já a democracia semidireta, adotada no Brasil, resulta da fusão dos dois
PRGHORVDQWHULRUHVDLQGLUHWDH[HUFLGDSHORVUHSUHVHQWDQWHVHOHLWRVHDGLUHWDTXH
se realiza através do plebiscito, referendo e iniciativa popular. As modernas sociedades são enormes e extremamente complexas, de forma que é impossível que o povo
GHOLEHUHGLUHWDPHQWHVREUHWRGDVDVTXHVW}HV3RURXWURODGRDFRPSOH[LGDGHVRFLDO
exige, do ponto de vista da legitimidade do poder, que a participação do povo na
WRPDGDGHGHFLV}HVQmRVHUHVWULQMDVRPHQWHjHVFROKDGRVUHSUHVHQWDQWHV$VVLP
os atributos da democracia direta conferem legitimidade ao regime, enquanto que a
GHPRFUDFLDLQGLUHWDEXVFDOKHFRQIHULUHÀFLrQFLD
Ainda sobre a democracia representativa, existem dois modelos de repreVHQWDomR D  RV GHQRPLQDGRV YLQFXODQWHV HP TXH R PDQGDWiULR DSHQDV H[HFXWD D
vontade de seus eleitores, agindo dentro dos limites do mandato recebido e b) manGDWROLYUHPRGHORDGRWDGRQR%UDVLOHPTXHKiXPDUHODomRGHFRQÀDQoDHQWUHR
mandante e o mandatário.
Interessante a questão sobre o mandato livre, principalmente, porque no
Brasil não existem garantias de que os agentes eleitos seguirão o programa polítiFRSDUWLGiULRMiTXHHOHVQmRWrPTXDOTXHUREULJDomRMXUtGLFDHPDFDWDULQVWUXo}HV
de seus eleitores e nem precisam prestar contas, juridicamente, perante eles. A presWDomRGHFRQWDVVyRFRUUHQDVHOHLo}HVVHJXLQWHVTXDQGRRSRYRSRUPHLRGRYRWR
aprova ou desaprova os políticos. Todavia, a Suprema Corte Brasileira (STF), no
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MXOJDPHQWRGRVPDQGDGRVGHVHJXUDQoDQH1HVWHVVHJXLX
o entendimento de que os mandatos pertencem aos partidos políticos e não ao representante eleito, ao povo ou ao eleitor. Isso porque a Constituição Federal/88 faz
UHIHUrQFLDH[SUHVVDjÀGHOLGDGHSDUWLGiULDFRPRFRQGLomRREMHWLYDGHHOHJLELOLGDGH
FRQIRUPHGLFomRGR$UW9
Segundo Bobbio (1987, p. 157-158), a democracia perfeita não é apenas formalmente democrática, mas também substancialmente. Ou seja, o Estado não deve
ser apenas democrático na forma, mas deve fornecer, além da igualdade jurídica,
formal, também a igualdade social e econômica, possibilitando de fato a igualdade
GHSDUWLFLSDomRDWRGRVRVFLGDGmRV $6$.85$S 
Existe uma ideia equivocada de que na forma popular de governo, as injustiças seriam reduzidas porque as pessoas lutariam por seus direitos (KANAVA1$*+S ,VVRQHPVHPSUHRFRUUHMiTXHPXLWDVSHVVRDVQmRWHPDFHVVR
aos canais políticos, justamente por estarem à margem da sociedade e não possuírem organização. Um exemplo disso é a questão do direito de voto aos presos proYLVyULRVQmRKiTXDOTXHUUHVWULomRDVXDSDUWLFLSDomRWRGDYLDHVWDQmRpJDUDQWLGD
SHOR(VWDGRSRUVHUHPLQYLVtYHLVSROtWLFRV %,7(1&2857S 
A democracia é a melhor forma de governo já experimentada na história
para o reconhecimento de direitos individuais e coletivos. Porém, ela não é imune
DFUtWLFDVSRLVDGLYLQL]DomRGDYRQWDGHSRSXODUDGLQkPLFDGDVUHODo}HVGHSRGHU
e a demagogia, entre outros, trazem inexoravelmente vários prejuízos, os quais são
ainda maiores quando analisados sob a ótica daqueles não representados pelas
PDLRULDVJRYHUQDPHQWDLV $/9(62/,9(,5$S 
&RQIRUPHHQXQFLD-RVp$IRQVRGD6LOYD S ´DGHPRFUDFLDQmR
WHPHDQWHVUHTXHUDSDUWLFLSDomRDPSODGRSRYRHGHVXDVRUJDQL]Do}HVGHEDVHQR
processo político e na ação governamental”. Portanto, faz-se necessário um resgate
GDGHPRFUDFLDHPTXHDSRSXODomRGHIDWRSDUWLFLSHGDVGHFLV}HVGRJRYHUQR
-UJHQ+DEHUPDVHPVXDWHRULDGDGHPRFUDFLDGHOLEHUDWLYDDERUGDXPD
das formas de exercício da democracia participativa, com ênfase à participação púEOLFDQDWRPDGDGDVGHFLV}HVSROtWLFDVHPXPSURFHVVRTXHVHGHQRPLQDGHOLEHUDomR
A deliberação consiste na participação na esfera pública através da argumentação racional. Os participantes devem estar dispostos a discutir os argumentos
HGDPHVPDIRUPDHVWDUHPDEHUWRVDPXGDUVXDVRSLQL}HVFUHQoDVHDo}HVHPIDFH
de determinados argumentos em sentido contrário, mas que sejam convincentes o
VXÀFLHQWHSDUDWDQWR6RPDGRDLVVRpLPSRUWDQWHTXHWRGDHVVDGLVFXVVmRVHIDoD
com base na argumentação racional e, em sendo um bom argumento, que tentem
convencer os demais, sempre com base em argumentos racionais e não com ameaças
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RXHQJDQDo}HV )$5(-2+13$648,12S 
O modelo de democracia habermasiana é procedimental porque se preoFXSDFRPRPRGRGHDOFDQoDUDOHJLWLPLGDGH %27(/+2S ([LVWHDQHcessidade em buscar um diálogo e debate no espaço público, sem que seja somente
a deliberação da maioria.
Quando os membros da sociedade se manifestam livremente, de maneira
UDFLRQDOHHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVDGHPRFUDFLDHIHWLYDPHQWHVHIRUWDOHFH'HVVD
forma, uma decisão fundamentada por argumentos racionais não causaria a exclusão dos grupos minoritários.
+iTXHVHUHFRUGDUTXHRFRQVHQVRQmRVLJQLÀFDXQDQLPLGDGHHVLPXP
conjunto mínimo de valores a que determinada sociedade concorde. O agir comuniFDWLYRGH+DEHUPDVpDGLVFXVVmRUDFLRQDOSDUDVHFKHJDUDHVWHFRQVHQVR
Para que a democracia deliberativa seja efetiva, é preciso que os membros
GDVRFLHGDGHSRVVDPDUJXPHQWDUQDHVIHUDS~EOLFDHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVDÀQDOTXDQGRWRGRVRVPHPEURVVmROLYUHVHLJXDLVDGHFLVmRÀQDOVHUiPDLVMXVWDH
democrática porque o melhor e mais racional argumento sobressaiu.
Infelizmente, a realidade de nosso país indica que não existe o gozo dos direitos fundamentais mínimos para permitir o acesso a uma deliberação pública de forma
SOHQD6HRVFLGDGmRVQmRVmROLYUHVHLJXDLVQmRH[LVWHPFRQGLo}HVSDUDDJLUUDFLRQDOPHQWHHQHPFRPRIXQGDPHQWDUWDLVRSLQL}HVDQWHRVGHPDLVPHPEURVGDVRFLHGDGH
É claro que a existência do direito universal de participar de uma decisão
SROtWLFDQmRTXHUGL]HUTXHLQH[LVWLUiH[FOXVmRQDWRPDGDGHGHFLV}HVSRLVEDVWDREservar o número de grupos sem representação política e que lutam por seus direitos
DWUDYpVGDVPtGLDVVRFLDLV6HJXQGR.DQDYDQJK SWUDGXomRQRVVD 
$VSHVVRDVWrPSRXFRSRGHUSROtWLFRRXLQÁXrQFLDHVmR
vencidas persistentemente pelo voto por grupos mais poderosos,
serão efetivamente marginalizados na política normal, apesar de
possuírem o direito formal de participar. Dadas as disparidades de
poder e riqueza na sociedade, ter o mesmo direito de participar não
VLJQLÀFD TXH DOJXpP VHMD UHDOPHQWH FDSD] GH SDUWLFLSDU GH IRUPD
HÀFD](VWDVGLVSDULGDGHVEHPFRPRRSHULJRGHH[FOXLUXPDPLQRria permanente, demonstram como o direito formal de participar e
direito efetivo a participar se distanciam.

3HRSOHZKRKDYHOLWWOHSROLWLFDOSRZHURULQÀXHQFHDQGDUHSHUVLVWHQWLO\RXWYRWHGE\PRUHSRZHUIXOJURXSVZLOO
H൵HFWLYHO\EHGLVHQIUDQFKLVHGLQQRUPDOSROLWLFVGHVSLWHWKHLUSRVVHVVLRQRIWKHIRUPDOULJKWWRSDUWLFLSDWH*LYHQWKH
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Mesmo que haja o direito formal de votar, associar-se e de reunir-se, existirá a possibilidade de marginalização e exclusão. Isso ocorrerá se tais grupos não
FRQVHJXLUHPRDSRLRQHFHVViULRRXPHVPRRUHFRQKHFLPHQWRGHVXDVUHLYLQGLFDo}HV
por serem considerados invisíveis políticos.
As políticas representativas normais criam um risco sistêmico, uma vez
que caso não se consiga apoio político ou os interesses não sejam representados por
um membro político, eles sequer serão analisados pelas casas legislativas.
Diante dessa realidade, uma possível solução seria encontrada no meio
GLJLWDOMiTXHDLQWHUQHWVHQGRXPDUHGHDEHUWDSRVVLELOLWDULDDVPDQLIHVWDo}HVHR
DFHVVRjVLQIRUPDo}HVGHIRUPDOLYUH2SUREOHPDGHH[FOXVmRGDVPLQRULDVSRGHULD
ser atenuado uma vez que neste meio virtual estes grupos poderiam dar visibilidade
jVVXDVUHLYLQGLFDo}HVFRPROLYUHVHLJXDLVGDIRUPDDSUHVHQWDGDSRU+DEHUPDV
2 Democracia digital?
Conforme visto na passagem anterior, a democracia pode se apresentar de
GLYHUVDVIRUPDVVHQGRXPGRVSDUkPHWURVSDUDFODVVLÀFiODRJUDXGHSDUWLFLSDomR
SRSXODUQDWRPDGDGDVGHFLV}HVJRYHUQDPHQWDLV
“Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político abstrato
H HVWiWLFR PDV p XP SURFHVVR GH DÀUPDomR GR SRYR H GH JDUDQWLD GRV GLUHLWRV
fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história” (SILVA, 2005, p.
125-26). Ela “constitui uma construção cultural que resulta da interação de diversos
fatores sociais, políticos, jurídicos e econômicos (...) de modo que cada povo deve
HQFRQWUDUVXDGHPRFUDFLDSRVVtYHOµ $/9(6S 
Assim, o povo brasileiro vem construindo a sua “democracia possível”,
tendo por norte o texto constitucional.
Além dos modelos de democracia já expostos, tem ganhado interesse aquilo
que se conhece por “democracia digital”, “democracia eletrônica”, “ciberdemocracia”,
´WHOHGHPRFUDFLDµ RX DLQGD ´GHPRFUDFLD YLUWXDOµ H ´HGHPRFUDF\µ HQWUH RXWUDV
GHQRPLQDo}HVDÀQV
Da mesma forma porque existem tantas nomenclaturas, não é fácil chegar
DXPFRQVHQVRVREUHVXDGHÀQLomR
A este ponto, acho que se pode sustentar com bastante
plausibilidade a tese de que a expressão “democracia digital” é
consideravelmente vazia e confusa até que se esclareça que ideia de
democracia a sustenta. É preciso, portanto, inquirir a cada militante
e a cada teórico da democracia digital o modelo ou a ênfase que
orienta a compreensão de democracia a que ele acrescenta o adjetivo
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“digital”. Em suma, DQWHVGHQRVSHUJXQWDUPRVVREUHRTXHVLJQLÀFD
propriamente o digital, convém considerarmos seriamente o que
“democracia” quer precisamente dizer, para aquele autor ou para
aquele sujeito político. E como há um número consideravelmente
grande de modelos de democracia e de ênfases democráticas
adotadas no mercado contemporâneo de ideias políticas, convém
sempre se perguntar, ante a caracterização da democracia digital,
“que democracia?”, “para quem?”, “com que propósito?”. (GOMES,
2007, p. 9, grifo nosso)

O mesmo autor chega a declarar que “não existem democracias digitais,
existem iniciativas e experiências digitais pró-democracia em Estados democráticos
UHDLVµ *20(6S 6HQGRDVVLPSDUD:LOVRQ*RPHV S 
A “democracia digital” (e outros verbetes concorrentes)
é, neste sentido, um expediente semântico empregado para referir-se
à experiência da internet e de dispositivos que lhe são compatíveis,
todos eles voltados para o incremento das potencialidades de
participação civil na condução dos negócios públicos.

Dessa forma, o presente trabalho vislumbra a democracia digital como um
UHIRUoRSDUDDGHPRFUDFLDPDLVHVSHFLÀFDPHQWHSDUDDGHPRFUDFLDGHOLEHUDWLYD
Esse estudo ganha relevância à medida que a pesquisa elaborada pelo
,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH 3HVTXLVD H (VWDWtVWLFD ,%*(  DSRQWRX TXH QR DQR GH 
PLOK}HVGHEUDVLOHLURVDFLPDGHDQRVGHLGDGH GDSRSXODomR WLQKDP
usado a internet, pelo menos uma vez, nos últimos três meses que antecederam ao
dia da entrevista. Diante disso, vê-se que hoje a internet já faz parte da vida de cerca
de metade dos brasileiros.
Isso se dá porque o meio eletrônico consegue concentrar uma ampla
gama de serviços, que de outra maneira, iriam requerer muito mais recursos,
deslocamentos, aparelhos e, principalmente, tempo, para se realizarem. Atualmente,
é possível adquirir desde imóveis até alimentos com um simples click do mouse ou
toque na touch-screen; entretenimento e conhecimento são acessíveis em questão de
segundos; bem como se pode conectar com qualquer pessoa, a qualquer hora e de
qualquer lugar.
$VSRVVLELOLGDGHVDVVLPVmRLQÀQLWDVUD]mRSHODTXDO´RVPHLRVHPRGRV
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da discussão política livre, aberta e espraiada mediante computadores” são objetos
de encanto para os democratas deliberacionistas, ao mesmo tempo em que também
lhes causam certa decepção (GOMES, 2007, p. 5). Por ora, vamos nos atentar apenas
aos aspectos positivos.
Conforme já adiantado anteriormente, o meio virtual pode funcionar como
um espaço público por excelência, onde a liberdade comunicativa consiga se desenvolver de forma livre, nos moldes idealizados pela teoria habermasiana.
Primeiramente, portanto, cabe analisar o que seria a esfera pública. Para
+DEHUPDVHODVHFDUDFWHUL]DDWUDYpVGHVHXVKRUL]RQWHVDEHUWRVSHUPHiYHLVHGHVlocáveis, e assim, em seu interior, encontram-se todos aqueles que agem de forma
FRPXQLFDWLYDRVTXDLVHVWDEHOHFHPUHODo}HVLQWHUSHVVRDLVHWRPDPSRVLo}HVSHUDQWH
a fala uns dos outros. O espaço público, portanto, “está aberto para parceiros potenciais do diálogo, que se encontram presentes ou que poderiam vir a se juntar”
+$%(50$6S 
Em suma, o espaço público é o locus do debate público,
em que há o entrelaçamento dos diversos atores sociais, em busca de
processos e formação democrática da opinião pública e da vontade
política coletiva, de um lado e, de outro turno, a vinculação a um
projeto de práxis democrática radical. (...) Por isso é que na esfera
S~EOLFD DV PDQLIHVWDo}HV GRV GLYHUVRV DWRUHV VRFLDLV VmR HIHWXDGDV
em conformidade com temas e tomadas de posição a favor ou contra.
%27(/+2S

Assim sendo, a esfera pública consiste em um “sistema de alarme dotado
de sensores especializados, estando, todavia, perceptíveis aos problemas existentes
no âmbito de toda a sociedade”, que “deve reforçar a pressão exercida pelos problePDVQmRSRGHQGROLPLWDUVHDVRPHQWHLGHQWLÀFiORVµGHWDOPRGRTXHRHVSDoRS~blico serve para tematizar os problemas e permitir sua discussão pelos interessados
%27(/+2S 
Nesse diapasão, a internet seria uma esfera pública, à medida que ela proSRUFLRQH DRV FLGDGmRV LQVHULUHP QD DUHQD GHOLEHUDWLYD DV TXHVW}HV TXH OKHV LQWHUHVVHPDÀPGHTXHSRVVDPWUDYDUGLVFXVV}HVHDRÀQDODOFDQFHPDXPFRQVHQVRSDXWDGRDSHQDVSHORPHOKRUDUJXPHQWR´$,QWHUQHWS}HDVSHVVRDVHPFRQWDWR
QXPDiJRUDS~EOLFDSDUDH[SUHVVDUVXDVLQTXLHWDo}HVHSDUWLOKDUVXDVHVSHUDQoDVµ
&$67(//6S 
O meio digital é bastante interessante nesse sentido porque, em tese, permite a participação de qualquer indivíduo, a qualquer instante, de qualquer lugar, potenFLDOL]DQGRDVVLPDGHPRFUDFLDGLUHWDTXHFRPRMiDÀUPDGRHQFRQWUDREVWiFXORVQR
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elevado número populacional e falta de tempo hábil para oitiva de cada um.
Wilson Gomes (2005, p. 218) sintetiza as esperanças envolvendo a internet
HDSDUWLFLSDomRSROtWLFDFLYLO
a. A internet permitiria resolver o problema da participação
do público na política que afeta as democracias representativas liberais
contemporâneas, pois tornaria esta participação mais fácil, mais ágil
e mais conveniente (confortável, também). Isso é particularmente
importante em tempos de sociedade civil desorganizada e desmobilizada
ou de cidadania sem sociedade;
b. a internet permitiria uma relação sem intermediários
HQWUHDHVIHUDFLYLOHDHVIHUDSROtWLFDEORTXHDQGRDVLQÁXrQFLDVGDHVIHUD
econômica e, sobretudo, das indústrias do entretenimento, da cultura
H GD LQIRUPDomR GH PDVVD TXH QHVVH PRPHQWR FRQWURODP R ÁX[R GD
informação política;
c. a internet permitiria que a esfera civil não fosse apenas
R FRQVXPLGRU GH LQIRUPDomR SROtWLFD RX LPSHGLULD TXH R ÁX[R GD
comunicação política fosse unidirecional, com um vetor que normalmente
YDLGDHVIHUDSROtWLFDSDUDDHVIHUDFLYLO3RUÀPDLQWHUQHWUHSUHVHQWDULDD
possibilidade de que a esfera civil produzisse informação política para o
seu próprio consumo e para o provimento da sua decisão.

A título de ilustração, um mecanismo democrático na rede seriam as conVXOWDVRQOLQHTXHVHJXQGR'DQLOR5RWKEHUJ S 
são formas de construção compartilhada de diretrizes
GH SROtWLFDV S~EOLFDV H OHJLVODo}HV 8P GDGR VHWRU JRYHUQDPHQWDO
submete uma versão inicial do texto sob consulta pela internet,
e indivíduos e setores podem se manifestar sobre cada aspecto
SURSRVWR LQGLFDU D QHFHVVLGDGH GH PXGDQoDV MXVWLÀFDU R SRUTXr
GDV VXJHVW}HV FRQKHFHU DV FRQWULEXLo}HV GH RXWURV SDUWLFLSDQWHV
UHYHUVHXVFRQFHLWRVDSyVGHVFREULUDVSRVLo}HVDOKHLDVFRPELQDUVH
FRPRXWURVSDUDFRQMXQWDPHQWHSURSRUDOWHUDo}HVHQÀPSDUWLFLSDU
ativamente da política.

Outra ferramenta online desenvolvida em prol da democracia é o “Portal
da transparência”, que se trata de “uma iniciativa da Controladoria-Geral da União
&*8 ODQoDGDHPQRYHPEURGHSDUDDVVHJXUDUDERDHFRUUHWDDSOLFDomRGRV
recursos públicos”, cujo “objetivo é aumentar a transparência da gestão pública, permitindo que o cidadão acompanhe como o dinheiro público está sendo utilizado e
DMXGHDÀVFDOL]DUµ5.
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,VVRSRUTXHRH[HUFtFLRGDGHPRFUDFLDQmRVLJQLÀFDDSHQDVYRWDUHVHUYRtado, ou elaborar leis. A democracia requer compromisso e dedicação do povo, que
deve estar a par da situação de seu país, por exemplo, no tocante à aplicação de seus
impostos, para aí sim poder exigir mudanças no cenário político. Em outras palavras, não se pode pretender remediar, sem antes ter sido feito uma profunda análise
e diagnóstico.
Nesse sentido, preciosa é a justiça do governo para a implementação dessa
SODWDIRUPD &*8RQOLQH 
O Governo brasileiro acredita que a transparência é o
melhor antídoto contra corrupção, dado que ela é mais um mecanismo
indutor de que os gestores públicos ajam com responsabilidade e
SHUPLWHTXHDVRFLHGDGHFRPLQIRUPDo}HVFRODERUHFRPRFRQWUROH
GDVDo}HVGHVHXVJRYHUQDQWHVQRLQWXLWRGHFKHFDUVHRVUHFXUVRV
públicos estão sendo usados como deveriam.

No entanto, é “improvável, senão impossível, que os mecanismos da inforPiWLFDFRQGX]DPjGHPRFUDFLDGLUHWDXPDYH]TXHDGLÀFXOGDGHGHVVDWUDQVIRUPDomRQmRHVWiQDWHFQRORJLDPDVQDFRQMXQWXUDVRFLDOµ /$5$S
+pOLR &H]DU /DUD  S   DSUHVHQWD TXDWUR UD]}HV SHODV TXDLV D
GHPRFUDFLDGLUHWDQmRSRGHVHUHDOL]DUSULPHLURSRUTXHPXLWDVGHFLV}HVWRPDGDV
e leis instituídas, mesmo em regimes democráticos, acabam sendo impopulares; é
dizer, às vezes, a melhor escolha para a nação não corresponde à vontade do povo
em geral. Segundo, o povo, em geral, não é capaz de discutir os negócios públicos.
Isso porque diversos assuntos exigem o domínio de várias áreas do conhecimento,
além de tempo e dedicação para o entendimento da questão e vislumbre de uma
possível solução, por exemplo, não é qualquer cidadão que poderia criar leis sobre o
PHLRDPELHQWHDÀPGHSURWHJHUDIDXQDGHXPGHWHUPLQDGRODJR7HUFHLURDVSHVsoas desenvolveram uma apatia, um grande descaso com a política, interessando-se
apenas por aquilo que a mídia lhe diz que deveria dispensar atenção. Quarto, certas
GHFLV}HVSROtWLFDV TXH GHYHPVHU WRPDGDVFRPDJLOLGDGH R TXH LPSRVVLELOLWDULD D
ampla discussão e votação, mesmo em se pensando em nível municipal.
Mas não é só isso. O próprio uso da internet já encontra empecilhos por
VL PHVPR D SURSRVWD GHPRFUiWLFD VXJHUH TXH D SDUWLFLSDomR SROtWLFD HOHWU{QLFD
seria acessível a qualquer cidadão, no entanto, consoante já referido, metade dos
brasileiros ainda não possui acesso a essa ferramenta. Nesse cenário, o modelo
deliberativo habermasiano já não seria possível, tendo em vista que nem todos
poderiam agir como livres e iguais, já que a primeira desigualdade seria a falta de
acesso à internet para muitos.
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&RQIRUPHHQXQFLD9DOpULD0DUFRQGHV S 
Apesar de as tecnologias digitais abrirem espaço a novos
emissores, sua lógica é seletiva, competitiva, individualista e envolve
formas de exclusão não só econômicas, mas também cognitivas,
FRODERUDQGR SDUD TXH DV UHODo}HV VRFLDLV VLJDP DVVLPpWULFDV WDQWR
ou mais em comparação aos meios de comunicação de massa. As
FRQGLo}HV GH DFHVVR D HVVDV WHFQRORJLDV SRU HVWDUHP GLUHWDPHQWH
submetidas à lógica econômica, potencializam as diferenças de
classe e geram mais exclusão.

Veja-se, assim, que essas tecnologias, muitas vezes, ao invés de franquear a
participação de todos, pode acabar segregando ainda mais. Isso porque, embora perPLWDPTXHPDLVRSLQL}HVVHMDPH[SUHVVDVSRVVLELOLWDQGRDFLUFXODomRGHXPPDLRU
Q~PHUR GH LQIRUPDo}HV LQFOXVLYH RULXQGDV GH IRQWHV PDLV GLYHUVDV DLQGD DVVLP
talvez mesmo em razão desse grande volume, apenas algumas vozes conseguem
ressoar mais alto, enquanto outras continuarão sem eco, ou até mesmo, sem meios
de nem mesmo poder se manifestar perante os demais.
Entretanto,
+i SRXFD HYLGrQFLD GH TXH R DFHVVR PDLV DPSOR jV
tecnologias irá, por si só e sem mais, expandir o interesse pelas
TXHVW}HV SROtWLFDV VLPSOHVPHQWH SRUTXH XPD SDUFHOD PDLRU GR
público tem chances de participar. Ao invés disso, estudos recentes
têm mostrado que os principais obstáculos para a realização da
SROtWLFD GHOLEHUDWLYD D TXDO SUHVVXS}H XPD UHVROXomR GLVFXUVLYD
de problemas afetando o interesse comum, advêm geralmente de
uma forma de apatia política, e não de empecilhos à liberdade de
expressão ou de comunicação (MAIA 2000, p. 7-8).
Na verdade, pesquisas sugerem que a esfera política virtual
GHDOJXPDPDQHLUDUHÁHWHDSROtWLFDWUDGLFLRQDOVHUYLQGRVLPSOHVPHQWH
como um espaço adicional para a expressão da política mais do que
como um reformador radical do pensamento e das estruturas políticas.
Além disso, nem toda informação política na internet é democrática,
liberal ou promove democracia. (GOMES, 2005, p. 221)

O cerne do problema, destarte, não estaria localizado no fato de que o princípio da universalidade (erigido como um dos princípios para a governança e uso da
internet6) não vem se realizando a contento, tendo em vista que muitos brasileiros
A
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DLQGDHVWmRGHVFRQHFWDGRVSULQFLSDOPHQWHSRUUD]}HVHFRQ{PLFDV,VVRSRUTXH
Importa ressaltar por último que o computador não
UHSUHVHQWD XP ÀP HP VL PHVPR (VWi HOH OLJDGR j ´DWLYLGDGH
PHLRµ QmR j ´DWLYLGDGHÀPµ $LQGD TXH SUHVHQWH HP WRGDV DV
áreas do conhecimento, a computação é basicamente utilizada para
DXPHQWDUDHÀFLrQFLDDSURGXWLYLGDGHRFRQWUROHHDRUJDQL]DomR
É ela uma ferramenta potencializadora e facilitadora das atividades
do ser humano, mas não formadora. A formação do cidadão ativo
não depende do computador ou da internet, mas do incentivo à
participação política e, fundamentalmente, da educação. (LARA,
S

A Internet aumenta as possibilidades de informação e controle democrático
VREUHDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLVHQRORQJRSUD]RpSRVVtYHOTXHVHXXVRFRQGX]DD
uma renovação da democracia deliberativa local e a formas de governo mundial mais
HÀFD]HVGRTXHDVDWXDLV7RGDYLDQDGDGLVVRDFRQWHFHUiVHPXPFRPSURPHWLPHQWR
ativo dos cidadãos, pois a tecnologia limita-se a abrir possibilidades, as quais
somente podem ser concretizadas mediante a atuação das pessoas. (MARCONDES,
2011, p. 118)
Portanto, é de extrema importância e urgência, que as pessoas se
HPSHQKHPHPSUROGDGHPRFUDFLD1mREDVWDMXVWLÀFDURGHVSHUGtFLRGRSRWHQFLDO
democrático da internet com a alegação de que o princípio da universalidade não se
efetiva a contento, colocando toda a responsabilidade nas mãos do Estado, que falha
em garantir a igualdade de acesso a todos os seus cidadãos.
O Estado tem a forma democrática, mas quem exerce a democracia e deve
cuidar para que ela seja do povo, pelo povo e para o povo, é, por óbvio, o próprio povo.
Nesse ponto, interessante apontar brevemente como o Estado se relaciona
FRPDLQWHUQHW
O termo e-government – governo eletrônico – nasceu
nos anos 90, ligado ao surgimento das TIC´s e à necessidade de
PRGHUQL]DomR DGPLQLVWUDWLYD PDLV ÁH[tYHO PHQRV KLHUiUTXLFD
H PHQRV FRPSDUWLPHQWDGD PDLV HÀFD] H WUDQVSDUHQWH  GLDQWH
do modelo administrativo tradicional weberiano (hierárquico
e clientelista). As tecnologias facilitariam a transparência
DGPLQLVWUDWLYD D SUHVWDomR GH FRQWDV D HÀFLrQFLD GH SUHVWDomR GH
VHUYLoRV j FLGDGDQLD H SRVVLELOLWDULDP DV WUDQVDo}HV YLUWXDLV &RP
ele, vieram novas formas de relação ente governos e cidadãos e de
FRPXQLFDomRHQWUHFLGDGmRVHDGPLQLVWUDo}HV2VFLGDGmRVSDVVDP
DDFHVVDUHVVDVLQIRUPDo}HVHVHUYLoRVS~EOLFRVIDFLOLWDQGRDJHVWmR
JRYHUQDPHQWDO 0$5&21'(6S
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Assim, o governo eletrônico tende a buscar a interação com o cidadão,
a melhoria da própria gestão interna, bem como a integração com parceiros e
fornecedores. O Estado depende dos seus cidadãos para existir e, assim, procura
meios de interagir com eles, mas estes não podem se posicionar como meros sujeitos
passivos dessa relação.
É dizer, a sociedade civil deve fazer valer o seu papel de agente democrático.
1R PHLR HOHWU{QLFR DV LQIRUPDo}HV HVWmR GLVSRQtYHLV D TXHP WHQKD LQWHUHVVH HP
buscá-las, o que não é tarefa fácil, tendo em vista seu grande volume, em meio a
WDQWDVGLVWUDo}HVHGHVLQIRUPDo}HVTXHDLQWHUQHWWUD]
O indivíduo torna-se cidadão pela educação. Ninguém
nasce cidadão. É necessário formar-se para ser cidadão. Atualmente,
FRQWXGR VDEHVH TXH D PDLRULD QmR WHP FRQGLo}HV SDUD H[HUFHU
VXD FLGDGDQLD QD UHGH DLQGD TXH WHQKD PXLWDV YH]HV FRQGLo}HV
de passar uma ou duas horas navegando em sites de jogos e redes
VRFLDLV 0$5&21'(6S

Nesses termos, é preciso que o brasileiro se reeduque para deixar de
ser mero consumidor na internet, para passar a ser cidadão consciente, agente da
democracia. Diante disso, uma das formas de se exercer essa participação mais ativa
do cidadão se dá pelas inciativas da sociedade civil de democracia digital.
Graça Penha Nascimento Rosetto e Rodrigo Carreiro, em pesquisa
UHDOL]DGDQRDQRGHYLVOXPEUDUDPDH[LVWrQFLDQR%UDVLOGHLQLFLDWLYDVGHVVH
WHRUDVTXDLVHOHVGLYLGLUDPHPVHWHFDWHJRULDV PRQLWRUDPHQWRGHFRQVWDREUDV
HSROtWLFDV DFRPSDQKDPHQWRGRVUHSUHVHQWDQWHV LQIRUPDomRHHGXFDomRSDUD
FLGDGDQLD   SDUWLFLSDomR   H[SUHVVmR GH UHLYLQGLFDomR FLYLO   GHOLEHUDomR H  
direitos e acesso à justiça.
O maior número de atividades se concentrou nas propostas voltadas ao
acompanhamento dos representantes, sendo elas de grande valia para superação da
crise de legitimidade do sistema representativo, já que esse tipo de informação tende
a auxiliar no exercício do voto consciente.
Conforme já apontado anteriormente, parte do problema decorre do
sistema de mandato livre, que permite aos cidadãos exercerem sua cidadania tão
somente diante das urnas (e o fazendo apenas pelo fato de que esse exercício aqui é
REULJDWyULRRTXHQmROKHVGHL[DDOWHUQDWLYD VHPÀVFDOL]DUQRSHUtRGRVHJXLQWHD
atuação daqueles que elegeu, nem mesmo acompanhar, de forma crítica, os rumos
que tomam o seu país.
Infelizmente, na pesquisa acima mencionada só se encontrou uma iniciativa
YROWDGDSDUDDGHOLEHUDomRQRPHLRGLJLWDODSODWDIRUPD´9RWHQD:HEµTXH´pXP
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site de engajamento cívico apartidário que apresenta, de forma simples e resumida,
os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional”, no qual “qualquer pessoa
pode votar contra ou a favor das propostas e dar a sua opinião”, sendo os resultados
dessa participação popular, posteriormente, encaminhados ao Congresso Nacional7.
Sobre essa ferramenta, Ricardo Fabrino Mendonça e Marcus Abílio Pereira
desenvolveram interessante estudo intitulado “Democracia digital e deliberação
RQOLQH XP HVWXGR GH FDVR VREUH R 9RWHQD:HEµ (QWUH RXWURV DSRQWDPHQWRV HOHV
sugerem a mudança de nomenclatura da área dos “comentários” para “fórum”,
DOpPGHXPDSDUWLFLSDomRPDLVHIHWLYDGHPRGHUDGRUHVSDUDIRPHQWDUDVGLVFXVV}HV
apresentação de argumentos favoráveis e contrários a cada projeto de lei, além da
LQVHUomRGHGHSXWDGRVHVHQDGRUHVQDSODWDIRUPD S 6mRPXGDQoDV
pequenas e possíveis, mas que poderiam fazer toda a diferença para potencializar o
alcance de uma ferramenta tão oportuna.
Com essa mesma perspectiva de esperança de mudanças para melhor,
9DOpULD 0DUFRQGHV  S   SURS}H DOJXPDV IRUPDV GH VH IRUWDOHFHU D
GHPRFUDFLD
Em linhas gerais, entende-se que o fortalecimento da
GHPRFUDFLDHGRVSURFHVVRVGHPRFUiWLFRVHVWiHPWRUQDUFRQÀiYHLV
H pWLFDV DV LQVWLWXLo}HV SROtWLFDV HP DSHUIHLoRDU H DPSOLDU D
representatividade de forma que abranja grupos excluídos; voltar
a política ao bem comum e geral; investir na educação; estimular
D SDUWLFLSDomR SRSXODU WRUQDU WUDQVSDUHQWHV DV Do}HV SROtWLFDV
PHOKRUDU RV FDQDLV GH FRPXQLFDomR HQWUH LQVWLWXLo}HV SROtWLFDV
e cidadãos, além dos próprios sistemas de mídias, utilizando as
tecnologias da comunicação e informação como instrumentos
facilitadores desse processo, não esperando delas mudanças ou
IXQo}HVTXHREYLDPHQWHFDEHPDRKRPHPSROtWLFR7UDWDVHDLQGD
GH PHOKRUDU R SRGHU UHSUHVHQWDWLYR HOHLWR SRU PHLR GH HOHLo}HV
competitivas entre partidos, de educar e capacitar a cidadania,
de potencializar a democracia participativa e os mecanismos de
FRQWUROHHÀVFDOL]DomRGRSRGHUOHJLWLPDPHQWHFRQVWLWXtGR

$VVLPVHQGRDSHVDUGHWRGDVDVGLÀFXOGDGHVHQFRQWUDGDVHPVHLPSOHPHQtar a democracia digital, ela ainda é um ideal que vale a pena perseguir. Não se pode
abandonar tudo que já foi construído até agora, não havendo razão para se desistir da
democracia representativa ou da democracia direta, ou mesmo, desistir da democracia em si. Como de costume, a solução para os problemas é a educação, no presente
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caso, a educação voltada para a cidadania. Não basta que o povo deixe de ser iletrado
e possa ler e escrever no ambiente digital, mas é imprescindível que ele se reeduque e
se conscientize de seu importante papel na realização do Estado democrático.
Conclusão
A utilização dos meios eletrônicos através da internet é uma realidade da
VRFLHGDGHKRGLHUQDHQmRKiFRPRQHJDUVXDSUHVHQoDQRVODUHVEUDVLOHLURV+iXP
grande potencial a ser explorado através desse meio virtual, não como forma de
substituir o modelo democrático representativo atual, mas como mais um aliado
para ampliar a participação da população na condução da coisa pública.
A democracia representativa não se efetiva em sua plenitude, por inúmeURVPRWLYRVWDLVFRPROHLVHGHFLV}HVWRPDGDVSHOROHJLVODWLYRVmRLPSRSXODUHVSRU
onerarem a sociedade; pelo fato do povo brasileiro ser apático com relação aos assuntos políticos, seja por desânimo, seja por apatia e descrença; na falta de conhecimento da própria sociedade.
Desta forma, a democracia virtual possibilita o acesso pela população das
LQIRUPDo}HVHIDFLOLWDULDRFRQWUROHGDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLV$VLQLFLDWLYDVVmRWtmidas, mas têm surtido efeitos, ainda que de forma modesta, como é o Portal da
WUDQVSDUrQFLDSRUPHLRGRTXDORVFLGDGmRVWrPFRQGLo}HVGHÀVFDOL]DUDDSOLFDomR
do dinheiro público, o que tem permitido que se façam denúncias acerca das irregularidades encontradas.
O Estado brasileiro tem a forma democrática, entretanto, conforme o parágrafo único do artigo primeiro da Constituição da República de 1988, é o povo quem
o exerce e deve cuidar para que isso se legitime, por meio de sua ampla participação
WDQWRQDVGHFLV}HVTXDQWRQRFRQWUROHGDVDo}HVJRYHUQDPHQWDLV(RXVRGRVPHLRV
eletrônicos pode viabilizar o resgate do espírito cívico da população, dar voz aos
grupos minoritários para que façam valer seus direitos, efetivando assim, de forma
plena a democracia representativa, de forma livre e igualitária, tal qual idealizado
SRU-UJHQ+DEHUPDV
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