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RESUMO
Diante da grande diversidade de oportunidades para a participação política via internet, a
pesquisa que aqui se apresenta parte do questionamento sobre quais são as circunstâncias
em que as pessoas efetivamente participam. As consultas online foram estrategicamente
escolhidas como objeto desta pesquisa por se tratar de um dos projetos de democracia
digital que mais ocorrem em todo o mundo. O objetivo da pesquisa é entender as
circunstâncias e as condições em que a sociedade, com sua multiplicidade de atores,
participa de processos consultivos conduzidos pela internet. A amostra foi composta por
todas as consultas online realizadas ao longo de 2015 pelos governos federais do Brasil
(n = 481) e dos Estados Unidos (n = 2544), totalizando 3.025 casos. As consultas foram
categorizadas, para os dois contextos nacionais, quanto ao nome e área de atuação do
órgão promotor, algumas características estruturais das plataformas, o número de
comentários recebidos, e as datas de abertura e fechamento para o recebimento de
comentários. Entre outros elementos, foram estudados a distribuição da ocorrência de
consultas entre os órgãos e áreas de atuação destes e o volume de participação entre os
diferentes órgãos e áreas. Os resultados indicam que: a) a ocorrência de consultas pode
ser explicada pela área de atuação do órgão que a promove, indicando a importância dos
elementos político-administrativos na realização ou não de consultas; b) o número de
comentários recebidos é explicado pelo tema da consulta, indicando que as redes
temáticas – atores, estratégias e discursos – ajudam a entender o modo como se processa
a participação por meio da internet; c) em que pese as possibilidades tecnológicas, o
engajamento político online não é constante ao longo do ano; por fim, a pesquisa também
encontrou indicativos de que d) as notícias publicadas sobre as consultas podem servir
como indicadores para os casos que receberam maior número de comentários. Para a
discussão teórica do problema da experiência política mediada pelos meios de
comunicação, foi feita uma revisão das bibliografias que tratam de esfera pública &
comunicação e democracia digital.
Palavras-Chave: Consultas Online. Democracia Digital. Participação Online.
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ABSTRACT
Given the great diversity of opportunities for political participation via the Internet, the
research presented here starts from the question about the circumstances in which people
actually participate. The online consultations were strategically chosen as research object
because they are one of the most digital democracy projects that occur all over the world.
The research problem is to understand the circumstances and conditions under which
society, with its multiplicity of actors, participates in consultative processes conducted
through the Internet. The sample consisted of all online consultations conducted during
2015 by the federal governments of Brazil (n = 481) and the United States (n = 2544),
3,025 cases in total. The consultations were categorized for the two national contexts
regarding the name and activity area of the promoter agency, some structural
characteristics of the platforms, the number of comments received, and the opening and
closing dates for receiving comments. Among other elements, the distribution of
consultations occurrence among the agencies and their areas of action and the
participation volume between the different agencies and areas was studied. The results
indicate that: a) the occurrence of consultations can be explained by the activity area of
the organ that promotes it, indicating the importance of the political-administrative
elements in the accomplishment or not of consultations; b) the number of comments
received is explained by the consultation theme, which indicates that the thematic
networks - actors, strategies and speeches - help to understand the way in which
participation occurs through the internet; c) in spite of technological possibilities, online
political engagement is not constant throughout the year; finally, the research also found
that d) published news reports on consultations is important to understand participation
through these mechanisms or at least those that received the most comments. With regard
to the theoretical discussion about the mediated political experience, a review of
bibliographies dealing with Public Sphere & Communication and Digital Democracy was
carried out.
Keywords: Online Consultations. Digital Democracy. Online Participation.
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Introdução
A democracia não está bem1. A lista dos problemas não resolvidos, das
expectativas não atendidas e das deficiências sistêmicas, no Brasil e ao redor do mundo,
parece aumentar a cada publicação. Porém, dizer simplesmente que a democracia está em
crise é não reconhecer a democracia como um modo de governo que está em constante
transformação e, portanto, que crises de vários tipos e extensões são observadas ao longo
da história e são facilmente previsíveis para o futuro, à medida que novos desafios se
impõem diante das sociedades (BOBBIO, 1997, 2011; GOMES, 2005). Norberto Bobbio
(1997) sintetiza o paradoxo nas seguintes palavras: “a democracia não goza no mundo de
ótima saúde, como de resto jamais gozou no passado, mas não está à beira do túmulo” (p.
10)2.
Gomes (2005) observa que o diagnóstico de crise diz respeito ao “sistema de
práticas, instituições e valores da política contemporânea à medida que se constata a sua
distância de um padrão de democracia considerado ideal” (p. 58)3. A discussão de déficits,
insuficiências, crises ou equivalentes precisa, na medida do possível, especificar o
problema a partir de um fundo normativo. As instituições e seus procedimentos, os
cidadãos e sua cultura política enfrentam problemas em toda parte, não estão bem por
diferentes causas que devem ser precisamente identificadas e discutidas. A democracia
não está acabada, isto é, não deixou de existir, nem muito menos está pronta.
Pode-se observar como nunca a propagação dos valores e de práticas políticas que
reivindicam para si a alcunha de democracia. A democracia estaria, na verdade, em um

1

Para uma definição de democracia ver Bobbio (1997, p. 18-21), Dahl (2012) e Tilly (2013, p. 15-38).
Bobbio (1997) argumenta que, apesar dos muitos avanços, a democracia não cumpriu uma série de
promessas, algumas porque eram impossíveis de serem cumpridas, dado os constrangimentos da realidade
ou a falta de razoabilidade e outras porque encontraram “obstáculos imprevistos”. Entre as promessas não
cumpridas pela democracia, Bobbio (1997) enumera: “a sobrevivência do poder invisível, a permanência
das oligarquias, a supressão dos corpos intermediários, a revanche da representação dos interesses, a
participação interrompida, o cidadão não educado (ou mal-educado)” (p. 10). De todos os problemas o mais
deletério seria a permanência do chamado “poder invisível”, que é definido pelo autor como o exercício do
poder sem atender as demandas da publicidade e, portanto, sem o escrutínio dos cidadãos. A articulação do
“poder invisível” constrange, assim, a soberania popular.
3
No mesmo trabalho, Gomes (2005) faz um inventário dos sintomas da crise: “apatia dos eleitores, a
ausência de efetividade (disempowerment) da cidadania no que tange aos negócios públicos, o desinteresse
público na vida política, uma informação política distorcida ou excessivamente dependente dos meios de
massa, o baixo capital político da esfera civil, a desconexão entre sociedade política e esfera civil, a ausência
do mais elementar sentido de soberania popular e a desconfiança generalizada com respeito à sociedade
política” (p. 59).
2
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ponto alto da história. Nunca na história houve um número tão grande de democracias ao
redor do mundo (DAHL, 2012; GOMES, 2007; TILLY, 2013).
Esta tese procura abordar um dos problemas da experiência democrática
contemporânea: a desconexão entre a sociedade e as instituições encarregadas da tomada
da decisão4 (COLEMAN, 2012; GOMES, 2011, p. 25-26). Especificamente investiga
como a participação política online pode se configurar como possibilidade para a
aproximação entre estes dois entes. Este trabalho procura servir-se particularmente dos
estudos de Comunicação Política, nomeadamente na articulação entre uma leitura que
este campo faz do conceito de esfera pública e da literatura de Democracia Digital, isto
é, a vasta agenda que investiga as possibilidades de as tecnologias digitais fortalecerem
as democracias contemporâneas5.
Parte-se do pressuposto que, diante das muitas insatisfações com os processos de
tomada de decisão política e com seus resultados, os cidadãos, fundamento último da
legitimidade democrática, podem (e devem) atuar para a produção de soluções que
atendam as demandas e necessidades da própria comunidade política. Não se pretende
questionar o instituto da representação política, mas, antes, reconhecer a dificuldade de
representar interesses, preferências e valores de uma população dotada de grande
diversidade interna, assumir que representantes eleitos não podem esperar ter todas as
respostas para todos os desafios políticos, e que a experiência e o conhecimento dos
cidadãos são recursos necessários tanto para a qualidade epistêmica e o para bom senso
quanto para a legitimidade política da decisão (COLEMAN, 2012; DAHLBERG, 2009;
FEBER et. al., 2007; GOMES, 2005, 2011; HABERMAS, 2011; STEINER, 2012;
SHANE, 2012; KIES, NANZ, 2013).
Os defensores da participação argumentam pela construção de canais e
oportunidades para o recebimento de inputs do cidadão para além do pleito eleitoral de
tempos em tempos6. Sem a oportunidade de influenciar as decisões políticas que são
tomadas no intervalo entre eleições, haveria o risco de os direitos políticos da cidadania
O argumento de Gomes (2011) é enfático: “O sistema político contemporâneo tende, como se sabe, a se
desconectar da base civil da sociedade (da cidadania, em suma), exceto pelo episódio eleitoral, quando os
cidadãos entram com os votos e o sistema político provê o pessoal especializado para ser votado e escolhido
para constituir a esfera da representação política. [...] A excessiva autonomia do sistema político traz
consigo frequente e crescentemente uma (ilegítima) autonomia da esfera da decisão política, que controla
a forma institucional da comunidade política, que é o Estado, praticamente sem liame que a mantenha atada
e submetida ao controle daquele que desta comunidade deve ser o único soberano, o cidadão” (p.25-26).
5
Para uma justificativa dessa articulação, ver o tópico 2.3.3.
6
Para uma apresentação elegante desde argumento, ver Coleman (2012).
4
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serem limitados apenas à escolha do mandatário. O pressuposto é que a esfera civil é “o
âmbito vital da comunidade política democrática, única instância que realmente justifica
e legitima a própria democracia” (GOMES, 2011, p. 23). Sem uma submissão ao soberano
do estado democrático (o cidadão), as esferas de decisão política, institucionalizadas no
Estado, perderiam a legitimidade.
A conexão entre a sociedade e o Estado pode ser feita por mecanismos
institucionais – inovações democráticas (SMITH, 2009) – que canalizam a vontade da
cidadania, com diferentes graus e modos de influência, para a esfera de decisão política,
a exemplo do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei, dos conselhos gestores
de políticas públicas e do orçamento participativo, dentre outros mecanismos
caracterizados pela literatura internacional, como minipúblicos (AVRITZER, 2012;
BARROS, SAMPAIO, 2016; FUNG, 2006; VITALE, 2007). Mas também por
mecanismos informais os mais diversos, a exemplo de protestos, manifestações, o
jornalismo, discussões e embates ocorridos na esfera pública (MAIA, 2012,
MANSBRIDGE et al., 2012; DAHLBERG, 2012)7.
Neste contexto, a internet é vista como possibilidade para a participação política,
tanto em inovações democráticas, quanto na esfera pública, mediante a deliberação
pública e instrumentos de pressão política. Há muito existe um determinado discurso
segundo o qual a internet tem características adequadas para a participação democrática
ou, em uma perspectiva defensiva, não tem as mesmas características antidemocráticas
dos meios antecessores. Dentre as várias características apontadas pela literatura, poderia
citar: superação dos limites de tempo e espaço; extensão e qualidade das informações
online; conveniência e custo; facilidade e extensão de acesso; ausência de filtros ou
controles; interatividade e interação; e abertura para vozes minoritárias (DAHLGREN,
2009; GOMES, 2005, 2008, 2011; DI GENNARO, DUTTON, 2006). A expectativa é
que a internet pode servir como possibilidade de comunicação entre os cidadãos e os seus
representantes, uma vez que pode introduzir novas práticas, em sua dimensão
institucional e cultural, para fortalecer a participação política civil (COLEMAN, 2012;
DELIGIAOURI, 2013; LAZER et al., 2012).

7

Para uma defesa da possibilidade de integração entre os chamados minipúblicos e a esfera pública, ver
Sampaio & Barros (2011).
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A dúvida, contudo, é quanto à abertura destes mecanismos por parte do poder
público e do seu efetivo uso por parte da sociedade. A partir deste ponto, a presente
pesquisa se desenrola.

Objeto: as consultas públicas online
Entre as muitas iniciativas de democracia digital patrocinadas pelo Estado, uma
das mais frequentes e difundidas ao redor do mundo são as consultas online (KIES, 2013).
Um estudo que pretende entender de modo ampliado o emprego efetivo da internet por
parte de governos e sociedade, portanto, tem nas consultas online um objeto estratégico.
Neste contexto, a presente pesquisa tomou as consultas públicas online como objeto, para
examinar sobretudo a distribuição da ocorrência de consultas em diferentes países e o
modo como se processam o engajamento e a participação cidadã por meio delas.
Por consultas online (conhecidas na literatura de língua inglesa como online
consultation ou e-consultation) entende-se o emprego de tecnologias digitais de
comunicação, por parte da autoridade pública, para consultar os cidadãos a fim de
verificar as suas opiniões, vontades e posições acerca de uma questão (ou um conjunto
delas) de interesse público ou que diz respeito à gestão da coisa pública (MACNAMARA,
2010; SHANE, 2012).
As consultas, geralmente, tratam de questões sobre as quais o Estado precisa tomar
decisão, seja para a construção de leis, normas ou regulamentos, seja para a condução de
políticas públicas ou programas governamentais (MEDAGLIA, 2012). Grönlund (2003)
diz perceber as consultas online como um dos métodos mais promissores para a prática
de uma participação política democraticamente relevante, por propor um melhor
aproveitamento das tecnologias digitais de comunicação no processo democrático.
Acredito que, conforme a defesa de Shane (2012), um entendimento produtivo das
consultas online deve ir além de como consultas particulares influenciam ou não os
resultados de determinadas políticas públicas. É preciso considerar como as consultas
conseguem promover um fluxo alargado de comunicação entre a sociedade e o Estado,
entendendo-se o caráter dinâmico e multipolar dessa relação entre atores diversos. Atores
estes que podem que podem ser os cidadãos, considerados avulsos ou agrupados em
coletivos (em manifestações ou em organizações de advocacia de interesses), políticos e
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funcionários públicos, especialistas e profissionais, a Justiça e o Ministério Público, bem
como o jornalismo.

Justificativa

As consultas públicas online têm demonstrado, em repetidos casos, o potencial de
serem instrumentos eficientes para viabilizar a participação da sociedade no processo de
decisão política. De fato, trata-se de um mecanismo de participação online já
consideravelmente consolidado em escala global. Temos visto muitas experiências desde
o início dos anos 2000 e muitos países têm legislações e normas para disciplinar este tipo
de iniciativa, além de terem criado plataformas especializadas para a realização de
consultas. O emprego de consultas é recomendado até mesmo por organismos
internacionais tais como a OCDE e a ONU (COLEMAN et al., 2012; MACNAMARA,
2010; KIES; NANZ, 2013; SHANE, 2012; SHIPLEY; UTZ, 2012; WHYTE,
MACINTOSH, 2003).
Do ponto de vista do exercício da democracia, o estudo deste mecanismo se
justifica por conta da possibilidade de inclusão de mais atores no processo de tomada de
decisão (KIES; NANZ, 2013; SMITH, 2013). Há uma expectativa de que as consultas
online possam ser configuradas como um modo eficiente para que a sociedade influencie
o processo de decisão política. Do ponto de vista da governança e da administração
pública, as consultas online podem contribuir para decisões melhores, mais complexas e
qualificadas. Particularmente em um contexto em que as questões sobre as quais o Estado
precisa tomar decisão são muitas e difíceis, o que demanda mais dos legisladores e
gestores da coisa pública.
Em relação aos estudos de internet e democracia, este estudo traz contribuições
para um entendimento ampliado da ocorrência e do engajamento em consultas online.
Neste contexto, a pesquisa aqui apresentada se concretiza como uma possibilidade de
avançar no desenvolvimento de metodologias para o estudo de iniciativas digitais,
especialmente porque permite o estudo de uma grande quantidade de casos, dado que as
consultas são fartamente empregadas pela administração pública brasileira e de boa parte
dos países.
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Problema de pesquisa

O problema central da pesquisa é entender as circunstâncias e as condições em
que a sociedade, com sua multiplicidade de atores, participa de processos consultivos
conduzidos pela internet. Ao fim e ao cabo, espera-se entender as circunstâncias em que
a participação ocorre, em quais contextos as consultas online se configuram como um
mecanismo de conexão entre a sociedade e o Estado. É verdade que há mais de 20 anos
o campo de estudos da Democracia Digital tem se dedicado à pesquisa de inciativas de
participação política online, discutindo suas premissas, a oportunidade das iniciativas, a
influência no processo de tomada de decisão, entre outros temas (GOMES, 2017).
Contudo, com uma frequência muito grande essas pesquisas são realizadas a partir
do estudo de casos, particularmente aquela literatura produzida quando do nascimento do
campo, o que não permite que se perceba a distribuição da participação no conjunto das
oportunidades de participação existentes em um dado contexto. Para atender esta carência
e problematizar a participação online em um contexto mais amplo, a presente pesquisa
apresenta um estudo comparativo da participação em todas as consultas públicas online
realizadas ao longo de um ano no Brasil e nos Estados Unidos.
O objetivo é estudar a distribuição da participação nas consultas públicas online,
comparando os contextos nacionais (CARDOSO, LIANG, LAPA, 2013; LIJPHART,
1971; STROMER-GALLEY, WICHOWSKI, 2011). Mais do que estudar a dinâmica de
um caso, a presente pesquisa pode fornecer um quadro geral da participação online,
particularmente porque as consultas são um dos mecanismos de participação online mais
consolidados em todo o mundo.
Trata-se de uma estratégia para verificar também a capacidade de as iniciativas de
democracia digital se apresentarem como um instrumento cultural e politicamente
requisitado para a prática política cotidiana dos diferentes atores políticos de uma
sociedade como um todo. Neste processo, espera-se também coletar informações para
entender como a esfera pública contemporânea tem se apropriado desses mecanismos
para vocalizar suas demandas em direção às esferas decisórias do Estado. O objetivo foi
caracterizar a ocorrência de consultas e a distribuição dos comentários por órgãos
públicos e temas, ao longo do ano de 2015, no Brasil e nos Estados Unidos.
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Guia de leitura

Esta tese está estruturada em duas partes. A primeira faz uma revisão de literatura,
enquanto a segunda apresenta o estudo propriamente dito. A primeira parte orienta como
a análise dos dados é processada na segunda, enquanto a segunda orienta a primeira em
termos das revisões necessárias para a interpretação dos resultados.
O trabalho tem, ao todo, cinco capítulos. O primeiro propõe uma aproximação
entre as bibliografias sobre esfera pública e democracia digital, nomeadamente tenta
mapear algumas funções da democracia digital na esfera pública contemporânea. O
segundo capítulo é voltado especificamente para as consultas online, discutindo o
conceito e a ocorrência das consultas ao redor mundo, dando destaque para o modo como
se dá a participação por meio dessas iniciativas.
A segunda parte do trabalho começa com a apresentação da metodologia, cujo
propósito é, além de apresentar as variáveis e os métodos empregados, defender a
oportunidade e as contribuições de um estudo comparativo. O capítulo 4 apresenta
detalhadamente os resultados da pesquisa, enquanto o quinto e último capítulo discute os
resultados da pesquisa à luz dos argumentos da primeira parte do estudo, ao tempo que
também registra a limitações desta pesquisa, aponta possíveis caminhos a serem trilhados
por estudos futuros e, por fim, faz recomendações para governos e órgãos que porventura
queiram organizar consultas online.
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PARTE I
1. Por um modelo de esfera pública que compreenda a democracia
digital
O presente capítulo tem como propósito fazer uma aproximação, mesmo que
parcial, entre o conceito de esfera pública e a literatura de Democracia Digital, a fim de,
por um lado, desenhar um modelo de esfera pública que leve em conta possíveis ganhos
democráticos oriundos das iniciativas de democracia digital e, por outro lado, situar a
Democracia Digital em um cenário sócio-político complexo, nomeadamente que leve em
conta tanto a formação da vontade e das agendas políticas quanto a luta para influenciar
o sistema político.
O primeiro movimento do capítulo é para apresentar o conceito de esfera pública,
particularmente o de matriz habermasiana, seguido do delineamento do modo como a
esfera pública se estrutura contemporaneamente em articulação com os meios de
comunicação, destacando o papel do jornalismo. A esfera pública constituída tendo como
base material as redes digitais de comunicação é discutida na sequência.
O segundo tópico do capítulo, por sua vez, apresenta o conceito e as experiências
de democracia digital a partir de uma revisão de literatura, destacando o modo como esta
literatura tem registrado a conexão entre as iniciativas de participação e o processo de
tomada de decisão política.
Por fim, o último tópico apresenta e justifica uma possível cartografia das
iniciativas de democracia digital dentro de um modelo de esfera pública que a entende
como instância mediadora entre a sociedade e o Estado.
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1.1. A esfera pública: notas de uma leitura a partir da Comunicação Política
A discussão do conceito de esfera pública foi feita, preferencialmente, a partir da
obra do filósofo alemão Jürgen Habermas8 (1984, 1997, 1992), reconhecido como o autor
que trouxe contribuição mais significativa para este conceito (REESE-SCHÄFER, 2009),
mas recorreu-se também à profícua crítica ao conceito feita por Gomes (2008a, 2008b,
2008c) e outros autores brasileiros (MAIA, 2008; A. MARQUES, 2009; F. MARQUES,
2012), bem como também à literatura internacional que discute a obra habermasiana
(BENHABIB, 1992; CALHOUN, 1992; DAHLBERG, 2001; FRASER, 1992;
GARNHAM, 1992; REESE-SCHÄFER, 2009; STEINER, 2012). Mais adiante, no tópico
1.1.3, foi visitada a agenda que se constituiu inspirada pelo conceito de esfera pública,
dedicada ao estudo da internet, que podemos nomear como esfera pública online
(CORREIA, 2011; DAHLGREN, 2005, 2009; GOMES, 2008d; SPARKS, 2001;
BOHMAN, 2004).
O conceito de esfera pública apresenta importantes aparatos conceituais que
permitem um melhor entendimento das relações entre Estado e sociedade, com destaque
para a importância da comunicação no jogo de influência entre a esfera da cidadania e o
sistema político (GARNHAM, 1992; GOMES, 2008a). No próximo tópico, será discutido
justamente o processo de formação da vontade política e como ela é gestada, organizada
e encaminhada ao sistema político. No tópico seguinte, a relação entre os meios de
comunicação de massa e a constituição da esfera pública, bem como a contemporânea
formação de uma esfera de discussão pública dissociada da esfera de visibilidade pública,
conforme a formulação de Gomes (2008c). Para encerrar a discussão, o tópico 1.1.3
aborda a configuração da esfera pública nas redes digitais telemáticas, no fenômeno que
tem sido nominado como esfera pública online.

8

Ao trabalhar com o conceito de esfera pública preferencialmente a partir da matriz habermasiana, contudo,
não se perde de vista a existência de outras vertentes. Segundo Benhabib (1992) haveriam duas tradições
mais importantes dedicadas ao estudo do espaço público no pensamento ocidental, além da tradição que se
desenvolveu inspirada pelo trabalho do filósofo alemão Jürgen Habermas, que é nomeada como “espaço
público discursivo” (p. 73): a) a tradição representada pela filósofa Hannah Arendt, descrita pela autora
como um espaço comum para o exercício da virtude republicana ou cívica, b) a tradição liberal,
caracterizada pela autora como “legalista”.
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1.1.1. O papel de mediação da esfera pública: entre a formação da vontade política e a
conexão com o poder administrativo
O conceito de esfera pública é discutido por Habermas, inicialmente, em Mudança
Estrutural da Esfera Pública, obra concluída em 1961 como tese de habilitação à
docência universitária. A partir de um detalhado levantamento histórico do contexto
europeu, o autor descreve as estruturas da esfera pública burguesa como um espaço
comunicativo entre a esfera privada e o Estado absolutista. Esta esfera pública,
historicamente produto dos burgueses, “intermedia, através da opinião pública, o Estado
e as necessidades da sociedade” (HABERMAS, 2003, p. 46).
Nesta primeira obra, Habermas (2003) descreve a esfera pública como um
ambiente social estruturado pela troca pública de argumentos razoáveis e orientados para
a construção de entendimentos. Assim, a esfera pública deve ser um âmbito livre de
influências não-racionais e não-argumentativas, tais como dinheiro, força física ou classe
social. Os argumentos devem fundar-se apenas na força da razão. E a capacidade de fazer
uso público da razão (que envolve alguma capacidade de racionalidade e comunicação) é
considerada, então, uma condição para a admissão de participantes na esfera pública
(CALHOUN, 1996; DAHLBERG, 2001; HABERMAS, 2003; GOMES, 2008).
Esta obra apresenta crítica contundentes, de modo geral, aos meios de
comunicação e à cultura de massa e, em específico, ao jornalismo por seus efeitos nocivos
ao debate público. Com o desenvolvimento do capitalismo, a imprensa teria se
aproximado de interesses econômicos, de modo que a função de apresentação e embate
de razões teria sido prejudicada, apesar de que os jornais “fingiriam” servir aos interesses
públicos em busca por legitimidade e assentimento9 (HABERMAS, 2003).
Em Direito e Democracia, publicado em 1992, Habermas revisa o conceito e
entende os mass media como um elemento central na sociedade de massa, apesar de
muitas das

críticas

previamente apresentadas

continuarem

válidas.

Com

o

desenvolvimento de sua teoria, Habermas (2011) argumenta que a esfera pública se

Conforme explicado no trecho: “(...) o consenso fabricado não tem a sério muito em comum com a opinião
pública, com a concordância final após um laborioso processo de recíproca “Aufklärung”, pois o “interesse
geral”, à base do qual somente seria possível chegar a uma concordância racional de opiniões em
concorrência aberta, desapareceu exatamente à medida que interesses privados privilegiados a adotaram
para si a fim de se auto-representarem através da publicidade” (HABERMAS, 2003, p. 228-229). Segundo
o dicionário Michaelis, “Aufklärung” pode ser traduzido como esclarecimento, explicação, reconhecimento
ou iluminismo.
9
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reproduz através do agir comunicativo10. Agir comunicativamente implica orientar a
discussão rumo à construção cooperativa de um entendimento partilhado, o que teria
como extremo oposto a estratégia de discutir em função dos cálculos de sucesso para a
própria posição, sem efetivamente considerar as razões alheias. Habermas estabelece em
termos normativos que a opinião pública e a vontade geral devem ser formadas
discursivamente em um esforço coletivo como condição para a legitimidade.
A legitimidade do processo de produção de opinião, contudo, não tem
necessariamente relação com a influência sobre o sistema político. Não há quaisquer
garantias de que a opinião mais legítima de fato influencie o sistema político, apesar da
verificável legitimidade do procedimento (HABERMAS, 2011, p. 95)11. O procedimento
de produção da opinião pública, contudo, é um argumento que pode ser empregado no
trabalho constante da esfera pública que consiste em influenciar a esfera política.
Tem-se, pois, que a esfera pública atua como mediadora entre os problemas
sociais sofridos por “biografias particulares” e a esfera pública política, que é encarregada
de tomar providências. Em última instância, mesmo grupos e organizações que defendem
interesses particulares precisam convencer os outros na esfera pública para ganhar
legitimidade em sua agenda12, mesmo quando a agenda ainda tiver sido regulada pelo
Estado. De fato, Habermas (2011) observa que

diferentes campos políticos fizeram surgir redes complexas que se
interpõem entre administrações públicas e organizações privadas, grupos
de interesses, etc., que preenchem funções de coordenação em domínios
sociais carentes de regulação, porém intransparentes. [...] associações e
ligas que enfrentam os parlamentos e administrações, inclusive pelo
caminho da justiça, tematizando problemas sociais, colocando exigências

O conceito habermasiano de agir comunicativo “refere-se ao entendimento de sujeitos capazes de falar e
de agir” (REESE-SCHÄFER, 2009, p. 46). Habermas constrói este conceito em oposição ao agir
teleológico, isto é, orientado para um fim; ao agir normativo, isto é, as ações são orientadas por normas; e
o agir dramatúrgico, aquele se auto representa diante de um público. Pelo contrário, o agir comunicativo
demanda que os sujeitos relativizem as próprias opiniões e teses, dada a possibilidade de a validade ser
questionada por outros. Para mais detalhes, ver Reese-Schäfer (2009, p. 44-54).
11
“A “qualidade” de uma opinião pública constitui uma grandeza empírica, na medida em que ela se mede
por qualidades procedimentais de seu processo de criação. Vista pelo lado normativo, ela fundamenta uma
medida para a legitimidade da influência exercida por opiniões públicas sobre o sistema político.
Certamente, a influência fática e a influência legítima não coincidem, assim como não há coincidência entre
a legitimidade e a fé na legitimidade” (HABERMAS, 2011, p. 95).
12
Não que esta forma de ação seja a única possível, vide que os grupos de interesses por vezes atuem com
a estratégia de pressões diretas e localizadas (lobby) para ver os seus interesses atendidos pelo sistema
político.
10
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políticas, articulando interesses e necessidades e influenciando a
formulação de políticas ou projetos de lei (p. 88).

Nesta dinâmica, a esfera pública é mediadora, mas também filtro. O processo de
filtragem engendra uma disputa política entre a visibilidade e o esquecimento, entre a
deliberação e o silenciamento. Os argumentos precisam levar em conta uns aos outros,
mas também os valores e procedimentos das instituições estatais e sociais. Enfim, a
disputa política processada pela e na esfera pública produzem um tipo de poder
comunicativo que concorre com as corporações sociais e o capital, mas também com o
poder administrativo controlado pelos funcionários públicos13. Levando em conta esta
dinâmica de filtragem, Habermas define a esfera pública nos seguintes termos:

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os
fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se
condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos
(HABERMAS, 2011, p.93).

A esfera pública é descrita também como uma rede de radares espalhados pela
sociedade que detecta e identifica os problemas sociais. Depois, a esfera pública poderia
funcionar como caixa de ressonância destes problemas. Assim, quanto mais conhecidos
e abordados são os problemas sociais, mais são acompanhados de uma pressão social que
força o tratamento destes pela esfera pública política. A esfera pública teria a função de
encontrar, filtrar e espalhar as questões em direção ao sistema político. É importante
pontuar, contudo, que o modo de abordagem da esfera pública é leigo e generalista. Os
detalhamentos e considerações sobre a questão a ser decidida seria obrigação das
instituições responsáveis pela tomada de decisão (HABERMAS, 2011).

a esfera pública tem que reforçar a pressão exercida pelos problemas, ou
seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e a identificá-los, devendo,
além disso, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los de modo
convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e elaborados pelo
complexo parlamentar. E a capacidade de elaboração dos próprios
problemas, que é limitada, tem que ser utilizada para um controle ulterior

13

Ver Habermas (2011, p. 59-73)
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do tratamento dos problemas no âmbito do sistema político
(HABERMAS, 2011, p. 92).

Neste ponto, Gomes (2008b) critica Habermas por não considerar o vetor em
sentido inverso, isto é, a influência do sistema político sobre a esfera pública. O
argumento é que o vetor da influência deve ser percebido como tendo possibilidade de
atuar em todas as direções. Por sua vez, A. Marques (2009) considera que o modelo
periferia-centro para os fluxos discursivos sobre os problemas sociais não corresponde
necessariamente à realidade. Por um lado, a autora defende a necessidade de admitir
fluxos comunicativos entre os cidadãos, enraizados no mundo da vida, que nem sempre
são endereçadas ao centro do sistema político. Por outro, argumenta que existem
discussões parlamentares que não vazam para a pauta dos cidadãos. E ainda iniciativas
de cidadãos que influenciam a administração sem passar pelo processo de discussão na
esfera pública (p. 17).
Parece também faltar ao conceito algum realismo para considerar a possibilidade
de competição entre os cidadãos. Gomes (2008b) considera que “seria um ganho admitir
que a esfera pública, como situação de interação, pode assimilar todas as dimensões da
lógica da interação social, até mesmo aquelas não-cooperativas” (p. 109). Os problemas
reconhecidos por Habermas (2011) seriam oriundos das incapacidades dos indivíduos,
não da sua disposição para competir, problemas que vão desde a lembrança da existência
de um limite cognitivo, passando pela falta de conhecimento e pela dificuldade para
adquirir novos conhecimentos, até as restrições de tempo impostas pela vida prática. Mas
também de haver pouca motivação para tratar de temas de interesse público, além de
“enfoques oportunistas, afetos, preconceitos, etc., que prejudicam uma formação racional
da vontade” (p. 54)14.

14

Garnham (1992, p. 359-360) fez um levantamento das críticas endereçadas ao primeiro livro, Mudança
Estrutural da Esfera Pública: a) desconsidera a existência de uma esfera pública plebeia, suas formas e
valores; b) idealiza a esfera pública burguesa de modo que não consegue perceber suas fragilidades,
especialmente nas limitações que o capitalismo nascente impunha à circulação de ideias; c) a invisibilidade
da questão de gênero ao excluir as questões domésticas e a economia da esfera pública; d) o excesso de
racionalismo teria levado Habermas a negligenciar a perspectiva pluralista da convivência entre posições
irreconciliáveis; e) leitura elitista dos media e da cultura de massa, bem como exagero no cálculo dos
respectivos efeitos; f) desconsidera as formas discursivas que não estão orientadas para o consenso; g)
desconsidera os aspectos retóricos e lúdicos da comunicação. Tais críticas, em boa parte, foram resolvidas
em Direito e Democracia, outras, contudo, continuam em aberto suscitando novos debates. Habermas
responde a maioria dessas críticas em um capítulo chamado Further Reflections on the Public Sphere
(1992). O capítulo é parte de uma coletânea organizada por Craig Calhoun, publicada nos Estados Unidos
pela The MIT Press. Ele argumentou que os trechos apontados como errantes referiam-se, na verdade, a
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O modelo habermasiano entende que, nas sociedades complexas, a coordenação
de interesses diversos demanda que os cidadãos consigam processar os problemas
comuns e os conflitos entre grupos por meio da deliberação, bem como há uma demanda
de que o sistema político seja poroso às opiniões da sociedade via esfera pública.
Habermas mantém “a distinção liberal entre Estado e sociedade, entre opinião pública e
decisão política institucional, mas reivindica um número maior de canais e fluxos de
comunicação mais intensos entre as duas esferas” (GOMES, 2008, p. 81).
Apesar

das

expectativas

demonstradas

por

muitos

de

seus

leitores

contemporâneos, Habermas (2011) não faz, entretanto, uma defesa de formas diretas de
democracia, apenas reivindica maior porosidade do sistema político aos inputs da
sociedade. F. Marques (2012) argumenta que a deliberação processada na esfera pública
trabalha para encontrar um equilíbrio entre a defesa de maior influência por parte da
sociedade (sem que se exija muito esforço do cidadão) e o bom funcionamento do sistema
político (que tem mecanismos para a produção de decisão política, de modo mais rápido,
barato e com a garantia de respeito aos direitos das minorias).
Atualmente, a deliberação pública seria um elemento importante para o exercício
democrático, conforme A. Marques (2009), em virtude da (a) crescente demanda por
reconhecimento social de grupos e identidades; (b) exigência de mais participação na
discussão sobre os negócios públicos; (c) luta de vários segmentos da sociedade por
consolidação e ampliação de direitos. Por conta disso, há uma crescente exigência por
formas e procedimentos “capazes de garantir a legitimidade de políticas públicas que
atendam a interesses conflitantes, sem desconsiderar a relevância de todos os pontos de
vista envolvidos” (p. 12).
Por fim, não se pode perder de vista que a passagem do poder comunicativo,
produzido pela esfera pública, para o poder administrativo do sistema político envolve
etapas complexas, o que, por vezes, pode resultar em profundas alterações nas ações
requisitadas (leis, decretos, políticas públicas). Em outras palavras, a esfera pública teria
o poder de recomendar e a capacidade de criticar, mas capacidade limitada de influência
nos resultados (MAIA, 2007). De todo modo, a troca permanente de fluxos comunicativos

descrições históricas, eventualmente imprecisas, e não necessariamente a um enunciado normativo. Outras
questões apontadas até então como problemas foram abordadas em Direito e Democracia.
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entre a esfera pública e as instituições responsáveis pela decisão política pode contribuir
para o aperfeiçoamento das decisões tomadas.

1.1.2. A esfera pública contemporânea I: a visibilidade, a discussão e os mass media

Em suas primeiras formulações, a esfera pública descrita por Habermas (2003)
estava ligada à prática da discussão pública. O autor concedia uma abstração para
incorporar ao domínio do conceito o público de leitores, ouvintes e espectadores dos
meios de comunicação de massa (p. 94), bem como grandes encontros em que as
oportunidades de fala não são distribuídas de modo igual, a exemplo de espetáculos,
arenas e fóruns. Em todas essas situações, poucos podem efetivamente emitir discursos e
muitos “ouvem”.
Segundo Gomes (2008b), ao ampliar o conceito para os públicos da comunicação
de massa, haveria uma “perda de contato com os contextos densos das interações básicas,
apresentando como contrapartida o ganho de amplitude e de inclusão” (p. 92). Contudo,
relata o autor, Habermas parece mais preocupado em considerar as perdas da
“discutibilidade” do que considerar ganhos de “publicidade”. Gomes (2008b) acaba por
propor um conceito de esfera pública que valoriza suas duas funções – tornar público e
discutir – em vez de valorizar o argumento normativo segundo o qual a construção de
consensos é sempre desejável na produção da opinião pública.

A esfera pública bem que podia ser definida como: a) o domínio social
das coisas e temas com alta visibilidade social; b) em que são
formuladas e, eventualmente, examinados – por meio de discussão,
conversação ou qualquer outro procedimento discursivo semelhante a
estes – problemas sociais, questões relativas à vida comum e à
comunidade política, ideias e pontos de vista acerca da res publica
(GOMES, 2008b, p. 111).

Gomes (2008c) faz uma distinção entre a esfera da visibilidade pública (EVP),
como locus de exposição, e a esfera da discussão pública (EDP), como locus da
argumentação15. O conceito de esfera pública calcado em suas funções políticas facilita o
15

Gomes (2008c) constrói um interessante argumento que acusa a desvalorização da visibilidade (em
função da valorização da discutibilidade) no desdobramento do conceito de esfera pública pela mão do
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seu uso para a interpretação do fenômeno político, em vez de simplesmente julgarmos se
os processos discursivos observaram a contento regras discursivas que garantem à opinião
pública legitimidade. Enfim, a análise sociológica ganha em capacidade de análise, sem
necessariamente abrir mão da dimensão normativa do conceito16.
A ampliação e abstração da esfera pública, por mudar a dinâmica da comunicação
entre os indivíduos, provoca uma diferenciação nos papéis dos participantes. Habermas
(2011) reconhece que, em uma arena, os atores desempenham papeis diferentes e têm
diferentes oportunidades de influenciar uns aos outros. Mesmo assim, esta influência
precisa ressoar e encontrar “assentimento de um público de leigos que possui os mesmos
direitos” (HABERMAS, 2011, p. 96). Mais adiante o autor explica detalhadamente que

[O] público de sujeitos privados tem que ser convencido através de
contribuições compreensíveis e interessantes sobre temas que eles sentem
como relevantes. O público possui esta autoridade, uma vez que é
constitutivo para a estrutura interna da esfera pública, na qual os atores
podem aparecer (p. 97).

Se na esfera pública constituída a partir dos meios de comunicação a possibilidade
de fala é limitada, o apoio dos demais cidadãos continua sendo necessário para a
sustentação política e moral das posições apresentadas via meios de comunicação.

A esfera da visibilidade pública

Para nomear a dimensão dos conteúdos e discursos com visibilidade pública,
especialmente através dos mass media, Gomes (2008c) constrói o conceito de esfera da
próprio Habermas e de deliberacionistas com produção mais recente, sendo que: “Trazer as questões
relacionadas aos negócios de Estado para expor ao olhar público é algo dotado de enorme potencial
democrático. Mesmo que não se consiga, depois, passar do controle cognitivo generalizado (a publicidade)
à discussão pública sobre tais questões” (p. 157-158).
16
Gomes valoriza as funções políticas e as estruturas sociais – o jornalismo, por exemplo, mas não
necessariamente abre mão dos elementos normativos que circundam o conceito, mas entende que “uma
esfera pública pró-democrática é uma tarefa, não uma consequência que se possa extrair normativamente
de seu conceito” (GOMES, 2008b, p.112). Para tanto, seria necessário construir dispositivos e
procedimentos, na cultura política, mas também na legislação, para garantir que os frutos da esfera pública
sejam pró-democráticos. Faz-se necessário a existência de sistemas de recompensas e constrangimentos,
instituições e leis.
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visibilidade pública (EVP). Nas palavras do autor, a EVP é “a cena ou o proscênio social,
aquela dimensão da vida social [...] que é visível, acessível, disponível ao conhecimento
e domínio públicos” (p. 134). Esta esfera do visível seria fundamental como “cimento
social” da sociabilidade da comunidade. Em tempos de comunicação e sociedade de
massa, a esfera de visibilidade pública seria o conjunto dos conteúdos dos mass media,
que oferece “uma espécie de quadro do mundo”17.
A atuação dos meios de comunicação de massa como mediadores da realidade
social, contudo, tem sido documentado há um bom tempo pela literatura, pelo menos
desde a publicação do famoso Public Opinion de W. Lippmann, em 1922. Lippmann
(2008) argumenta que os mass media são agentes responsáveis por fazerem a mediação
entre a realidade sócio-política e a imensa maioria da população que, por conta do
crescimento populacional e da urbanização, estaria mais afastada da realidade política
direta. Lippmann reconhece, com forte dose de pessimismo, que os mass media ocuparam
o importante papel de informar sobre as questões comuns, decidir (não necessariamente
consciente disso) quais questões teriam visibilidade, bem como as abordagens, os
estereótipos e os interesses adotados na cobertura da realidade. Produziria, assim,
pseudoambientes, realidades falseadas, simplificações de assuntos complexos, entre
outras desvirtuações.
O efeito de tornar algo visível mediante os meios de massa é nomeado por Maia
(2008) como visibilidade midiática, a qual seria constituída pelo conjunto das emissões
dos atores do campo midiático. As diferentes mensagens enviadas pelos media, claro,
detêm de cotas diferentes de atenção pública e credibilidade. Gomes (2008c, p. 146-147)
explica que a esfera de visibilidade pública não pode ser descrita como “monolítica” ou
“universal”, uma vez que não há “uma unicidade de emissor” ou “uma inteligência
unificadora” dos discursos emitidos, além do fato de que os públicos alcançados pelos
mass media são distintos. Os cidadãos têm o controle acerca de quais conteúdos desejam
consumir, dentre as muitas opções disponíveis, nas diferentes plataformas e organizações.
Podem, pois, fazer seleções de acordo preferências e conveniências, além de fazer leituras
de acordo com as competências e interesses.
A questão que se coloca, então, para atores com interesse em influenciar o sistema
O autor é enfático: “Numa democracia de massa, não há como estabelecer consensos, reconhecer as
questões relativas ao bem comum e as posições em disputa eleitoral sem que se passe por um tal meio
essencial de sociabilidade” (GOMES, 2008c, p. 134).
17
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político e/ou a sociedade é como fazer para que os próprios discursos, pautas e programas
tenham acesso à esfera de visibilidade pública, o que chega a ser confundido com acesso
aos mass media ou, especificamente, à TV aberta. A visibilidade, em última instância, é
fundamental para os atores políticos, uma vez que atesta a existência pública para além
do contexto imediato (GOMES, 2004; MAIA, 2008). Uma vez, contudo, alcançada a
visibilidade, não há qualquer garantia de sucesso para os atores envolvidos. Estes
precisam ser capazes de apresentar argumentativamente a própria posição e colocar-se
disponível para potenciais interlocutores. A. Marques (2009) descreve a visibilidade
mediática como uma “arena conflitual, em que atores sociais tentam tornar seus
argumentos inteligíveis e aceitáveis, ao mesmo tempo em que tentam convencer seus
interlocutores da validade dos enquadramentos interpretativos” (p.23) de seus discursos
e causas.
Habermas (2011) já falava do poder de influência de associações e organizações
para que os media deem visibilidade a temas que lhe dizem respeito, mas reconhece que
nesta disputa por visibilidade a opinião dos atores coletivos que operam fora do sistema
político “têm normalmente menos chances de influenciar conteúdos e tomadas de
posição” (p. 111) das grandes empresas de comunicação. Isto ocorreria, principalmente,
porque estas seriam “equilibrada” [da versão brasileira assim, entre aspas], pouco
flexíveis e limitadas centristicamente” (p. 111). Para Habermas (2006), a comunicação
de massa, com o poder de selecionar e moldar a apresentação das mensagens, pode ser
empregada para influenciar as agendas, bem como para enquadrar as questões públicas a
partir de uma determinada perspectiva.

A esfera da discussão pública

A esfera da discussão pública (EDP) seria o conjunto dos ambientes onde ocorrem
a apresentação e a troca de argumentos (GOMES, 2008c, p. 135). Não havendo uma
especificação do locus, a EDP pode se materializar em ambientes de interação face-aface, mas também mediada pelos meios de comunicação, tanto em ambientes formais, a
exemplo de parlamentos, quanto em ambientes informais, a exemplo do Facebook.
A transformação histórica, documentada por Habermas (2003), de uma esfera
pública atualizada em encontros presenciais para uma esfera pública centrada nos media
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teria como consequência direta prejuízos para a dimensão dialógica do conceito, a troca
de argumentos. Fato que é, mesmo nas revisões mais recentes do conceito de esfera
pública, lamentado por Habermas (2011, 2006).
Em resposta ao filósofo alemão, Gomes (2008c) argumenta que estas duas
dimensões, discutibilidade e visibilidade, relacionam-se de variados modos:
a) a deliberação pode ocorrer dentro da cena midiática, quando diferentes opiniões
são colocadas em contraste dentro de um mesmo produto midiático;
b) as pessoas podem “editar” os materiais da cena midiática como deliberação,
isto é, o consumo das diversas posições e discursos em diferentes espaços e momentos
permite ao cidadão mapear as posições em disputa e os seus respectivos argumentos; e
c) a deliberação pública pode ocorrer externa à cena midiática, tanto nas
deliberações que ocorrem tendo como insumo os conteúdos midiáticos, como as
deliberações que acontecem sem qualquer relação com os mass media, a exemplo de parte
considerável das deliberações que ocorrem nos parlamentos e a totalidade das
deliberações informais espraiadas pelo tecido social18.
Mais recentemente, Habermas (2006) reconhece que os mass media, nomeados
genericamente como print or electronic media são importantes na tematização das
conversas cotidianas (p. 416), conforme a compreensão corrente de que os conteúdos dos
media podem servir de fonte para estimular a conversação, bem como prover estruturas
argumentativas que as pessoas podem interpretar e desenvolver (GOMES, 2008; MAIA,
2008, 2012; MARQUES, 2009; MARQUES, MIOLA, 2010).

O jornalismo como um mediador da visibilidade e da discussão

Nas sociedades contemporâneas, o jornalismo é um dos principais atores que
medeiam o acesso de atores e seus discursos à esfera da visibilidade pública. Trata-se de
uma instituição social responsável por coletar, empacotar e distribuir narrativas sobre a

Sobre esta última possibilidade, Maia (2008) escreveu: “[...] o que se pode assumir é que o material dos
media fomenta, em processo circular, a esfera pública política, como locus da argumentação, que ocorre
por meio da estrutura geral e inevitável da comunicação em encontros informais, episódicos, ou em fóruns
de debates organizados em diversos setores da sociedade, frequentemente longe da visibilidade midiática
(MAIA, 2008, p.173).
18
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realidade sócio-política para a sociedade (BARROS FILHO, MARTINO, 2003;
BENEDETI, 2009; GOMES, 2004, 2009; LIPPMANN, 2008; MAIA, 2008b;
McCOMBS, 2009; TRAQUINA, 2005).
Segundo Benedeti (2009), o termo mediação, quando se refere à prática do
jornalismo, teria ao menos três sentidos: 1) “assumir posição independente do que
aborda”, 2) “repartir em partes iguais, ou seja, não favorecer uma das partes envolvidas,
e 3) “mediar no sentido de transcorrer por dois momentos: do acontecimento para o
conhecimento público” (p. 23). Esta pesquisa, quando afirma que o jornalismo faz um
trabalho de mediação refere-se preferencialmente ao terceiro sentido.
O jornalismo faria um trabalho especialmente importante para a esfera pública
democrática, ao: a) produzir informações orientadas pelo interesse público e b) viabilizar
o debate sobre questões de interesse público (GOMES, 2009; TRAQUINA, 2005). As
informações produzidas sobre o sistema político pelo jornalismo seriam importantes para
garantir que os cidadãos tomem conhecimento da atuação dos atores políticos e, assim,
estes atos possam ser legitimados através do assentimento geral (HABERMAS, 2011).
A capacidade fiscalizadora do jornalismo, por outro lado, não se explica como
uma característica da própria atividade, dado que o jornalismo não tem poder para aplicar
sanções, se não pela capacidade de fazer determinados fatos amplamente conhecidos. À
medida que os comportamentos desviantes se tornam conhecidos, atores responsáveis
pela execução da justiça podem tomar providências e/ou os cidadãos podem tomar
posição, particularmente em períodos eleitorais - cf. Gomes (2009, p. 78).
Não se pode perder de vista que o jornalismo, apesar de desenvolver atividades de
interesse público e de ter sua atuação protegida por uma robusta legislação constitucional,
é uma atividade predominantemente do setor privado (entendido como não-estatal). Por
estar fora deste âmbito, o jornalismo pode servir aos interesses da cidadania diante do
Estado. Por outro lado, por ser uma atividade privada há o risco de interesses privados,
especialmente os econômicos e os políticos, afetarem o propósito de servir ao interesse
público (BENEDETI, 2009). Habermas (2011) também manifesta preocupação com o
caráter majoritariamente privado da prática do jornalismo, mas entende que se forem
garantidas algumas condições, o interesse público estaria assegurado. O filósofo afirma
que os jornais
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Devem situar-se como mandatários de um público esclarecido, capaz
de aprender e de criticar; devem preservar sua independência frente a
atores políticos e sociais, imitando nisso a justiça; devem aceitar
imparcialmente as preocupações e sugestões do público, obrigando o
processo político a se legitimar à luz desses temas (HABERMAS, 2011,
p. 113).

A orientação dada por Habermas (2011) de fato é parte de uma deontologia
profissional extensa, bem como é uma compreensão socialmente compartilhada do que é
um bom jornalismo (BARROS FILHO, MARTINO, 2003). Se o risco de corrupção
estrutural é, porém, diminuto, a prática jornalística não está livre de limitações. McCombs
(2009) nos lembra que a rotina de produção de notícias, por vezes, obriga os profissionais
a adotarem alguns automatismos para facilitar e padronizar o trabalho.
Neste sentido, Lippmann (2008) vai mais fundo e diz que o relato sobre a realidade
é necessariamente limitado, mas que estas imperfeições são aguçadas pela limitação de
espaço, tempo, a distância dos acontecimentos, as ambiguidades dos códigos linguísticos
e os estereótipos dos produtores de notícias. Os estereótipos seriam empregados pelos
jornalistas para facilitar o trabalho de construir narrativas, bem como para permitir uma
rápida interpretação por parte da audiência.
Marques & Miola (2010) fizeram uma revisão dos principais argumentos
presentes na literatura quanto ao papel democrático do jornalismo. Muitas funções
benéficas foram registradas, mas também formularam uma lista relativamente grande de
malefícios ou avaliações céticas quanto aos benefícios: baixa qualidade da informação
política de relevância pública; parcialidade na cobertura orientada para o favorecimento
de determinados grupos; privilégio a fontes de informação específicas, sobretudo, pessoas
do sistema político e especialistas; enquadramentos preferenciais e parciais das questões
tratadas; descaso com as opiniões e vontades patrocinadas pelas esfera civil, em função
da atenção às autoridades e aos agentes do próprio jornalismo; problemas na
operacionalização da deliberação através dos media, uma vez que as pessoas não dariam
ouvidos aos argumentos apresentados, apenas adotariam uma posição sem qualquer
reflexão.
Ainda assim, contudo, tanto McCombs (2009) quanto Lippmann (2008)
concordam que são os materiais produzidos pelo jornalismo que viabilizam a existência
de uma agenda comum de interesses, da identificação e escolha de algumas questões
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sociais para serem debatidas e resolvidas. Especialmente os estudos de agendamento
(agenda setting) reconhecem o poder dos media de influenciar na escolha dos temas que
as pessoas consideram mais importantes (McCOMBS, 2009).
Enfim, o jornalismo é um dos principais atores que controlam o acesso à esfera de
visibilidade pública, a qual é fundamental para o espraiamento de insumos para a
deliberação dispersa em toda a sociedade; bem como o inverso, os meios de comunicação
ao darem visibilidade para questões tematizadas na e pela sociedade contribuem para a
abordagem das questões, quando é o caso, para o sistema político ou atores sociais os
mais diversos.

1.1.3. A esfera pública contemporânea II: reconfiguração das esferas da visibilidade e da
discussão públicas em tempos de internet

Por “esfera pública online” refere-se à dimensão da esfera pública que se
materializa nos ambientes digitais. O termo não é em geral empregado para indicar a
existência de um tipo concorrente de esfera pública, por mais que eventualmente esta seja
a compreensão vulgar. Não se afirma que a internet é um mero instrumento, sem agência,
a serviço da esfera pública. Os ambientes digitais estruturam a sociabilidade e a circulação
de tal modo que confere determinadas características aos ambientes online, mas não
inauguram uma nova esfera; a esfera pública online é parte, com características
específicas, da esfera pública, aquele âmbito da vida social que coleta e processa as
vontades políticas da esfera privada e as apresenta como opinião pública diante do Estado.
Como exposto adiante, várias das características da internet são vistas como
potencialmente benéficas, enquanto outras oferecem constrangimentos importantes para
a esfera pública. O modo como a esfera pública online se configura, nas diferentes
plataformas e espaços online, interage com os usos feitos pelos atores políticos. Essa
compreensão da esfera pública online só é possível pelo acúmulo da pesquisa nos últimos
anos, uma vez que outrora havia uma tese famosa de que a internet era um mero
instrumento a serviço dos atores políticos, estes sim com capacidade de construir a esfera
pública (PAPACHARISSI, 2009, p. 231-232; SAVIGNY, 2002).
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De fato, a bibliografia seminal dessa agenda fez extenso levantamento dos
benefícios da nova tecnologia e do modo como esta poderia ser usada, por conta da
expectativa de que as mensagens não pudessem ser controladas ou censuradas por
governos, pela facilidade de acesso por parte de qualquer ator interessado, por um
ambiente de crítica e independência em relação aos governos e ao poder financeiro,
porque haveria igualdade entre os cidadãos conectados (BUCHSTEIN, 1997; DI
GENNARO, DUTTON, 2006; SAVIGNY, 2002). Falava-se, inclusive da possibilidade
de uma esfera pública transnacional (BOHMAN, 2004; BROTHERS, 2000;
CAMMAERTS, AUDENHOVE, 2005) ou de uma governança global (NANZ,
STEFFEK, 2004).
Diante das possibilidades, Dahlberg (2001) construiu alguns critérios para estudar
em que medida as arenas online poderiam ser entendidas como arenas de discussão
normativamente legítimas: troca e crítica de razões; reflexividade; ideal role-taking
(projetar-se cognitiva e empaticamente na posição do outro); sinceridade; igualdade e
inclusão discursiva; e autonomia em relação ao poder econômico e ao poder estatal. Em
grande parte, a expectativa se dá pela percepção de que o emissor tem controle sobre a
mensagem, existe a possibilidade de interação entre cada nó da rede, e, por fim, os custos
econômicos da comunicação, em vários formatos, são bastante reduzidos se comparados
com outras alternativas.
O otimismo quanto às possibilidades da internet, contudo, nunca vicejou sozinho.
As principais desconfianças podem ser sintetizadas na seguinte lista: aumento da
desigualdade promovido pela distribuição desigual do acesso aos equipamentos e
conexão; com a comercialização dos ambientes online, crescentemente as plataformas
passariam a se orientar por interesses econômicos e os interesses públicos seriam
constrangidos; a vigilância e controle realizadas por governos, empresas da internet e
criminosos dos fluxos de comunicação em ambientes online; criação de um quadro do
mundo que acaba por provocar o distanciamento das questões realmente importantes para
a comunidade política (BUCHSTEIN, 1997; DI GENNARO, DUTTON, 2006;
DAHLBERG, 2005, 2007; GOMES, 2005; PAPACHARISSI, 2009).
Na esfera pública online, ocorre uma reconfiguração do modo de acesso à esfera
da visibilidade pública. A sociedade (cidadãos avulsos, organizações de advocacia de
interesses, empresas) teria na web social uma possibilidade de ação para que
determinados temas entrem na esfera de visibilidade pública. Neste contexto, os discursos
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podem alcançar visibilidade por dois caminhos, quase sempre complementares: 1)
indivíduos e grupos tematizam alguns temas e demandas que são coletados e tratados
pelos mass media, ampliando a visibilidade destes e destas (LYCARIÃO, SAMPAIO,
2016); 2) indivíduos e grupos tratam de alguns temas de modo a conseguirem mobilização
e endosso de um grande volume de pessoas, em torno de uma questão, de modo a produzir
uma visibilidade numericamente massiva no próprio ambiente online. Em resumo, o
alcance da visibilidade pública deixa de depender exclusivamente dos mass media.
Particularmente quando organizada em grupos, coletivos, movimentos ou
agrupamentos, a sociedade tem a possibilidade de movimentar a esfera pública online,
promovendo a visibilidade e a discussão de eventuais temas e demandas da sociedade.
Há registros, ao redor do mundo, do emprego da internet na organização da sociedade,
nomeadamente mediante a formação de redes entre os indivíduos de modo e extensão que
não era possível antes. Estas características técnicas têm o potencial de apoiar a sociedade
civil, ao permitir a participação de associações e coletivos (DOWNEY, FENTON, 2003;
HIMELBOIM, 2011).
Especialmente atores e discursos que não são objeto do interesse dos agentes
produtores de notícias dos mass media têm na internet uma possibilidade de conseguir
visibilidade. A internet poderia se configurar como alternativa ao poder de agenda dos
mass media, e assim dar poder a outros atores de estabelecerem a agenda pública
(SAVIGNY, 2002). E, uma vez presente na esfera da visibilidade pública, quando é o
caso, aumentariam as possibilidades de uma determinada opinião ou posição de
influenciar o sistema político. Segundo Brundidge (2010), esta possibilidade de
eventualmente alguns temas, atores e objetos ganharem visibilidade pública via internet,
promove um aumento da variedade de temas aos quais o indivíduo está exposto, bem
como contribui para discussões mais abrangentes destes.
Sobre o acesso à informação, Gomes (2005) explica que “[...] a internet inclui e
supera a informação industrial, permitindo, ademais, acesso a informações que os meios
industriais de notícias não conseguem, não querem ou não podem divulgar” (p. 66). Uma
nova onda de pesquisas tem mostrado que, particularmente os sites de redes sociais têm
operado como mediadores do acesso às notícias políticas (BASTOS, 2012;
BAUMGARTNER, MORRIS, 2009).
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Lerman (2006) trata da possibilidade de plataformas online funcionarem como um
filtro das notícias relevantes a partir daquilo que os próprios usuários consideram mais
relevante. Halpern e Gibbs (2012) explicam que a estrutura da rede, a exemplo do
tamanho, similaridade e diversidade, tem influência na possibilidade de ocorrência de
discussão nas redes pessoais e na visibilidade dos conteúdos. Himelboin (2011) sustenta
que a internet pode contribuir para uma cidadania melhor informada mediante a provisão
de uma diversidade de canais para troca de informação. Indivíduos podem acessar
informação e opiniões publicadas pelos atores sociais que seguem em blogs, websites
pessoais, sites de redes sociais e outros.
Quanto à promoção da discussão pública, registra-se, sobretudo a quantidade de
pessoas que podem expressar suas opiniões sem restrição técnica e com liberdade para
uma audiência potencialmente ilimitada, ao passo que também pode receber respostas de
interlocutores desconhecidos e, assim, estabelecer um diálogo. Feber e colegas (2007)
ponderam, por outro lado, que nem todas as ferramentas e ambientes de interação na
internet permitem o estabelecimento de uma conversa recíproca, em alguns ambientes a
resposta seria controlada pelo administrador do ambiente, sendo possível o
estabelecimento de uma discussão apenas quando as partes envolvidas têm liberdade para
se manifestar, a exemplo de fóruns e salas de bate-papo. E mesmo nos casos em que as
pessoas têm liberdade para entrar em discussões e realizar intervenções, tampouco há
garantia de que um diálogo se estabelecerá. É preciso atrair a atenção de outros. No caso
de não se conseguir a atenção de alguém essa possibilidade de falar é absolutamente
inútil: é uma liberdade que não se materializa em ganhos políticos ou sociais para os
indivíduos. Temos, então, que as discussões online só são um ganho para o indivíduo
quando recebe alguma atenção de outro e existe alguma possibilidade de influência na
discussão (HIMELBOIM, 2011).
A impessoalidade das interações em ambientes online, contudo, pode aumentar a
probabilidade de discursos rudes ou incivis (BARROS, 2013; PAPACHARISSI, 2009;
KIES, 2010). Halpern e Gibbs (2012) compararam o YouTube e o Facebook e perceberam
que a plataforma tem papel importante no tom dos comentários enviados. No Facebook
as pessoas criam um perfil público com informações pessoais e publicações: o usuário
constrói relações com uma determinada rede e são alertados, ao menos de parte, das
“atualizações” do que nela se publica. Ao contrário, a participação no YouTube é mais
anônima: informações pessoais dos usuários não são solicitadas para fazer login e as
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atualizações da rede não são notificadas. A plataforma permite a interação por meio dos
vídeos, dos comentários e do sistema de ranqueamento de vídeos. O YouTube privilegia
o espraiamento do conteúdo dos vídeos e não as informações sobre os autores. É
importante também lembrar que o YouTube não notifica os membros da rede do usuário
quando alguém comenta em um canal, por exemplo. Assim, conforme esperado, o
YouTube apresenta um número significativamente menor de mensagens polidas do que
o Facebook, embora quanto a mensagens incivis não tenha havido diferença entre as
plataformas.
Dizer que as pessoas estão convivendo sem maiores percalços não é o mesmo que
dizer que elas estão deliberando com qualidade. Na verdade, a polidez pode ser um
indicativo da ausência de deliberação. De todo modo, mesmo que os sites de redes sociais
possam não proporcionar um fórum para um debate político intenso ou em profundidade,
eles oferecem um espaço para discussão pública e servem como motivadores para a
participação política. E, para isso, algumas plataformas são melhores que outras, a
depender dos atores envolvidos e do tema em tela.

Dilemas estruturais da esfera pública online

Uma série de características dos ambientes online resultam em constrangimentos
ou potencialidades para a circulação de discursos e a ocorrência de discussões sobre
questões públicas. Nos ambientes de sociabilidade online as pessoas escolhem os
conteúdos noticiosos que desejam consumir e as pessoas com quem desejam interagir
sobre temas políticos, o que é descrito pela literatura especializada como exposição
seletiva (BENNETT, IYENGAR, 2008; BAKSHY, MESSING, ADAMIC, 2015).
Por conta disso, estudiosos de comunicação e democracia têm continuamente
manifestado uma série de preocupações. Alguns hipotetizam a possibilidade de
fragmentação da agenda do debate público, uma vez que a função de agenda dos mass
media se vê enfraquecida com o consumo de notícias em plataformas online
(DAHLGREN, 2005; DOWNEY, FENTON, 2003; LEE, 2007; PAPACHARISSI, 2009).
Outros cogitam que o modo como as relações pessoais e o consumo de conteúdo
se estruturam em ambientes online acaba por resultar em prejuízos para o pluralismo e a
diversidade de ideias, tanto empregando como metáfora a ideia de câmaras de eco (echo
chamber), em que as pessoas falam e ouvem como resposta ideias similares (COLLEONI,
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ROZZA, ARVIDSSON, 2014; BARBERÁ et al., 2015), quanto empregando a metáfora
das bolhas de opinião, isto é, a formação de redes pessoais que pensam do mesmo modo
e não têm contato com as ideias existentes em outros ambientes sociais (GORI, WITTEN,
2005; PARISER, 2011).
Neste sentido, algumas tradições de estudo da subjetividade argumentam que
diante da possibilidade de escolher os conteúdos para consumir e com quem discutir, as
pessoas tendem a escolher conteúdos que reforçam as próprias opiniões, bem como a
conversar com indivíduos que pensam de modo semelhante ou like-minded
(BRUNDIDGE, RICE, 2009; STROMER‐GALLEY, 2003).
Assim, haveria o risco de a internet contribuir para a fragmentação da política ao
tempo que diminui a diversidade das perspectivas políticas com as quais se tem contato
(DAHLBERG, 2007; DOWNEY, FENTON, 2003; KUSHIN, KITCHENER, 2009;
MEDAGLIA, 2012).
Mais recentemente surgiram também preocupações quanto a possíveis efeitos
negativos dos algoritmos de plataformas como Facebook e YouTube, que decidem os
conteúdos que as pessoas veem na timeline ou fazem sugestões de conteúdos, uma vez
que poderia limitar a diversidade dos temas a que as pessoas têm acesso (BAKSHY,
MESSING, ADAMIC, 2015; LAZER, 2015). Os detalhes do funcionamento dos
algoritmos destas plataformas não são completamente conhecidos e são tratados como
segredo comercial. Apesar de as próprias empresas explicarem os princípios e objetivos
que orientam os algoritmos, os efeitos sociais destes não são conhecidos e demandam
estudos em contextos específicos.
Há, por exemplo, indícios de que o Facebook tem a capacidade de manipular a
circulação de conteúdos para influenciar acontecimentos políticos específicos, a exemplo
de eleições nacionais (THE ECONOMIST, 2016), mas também de influenciar jornalistas
a cobrir temas que podem gerar mais engajamento por parte da audiência (BORCHERS,
2016). Mesmo que venham a se demonstrar alarmistas, as preocupações existentes se
mostram razoavelmente fundadas e demandam mais investigação.
De fato, existe uma série de estudos e indícios que apontam para problemas e
dificuldades que acometem a esfera pública nestes tempos em que as plataformas de
sociabilidade online são um espaço central de interação em torno de questões e agendas
políticas. A bibliografia, contudo, registra também a existência de hipóteses contrárias e
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de elementos atenuantes. Alguns argumentam que, apesar das pessoas poderem escolher
os conteúdos que desejam consumir e apesar das plataformas construírem algoritmos para
entregar conteúdo que atenda aos gostos de seus usuários, a diversidade de opiniões surge
porque as pessoas são sempre diferentes sob algum aspecto. Assim, mesmo quem procura
pessoas que pensam do mesmo modo em um dado tópico encontrará divergência em
temas diferentes (BRUNDIDGE, 2010; LEV-ON, MANIN, 2009).
Um possível elemento que pode explicar a capacidade das arenas online de
promover o contato com posições e argumentos divergentes são os laços fracos ou weak
ties19 (BRUNDIDGE, 2010; DE ZÚÑIGA, VALENZUELA, 2013). Os laços fracos
estabelecidos com pessoas das extremidades das nossas redes sociais teriam o importante
papel de aumentar a diversidade de temas e posições que tomamos conhecimento. Dado
que o número de pessoas com quem é possível estabelecer laços fracos em ambientes
online é potencialmente maior do que em ambientes off-line, teríamos como efeito
possível o aumento da diversidade de temas e argumentos por parte das pessoas que fazem
parte de redes sociais online.
Brundidge (2010) chama esta possibilidade de contato com posições divergentes
de exposição inadvertida (p. 686-687). Lev-On & Manin (2009) falam em exposição
online às perspectivas opostas e tratam isto como acidentes felizes (happy accidents),
apesar de reconhecer que a comunicação em ambientes online pode tanto promover uma
exposição não intencional aos opostos, como afastá-los.
Com base no mesmo princípio, recentemente os pesquisadores Boczkowski,
Mitchelstein e Matassi (2016) cunharam o conceito de “notícia incidental”. Segundo
estes, os jovens em especial estariam desenvolvendo um novo hábito de consumo de
notícias associado ao consumo de plataformas sociais mediante dispositivos móveis. Os
jovens não buscariam ativamente as notícias, mas, antes, teriam contato com elas durante
o consumo diário das plataformas online, junto aos conteúdos produzidos pelas redes
pessoais. A leitura, quando ocorre, seria rápida e entrecortada com o consumo de outras
coisas. Esta dinâmica de consumo de notícias, sustentam os autores, seria uma prática
secundária dentro do monitoramento que os jovens fazem das redes sociais.
Em algumas circunstâncias, a pouca diversidade de opinião verificada dentro de
grupos especializados em determinados temas não seria um problema perene, uma vez
19

Sobre as qualidades dos laços fracos, ver Granovetter (1983).
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que existe considerável diversidade intergrupos. Assim, mesmo que a pessoa não seja
exposta a opiniões divergentes ao participar de um determinado grupo like-minded, pode
ter contato com opiniões divergentes em outras arenas online, de modo que a baixa
diversidade em um momento não afetaria a diversidade de opiniões a qual o cidadão tem
acesso durante o processo de formação da opinião (KUSHIN, KITCHENER, 2009, p. 9).
Kushin e Kitchener (2009) citam o exemplo do Facebook que facilita a exposição
de opiniões e viabiliza a discussão política, mas também pode possibilitar que os
indivíduos formem círculos de iguais e adotem posições polarizadas. Há evidências de
que mesmo com a ocorrência de agrupamentos de pessoas com posições políticas
homogêneas, a internet potencializa a circulação de contra-discursos ou discursos com
perspectivas diferentes da dominante (DAHLBERG, 2007; DOWNEY, FENTON, 2003).
Com isso, mesmo que o debate direto fique limitado, ao longo do tempo os indivíduos e
grupos podem apresentar argumentos racionalizados na disputa por visibilidade e pelo
modo de se falar (enquadramento) das questões sociais que lhes dizem respeito. Então,
nestes momentos, possíveis ganhos podem ser verificados.
Também com uma proposta sistêmica, porém de uma perspectiva teórica mais
consistente, os deliberacionistas têm argumentado que eventuais distorções e problemas
provocados por alguns atores ou arenas podem ser balanceados pela atuação de outros
atores e arenas ao longo do processo deliberativo relativo a um tema específico (MAIA
et al., 2016; MANSBRIDGE et al., 2012; MENDONÇA, 2013). Assim, eventualmente,
arenas online podem ser pouco inclusivas mas contribuir para a melhora dos argumentos,
os quais podem ser retomados em outro momento e lugar mais inclusivo. O analista deste
fenômeno, assim, deveria considerar todo o sistema e não apenas arenas isoladas.
Enfim, as arenas online por onde circulam conteúdos políticos, por onde as
pessoas conversam sobre questões públicas e consomem notícias políticas podem ser
qualificados coma uma esfera pública online. Há que se ter em vista, contudo, que as
características dos distintos ambientes digitais têm implicações para o modo como se
processa a interação social e o consumo de conteúdos políticos, portanto, para o modo
como se estrutura a esfera pública online. Em algumas circunstâncias, essas
características podem resultar em, de uma perspectiva normativa, constrangimentos para
a constituição da esfera pública. Em outras situações podem representar a inclusão e
diversificação dos atores que discutem política, e também daqueles atores e discursos que
alcançam visibilidade. Em resumo, aquilo que, em Mudança Estrutural da Esfera
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Pública, Habermas chama de estruturas sociais da esfera pública apresentará
características peculiares nos ambientes online, que tanto resultam em constrangimentos,
quanto em potencialidades.
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1.2. A democracia digital como possibilidade para o aperfeiçoamento das
democracias representativas

Este tópico apresenta em termos gerais o percurso do conceito de democracia
digital, faz um levantamento dos possíveis benefícios que estas iniciativas podem
produzir para democracia e, por fim, pondera as dificuldades encontradas na
implementação de projetos.

1.2.1. O percurso do conceito de democracia digital

A bibliografia sobre democracia digital apresenta alguns enfoques conflitantes.
Há quem escreva sob o guarda-chuva da Democracia Digital com expectativas muito
diferentes e não necessariamente conciliáveis entre si: expectativas libertárias, com
sonhos de uma possível auto-gestão baseada na internet das questões que dizem respeito
ao Estado; há quem admita a representação política e entenda que agora é possível e
desejável que o cidadão opine sobre toda e qualquer matéria que for possível (LAZER;
NEBLO; ESTERLING, 2012).
A compreensão da democracia digital tem apresentado variações importantes, em
grande medida por conta do imaginário de democracia do qual as pessoas partem20. Esse
imaginário, de fundo teórico-normativo e expectativas práticas, pode ser chamado de
“modelo de democracia” (GOMES, 2007, p. 20). Wilson Gomes cita os exemplos da
abordagem liberal e participacionista, quando a primeira se vê diante da internet se
preocupa com a proteção das liberdades que lhe são caras, a exemplo da liberdade de
expressão e a autonomia, enquanto a segunda está interessada no fortalecimento dos
mecanismos de participação e em sua efetividade, a depender da ênfase, nas instituições
do Estado ou na própria sociedade. Essas diferenças de ênfase não significam, contudo,

20

Para uma revisão minuciosa dos vários termos empregados ao longo do tempo para se referir ao uso de
tecnologias para o benefício da democracia, ver Sampaio (2014, p. 46-66). Neste trabalho, o leitor
encontrará também uma revisão histórica da literatura do campo da Democracia Digital organizada em
cinco “momentos”: “Dias de um futuro esquecido” ou a pré-história da e-democracia; “O que pode fazer a
internet pela democracia?”; A internet não salvará a democracia ou “politics as usual”; “De volta para o
futuro” ou formas de uso e projetos de e-democracia; Lá e de volta outra vez ou a sobriedade da edemocracia?” (p. 104-113).
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que um rejeite ou considere inútil as preocupações do outro, antes aponta o elemento
essencial.
Para compreender as posições mais comuns no campo da Democracia Digital, na
pesquisa acadêmica, no entendimento comum e na formulação de iniciativas, é oportuna
a revisão feita por Dahlberg (2011). Lincoln Dahlberg identifica quatro posições: liberalindividualista, deliberativa, contra-públicos e marxista autonomista. A democracia
digital liberal-individualista entenderia os meios digitais como uma via para a
transmissão de informação e argumentos entre indivíduos e para o processo de produção
de decisão. A internet é entendida aqui como fonte de informações necessárias para a
cidadania democrática, mas também como um canal para a agregação e o envio de inputs
em direção aos representantes políticos. A visão é a de um mercado de ideias, em que a
livre transmissão de informação é necessária para que os indivíduos possam tomar suas
decisões. Como resultado, esta posição objetiva promover e proteger direitos. Os meios
digitais são vistos como particularmente importantes em virtude da percepção de que é
relativamente independente de controle por parte do Estado, de corporações, partidos
políticos ou grupos de interesse.
A democracia digital deliberativa aponta para a possibilidade de as tecnologias
digitais de comunicação apoiarem a esfera pública democrática, na qual se processa uma
deliberação racional que resultará, espera-se, em influência sobre os tomadores de
decisões dentro do Estado. O cidadão, nesta perspectiva, aprende e toma posição na
deliberação, em vez de ter a internet como meio para a manifestação de preferências e
interesses privados. As instituições do Estado, espera-se, devem abrir canais para a
deliberação pública ao mesmo tempo em que devem ser porosos aos resultados dessas
deliberações. Os ambientes digitais que viabilizam a deliberação e a discussão pública
ganham destacada atenção por parte dos estudiosos deste modelo de democracia digital.
A democracia digital de contra-públicos21 enfatiza o papel dos meios digitais para
a organização de grupos e coletivos voltados para o ativismo e a contestação, tanto
aqueles com atuação exclusivamente online, quanto aqueles que empregam os meios
digitais como parte de uma estratégia de atuação que tem também ações off-line. Os
contra-públicos atuariam em cenários de exclusão e desigualdade sistêmica. Os ambientes

No original lê-se counterpublics. Traduzimos literalmente como “contra-públicos”, mas pode-se
entender também como “públicos alternativos” ou mesmo “esfera pública alternativa”.
21
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e as ferramentas digitais contribuiriam para a formação de contra-discursos e identidades
desafiantes aos padrões hegemônicos, inclusive aqueles discursos e valores que
conformam a chamada esfera pública tradicional, daí na verdade vem o nome deste
modelo de democracia. Muitas dos enunciados caros a este modelo de democracia digital
foram construídos a partir da crítica do modelo habermasiano de esfera pública
(FRASER, 1992), além de contribuições diversas oriundas das teorias pós-estruturalistas
e de estudiosos da linguagem. Alguns eventos foram particularmente importantes para
incitar a imaginação dos estudos que trabalham com este modelo de democracia digital
de contra-públicos, a exemplo do uso da internet feito pelos movimentos antiglobalização
e pelos Zapatistas (GOMES, 2017). De certo modo, também a literatura sobre ativismo e
sobre o uso de tecnologias para denunciar a violação de direitos – nos últimos anos,
poderíamos citar o uso de câmeras de celulares para denunciar abusos de autoridades
policiais – trabalham a partir deste modelo de democracia digital.
Por fim, o modelo marxista autonomista de democracia digital entenderia que as
tecnologias digitais de comunicação podem viabilizar o autogoverno da sociedade de
modo a contornar, a um só tempo, o Estado centralizado como conhecemos hoje e o
sistema de produção capitalista. O processo de tomada de decisão política se daria
orgânica e colaborativamente por meio de uma rede igualitária e inclusiva, que valoriza
o papel do indivíduo e sua atuação na rede, mais do que identidades políticas prévias.
Essa posição prevê, portanto, em diferentes graus uma revolução em relação à atual
estrutura liberal do Estado, a qual é de certo modo compatível com os três modelos de
democracia anteriormente citados.
Os quatro modelos, definidos por Dahlberg (2011), dão conta de dimensões
diferentes da experiência democrática as quais podem ser requisitadas de modo
complementar, tanto por acadêmicos quanto por promotores de projetos, para ajudar a
colocar em perspectiva experiências singulares. Não se trata, portanto, de fazer a escolha
por um modelo a partir de um critério normativo, mas de procurar entender o imaginário
das várias matrizes da Democracia Digital a fim de ter uma compreensão mais complexa
do fenômeno.
Em comum, os vários enfoques desta tradição têm a compreensão de que a internet
tem características que podem potencializar a interatividade entre os mais distintos atores
políticos, inclusive com as instituições do Estado. A internet estoca informações, junta
pessoas geograficamente distantes, é aberta para iniciativa de qualquer ator político,
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admite um volume imponderável de pessoas em torno de uma mesma ação política. Além
disso, nela o desenvolvimento de projetos é mais barato do que quando comparado a
métodos analógicos e off-line, o engajamento em atividades políticas é menos custoso,
uma vez que não exige a presença e, muitas vezes, também não exige um envolvimento
duradouro com a política, entre outras qualidades que são insistentemente citadas na
literatura.
Por fim, há que se destacar o desenvolvimento de uma cultura de uso de meios
digitais que favorece a cidadania democrática: as pessoas podem escolher quais
conteúdos consumir, as conversações são distribuídas por um grande volume de
plataformas, há uma curadoria de conteúdo online – mediante a prática de compartilhar,
agregar, escalonar, etiquetar e republicar – os conteúdos são publicados em várias línguas
e plataformas a partir de conteúdos já existentes ou de criação própria e, enfim, há a
prática da colaboração na produção de conteúdos e financiamento de projetos (CLARK,
AUFDERHEIDE, 2009; SHANE, 2012).
Segundo Gomes (2005), a literatura sobre democracia digital com enfoque na
dimensão participativa poderia ser resumida em um conjunto básico de afirmativas: a) “a
democracia digital se apresenta como uma oportunidade de superação das deficiências do
estágio atual da democracia liberal” (p. 217), sobretudo, o problema da participação
limitada ao voto (ou nem isso); b) “a democracia digital se apresenta como uma
alternativa para a implantação de uma nova experiência democrática fundada numa nova
noção de democracia” (p. 218), isto é, sem intermediação; c) “o que a democracia digital
como experiência deve assegurar é a participação do público nos processos de produção
de decisão política” (p. 218) e não apenas serviços ou outros recursos sem capacidade de
influenciar; d) “a forma mais democrática de assegurar participação na decisão política
se dá através de debate e deliberação” (p. 220), o que efetivamente acontece pouco, mas
quando ocorre há poucos indicativos de que é capaz de influenciar o sistema político.
A democracia digital engloba aquela participação política preocupada com os
princípios democráticos, mas não se restringe a isso: considerando também outras
dimensões como a accountability e a transparência, demandas muito frequentes e de
matriz liberal. Enfim, observando as várias matrizes do conceito, pode-se dizer o ponto
comum é que a democracia digital tem a ver com a execução de princípios democráticos
por meio de recursos viabilizados pelos meios digitais.
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Enfim, por democracia digital entende-se o emprego de tecnologias digitais de
comunicação com o objetivo de corrigir, incrementar ou incorporar novos procedimentos
ao processo político no sentido de melhor atender a um ou mais princípios da democracia
(DAHLBERG, 2011; GOMES, 2011; GRÖNLUND, 2003; KAKABADSE et al., 2003).
O conceito assim posto é pouco preciso, por estar mais preocupado em sinalizar um ponto
de convergência na literatura. Mais específico, Gomes (2011) trata do uso de “tecnologias
digitais de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas
políticas e sociais do Estado e dos cidadãos em benefício do teor democrático da
comunidade política” (p. 27-28)22.
O conceito assim posto, portanto, tem a ver com a materialização do conceito de
democracia. Por um lado, há uma preocupação com a manutenção ou com o conserto das
práticas democráticas, oferecendo remédios ou soluções. Enquanto, por outro lado, há
uma defesa de novos desenhos institucionais para atender novas demandas, inclusive as
demandas que se tornaram possíveis a partir da existência da internet.
Essa perspectiva se diferencia de algumas compreensões correntes que acabam
por valorizar a tecnologia ou os processos em vez de valores democráticos, descrevendo
como democracia digital todo e qualquer processo de decisão que se beneficia da internet
ou a simples digitalização das instituições e processos do Estado democrático. Essas
perspectivas, contudo, não abordam aquilo que é considerado fundamental pelos
conceitos mais elaborados, o modo como as práticas digitais atualizam ou reforçam
valores da democracia.
Esses requisitos democráticos das iniciativas de democracia digital são descritos
por Gomes (2012) como “teor democrático”, dos quais, entre outros, o autor cita:

a garantia e/ou o aumento das liberdades de expressão, de opinião e de
participação, a garantia e/ou o aumento dos meios e oportunidades de
accountability ou de transparência pública dos governos via internet, a
garantia e/ou aumento das experiências de democracia direta, numa base
online, mais instrumentos e oportunidades de participação do cidadão nas
esferas de decisão sobre políticas públicas e administrativas dos
governos, incremento do pluralismo, da representação das minorias e da

22

Grönlund (2002) lembra que a democracia é tanto um sistema de produção de decisão, quanto um sistema
social. O primeiro se refere ao processo formal através do qual as decisões são tomadas e também à relação
entre os políticos e os cidadãos. Enquanto o segundo se refere à concepção geral da sociedade que é moldada
por características democráticas, tais como liberdade de imprensa e liberdade de expressão.
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consolidação dos direitos de indivíduos e dos grupos socialmente
vulneráveis (p. 28).

A partir dessa observação, a relevância democrática das iniciativas digitais
poderia ser verificada a partir das seguintes demandas: a) fortalecimento da capacidade
concorrencial da cidadania, o que pode ocorrer por meio do aumento da transparência do
Estado, responsabilização dos agentes políticos; e pelo aumento da participação e
influência civis no processo de tomada de decisão; b) reconhecimento de que vivemos
numa sociedade de direitos, na qual os cidadãos têm direitos e liberdades que devem ser
constantemente protegidos dos abusos de outros cidadãos, da ação invasora do Estado ou
da sanha de corporações; c) promoção do pluralismo e diversidades dos atores, agendas
e discursos na esfera pública e nas arenas institucionais responsáveis pela decisão política,
garantindo a representação de minorias políticas e, espera-se, melhorando a qualidade
epistêmica e a legitimidade das decisões (GOMES, 2011, p. 29-30)23.
Com um conceito parecido, Shane (2012) diz que a democracia digital envolve “a
utilização de tecnologias digitais de informação e comunicação para aperfeiçoar a prática
democrática24” (p. 3). Shane (2012) entende que as ferramentas digitais são oportunas,
especialmente, para facilitar a inclusão de um grande volume de pessoas na deliberação
pública. Neste contexto novas formas de governanças poderiam emergir, com especial
atenção para os projetos de consulta. Também Sivaldo Silva (2011), a partir de uma
preocupação normativa, sustenta que as iniciativas digitais do Estado precisam atender a
três demandas: devem produzir publicidade sobre as questões relevantes; devem
contribuir para a responsividade dos atores públicos às demandas dos cidadãos; e devem
facilitar a porosidade, isto é, devem aceitar inputs dos cidadãos na produção da decisão
política25.
Uma dificuldade oriunda da opção por um conceito que circunscreve as iniciativas
de democracia digital a partir dos seus efeitos é, contudo, a demarcação empírica do
23

Em trabalho anterior, o autor explica as influências e as preocupações de seu conceito de democracia
digital: “A democracia liberal não é o adversário a ser batido, mas a base a partir da qual apresentamos e
negociamos as demandas e exigências de aprofundamento da democracia contemporânea, inclusive no seu
formato digital. Visibilidade, prestação de contas e participação eleitoral, portanto, são requisitos e
remédios liberais que podem ganhar enorme reforço na configuração digital do Estado. Não se justifica
abrir mão deles. Sobre eles e a partir deles pode-se descobrir e propor outros recursos digitais capazes de
assegurar outras dimensões igualmente importantes para uma democracia digital” (GOMES, 2007, p. 16).
24
Tradução nossa para: “the use of digital information and communication technologies to enhance
democratic practice” (SHANE, 2012, p. 3).
25
Ver Silva (2011, p. 126-133).
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fenômeno. Afinal, iniciativas projetadas para os mais distintos propósitos podem ter como
efeito, em alguma medida, o aumento do “teor democrático da comunidade política” ou
“aperfeiçoar a prática democrática”.
A bibliografia tem apresentado, entretanto, algumas recorrências de projetos que
atendem em repetidos casos as demandas de relevância da democracia digital. De modo
que, ao procurar pelo fenômeno da democracia digital, pode-se afirmar, com relativa
segurança, a sua ocorrência em petições, fóruns deliberativos, orçamentos participativos,
consultas online, bancos de dados públicos, aplicativos de fiscalização da execução de
obras e políticas públicas, entre outros. Além de que, um mesmo projeto pode combinar
esses diferentes tipos ao longo do tempo, o que dificulta uma classificação estanque.

1.2.2. Benefícios democráticos dos projetos de democracia digital

Definida a democracia digital como o emprego de tecnologias digitais de
comunicação para aperfeiçoar a democracia, resta ainda alguma dúvida quanto às
contribuições especificas dos projetos de democracia digital, objeto deste tópico. Uma
primeira iniciativa neste sentido foi realizada pelos pesquisadores do Centro de Estudos
Avançados em Democracia Digital (CEADD)26, em 2011 e depois aperfeiçoada em 2015,
para classificar os achados de uma extensa prospecção das iniciativas de democracia
digital existentes no Brasil27. A equipe do CEADD agrupou as iniciativas encontradas a
partir da contribuição esperada para a democracia e chegou a uma lista com 10 itens:
monitoramento de contas, obras e políticas; dados abertos e transparência pública;
acompanhamento dos representantes; informação e educação para a cidadania; expressão
de reivindicação civil; participação e democracia direta; deliberação; direitos e acesso à
justiça; e prestação de serviços públicos.
Se a definição de cada item foi suficiente para agrupar as iniciativas catalogadas
à época, há indícios de que pode ser aperfeiçoada se o propósito for o de apontar os
benefícios das iniciativas. Por exemplo, as três categorias iniciais estão todas apontando
para ganhos de transparência. Assim, apresenta-se adiante uma versão reformulada com
seis benefícios, após algumas junções e rebatismos para facilitar a compreensão, ao passo

26

Para mais informações: http://www.ceadd.com.br/ Acesso em: 20 dez. 2016.
Apesar de ter sido um trabalho coletivo, há que se destacar a contribuição singular dos professores
Ricardo Fabrino Mendonça (UFMG) e Jamil Marques (UFPR).
27
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que também são incorporadas discussões presentes na literatura especializada. Os
benefícios são: educação para a cidadania, transparência pública, deliberação pública,
participação voltada para a tomada de decisão, reivindicação pela preservação de direitos,
acesso a serviços públicos.
Por iniciativas, entende-se “projetos ou ideias que articulam ferramentas,
dispositivos e aplicativos para realizar determinadas funções dedicadas a resolver
problemas ou alcançar propósitos específicos” (GOMES, 2011, p. 28). Lembrando que
as iniciativas de democracia digital podem ser construídas e mantidas tanto por governos
quanto pela sociedade. A literatura identifica essa diferença por meio de dois termos:
“top-down” para nomear as iniciativas do governo e dos órgãos do Estado e “bottom-up”
para nomear as iniciativas patrocinadas pelo conjunto heterogêneo da sociedade –
cidadãos avulsos, coletivos, associações, sindicatos e mesmo empresas (COLEMAN;
BLUMLER, 2009; MACINTOSH; WHYTE, 2008; DI GENNARO; DUTTON, 2006).
As últimas têm sido eficientes para fiscalizar as ações dos agentes públicos, fazer
denúncias e encaminhar demandas para os atores do sistema político. Há, contudo, uma
diferença estrutural entre ambas que é a relação com o processo de tomada de decisão;
enquanto as iniciativas “top-down” têm alguma conexão direta com atores ou instituições
do sistema político, as iniciativas “bottom-up” funcionam com a lógica de conseguir a
adesão dos cidadãos para influenciar, por meio de manifestações e documentos o sistema
político.

Educação para a cidadania

Estas iniciativas são projetadas com o propósito de prover formação para o
exercício pleno da cidadania, nomeadamente através do aumento do conhecimento sobre
o funcionamento do Estado, sobre as responsabilidades e direitos dos cidadãos, sobre os
modos e circunstâncias em que se pode participar de modo eficiente nas questões
coletivas e, quando é o caso, sobre os temas e questões em discussão. Essas iniciativas
podem ser descritas como sendo de educação cidadã - civic learning cf. Graeff (2014),
isto é, têm como propósito formar os indivíduos para o exercício da cidadania em
contextos de democracia.
Esses projetos não se materializam apenas na oferta de informações, uma vez que
a simples oferta de informação online não leva a uma sociedade esclarecida (POLAT,
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2005; SAVIGNY, 2002), mesmo que em grande quantidade (PAPACHARISSI, 2002).
Antes, trata-se de um processo de aprendizagem para prover os cidadãos dos recursos
necessários ao exercício da cidadania em variadas circunstâncias (a exemplo de como
participar em iniciativas de democracia digital28), mas também as habilidades necessárias
para o uso dos serviços públicos online ou para reclamar da violação de direitos.
Não se pode perder de vista, contudo, que nem todas as informações e iniciativas
disponíveis online promovem valores democráticos (PAPACHARISSI, 2002), mesmo
que sejam produzidos por órgãos públicos. Mesmo quando o objetivo é nobre, iniciativas
mal projetadas e que não entendam as demandas dos cidadãos podem levar ao
desengajamento e à desconfiança (GRAEFF, 2014).
Como exemplo ilustrativo de uma iniciativa projetada para a educação cidadã,
pode ser citado o site “Combate à corrupção”, feito pelo Ministério Público Federal, que
tem como objetivo explicar, por meio de tutoriais em vídeo, quais são os tipos de
corrupção, e ensinar como o cidadão pode usar dados públicos disponíveis online para
monitorar gastos públicos e prestações de contas eleitorais29.

Transparência pública

Um conjunto de projetos digitais contemporâneos têm como propósito promover
o aumento da transparência nos negócios públicos. Eventualmente, emprega-se para eles
o termo transparência digital (GOMES, AMORIM, ALMADA, 2015), para marcar a
oposição em relação à transparência com o emprego de mecanismos analógicos, mas dado
que as iniciativas públicas de transparência cada vez mais estão restritas à internet, optouse por não marcar essa diferenciação e adotar o adjetivo “pública” para indicar o objeto
da transparência: as instituições e os negócios públicos.
Por transparência pública, entende-se, entre outras práticas, o monitoramento de
contas, obras e políticas públicas; o fornecimento de dados públicos em formatos abertos;
e o acompanhamento dos representantes eleitos. É importante atentar que, por mais que

28

Falando especificamente de iniciativas de participação, Lazer, Neblo e Esterling (2012) argumentam que
estas podem promover mais conhecimento sobre as lógicas e os processos de governança. O melhor
conhecimento sobre o processo e sobre as questões em pauta, especificamente, contribuiria para os cidadãos
compreenderem as razões (ou a falta delas) das decisões tomadas e não simplesmente adotar a priori uma
postura de desconfiança. Enfim, a possibilidade de participar e de conhecer melhor os negócios públicos
teria um efeito virtuoso ao aumentar a confiança e, idealmente, diminuir as motivações para o
desengajamento e a apatia em relação à política.
29
Disponível em: http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/tutoriais Acesso em: 23 jan. 2017.
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muitas vezes a atenção fique restrita à transparência fiscal, essa categoria refere-se a todo
e qualquer tipo de transparência produzida sobre a coisa pública (GOMES, AMORIM,
ALMADA, 2015).
O campo da transparência governamental, em sua compreensão mais ampla, é
bem descrito por Cucciniello, Porumbescu e Grimmelikhuijsen (2016). A transparência
poderia ser classificada quanto aos seus objetos – transparência fiscal, administrativa e
política – e quanto às atividades por ela afetadas – tomada de decisão, elaboração de
políticas públicas ou resultado da política pública. Os autores avaliaram também os
efeitos da transparência, segundo os relatos da bibliografia especializada, sobre os
cidadãos e sobre os governos. Eles descobriram que a transparência não necessariamente
resulta em aumento da participação ou da confiança no governo por parte dos cidadãos,
enquanto os efeitos nos governos tendem a ser, de modo geral, mais positivos,
nomeadamente no combate à corrupção e na melhora da administração financeira. Os
efeitos tendem a ser negativos ou mistos na melhora da performance e do processo de
tomada de decisão.
A implantação de projetos de transparência pública, contudo, é marcada por
dificuldades políticas, econômicas e técnicas. A disponibilização de informações pessoais
pode configurar violação de privacidade e suscitar resistências por parte dos afetados
(CHADWICK, 2003). Os órgãos públicos eventualmente têm dificuldades para fazer
registro estruturado de suas atividades de modo que não conseguem atender demandas de
transparência por não estarem organizados para tanto. Autoridades e funcionários
públicos podem ficar receosos com os usos a serem feitos – políticos ou administrativos
– com os dados publicitados e podem dificultar a sua publicação. A organização
sistemática e a publicação de dados envolvem custos com pessoal e tecnologia que
eventualmente não estão previstos no orçamento dos órgãos (CHADWICK, 2003;
BRIGHT et al., 2015).
É grande o número de iniciativas que tem como objetivo a promoção da
transparência dos negócios públicos, mas como exemplos brasileiros mais significativos
podemos citar o Portal Brasileiro de Dados Abertos30 e o Portal da Transparência31. O
portal Dados Abertos publica dados em formatos abertos produzidos pelos diversos
órgãos do governo federal, de modo a alimentar outras aplicações e servir de insumo para
que o jornalismo e atores da sociedade possam investigar eventuais irregularidades.
30
31

Disponível em: http://dados.gov.br/ Acesso em: 23 jan. 2017.
Disponível em: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ Acesso em: 23 jan. 2017.
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O Portal da Transparência, por sua vez, oferece informações diárias sobre as
despesas do Executivo Federal. É possível fazer buscas por data, nome do órgão, nome
do favorecido, Estado, programa e tipo de despesa. Deste modo qualquer ator pode tomar
conhecimento dos pagamentos do governo federal e investigar desvios ou aplicações
incorretas do dinheiro público.

Deliberação pública

Por deliberação pública entende-se a discussão que se processa na esfera pública
sem conexão imediata com o processo formal de tomada de decisão. Pode-se descrever
como a interação social, a discussão, a conversa argumentativamente orientada que
tematiza questões públicas, políticas ou de interesse da comunidade política, em nível
local ou nacional. Essa discussão toma lugar, na maioria das vezes, em ambientes nãoinstitucionais (naturais ou in the wild), apesar de existirem alguns exemplos de iniciativas
para a promoção da deliberação pública projetadas por órgãos públicos, a exemplo dos
fóruns da plataforma e-Democracia, mantida pela Câmara dos Deputados (MITOZO,
2013).
A internet de modo geral e as plataformas, aplicativos de sociabilidade e sites para
redes sociais, em específico, são com frequência apontados como local para a discussão
de ideias. Uma discussão entre indivíduos interessados nas mais variadas questões que
dizem respeito à vida em sociedade, com custos baixos, dado que não é imperativa a
simultaneidade espacial e temporal dos interlocutores e dos seus atos expressivos
(BARROS, CARREIRO, 2016; DAHLBERG, 2004; JANSSEN; KIES, 2005; MAIA,
2008; POLAT, 2005).
Dahlberg (2011) cita a possibilidade da deliberação pública em ambientes como
jornais online, fóruns de discussão online, e um vasto número de debates online informais
em listas de e-mail, plataformas de discussão na web, chats, blogs, sites de rede social e
wikis. Graham (2012) e Wright (2012) chamam as arenas que abrigam a deliberação
pública sem terem sido projetas para tanto de “terceiros espaços”32, por não serem arenas
privadas nem arenas públicas.

32

O conceito de terceiros espaços (third places) teria sido criado por Ray Oldenburg (1999).
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Participação voltada para a tomada de decisão

Esta função democrática das iniciativas de democracia digital refere-se a toda e
qualquer atividade de participação que tem alguma possibilidade de influenciar o
processo de tomada de decisão de políticas públicas ou legislações e regulamentos33.
Estas são aquelas iniciativas que tentam conectar a participação da sociedade, através de
votações, comentários ou discussões, com alguma resposta por parte do poder público.
Em outras palavras, são iniciativas que em seu projeto institucional preveem a
possibilidade da participação dos cidadãos, orientada para uma questão, influenciar as
ações a serem tomadas pelo poder público (FUNG, WRIGHT, 2001; GOMES, 2007,
2011).
Ao nomear esta função como “participação voltada para a tomada de decisão” não
se afirma que exista alguma certeza da relação entre o input e a decisão, mas antes que o
ganho democrático se verifica à medida em que alguma influência ocorre. Essa influência
pode variar entre uma influência comunicativa, i. e., o fato de os argumentos serem
levados em conta, até a tomada de decisão pelo próprio cidadão (FUNG, 2006; GOMES,
2007). A diferença entre um e outro tipo de influência é a existência de previsão
institucional para que as preferências dos participantes resultem, sem intermediários, na
elaboração e implementação de políticas públicas ou leis, de acordo o caso. Segundo
Gomes (2011) estas iniciativas apresentariam particular “teor democrático”:

Têm alto teor democrático iniciativas digitais destinadas a facilitar o
estabelecimento de níveis importantes de influência, exercida pelos
cidadãos, sobre a decisão política no interior do Estado, sobre
mecanismos e processos por meio dos quais a decisão é tomada, sobre os
agentes portadores da função de tomar decisão pública, mormente da
decisão legislativa e administrativa, bem como sobre a implementação
dessa decisão em normas, políticas e formas equivalentes (p. 29).

Como já demonstrado por alguns estudos, a relação entre os inputs da sociedade
por meio deste tipo de iniciativa e a tomada de decisão é quase sempre nebulosa, sem
demonstração precisa das contribuições oriundas do público, com poucas exceções
33

Existe um amplo campo de estudos da participação política online que não lida necessariamente com
questões de democracia e que, portanto, pode ser considerado como independente do campo da democracia
digital, inclusive iniciativas de tipo horizontal (cidadão-cidadão). Para uma revisão, ver Sampaio (2014).
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(AGGIO; SAMPAIO, 2013; BARROS, 2016). Entre as iniciativas que cumprem esta
função, podemos citar as consultas públicas (BARROS, 2016; CHADWICK, 2003), os
orçamentos participativos digitais (SAMPAIO, 2014), os sistemas de petição abertos pelo
poder público (GALVÃO, 2014).

Reivindicação pela preservação de direitos

Outro emprego relevante das tecnologias digitais de comunicação, do ponto de
vista da democracia digital, é o seu uso para demandar respeito a direitos estabelecidos
ou o cumprimento da lei. É exemplo dessa função as filmagens por telefones celulares
para denunciar abusos por parte de autoridades policiais, mas também as ouvidorias
online de órgãos públicos que oferecem um canal para que os cidadãos possam denunciar
comportamentos inadequados de servidores públicos ou demonstrar insatisfação com os
serviços prestados. Os projetos e práticas que cumprem esta função têm como
denominador comum: a) o fato de a iniciativa ser da sociedade, mesmo que o canal para
o recebimento da contribuição tenha sido providenciado por um ente público; b) a
circunstância em que um direito não foi respeitado ou foi ameaçado, de modo que o
cidadão precisa requisitar algum ente estatal para que a lei seja cumprida e o direito
respeitado. A bibliografia que documenta esta função é rarefeita, não obstante a prática
seja relevante.
Entre os exemplos brasileiros dois são mais relevantes. Primeiro, a página da
Polícia Federal para o recebimento de denúncias de crimes cometidos na internet ou com
o auxílio desta34, a exemplo de pornografia infantil, crimes de ódio, genocídio ou tráfico
de pessoas. Basta informar o tipo de crime cometido, o endereço da página web e fazer
um rápido comentário. Segundo, o portal Consumidor35, mantido pelo Ministério da
Justiça, tem como propósito receber críticas sobre serviços e produtos de empresas
previamente cadastradas no sistema. O indivíduo faz a queixa e a empresa se compromete
a dar alguma resposta, preferencialmente resolvendo o problema relatado, em até 10 dias.
O site não substitui os órgãos que regulam as relações de consumo, mas tenta se

34

Disponível em: http://denuncia.pf.gov.br/ Acesso em: 23 jan. 2017.
Disponível em: https://www.consumidor.gov.br/pages/principal/?1486098197142 Acesso em: 23 jan.
2017.
35
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apresentar como uma alternativa dentre as que cuidam da proteção dos direitos do
consumidor.

Acesso a serviços públicos

A prestação de serviços públicos via internet é fácil de demonstrar quanto à sua
materialidade e importância prática na vida das pessoas, uma vez que o uso de algum
serviço online é prática comum na vida de boa parte da população, embora nem sempre
seja fácil atestar a sua importância para a democracia nem o encaixar, de algum modo,
dentro da discussão de Democracia Digital. De fato, boa parte da literatura que aborda
este fenômeno pode ser classificada como e-governo (SAMPAIO, 2014), mas há uma
intersecção com a Democracia Digital à medida que se consideram os ganhos
democráticos verificados na melhora da responsividade às demandas dos indivíduos, a
diminuição do risco de fraude e a melhora considerável no acesso às informações públicas
(CHADWICK, 2003).
Chadwick (2003) reconhece que muito daquilo que se discute e se faz no campo
dos serviços online e do governo eletrônico não diz respeito a questões de democracia,
mas que ao mesmo tempo não se pode dizer que as preocupações de democracia sejam
estranhas ao campo do governo eletrônico. A preocupação com a democratização da
administração e dos serviços prestados é um exemplo. O autor assume a expectativa de
que prestar serviços online, a exemplo do setor privado, pode motivar os governos a
assumirem métricas e padrões para responder às necessidades dos cidadãos por serviços
públicos e informações (p. 444-448).
Outros autores consideram que a importância democrática dos serviços online se
materializa à medida que a efetividade, eficiência e facilidade dos serviços públicos
online melhora a vida das pessoas e estende o alcance da entrega destes. Cepik e colegas
(2009), ao apresentar uma métrica para a avaliação de serviços online, argumentam que
os serviços online devem ser aperfeiçoados de modo a “simplificar a utilização e o acesso
dos cidadãos às oportunidades e facilidades eletrônicas criadas pelas estratégias de egoverno” (p. 4). E na sequência explica sua posição: “a digitalização dos serviços públicos
só tem sentido quando tem o cidadão como foco principal” (p. 4). De fundo, há uma
expectativa de que a efetividade e a eficiência da entrega de serviços públicos
aumentariam a confiança nas instituições do Estado democrático, bem como ajudariam a
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corrigir injustiças e assimetrias no acesso ao serviço público (PAPALOI, GOUSCOS,
2011; VISSER, TWINOMURINZI, 2008).
No Brasil, a iniciativa com melhor visibilidade provavelmente é o portal
Serviços.gov36, um agregador que reúne boa parte dos serviços que os vários órgãos
públicos federais prestam à população. O cidadão consegue fazer buscas por tema, serviço
ou órgão, de modo que a “encontrabilidade” dos serviços online é facilitada, aumenta a
visibilidade e estimula a competição por eficiência entre os serviços. São exemplos de
serviços online a emissão de documentos, a marcação de exames e procedimentos
médicos ou a consulta do andamento de processos administrativos e judiciais.

1.2.3. Dificuldades e ponderações: as experiências de democracia digital

O presente tópico tem como propósito apresentar algumas ponderações,
dificuldades e constrangimentos encontrados por experiências de democracia digital. A
lista não tem por objetivo – nem poderia tê-lo – esgotar essas dificuldades que
eventualmente limitam ou anulam os possíveis efeitos positivos esperados dos projetos
de democracia digital, mas ponderar as expectativas a partir das dificuldades encontradas
por experiências de democracia digital.

A tecnologia não é resposta para tudo

Conforme o argumento de Jamil Marques (2010) a comunicação digital, no limite,
não pode ser tomada como solução para todos os problemas das democracias
contemporâneas, dado que nem todos os problemas existentes são questões de
comunicação ou de processamento de dados, bem como é possível que as comunicações
digitais podem ser mais eficientes para algumas tarefas do que para outras.

[...] os recursos de internet não lidam com todos os déficits democráticos
de maneira simétrica: parece ser mais fácil, por exemplo, fortalecer
aqueles mecanismos voltados para incrementar a transparência
governamental ou para defender direitos individuais do que barrar a

36

Disponível em: http://www.servicos.gov.br/ Acesso em: 23 jan. 2017.
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atuação de lobistas cujo objetivo, muitas vezes, é praticar a famosa
“advocacia administrativa” (MARQUES, 2010, p. 133).

O autor acrescenta ainda que as soluções oferecidas pela comunicação digital não
podem ser aplicadas para todos contextos sem considerar as especificidades do contexto
e da tecnologia. Esta oferece uma série de oportunidades e potencialidades, mas o
emprego efetivo sempre dependeria da ação humana em um complexo contexto sóciopolítico (GOMES, 2008). Objetivamente, a tecnologia torna possível uma nova prática
política sob determinadas condições, mas a vontade política das autoridades públicas é
reiteradamente apontada como variável fundamental nos casos em que a participação é
do tipo top-down (KAKABADSE, 2003; GOMES, 2008; MARQUES, 2008).
Com isso, não se afirma nem que qualquer tecnologia pode ser empregada desde
que o ator político o queira, nem que uma única solução tecnológica serve irrestritamente
para qualquer circunstância. Por um lado, evita-se o determinismo tecnológico e, por
outro, uma crença de que o criador de uma tecnologia domina completamente os seus
usos a partir da intenção presente ao ato de criação. Essa compreensão tem sido
beneficiada pela ideia de que as tecnologias têm determinadas affordances que interagem
com as demandas dos indivíduos37.
O conceito de affordances, elaborado por Gibson (1986), diz respeito às
características intuitivamente utilizáveis de um determinado objeto, isto é, os usos
possíveis e não necessariamente racionalizados de um objetivo levando em conta o modo
como um determinado agente atua no ambiente38. O termo affordances foi especialmente
empregado pelos estudos de Human Computer Interaction (HCI) para assinalar a
facilidade de uso das características de um determinado sistema. Mesmo que sem a devida
revisão, tem sido muito empregado para entender a interação entre homem e tecnologias
digitais de modo geral assinalando as possiblidades de emprego destas para abordar
problemas sociais e políticos, pontuando que a relação entre os humanos e as tecnologias

37

Outra possibilidade para pensar a interação homem-tecnologia é a Teoria Ator Rede, mas essa discussão
ainda é incipiente no campo da democracia digital. Para uma introdução à Teoria Ator Rede, ver Lemos
(2003).
38
“The perceiving of an affordance is not a process of perceiving a value-free physical object to which
meaning is somehow added in a way that no one has been able to agree upon; it is a process of perceiving
a value-rich ecological object. Any substance, any surface, any layout has some affordance for benefit or
injury to someone. Physics may be value-free, but ecology is not” (GIBSON, 1986, p. 131-132).
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é, de um lado, definido pelos interesses, motivações e vontades humanas – nem sempre
conscientes – e, por outro lado, pelas características das tecnologias, que poderíamos
descrever como os usos em potencial – que nem sempre foram previstas por quem
elaborou a tecnologia, que pode ser um aplicativo, plataforma ou dispositivo físico
(HALPERN, GIBBS, 2012; WRIGHT, STREET, 2007).

A desigualdade social: digital divide & literacy gap

Para que o indivíduo tenha acesso a projetos de democracia digital, há pelo menos
dois impeditivos de ordem social: a) a desigualdade no acesso às tecnologias digitais de
comunicação (digital divide), isto é, se ele tem acesso à internet, de onde, com que
conexão e hardware; b) a desigualdade na habilidade para realizar atividades através dos
meios digitais (literacy gap). Tais desigualdades trariam problemas de legitimidade, uma
vez que a democracia pressupõe igualdade nas possibilidades de participação política. A
participação de todos não é um imperativo democrático, mas a possibilidade de
participação de quem se sinta concernido ou afetado sim.
O risco seria aumentar a desigualdade ao abrir canais de participação exclusivos
para uma parcela da população (DI GENNARO, DUTTON, 2006; SHANE, 2012). O
problema normativo, porém, pode ser amenizado a partir da tese de que as ferramentas
digitais podem fazer muito pela democracia, auferindo ganhos para toda a comunidade
política, mesmo que nem todos tenham a possibilidade de participar (COLEMAN,
BLUMLER, 2009; SHANE, 2012).
De todo modo, mesmo que o percentual de excluídos digitalmente seja ainda
expressivo, a realidade está se alterando rapidamente e cada vez mais pessoas têm acesso
e habilidade para participar através de meios digitais. Segundo dados do Banco
Mundial39, entre 1990 e 2015, há um crescimento constante no percentual de pessoas com
acesso à internet em todas as regiões do planeta, à exceção da América do Norte que
parece ter-se estabilizado em 75%. Mesmo que a taxa de penetração da internet seja
desigual entre as regiões, variando de 75,95% na América do Norte a 22,3% na África
Subsaariana, a tendência é de crescimento. Na América Latina e Caribe o percentual é de
54,5%. No Brasil, esta taxa saiu de 2,87% no ano 2000 para 59,08% da população com
39

Dados disponíveis aqui: http://goo.gl/F0GDB Acesso em: 23 jan. 2017.
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acesso em 2015. A expectativa de que a exclusão digital implique em prejuízos para as
sociedades, inclusive no que diz respeito à cidadania, tem levado governos e organizações
sociais a desenvolverem políticas para promover o acesso à internet, além do
barateamento da conexão via dispositivos móveis.
Mas essa interpretação da exclusão digital é simplista, segundo DiMaggio e
Hargittai (2001). O problema seria mais desafiador do que simplesmente oferecer acesso
a computadores e à internet. Segundo os autores, o uso da tecnologia não pode ser
explicado por ter ou não ter, mas pelos diferentes usos que as pessoas efetivamente fazem.
Esses autores reenquadram o conceito de digital divide em termos de digital inequalities.
O desafio não é apenas ter o acesso, mas ter as condições e a habilidade necessária para
cada atividade que se deseja fazer online. Os autores tratam de questões técnicas, como
hardware, software, conexão com a internet; mas também sobre autonomia de uso;
habilidades para o que se deseja fazer; e apoio social, na forma de motivação e ajuda40.
Neste sentido, Wright (2012) polemiza dizendo que a exclusão digital não vai
deixar de existir, porque a tecnologia está sempre avançando e sempre haverá quem não
tenha acesso. Para o autor a questão é em que medida a exclusão digital atrapalha a
inclusividade das consultas.
Preocupada especificamente com a participação política, Maia (2008) corrobora
com esta posição e argumenta que a participação não depende apenas do acesso físico à
tecnologia ou de saber operá-la, uma vez que “há poucas evidências de que o acesso mais
amplo às tecnologias irá, por si só e sem mais, expandir o interesse por questões políticas
simplesmente porque uma parcela maior do público tem chances de participar” (p. 285).
A boa notícia, oriunda do trabalho de Jenkins (2009), é que a aprendizagem
necessária para a participação online pode vir com o uso da própria internet. Jenkins
estudou especificamente as comunidades de jovens em torno de produtos culturais e
concluiu que esta parcela da população pode aprender como participar, inclusive da
política, se engajando em comunidades de fãs de produtos culturais. Ele acredita que a
cultura de participação da cultura pop está ensinando a nova geração a como participar
da política. Esse fenômeno seria de tal modo significativo que poderia compensar os
prejuízos resultantes da diminuição da participação cívica pelos modos tradicionais.

40

Sobre a importância de redes pessoais para a superação da desigualdade digital, ver Courtois e Verdegem
(2016).
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Jenkins argumenta que estaria ocorrendo uma ampla transformação cultural dos modos
como se engaja socialmente.

Falta de motivação

A motivação, descrita também como vontade, é recorrentemente apontada como
uma variável importante para explicar tanto a elaboração de iniciativas de democracia
digital, por parte dos governos, órgãos públicos e funcionários, quanto o respectivo
engajamento por parte de cidadãos e organizações sociais. O grande potencial da internet
de capacitar os cidadãos para se comunicarem diretamente com o governo seria
subaproveitado, em parte, por falta de vontade dos atores políticos que administram os
processos de decisão dentro do Estado (SHANE, 2012; MARQUES, 2011; GOMES,
2008).
Fung et al. (2013) levantam a hipótese de que em geral a autoridade pública não
estaria disposta a compartilhar o seu poder de tomar decisões, o que resulta em um uso
restrito das TIC’s para o oferecimento de informação e para a prestação de serviços que
impliquem em compartilhamento do poder político ou administrativo. Jamil Marques
(2010) assinala que os representantes, por vezes, percebem iniciativas de e-democracia
como uma ameaça à sua própria condição e demonstram indisposição para compartilhar
até mesmo níveis elementares de poder.
Mas podemos citar ainda outras variáveis que eventualmente limitam a adoção da
internet neste contexto, a exemplo do entendimento distorcido, por vezes preconceituoso,
que os agentes públicos eventualmente têm sobre a possibilidade da construção de
iniciativas democraticamente relevantes. Ou a falta de recursos, sobretudo financeiros e
humanos, para elaborar, implantar e gerir tais iniciativas (MACNAMARA, 2010;
SHANE, 2012).
Por parte da sociedade, o uso de iniciativas de democracia digital envolve o
conhecimento da existência, mas principalmente a motivação, que pode ser entendida a
partir das variáveis: percepção da eficácia política e confiança na autoridade política
(BARROS, SAMPAIO, 2016; ZHANG et al., 2010). A percepção da eficácia política
nada mais é do que a crença de que a própria ação faz alguma diferença no contexto
político, de que a própria ação tem algum impacto no cenário político (ÅSTROM,
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GRÖNLUND, 2012; COLEMAN, BLUMLER, 2009; KIES, 2010; MACINTOSH,
WHYTE, 2008; ZHANG et al., 2010).
A confiança na autoridade política tem a ver com a percepção de que a autoridade
pública atua de acordo com a legislação, respeitando os direitos da cidadania e que tomará
as medidas cabíveis diante das demandas políticas. Em outras palavras, a variável
confiança na autoridade pública tem a ver com a crença de que os governos agirão de
acordo com o que é o normativamente esperado, dentro das leis e para a defesa dos
interesses dos cidadãos (ZHANG et al., 2010). “Apenas por meio do reforço em sua
credibilidade, representantes e instituições políticas podem esperar que os cidadãos se
sintam confortáveis e estimulados a tomar parte de modo decisivo no processo político”
(MARQUES, 2010, p. 132).
Por fim, uma vez que o cidadão tenha convicção da eficácia na própria ação e
confie na autoridade política, os ganhos derivados do projeto de democracia digital devem
ser maiores do que o esforço necessário para participar (MARQUES, 2008). Gomes
(2011) argumenta que a motivação para o emprego de iniciativas de democracia depende
da eficiência para alcançar determinados objetivos:

[...] as pessoas participam de iniciativas quando as consideram uma
oportunidade adequada para atingir fins desejáveis. Meios precisam ser
visto como oportunidades. Chamo oportunidades aquela conjunção de
ocasiões e circunstâncias em que meios podem produzir fins desejáveis
de maneira que os custos (a energia despendida, por exemplo) sejam
largamente recompensados pelos benefícios (recompensas decorrentes
de se alcançar a finalidade da ação) (GOMES, 2011, p. 31).

Em resumo, o emprego de iniciativas digitais por parte dos cidadãos se dá à
medida em que os cidadãos entendem que estas são eficientes, confiam nas autoridades,
acreditam que podem fazer a diferença e consideram que o esforço para acessar estas
iniciativas vale à pena diante dos ganhos a serem auferidos.

A cidadania tem adversários

As iniciativas de democracia se apresentam como meio para reforçar o teor
democrático de uma comunidade política, contudo, os interesses dos cidadãos têm
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adversários. Os concorrentes da cidadania seriam ao menos três: o sistema político,
contextualmente separado da esfera da cidadania; campos sociais que empregam o seu
capital para influenciar a esfera da decisão política, como por exemplo procedem a
economia e a religião; e, por fim, as corporações sociais que defendem interesses
particulares de grupos, ao invés dos interesses comuns, mesmo que atuem em nome do
coletivo41 (GOMES, 2011).
Além destes, Bobbio (1986) trata do poder invisível, remanescente de modos de
governo não democráticos, com atores e modos ilegítimos concorrendo com a cidadania
para influenciar a esfera de decisão política. Todos estes grupos concorreriam com o
interesse civil na constante disputa para influenciar a esfera de decisão política. Como
exemplo contemporâneo, temos o lobby que não se apresenta na esfera pública. A
preocupação de Bobbio (1986) joga luz sob o risco de manipulação, sem que ninguém
tome conhecimento, da manipulação de resultados de ferramentas consultivas ou da
influência indevida do fluxo de informação política em plataformas privadas.
Neste sentido, é conhecida a preocupação de Papacharissi (2009) quanto a
comercialização das plataformas e espaços online, de modo que estes passariam a se
orientar pelo lucro em vez de estarem preocupados com a discussão política
racionalmente orientada, apesar do registro de ganhos para a vigilância de políticos, a
sátira e a circulação de opiniões políticas.
Tratando especificamente de iniciativas que tenham como função conectar a
sociedade ao processo de tomada de decisão, Gomes (2011) argumenta pela necessidade
de se considerar a capacidade da cidadania de concorrer com outros atores pela influência
das decisões efetivamente tomadas. De tal modo que o autor levanta a hipótese de que o
mais importante para um projeto de participação é a capacidade de a cidadania influenciar
a decisão política em um contexto de concorrência. Na web isso pode significar que os

Nas palavras de Gomes (2011): “Estas instâncias têm, em geral, escapado dos radares que detectam
ameaças à cidadania em virtude de uma peculiar taxonomia política, que, no passado, as identificou como
estruturas da sociedade civil organizada” (p. 33). Mais adiante o autor complementa: “As corporações
sociais, neste sentido, não são menos legítimas que as outras agências concorrentes, provenientes do sistema
político ou da economia. O que afirmo e reitero é que todas elas, as corporações sociais inclusive,
concorrem com o interesse civil propriamente dito. [...] Também os membros do sistema político ou das
corporações da economia são cidadãos, mas enquanto agem como membros de uma igreja ou seita, de um
partido, de um lobby empresarial ou de um movimento social com agenda particular desempenham um
papel específico nas lutas concorrenciais democráticas em defesa de interesses de uma parte da comunidade
política – suas agendas são, por definição, particulares” (p. 34).
41
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atores se identificam e apresentam argumentativamente suas opiniões – em vez de
simplesmente votar – para que os interesses possam ser avaliados pela esfera pública.
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1.3. Democracia digital na esfera pública: uma proposta

Este terceiro e último tópico do capítulo toma como objetivo apresentar
sinteticamente um modelo da esfera pública que entenda as possíveis funções dos projetos
de democracia digital, isto é, um modelo que considere as possíveis contribuições que a
Democracia Digital pode trazer para uma esfera pública democrática.
O tópico está dividido em três seções. Na primeira parte, será apresentado um
diagrama da esfera pública que incorpora a atuação dos media, tanto os mass media
quanto os digital media, na estruturação da esfera pública contemporânea42.
Na segunda parte, será apresentado um diagrama da esfera pública com a previsão
dos papeis que as iniciativas de democracia digital podem eventualmente desempenhar
na mediação entre os interesses da cidadania e os vários organismos estatais.
Por fim, a terceira parte faz um levantamento das vantagens esperadas, para os
campos de estudos da Democracia Digital e da esfera pública, do modelo elaborado por
este trabalho.

1.3.1. Um diagrama básico da esfera pública contemporânea

Mesmo com o risco do achatamento da complexidade de um conceito ao
representá-lo graficamente, o Diagrama 1: faz uma tentativa de ilustrar a esfera pública
42

As formulações do sistema deliberativo (MANSBRIDGE et al., 2012; PARKINSON, 2012) também
propõem uma abordagem sistêmica para a perspectiva deliberativa de democracia e influenciaram de várias
formas a tentativa que agora se apresenta de aproximação entre o conceito de esfera pública e os estudos
de democracia digital. Contudo, este trabalho não se aproxima muito da literatura de sistema deliberativo
porque a sua aplicação resultaria em algumas dificuldades. A ideia de sistema deliberativo, tal como
formulada até o momento por suas principais autoras e autores, demanda grandes movimentos teóricos para
se aproximar da comunicação política, particularmente para entender a importância democrática da
visibilidade produzida pelos mass media. De fato, Mansbridge et al. (2012) reconhece a ausência da mídia
em boa parte da literatura de democracia deliberativa e propõe uma aproximação a partir do sistema
deliberativo, este movimento é em grande medida um projeto, apesar dos esforços genuínos e qualificados.
Os primeiros estudos de sistema deliberativo entenderam os meios de comunicação - os mass media,
preferencialmente, mas também os digital media - como tendo uma função dentro do sistema que contribui
sempre para o bem da deliberação pública. Eventuais distorções de alguns seriam sempre corrigidas por
outros atores. Em relação à interface com a democracia digital, dado que a democracia deliberativa
influenciou enormemente a formação do campo, há uma supervalorização da deliberação que acaba por
não valorizar também outros papeis que as iniciativas de democracia digital podem desempenhar, a
exemplo das formas não argumentativas de ação política. Pelo exposto, optei por desenhar um modelo
tendo como o conceito de esfera pública, que é normativamente forte e que permite uma acoplagem melhor
com a democracia digital e, ainda melhor, com o campo da comunicação política, origem de muitas das
preocupações deste trabalho e onde o conceito de esfera pública tem sido discutido há muitas décadas.
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em sua relação com, de um lado, a esfera privada e, de outro lado, o Estado43. A diferença
entre sociedade e Estado está marcada pela diferença de cores: azul para indicar a
sociedade, composta pelas esferas privada e pública; e verde para o Estado.

Diagrama 1: A esfera pública, constituída pelas esferas da discussão e da visibilidade públicas, em sua
relação com a esfera privada e o Estado.

Na esquerda temos a esfera privada e na direita o Estado. Essa disposição é
observada no modelo em tela porque este foi desenhado para representar o papel de
mediação da esfera pública entre a formação da vontade política e o poder
administrativo44. Por sociedade podemos entender tanto a esfera privada quanto a esfera
43

Em Teoria do Agir Comunicativo, publicado em 1981, Habermas (2012) apresenta a esfera pública como
a instância de mediação entre o mundo da vida (Lebenswelt) e o sistema. Este trabalho faz opção por
conduzir a discussão de acordo a abordagem de Habermas em Mudança Estrutural da Esfera Pública e
Direito e Democracia porque estes livros têm sido mais discutidos pelo campo da Comunicação Política.
Perde-se em complexidade e precisão ao não trabalhar com a formulação mais recente do conceito do
filósofo alemão, mas ganha-se na possibilidade de diálogo com a bibliografia do campo que este trabalho
se insere.
44
Para entender a compreensão habermasiana de sociedade, esfera pública e Estado, ver o seguinte trecho
do comentarista Reese-Schäfer (2009): “Habermas concebe a sociedade burguesa na tradição hegeliana,
como o âmbito da circulação das mercadorias e do trabalho. Tradicionalmente, essa era considerada a esfera
do privado frente ao Estado. Contudo, quando as pessoas privadas se reúnem em público, constituem esfera
pública. Há, portanto, três polos: a sociedade burguesa, enquanto sociedade das pessoas privadas como
cidadãos econômicos, a esfera pública, enquanto sociedade dos cidadãos políticos, e, como terceiro polo,
o Estado, enquanto a forma de organização do âmbito político. Na tradição do pensamento político, tratase geralmente só de ambos os polos da esfera pública e da esfera privada. A antiga separação entre o Estado
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pública. A esfera privada, por sua vez, tem dupla acepção, diz respeito tanto ao íntimo e
ao doméstico, quanto às atividades econômicas e profissionais. A esfera pública, por sua
vez, é atualizada quando os indivíduos, em qualquer circunstância, tematizam questões
políticas. A esfera privada oferece os recursos (indivíduos e seus discursos, bem como
suportes materiais para a circulação dos discursos) que vão constituir a esfera pública45.
Por óbvio, a complexidade do Estado não está representada no modelo. O Estado
tem estruturas mais dependentes da influência da esfera pública do que outras.
Especialmente, as estruturas que são compostas por políticos eleitos (ou sem estabilidade
funcional, de modo geral) estariam mais susceptíveis aos desejos da esfera pública46. Não
podemos esquecer que as revoluções burguesas institucionalizaram parte da esfera
pública sob a forma dos parlamentos e que estes parlamentos, por conta de sua função e
composição, são especialmente afetados pelas reivindicações apresentadas pela
sociedade, por mais que nem sempre tenha a competência para as responder.
Na esfera pública, os cidadãos apresentam publicamente suas questões como
argumentos politicamente orientados, isto é, estes dramatizam (segundo a metáfora teatral
de que apresentam algo para uma audiência) suas demandas. Neste sentido, a esfera
pública pode ser descrita como um processo de depuração discursiva dos interesses
privados de modo a torná-los interesses coletivos e, assim, pressionar o poder
administrativo nos termos pretendidos pela sociedade.
No diagrama exposto a esfera privada tem uma zona de interpolação com a esfera
pública para indicar que muito dos conteúdos da esfera pública, são questões apresentadas
por biografias particulares sob a forma de demanda política. A interpolação se dá entre a
dimensão discursiva da esfera pública e a esfera privada47. A passagem de uma demanda
e a sociedade baseia-se nesse modelo. Em Habermas, a esfera pública aparece como instância mediadora
entre o Estado e a esfera privada. Ela é política em sua função, mas privada em sua composição, pois
consiste nas pessoas privadas reunidas num público” (REESE-SCHÄFER, 2009, p. 35-36).
45
“Os núcleos privados do mundo da vida, caracterizados pela intimidade, portanto protegidos da
publicidade, estruturam encontros entre parentes, amigos, conhecidos, etc., e entrelaçam as biografias das
pessoas conhecidas. A esfera pública mantém uma relação complementar com essa esfera privada, a partir
da qual é recrutado o público titular da esfera pública” (HABERMAS, 2011, p. 86).
46
“O núcleo do sistema político é formado pelos seguintes complexos institucionais, já conhecidos: a
administração (incluindo o governo), o judiciário e a formação democrática da opinião e da vontade
(incluindo as corporações parlamentares, eleições políticas, concorrência entre os partidos, etc.). [...] No
interior do núcleo a “capacidade de ação” varia, dependendo da “densidade” da complexidade
organizatória. O complexo parlamentar é o que se encontra mais aberto para a percepção e a tematização
de problemas sociais; porém, comparado ao complexo administrativo, ele possui uma capacidade menor de
elaborar problemas” (HABERMAS, 2011, p. 87).
47
“O limiar entre esfera privada e esfera pública não é definido através de temas ou relações fixas, porém
através de condições de comunicação modificadas. [grifo do autor] Estas modificam certamente o acesso
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da esfera privada para a esfera pública é uma atividade discursiva. Os indivíduos
apresentam sentimentos, sensações, sofrimentos e inquietações que ganham a forma de
ideias, representações, interpretações e reivindicações durante o processo de deliberação
pública.
A esfera pública, conforme apresentada no Diagrama 1: , é composta pela esfera
da visibilidade pública e pela esfera da discussão pública. Não existe fronteira precisa
entre a dimensão da visibilidade pública e a esfera da discussão pública, uma que vez que
todas discussões públicas demandam sempre alguma visibilidade e a promoção da
visibilidade para discursos enseja sempre uma possibilidade para que a audiência
considere posições e argumentos (ver tópico 1.1.2). O diagrama, contudo, tenta marcar a
diferença entre a dimensão discursiva da esfera pública e aquela dimensão que produz
principalmente visibilidade (os elementos que circulam pelos meios de comunicação,
poderíamos dizer).
Em algumas circunstâncias, a visibilidade midiática fornece insumos para a
discussão pública; em outras circunstâncias, temas abordados pela esfera da discussão
reivindicam presença nos meios de comunicação. Muitos desses fluxos são iniciados por
conta de ações – eventualmente estratégicas para causar determinados sentidos na
audiência – ou omissões dos atores e instituições estatais. As ausências do Estado, ou por
incompetência ou porque a questão não compete ao Estado, são transformadas em
discursos reivindicativos na esfera pública a partir da atuação de órgãos de controle do
próprio Estado, por iniciativa do jornalismo, de grupos e movimentos de advocacia de
interesses ou de cidadãos avulsos. É importante lembrar que o jornalismo, em boa medida,
controla segundo regras próprias (os chamados critérios de noticiabilidade) o acesso à
esfera da visibilidade pública.
No diagrama apresentado, a esfera da discussão tem uma interseção com a esfera
privada (esfera privada ꓵ esfera da discussão pública), a esfera da visibilidade tem um
contato maior com o Estado, uma vez que os conteúdos que circulam nesta esfera têm ao
mesmo tempo a legitimidade oriunda do assentimento dado pelas galerias (ou pela esfera
da discussão pública) e a pressão política resultante do fato de um discurso ser
amplamente conhecido (o que com frequência, mas nem sempre, é resultado da atividade
assegurando, de um lado, a intimidade e, de outro, a publicidade, porém, elas não isolam simplesmente a
esfera privada da esfera pública, pois canalizam o fluxo de temas de uma esfera para a outra”
(HABERMAS, 2011, p. 99).
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jornalística), o que é particularmente eficiente entre os atores políticos que agem em
função de cálculos de ganho e perda de imagem48.
Em outros termos, poderia ser dito que, tanto em virtude da mediação da esfera
pública pela comunicação quanto por conta da massificação das sociedades, houve uma
especialização dos papeis desempenhados pelos atores. Conforme metáfora empregada
por Habermas (2011), passa a existir um palco dos discursos visíveis em que alguns
podem falar e as galerias onde todos podem observar o que é encenado e manifestar
concordância ou desacordo. Ao contrário do que pode parecer, contudo, a galeria não tem
uma função desprezível, uma vez que dela é necessário o “assentimento”49.
Com a internet e a possibilidade material de todos falarem, surge então a pergunta
se não poderia ocorrer a superação, por força da inovação tecnológica, da dicotomia
palco-galeria. Pode-se assumir que, sim, em algumas circunstâncias todos podem
efetivamente participar da discussão, mas a atenção pública continua a ser um bem
escasso. Não há indicativos de que o tempo diário que as pessoas dedicam ao consumo
de notícias ou à discussão política tenha se alterado radicalmente a ponto de que as
pessoas consigam prestar igual atenção a todos os temas relevantes presentes na esfera
pública (ver POLAT, 2005, p. 437-438).
Mas há razões para sustentar a hipótese de que ocorre um aumento importante
daqueles que podem eventualmente ocupar a esfera de visibilidade. Se antes da internet,
dar ampla visibilidade a um discurso era o mesmo que fazê-lo presente na TV aberta,
atualmente temos visto, por exemplo, vídeos feitos por celular postados na internet
alçarem ampla visibilidade, inclusive recirculando pela TV. Então, podemos assumir com
alguma segurança a hipótese de que a internet e suas tecnologias democratizaram o acesso
“Os problemas tematizados na esfera pública política transparecem inicialmente na pressão social
exercida pelo sofrimento que se reflete no espelho de experiências pessoais de vida. E, na medida em que
essas experiências encontram sua expressão nas linguagens da religião, da arte e da literatura, a esfera
pública “literária”, especializada na articulação e na descoberta do mundo, entrelaça-se com a política”
(HABERMAS, 2011, p. 98). Quando o jornalismo tematiza algo como um problema não está apenas dando
visibilidade a um tema, mas indicando como um tema a ser abordado pela esfera pública e pelo sistema
político. Podemos dizer, assim, que a esfera de visibilidade pública é particularmente influente sob o
Estado.
49
Nas palavras de Habermas (2011): “A partir do momento em que o espaço público se estende para além
do contexto das interações simples, entra em cena a diferenciação que distingue entre organizadores,
oradores e ouvintes, entre arena e galeria, entre palco e espaço reservado ao público espectador. Os papeis
de ator, que se multiplicaram e se profissionalizaram cada vez mais através da complexidade
organizacional, e o alcance da mídia, têm diferentes chances de influência. Porém, a influência política que
os atores obtêm sobre a comunicação pública, tem que apoiar-se, em última instância, na ressonância ou,
mais precisamente, no assentimento de um público leigo que possui os mesmos direitos” (HABERMAS,
2011, p. 96-97).
48
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à esfera de visibilidade pública, mas esta continua restrita a um conjunto limitado de
atores e discursos. Aqueles atuantes na esfera pública estão em disputa seja pela atenção
dos consortes, seja por influência sob as instituições do Estado. Essa disputa não é um
defeito do sistema, mas a descrição do seu funcionamento mais corriqueiro. A demanda
normativa é que o melhor e mais importante argumento deve decidir quais temas merecem
atenção e influência50. O problema estaria no afastamento entre a esfera pública e o Estado
produz, o que teria duas consequências: a) a incompreensão das demandas da sociedade,
e b) a diminuição da legitimidade das decisões tomadas uma vez que não tenham sido
discutidas com os concernidos.
Reconhece-se que os meios de massa continuam tendo destacada importância ao
disseminar grandes volumes de informações para amplas parcelas da população, bem
como tem por função integrar o público em torno de questões comuns, o que pode ser
descrito também como “agendamento” da pauta da sociedade51. Em complementariedade,
a internet viabiliza a existência de arenas que produzem visibilidade e que são locus
privilegiado para discussão pública.
Pode-se entender ainda que, ao mesmo tempo em que as arenas discursivas da
web social se servem de temas conhecidos por meio da esfera de visibilidade pública,
constituída sobretudo pelos mass media, têm a capacidade de, mediante lógicas de
interação e disseminação de informação característicos, catapultar temas, atores e objetos
para a esfera de visibilidade pública. Tal mecanismo teria como possível benefício a) o
aumento da capacidade de processamento discursivo dos problemas sociais, b) o aumento
da pluralidade de temas com visibilidade pública, e c) o aumento da influência dos
cidadãos comuns e atores coletivos minoritários na esfera da visibilidade pública.
Enfim, a presente proposta não pode ser confundida com uma demanda por
democracia direta ou pelo governo da opinião pública, mas antes com o desenho de uma

“[...] a influência civil, em teoria, é suposição básica das democracias representativas; na prática, nas
diversas democracias os Estados se distribuem por uma faixa que vai da máxima impermeabilidade a
alguma porosidade à esfera civil. A diferença entre teoria e prática é já um sintoma da dificuldade de se
precisar empiricamente o nível de porosidade de cada esfera da decisão política. Um gradiente de
porosidade é uma tarefa, não uma realidade” (GOMES, 2007, p.23).
51
Gomes (2005) acrescenta o argumento de que os produtores profissionais de informação política
continuam em boa medida produzindo para a circulação através dos mass media, nomeadamente o
jornalismo que faz (ou deveria fazer) o importante trabalho de filtrar, investigar e conferir legitimidade aos
seus conteúdos (p. 70-72).
50
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esfera pública que coleta e processa os interesses dos cidadãos e os apresenta diante do
Estado52.

1.3.2. Os trabalhos das iniciativas de democracia digital na esfera pública
Neste tópico, serão apresentados os trabalhos desempenhadas pelas iniciativas de
democracia digital na esfera pública (cf. diagrama apresentado no tópico anterior)53.
Antes, contudo, cabe lembrar um trabalho anterior que fez um primeiro esforço neste
sentido. Fung et al. (2013), conforme será resumido a seguir, elaborou seis modelos para
explicar a relação entre as TICs e a política, alguns considerando a esfera pública.

Diagrama 2: Funcionamento do sistema político, conforme descrição de Fung et al. (2013).
Fonte: Fung et al. (2013)

Segundo Fung et al. (2013) as tecnologias de comunicação digital seriam
empregadas pelos cidadãos, partidos políticos, organizações de advocacia de interesses,
pela própria esfera pública, por políticos e órgãos públicos para a produção, ao fim do
processo, de leis, políticas públicas ou ação pública (ver Diagrama 2). As TICs poderiam

Nas palavras de Habermas (2011): “O sistema político, estruturado no Estado de direito, diferencia-se
internamente em domínios do poder administrativo e comunicativo, permanecendo aberto ao mundo da
vida. Pois a formação institucionalizada da opinião e da vontade precisa abastecer-se nos contextos
comunicacionais informais da esfera pública, nas associações e na esfera privada. Isso tudo porque o
sistema de ação político está embutido em contextos do mundo da vida” (HABERMAS, 2011, p. 84-85).
53
O primeiro rascunho do diagrama agora proposto foi publicado no blog do MIT Center for Civic Media
em abril de 2015 (BARROS, 2015).
52
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ser empregadas em diferentes vetores de modo que é possível elaborar seis modelos de
como esse processo poderia se dar.
O primeiro modelo propõe que a internet poderia ser usada para fortalecer a
relação entre os cidadãos e a esfera pública e, a partir desta, reforçar a relação com os
governos e autoridades públicas. A internet teria viabilizado a comunicação entre os
cidadãos, muitos ao mesmo tempo, de modo que teria resultado em significativos ganhos
de inclusividade, facilidade para o acesso a informação política e diminuição da
concentração daqueles que podem falar. Essas transformações podem resultar, por meio
de processo muito complexo, em aumento da influência dos cidadãos no processo de
tomada de decisão.
Algumas críticas, porém, são apresentadas pelos autores: a) a digitalização da
esfera pública não a torna absolutamente mais igualitária, pois tanto a distribuição, quanto
o consumo de conteúdos continuam concentrados, mas é inegável que a internet torna
possível novas vozes; b) a digitalização da esfera pública não a torna necessariamente
mais deliberativa, em virtude de dificuldades como a formação de grupos homogêneos
(like-minded), o que pode contribuir para a extrema polarização e inviabilizar a
deliberação pública entre divergentes.
O segundo modelo sustenta que a internet poderia ser usada para a ação política
direta, deixando de lado as organizações tradicionais e o sistema político formal. A
internet ajudaria as pessoas a se reunirem para fazer coisas de interesse comum, uma vez
que diminuiria consideravelmente os custos de organização. Em último caso, as
organizações intermediárias (partidos, organizações civis, a própria esfera pública e
mesmo o Estado) perderiam o sentido. Os ganhos deste modelo se verificariam à medida
que os cidadãos se engajam na produção de bens públicos, a exemplo da Wikipédia e o
sistema operacional Linux. Contudo, seria difícil manter a mobilização constante em
momentos de normalidade por conta: a) da falta de conexão com o poder público para
implementar decisões e prover recursos; b) a motivação não bem distribuída entre os
membros da comunidade, bem como a variação em função das circunstâncias; c) o
engajamento digital é menos eficiente para resolver problemas cujas soluções não são
digitais, apesar de contribuições importantes serem possíveis.
O terceiro modelo argumenta que as tecnologias digitais abririam a possibilidade
de um fluxo direto entre os cidadãos e os governos, sem a mediação da esfera pública ou
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de quaisquer organizações. Isto é, as TICs viabilizariam a relação direta entre a sociedade
e o sistema político, com a possibilidade de o cidadão enviar contribuições diretamente
para o sistema político. As dificuldades, relatadas pelos autores, é que apesar do grande
potencial, os políticos têm poucos incentivos para criar canais diretos com a sociedade,
os quais demandariam inovações políticas que oferecem muitos riscos e poucos ganhos
em termos de política estratégica.
O quarto modelo, elaborado por Fung et al. (2013), propõe que as tecnologias
digitais podem ser usadas por organizações tradicionais (partidos, sindicatos, entre
outros) para conseguir o endosso da esfera pública e, assim, pressionar as autoridades
públicas. Em outras palavras, estas tecnologias digitais amplificariam o impacto da ação
das organizações tradicionais na esfera pública, as quais poderiam exercer pressão de
modo a mudar as ações de políticos e de outros atores envolvidos na gestão de políticas
públicas. Antes, os grupos de advocacia de interesse usavam exclusivamente os meios de
comunicação tradicionais para conseguir a adesão da esfera pública. A novidade está na
possibilidade de emprego também das plataformas digitais.
O quinto modelo sustenta que a internet pode ser usada para azeitar as relações
entre os cidadãos e as chamadas organizações tradicionais para assim aumentar o poder
do lobbying destas diante dos governos. A internet tem sido amplamente empregada para
a organização interna dos movimentos e organizações civis, bem como facilitaria o
contato dos cidadãos com as organizações, além de viabilizar a doações e a assinatura de
petições.
O sexto e último modelo propõe que a internet pode ser usada por governos e
organizações tradicionais para monitorar o que pensam e desejam os cidadãos, ao mesmo
tempo que estes podem usar a internet para monitorar os governos e as mais variadas
organizações sociais, ampliando a capacidade cognitiva de ambos. Esse monitoramento
poderia ser realizado colaborativamente, com pequenas contribuições de diferentes
pessoas.
De modo geral, podemos concluir que a contribuição dos modelos desenhados por
Fung et al. (2013) se verifica principalmente à medida em que dão atenção à dinâmica
institucional do sistema político, ao modo como atores agem por conta de sua função no
Estado, o que é importante particularmente para estudiosos da ciência política ou da
administração pública, mas ao mesmo tempo verifica-se uma série de limitações.
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Ao ter proposto seis modelos diferentes, os autores acabaram por perder a visão
da totalidade, de como as tecnologias digitais podem funcionar em diferentes vetores ao
mesmo tempo. Aparentemente, os autores perdem uma necessária perspectiva sistêmica
ao abordar este fenômeno, apesar da tentativa em sentido contrário. Há também uma
compreensão de que os meios digitais são apenas ferramentas a serem empregadas para
o bem da democracia. Além disso, não se considera as possibilidades inerentes de cada
tecnologia – suas características e limitações. Quanto aos meios de massa, praticamente
não se considera para o desenho do modelo, quando a esfera pública contemporânea é em
grande parte estruturada nos e a partir dos mass media54.
Cabe, portanto, a tentativa de construir um modelo mais adequado às
preocupações de democracia digital e da esfera pública como a temos atualmente.
Particularmente, o modelo a seguir é construído a partir das discussões oriundas do campo
da comunicação política, isto é, trata-se de uma leitura que se preocupa como o fluxo da
comunicação e as estruturas sociopolíticas que influenciam neste processo.

Proposta: os trabalhos da democracia digital na esfera pública contemporânea

O Diagrama 3 foi construído para representar os trabalhos desempenhos pelas
iniciativas de democracia digital na esfera pública contemporânea. Uma mesma iniciativa
pode desempenhar mais de uma função, uma vez que não se trata da representação das
iniciativas elas mesmas, mas das atividades desempenhadas por elas.
O objetivo é criar um modelo para explicar as funções da democracia digital em
sua relação com o Estado, a esfera privada e, claro, a esfera pública. Certamente, há
funções não previstas no modelo, mas as que foram previamente apresentadas por esta
tese são algumas das mais importantes e constantes nas iniciativas de democracia digital
(ver tópico 1.2.2)55. Não se trata de uma tentativa de explicar a realidade das iniciativas
de democracia, mas da criação a partir da literatura conhecida de um modelo que, por
certo, demanda testes e aperfeiçoamentos.

54

Para uma crítica mais detalhada dos modelos propostos por Fung et al. (2013), ver Sampaio (2013).
Cf. dito anteriormente, esta lista foi construída ao longo dos últimos seis anos pelos pesquisados do
Centro de Estudos Avançados em Democracia Digital (CEADD) com o propósito de categorizar as funções
das iniciativas brasileiras a partir de uma ampla prospecção de todos os poderes em nível federal.
55
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O Diagrama 3 apresenta as seis funções previamente identificas das iniciativas de
democracia digital. A direção da seta aponta o sentido do fluxo comunicacional. A
deliberação pública é representada pela seta vermelha. A deliberação pública é o processo
mediante o qual as demandas privadas dos cidadãos e organizações podem chegar à esfera
pública, eventualmente alcançando visibilidade pública. Nesse processo é importante que
os interesses e vontades sejam transformadas em linguagem e corporificados (que alguém
diga algo), preferencialmente, se considerada a demanda normativa, com argumentos
razoáveis e orientados para o bem comum. E, na sequência, que se processe a deliberação,
a discussão, o enfrentamento e o aperfeiçoamento dos argumentos.

Diagrama 3: As funções das iniciativas de democracia digital na esfera pública contemporânea.

As iniciativas digitais podem fortalecer o processo de deliberação pública à
medida que proveem um ambiente para a sociabilidade política e a apresentação
argumentativa de demandas políticas. A deliberação pública poderia ocorrer tanto em
ambientes privados elaborados para a sociabilidade, apesar dos muitos constrangimentos
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que ambientes online privados podem provocar para esfera pública de modo geral e para
a deliberação em particular (ver tópico 1.1.3); quanto em ambientes elaborados por atores
públicos para a sociabilidade política (sem conexão com o processo de tomada de decisão,
função que será apresentada no próximo tópico).
De fato, existem muitas ferramentas e plataformas que podem ser usadas pelos
cidadãos para interagir uns com os outros sobre questões públicas. Estas plataformas
podem ter sido projetadas para propósitos diversos, mas serem apropriadas pelos usuários
para o debate público (a exemplo do Facebook, Twitter ou YouTube) ou elas podem ter
sido projetadas com determinadas características inerentes que favorecem o debate
público. O objetivo comum é facilitar o fluxo comunicativo entre os cidadãos, bem como
a circulação de informação que alimenta e tematiza as discussões. Este tipo de ferramenta
tem como propósito melhorar a variedade de informações disponíveis dentro da esfera
pública e apoiar a discussão pública. A relevância democrática desses projetos se dá à
medida que têm capacidade para apoiar uma discussão racional, aberta e igualitária entre
os cidadãos.
A participação voltada para a tomada de decisão é apresentada pelas setas
laranja. Esta função indica o fluxo comunicativo entre a sociedade e o Estado dentro de
processos formais de consulta ou naquelas situações em que demandas, mesmo
apresentadas fora de uma situação de consulta, têm como objetivo influenciar a tomada
de decisão. Independentemente dos mecanismos empregados, o conteúdo das demandas
pode partir da esfera privada, representando interesses privados de pessoas ou
organizações, ou pode partir da esfera pública, isto é, caso em que os argumentos enviados
para o Estado passaram pelo crivo da esfera pública, da troca de razões em público.
De um ponto de vista normativo, a opinião deve passar pela esfera pública para
ter legitimidade. Contudo, a apresentação de demandas privadas, que não foram
discutidas na esfera pública, não se configura automaticamente como um problema desde
que os atores estatais processem esta demanda como sendo o interesse de privados e,
assim, que não tenha a legitimidade conferida aos materiais oriundos da esfera pública.
Isto é, em uma consulta, a opinião de um indivíduo que defende interesses particulares
não pode ser interpretado pelo ator estatal como sendo uma manifestação da opinião
pública. Por isso, recomenda-se que as iniciativas de consulta ao menos publiquem os
comentários enviados e, idealmente, viabilize a discussão entre os participantes.
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De modo geral, esse processo pode se dar tanto por mecanismos criados por atores
do Estado para ouvir a esfera pública, quanto por mecanismos criados pela própria esfera
pública para se fazer ouvir pelo Estado. Esta relação é um grande desafio uma vez que as
agências do Estado e a esfera pública são especialmente distantes nos complexos estados
modernos. Nas democracias liberais modernas, os cidadãos podem votar para os cargos
mais importantes no interior do Estado, mas há poucas oportunidades para tratar de
questões específicas que lhe dizem respeito, isto é, o cidadão escolhe os dirigentes e sua
plataforma de ação política, mas tem pouca oportunidade de discutir as políticas públicas
específicas. Esta ligação é importante para a vida democrática na medida em que
reconhece a importância da opinião e da vontade dos cidadãos, fonte da legitimidade da
autoridade pública, na condução dos negócios públicos.
As iniciativas de democracia digital desempenham a função de estabelecer
conexão entre a sociedade e os diferentes organismos do Estado por meio de votações
online, consultas, orçamentos participativos, entre outras formas. Apesar de ser este o
objetivo, a influência na tomada de decisão quase nunca é certa e muito frequentemente
não suficientemente explicada pelos organizadores de iniciativas.
A reivindicação pela preservação de direitos é indicada pelas setas amarelas. Essa
função diz respeito ao emprego de tecnologias digitais para demandar respeito a direitos
ou para reclamar o seu desrespeito. No modelo de esfera pública, nota-se três fluxos
distintos: a) da esfera privada para a esfera da visibilidade pública; b) da visibilidade
pública para o Estado; c) e da esfera privada para o Estado. Como exemplo do primeiro
fluxo, isto é, dos conteúdos oriundos da esfera privada em direção à esfera da visibilidade
pública, podemos citar a publicação no YouTube de vídeos denunciando abusos
cometidos por autoridades policiais.
Assim, uma vez na esfera da visibilidade pública, esses conteúdos de denúncia
podem: a) alimentar a deliberação pública e/ou b) ser apresentado como demanda diante
do Estado. A função de coletar os discursos com reivindicações pela preservação de
direitos na esfera de visibilidade pública, e endereçá-las aos agentes e órgãos do Estado,
pode ser feita por iniciativas de jornalismo digital, por mecanismos criados por
organizações civis, mas também mediante canais abertos pelo Estado, a exemplo da
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página da Polícia Federal que recebe denúncias de crimes cometidos na ou via da internet,
especialmente pornografia infantil, crimes de ódio ou tráfico de pessoas56.
Como exemplo do terceiro fluxo – da esfera privada diretamente para o Estado,
pode-se citar as ouvidorias online de órgãos públicos, mediante as quais os cidadãos,
enquanto indivíduos privados, podem reclamar, na maioria das vezes sob sigilo, do
atendimento inadequado dos funcionários público, entre outras denúncias que reportam a
violação de direitos. Em muitos casos, o caráter sigiloso dessas denúncias é importante
para garantir a disposição e mesmo a segurança do cidadão ao fazê-lo.
O fato dessas reclamações e denúncias não passarem pela esfera pública não
incorre em problema normativo porque se trata de uma questão sobre a qual a sociedade
já discutiu e normatizou no código jurídico. Diferente dos problemas decorrentes da
participação política de sujeitos privados sem passar pela depuração da esfera pública, o
sigilo e a privacidade neste caso é mais um modo de garantir os direitos dos cidadãos, a
quem cabe decidir pela apresentação de sua reivindicação à esfera pública ou ao Estado.
A educação para a cidadania é representada pelas setas azuis. Esta função tem a
ver com a formação para o exercício pleno da cidadania. Atividades que promovam
habilidades e conhecimentos necessários ao cidadão para gozar plenamente de seus
direitos são parte desta categoria, mas também iniciativas que promovem o engajamento
e o conhecimento sobre temas políticos específicos57.
No diagrama da esfera pública, a educação para a cidadania ocorre em dois fluxos:
a) do Estado para a esfera privada; b) da esfera pública para a esfera privada. No primeiro
fluxo, agentes públicos promovem situações e elaboram conteúdos para a formação do
cidadão e de empresas sem passar pela esfera pública. A título de exemplo, pode-se citar
o portal Turminha do MPF, mantido pelo Ministério Público Federal, com conteúdos
lúdicos e didáticos voltado para a formação cidadã de crianças58.
No segundo fluxo, da esfera pública para a esfera privada, temos tanto a atividade
organizada de atores e organizações civis produzindo aplicações digitais e mobilizações
para a formação dos indivíduos, quanto a aprendizagem dispersa que ocorre à medida que
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Disponível em: http://denuncia.pf.gov.br/ Acesso em: 23 jan. 2017.
Ao leitor interessado pelo conceito de civic learning, recomenda-se Graeff (2014)
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Disponível em: http://www.turminha.mpf.mp.br/ Acesso em: 23 jan. 2017.
57

82

o cidadão toma parte da esfera pública em uma de suas atividades, a exemplo da discussão
pública e do consumo de conteúdos políticos que circulam neste âmbito.
A transparência pública é representada pela seta verde. A transparência pública é
entendida como o efeito do Estado de prover informações sobre a gestão fiscal,
administrativa e política; nas fases de tomada de decisão, gestão e avaliação de políticas.
Entre as iniciativas de democracia digital, podem ser enquadradas nesta categoria todas
as iniciativas digitais que têm como propósito promover o aumento da transparência da
atuação dos agentes e instituições públicas. A maioria das iniciativas deste tipo operam a
partir de dados disponibilizados pelos governos59 – o movimento por dados abertos
fortaleceu esta tendência, por isso o sentido da seta do Estado para a esfera pública.
Os efeitos da transparência serão maiores à medida em que os conteúdos
alcançarem visibilidade, por isso a seta desemboca especificamente na esfera da
visibilidade pública. O processo de tornar esses conteúdos visíveis depende da ação de
jornalistas – que vasculham os bancos de dados públicos em busca de informações
relevantes segundos os critérios de seu campo profissional – ou de organizações civis que
desenvolvem um ativismo específico voltado para dados públicos. Uma vez que os dados
públicos cheguem à esfera da visibilidade pública, eles podem: a) alimentar a deliberação
pública, estimulando os cidadãos a tomarem posição a respeito; b) servir de material para
que atores da sociedade civil – o jornalismo incluso – identifiquem irregularidades e as
apresentem sob a forma de denúncia para os órgãos competentes pela execução da justiça,
eventualmente através de iniciativas digitais, cf. prevê o vetor amarelo.
Por fim, o acesso aos serviços públicos é representado pela seta preta. Os serviços
públicos prestados pela internet ganham relevância para a Democracia Digital à medida
em que democratizam o acesso a estes serviços, melhora a responsividade, diminui o risco
de fraude e aumenta as possibilidades de accountability60. No modelo de esfera pública,
apresentado no Diagrama 3, o acesso aos serviços públicos é indicado por uma seta que
liga o Estado diretamente à esfera privada, isto para indicar que os serviços públicos
atendem demandas privadas do indivíduo, empresas e outras organizações. O fato dos
serviços públicos online não passarem pela esfera pública não resulta em qualquer
59

A exemplo do Portal da Transparência. Disponível em: http://www.portaldatransparencia.gov.br/ Acesso
em: 23 jan. 2017.
60
O Governo Federal criou um agregador que tenta catalogar todos os serviços disponíveis online de
modo a melhorar a encontrabilidade e facilitar o acesso. Disponível em: http://www.servicos.gov.br/
Acesso em: 23 jan. 2017.
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constrangimento normativo, uma vez que quando da sua criação tenham recebido ao
menos o assentimento da esfera pública e tenham ocorrido dentro de um processo
institucional legítimo.

1.3.3. Das vantagens de um modelo de esfera pública que compreende a democracia
digital
Este último tópico tem como propósito apresentar alguns argumentos de defesa
do modelo formulado ao longo dos dois anteriores. Antes, é preciso lembrar que nem
todas as possíveis funções de democracia digital foram abordadas, mas apenas aquelas
mais importantes de acordo com a prospecção prévia. A julgar pela bibliografia, há um
conjunto importante de trabalhos prévios que trataram de diferentes partes das discussões
levadas a cabo aqui. O esforço específico deste capítulo, e aquilo que tenta se apresentar
como contribuição, é considerar ao mesmo tempo as funções pró-democracia a partir de
uma compreensão de esfera pública que valoriza os meios de comunicação de massa
assim com os meios digitais.
Primeiro, espero que esta formulação contribua para uma compreensão mais
sistêmica da democracia digital, particularmente na justificativa de sua importância.
Iniciativas de democracia digital que desempenham funções muito específicas não são
valorizadas como poderiam porque não se entende a contribuição dentro da experiência
democrática como um todo. A percepção dos ganhos democráticos implicados em um
projeto é muito difícil se não se tem uma compreensão geral dos fluxos de comunicação
entre a sociedade e o Estado. Por vezes, os estudos de Democracia Digital não conseguem
estabelecer sua importância para além da participação política ou, de modo ainda mais
restrito, para além da efetiva influência do projeto ou da iniciativa na tomada de decisão
política. Incremento de conhecimento (ganhos epistêmicos) e a produção de visibilidade
sobre questões e problemas, por exemplo, são frequentemente negligenciados.
Segundo, algumas linhas do campo da Democracia Digital demonstram
dificuldade para entender o papel democrático dos meios de comunicação de massa na
deliberação pública de modo geral e no processo de tomada de decisão, baseada na
premissa comum de que os meios de comunicação trazem apenas prejuízos para a
democracia e que a democracia desejável do futuro deveria ser internet-based.
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Terceiro, o modelo de esfera pública ajuda os organizadores de iniciativas de
participação na compreensão da formação da vontade política entre a esfera privada e a
esfera pública. Algumas vertentes da Democracia Digital entendem existir uma inevitável
oposição entre a participação política e a representação, enquanto o modelo de esfera
pública entende que deve existir uma produtiva complementariedade entre ambas. Por
outro lado, em algumas circunstâncias a participação é elogiada mesmo quando é apenas
um canal para a manifestação de interesses privados. O modelo de esfera pública ajuda
na crítica da participação ao tempo que defende que as demandas da sociedade devem
passar pela esfera pública para enfrentar a razão pública e, assim, legitimar-se como
demanda política. A participação política em segredo pode contribuir para que demandas
particulares ou de grupos sejam apresentadas como sendo do interesse da sociedade,
quando não são.
Por fim, a agenda de Democracia Digital por vezes vê uma descontinuidade entre
a participação institucional e a participação política em outros ambientes online. O
modelo de esfera pública ajuda na compreensão da importância de cada tipo de
participação. Ao colocar no horizonte o conceito de esfera pública, espera-se a
valorização, sob uma perspectiva da Democracia Digital, do volume e da vivacidade dos
fluxos comunicativos em plataformas online. É preciso entender essa complexidade, seus
desafios e tentar tirar proveito disso para o benefício das iniciativas institucionais.
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2. As consultas públicas online: o que são, como devem ser, e
como são usadas
Este capítulo tem como propósito apresentar o objeto do estudo: as consultas
públicas online, um dos tipos de iniciativas de democracia digital mais comuns ao redor
do mundo. O primeiro tópico vai construir uma definição de consultas públicas, comentar
alguns efeitos políticos e administrativos registrados pela literatura e comentar a
experiência das consultas como um fenômeno global e as particularidades que apresenta
no contexto brasileiro e americano.
O segundo tópico vai construir em base normativa alguns elementos que apontam
para a qualidade de consultas online. O objetivo é sintetizar algumas discussões correntes
no campo da Democracia Digital tendo em vista uma aplicação na avaliação de tais
iniciativas. Por fim, o terceiro e último tópico vai iniciar uma discussão sobre as
condições que explicam a participação em iniciativas de consultas, tanto em sua dimensão
tecnológica, quanto social e política.
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2.1. Para uma compreensão ampliada das consultas públicas online
Este tópico está dividido em três partes. A primeira procura delimitar o que são as
consultas públicas online. A segunda trata daquilo que se pode chamar, de acordo com a
bibliografia especializada, dos efeitos políticos e administrativos das consultas online. E,
por fim, o terceiro comenta as experiências das consultas ao redor do mundo dando
especial atenção para os casos brasileiros e americanos.

2.1.1. Uma delimitação das consultas públicas online

Por consultas públicas online (conhecidas na literatura de língua inglesa como
online consultation ou e-consultation), entende-se o emprego de tecnologias digitais de
comunicação, por parte da autoridade pública, para consultar cidadãos e outros atores
sociais quanto a opiniões, vontades e posições sobre uma questão (ou um conjunto delas)
de interesse público ou que diz respeito à gestão da coisa pública (MACNAMARA, 2010;
SHANE, 2012; STEIBEL, 2012).
No entanto, é preciso ter em conta que as consultas online podem ser realizadas
apenas como modo de ouvir o cidadão, sem a obrigação de resposta direta, sem que isso
resulte em maior influência na realidade. Ou simplesmente como um modo de envolver
o cidadão na construção coletiva de uma solução para uma questão comum. De um lado,
temos, então, a consulta online como tão somente um modo de coletar a opinião do
cidadão, enquanto, do outro, temos a consulta online como parte institucionalizada do
processo legislativo ou administrativo. Grönlund (2003) diz perceber as consultas online
como um dos métodos mais promissores para a prática de uma participação política
democraticamente relevante, por propor um melhor aproveitamento das tecnologias
digitais de comunicação no processo democrático.
Este fenômeno depende de dois movimentos historicamente recentes: a) o
desenvolvimento das tecnologias digitais de comunicação e b) a decisão políticoinstitucional de admitir a participação dos cidadãos por novos canais. Conforme Jamil
Marques (2011), “há diversos meios de se tornar mais fácil, cômodo e ágil o
endereçamento, por parte dos usuários, de contribuições ao processo de discussão dos
negócios públicos, através de consultas públicas ou do estabelecimento de fóruns” (p. 95).
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A literatura registra casos de consulta em praticamente todas as áreas de atuação do
Estado: educação, direitos humanos, comunicação (MACNAMARA, 2010), orçamento
público (CULVER; HOWE, 2004), transporte, meio ambiente, saúde (FAGAN et al.,
2006), organismos geneticamente modificados (FERRETTI; LENER, 2008) e agricultura
(ZAVESTOSKI et al., 2006).
As consultas online, com diferentes objetivos, formatos e resultados, constituem
um dos procedimentos de participação mais empregados nas democracias ao redor do
mundo (MACNAMARA, 2010; SHANE, 2012; SHIPLEY; UTZ, 2012). No Brasil, em
muitos casos, a realização de consultas online é obrigatória por lei, institucionalização
que indica o quanto o uso da internet para ouvir o cidadão tem sido bem visto (BARBOSA
et al., 2011). Também é significativo que instituições internacionais como o Banco
Mundial recomendem a realização de consultas online (SHIPLEY; UTZ, 2012). Grönlund
(2002) argumenta que as consultas online são um dos três principais usos
democraticamente relevantes da internet, sendo os outros dois a busca por informação e
a efetiva produção de decisão política, por exemplo, por meio de e-voting. As principais
variáveis para o mapeamento do fenômeno seriam:

Operacionalização
Considerando a estrutura de poder como unidade de análise (seja
executiva, legislativa ou judiciária ou por órgãos e agências)
2
De acordo com o produto do processo consultivo, tais como
políticas públicas, leis ou regulamentos.
3
Fase do processo em que Se ela é usada para definir diretrizes, fazer recomendações a um
a consulta é realizada
projeto já elaborado ou durante a avaliação de uma política já
implantada61
4
Modo de participação
Voto, comentário e/ou deliberação
5
Modo de comunicação
Se por meio de fóruns, formulários, listas de discussão, wikis, emails, blogs, entre outros
6
Resultado ou tratamento Tendo em conta que este pode ser ignorado, considerado de alguma
dado à contribuição do
forma no processo de tomada de decisão, ou pode ser central para o
cidadão
processo de tomada de decisão
Tabela 1: Variáveis básicas para o estudo das consultas.
1

Variáveis
Quem realiza as
consultas online
Finalidade da consulta

Estas seriam algumas das categorias mais básicas que nos ajudam a entender as
variações que as consultas podem assumir na realidade.

61

A categoria da fase de projeto em que a consulta é realizada foi baseada nas etapas do ciclo de políticas
públicas identificadas por Macintosh (2004). A autora identifica cinco etapas: definição do tema, análise,
projeto, implementação e monitoramento. Estes foram reduzidos a três fases, uma vez que só nestas fases
as consultas poderiam ser realizadas.
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2.1.2. Expectativas quantos aos efeitos políticos e administrativos das consultas públicas
online
Há uma extensa literatura que relata os efeitos das consultas online realizadas em
vários países do mundo. Neste tópico, vamos sumarizar preferencialmente os efeitos das
consultas na experiência política democrática e os efeitos na administração pública, tanto
aqueles objetivamente observados quantos os esperados. Em boa medida, os efeitos
positivos são reportados tendo como referência as consultas off-line, as expectativas dos
agentes públicos e dos cidadãos com as consultas (WHYTE, MACINTOSH, 2003).
Entre os ganhos para a administração pública, quando comparado com as
consultas off-line, pode-se citar a economia de recursos financeiros e humanos, uma vez
que as consultas online demandam relativamente menos recursos (SHANE, 2012;
WHYTE, MACINTOSH, 2003). Algumas técnicas de tratamento, a exemplo de
mineração de dados e softwares de análise de texto, permitem que os relatórios sejam
produzidos de modo mais rápido e complexo (MACNAMARA, 2010). Steibel e Estevez
(2012) lembram que algumas tecnologias viabilizam a visualização da argumentação em
larga escala. Lubbers (2012) diz que os dados online facilitam o gerenciamento e
aumentam a eficiência no tratamento.
Por efeitos político-democráticos podemos entender aqueles efeitos que apontam
para o aperfeiçoamento do “teor democrático” (GOMES, 2011) da comunidade política,
entre os quais podemos elencar ganhos de inclusividade, epistêmicos, fortalecimento da
cidadania e de aumento da transparência pública. Quanto à inclusividade, temos o fato de
que as consultas online permitem a participação em larga escala, o que pode aumentar a
legitimidade das decisões tomadas, uma vez que as opiniões de um número maior dos
concernidos são consideradas. Há de haver, portanto, um ganho na inclusão de pessoas e
pontos de vista que resulta em um ganho de legitimidade (MACNAMARA, 2010;
SHANE, 2012; STEIBEL, 2012; LUBBERS, 2012; WHYTE, MACINTOSH, 2002).
Além disso, as consultas online, quando assíncronas, são reconhecidas como mais
convenientes para pessoas com pouco tempo (uma vez que é possível participar no
momento mais oportuno) bem como para pessoas que não estão dispostas a um encontro
presencial (COLEMAN et al., 2012).
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Quantos aos assim chamados ganhos epistêmicos, há uma efetiva expectativa de
aumento da compreensão das políticas públicas em tela por parte dos cidadãos, bem como
de qualificação das políticas públicas, uma vez que os concernidos foram ouvidos
(WHYTE, MACINTOSH, 2002).
Quanto ao fortalecimento da cidadania, as consultas online podem contribuir para
a desestabilização das relações de poder, à medida que constrangem as decisões políticas
em bases racionais, independentemente dos capitais que são distribuídos desigualmente
na sociedade - capital econômico, capital social e capacidade retórica (SHANE, 2012;
COLEMAN et al., 2012). As consultas, assim, podem servir para contrabalançar o poder
do lobby no sistema de tomada de decisão (WHYTE, MACINTOSH, 2002). As consultas
online, além disso, podem idealmente se configurar como ambientes de disputa por
visibilidade, especialmente de grupos historicamente marginalizados, uma vez que a
disputa por posições é pautada pelo uso da razão e sob a luz do escrutínio público
(COLEMAN, 2012).
Quanto à transparência, observa-se que boa parte dos métodos de realização de
consultas através da internet contribuem para o aumento da transparência do
procedimento e dos relatórios. Qualquer pessoa tem fácil acesso tanto às intenções e
propostas do agente público quanto aos comentários e considerações de outros
(LUBBERS, 2012; STRAUSS, 2012). É razoável contar, portanto, com um aumento da
transparência do modo de elaboração das políticas públicas ao permitir que os cidadãos
supervisionem a elaboração das políticas, combatendo, espera-se, a corrupção e o
fortalecendo a cidadania (WHYTE, MACINTOSH, 2002).
Conforme a constatação de Jamil Marques (2011) para uma iniciativa da
presidência do Brasil, as consultas públicas traduzem uma disposição de abertura dos
governos ao tempo que se configuram como uma oportunidade para cidadãos e
organizações interessadas se manifestarem sobre questões de seu interesse (p. 103-104).
Mas, não obstante os benefícios e vantagens das consultas online, Shane (2012) pondera
que o potencial democrático das consultas online ainda não se realizou completamente,
principalmente porque em muitos casos não há garantias de que a participação do cidadão
será levada em conta no processo de tomada de decisão.
Shipley & Utz (2012) consideram que as consultas públicas são muito criticadas,
por parte dos cidadãos, por não conseguirem propiciar uma participação efetiva no
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planejamento ou nas decisões, enquanto, por parte dos agentes públicos, são criticadas
por não serem capazes de produzir informações que contribuam para as decisões a serem
tomadas.
Coleman et al. (2012) dizem que em alguns casos as consultas são feitas apenas
para confirmar uma decisão já tomada. O autor relata uma survey aplicada a 332
autoridades inglesas em 2001, sobre novas formas de participação. Entre outras respostas,
20% disseram considerar que as consultas exercem forte influência no resultado final, e
20% afirmaram que fazem consultas apenas para confirmar decisões já tomadas. Ann
Macintosh (2004), por sua vez, faz uma crítica segundo a qual, em geral, os governos
definem os temas a serem consultados e gerenciam o inteiro processo enquanto os
cidadãos são convidados a apenas contribuir com suas ideias e opiniões.
Em resumo, as consultas podem ser apenas parte da comunicação estratégica de
agentes e órgãos para melhorar a sua imagem pública, mas podem também configurar-se
como um canal para garantir o engajamento dos cidadãos e de organizações sociais na
construção coletiva de soluções para problemas comuns.

2.1.3. A ocorrência de consultas online ao redor do mundo

A literatura em português e em língua inglesa têm registrado a ocorrência de
consultas online em lugares tão diversos como Alemanha (SCHULZ, NEWIG, 2015)
Austrália (MACNAMARA, 2010; WALSH, 2008), Brasil (BARBOSA, 2015; BARROS,
2016; MATHEUS; RIBEIRO, 2009; MENDONÇA, AMARAL, 2014; STEIBEL;
ESTEVEZ, 2012; STEIBEL, 2012), Canadá (CULVER; HOWE, 2004), Estados Unidos
(BRYER, 2013; ZAVESTOSKI et al., 2006), Irlanda do Norte e do Sul (FAGAN et al.,
2006), Reino Unido (BUTLER et al., 2015; KAEHNE, TAYLOR, 2016; HILTON, 2006)
e União Europeia (FERRETTI; LENER, 2008; KIES; NANZ, 2013).
Não obstante o viés linguístico, a análise mais detida dos casos permite a
identificação de alguns modelos, de um modo de fazer que se repete, como se pretende
demonstrar adiante: o modelo que podemos chamar de Comunidade das Nações, o
modelo da Europa continental, o americano e o brasileiro.
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O que é denominado por este trabalho como modelo da Comunidade das Nações
(Commonwealth) refere-se às consultas realizadas no Reino Unido62, mas também no
Canadá63, Nova Zelândia64 e, com um grau de diferenciação maior, também a Austrália65.
As consultas realizadas por estes países, apesar de alguns elementos singulares,
apresentam uma série de características comuns. A hipótese é que por fazer parte de uma
mesma comunidade estes países desenvolveram uma cultura de participação online
similar, mas também pode ter ocorrido o compartilhamento de tecnologia e ferramentas.

Figura 1: Recorte da página de consultas online do governo do Reino Unido
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Disponível em: https://www.gov.uk/government/publications?publication_filter_option=consultations
Acesso em: 27 jan. 2017.
63
Disponível em: https://www1.canada.ca/consultingcanadians/ Acesso em: 27 jan. 2017.
64
Disponível em: https://www.govt.nz/browse/engaging-with-government/consultations-have-yoursay/consultations-listing/ Acesso em: 27 jan. 2017.
65
Disponível em: http://www.australia.gov.au/news-and-social-media/public-consultations Acesso em: 27
jan. 2017.
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A exemplo do Reino Unido (ver Figura 1), todos os países têm um site agregador
para as consultas realizadas pelo governo, com projeto e funcionalidades muito parecidos.
Cada consulta pode adotar características singulares, a exemplo de receber comentários
por carta ou não, mas todas são igualmente anunciadas nesse agregador ou pelo menos
esta é a proposta. O Reino Unido e o Canadá colocam em consulta tanto regulamentos,
quanto políticas públicas, enquanto a Nova Zelândia coloca em consulta particularmente
regulamentos.
A página de consulta da Austrália, por sua vez, é mantida pela Departamento da
Indústria66 é dedicada para consultas sobre temas e questões relacionados aos negócios.
Para termos noção da dimensão, tomando como base o ano de 2015, foram realizadas 697
consultas no Reino Unido e 332 consultas são registradas no site canadense67.
Os quatro países apresentam suas páginas de consultas como oportunidade para
os cidadãos manifestarem suas opiniões, mas também como um modo de manterem-se
informados e vigilantes quanto os novos regulamentos. Esse argumento é particularmente
importante para o caso da Austrália, onde o usuário da plataforma pode fazer um
cadastrado indicando interesses e pedir para ser notificado por e-mail em caso de abertura
de novas consultas. Assim, as pessoas ficam sempre cientes das eventuais mudanças que
possam afetar seus negócios.

O modelo da Europa continental

O modelo denominado como europeu continental diz respeito principalmente às
consultas realizadas pela União Europeia, mas também há muitos registros de consultas
em todos os níveis de governo em países como França, Suécia, Holanda e Alemanha.
Aichholzer e Westholm (2009) registram, por exemplo, a consulta realizada em Bremen
(Alemanha) sobre o uso de cloro em uma piscina pública de uma região com cerca de 30
mil habitantes; o caso de Ale (Suécia), cidade de 27 mil habitantes, que mesclou uma
consulta online com encontros presenciais para discutir questões locais; e uma consulta
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Disponível em:
https://consultation.business.gov.au/Consultation/Common/PublicConsultations/ViewPublicConsultations
.aspx Acesso em: 27 jan. 2017.
67
O site da Nova Zelândia não permite busca por data e o site australiano apresentou erro de funcionamento.
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realizada na vila de Zwaagwesteinde, no município de Dantumadeel (Holanda), que tem
5,1 mil habitantes, para discutir o futuro da cidade.
As consultas mais importantes, contudo, são aquelas realizadas pela União
Europeia, por contemplarem um amplo leque de temas e se apresentar como uma
iniciativa longeva. De acordo Kies e Nanz (2013), a União Europeia tem visto nos
mecanismos de participação em seus vários formatos uma estratégia para se apresentar
de modo mais permeável às demandas dos cidadãos e, assim, aumentar a percepção
pública de sua legitimidade, elemento que tem sido há muito apontado como crítico para
o futuro desta comunidade política.
Não é exagero dizer, portanto, que a União Europeia vê nas consultas online uma
estratégia de sobrevivência. De fato, muito esforço tem sido despendido e muitos projetos
diferentes de iniciativas de participação já foram tentadas para engajar os cidadãos
(SMITH, 2013; GASTIL, 2013).

Figura 2: Recorte da página inicial da iniciativa Your Voice in Europe.
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Entre as iniciativas de participação, a literatura registra: Your Voice in Europe68,
Europolis69, Futurum70, IdealEU71, entre outros. Umas das iniciativas mais simples, mas
que tem se mantido como mais relevante é a Your Voice in Europe (ver Figura 2). Tratase de uma plataforma aberta ao uso de qualquer interessado em uma variedade grande de
temas que é objeto de legislação ou de políticas da Comissão Europeia, desenhada para
receber comentários de cidadãos de qualquer um dos países membros, inclusive com
conteúdo na língua materna.
Rasmussen e Carroll (2014) explicam que esta iniciativa recebe comentários tanto
online quanto off-line. Após apresentação de um projeto pela Comissão Europeia, as
partes interessadas têm pelo menos dois meses para responder. Ao final, normalmente, é
feito um relatório informando o número de comentários recebidos e explicando como as
opiniões apresentadas foram consideradas. As consultas seriam realizadas em 52% das
iniciativas de legislação que envolvem stakeholders.
Segundo Smith (2013), uma característica que marca, de modo geral, as iniciativas
da União Europeia é a preocupação com a inclusão, tanto linguística e cultural, quanto
política, o que faz sentido uma vez que o objetivo é aumentar a legitimidade do processo
de decisão política por meio da participação. O desafio, contudo, seria complicado haja
vista que a Europa é um continente populoso, com 500 milhões de pessoas distribuídas
por 27 estados membros, com ao menos 23 línguas, para citar apenas as oficiais.

O modelo centralizado americano

Nos Estados Unidos, a participação online foi impulsionada pela administração
Obama. Segundo narrativa de Bryer (2011), logo no primeiro dia de governo, cumprindo
promessas de campanha, Barack Obama assinou um memorando orientando a
administração federal quanto à promoção da transparência, ao engajamento público e à
colaboração, sempre que possível, com o emprego da internet.
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Disponível em: http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/links/index_en.htm Acesso em: 27 jan.
2017.
69
Disponível em: http://cordis.europa.eu/project/rcn/90151_en.html Acesso em: 27 jan. 2017.
70
Disponível em: http://futurum.com.pl/ Acesso em: 27 jan. 2017.
71
Disponível em: http://epmomentum.epu.ntua.gr/eParticipationProjects/IDEALEU/tabid/71/Default.aspx Acesso em: 27 jan. 2017.
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De fato, foram observados esforços importantes para o desenvolvimento de
iniciativas que atendessem à diretiva do governo. Em maio de 2009, foi lançado o portal
de dados abertos Data.gov72; em 2011 foi ao ar a iniciativa de petição We the People73;
em 2010 foi lançada a plataforma Challenge74, que promove a colaboração, inclusive com
prêmios em dinheiro, para a resolução de problemas enfrentados pela administração
federal.

Figura 3: Recorte da página inicial da plataforma Regulations.gov

Segundo Bryer (2011) os esforços de Obama neste terreno podem ser
considerados “únicos na história dos Estados Unidos” (p. 5). As administrações anteriores
de Clinton e Bush teriam estado mais focadas no emprego da internet para a promoção da
transparência e para a prestação de serviços públicos. A ferramenta mais importante
dedicada à realização de consultas públicas, a Regulations.gov foi lançada em janeiro de
72

Disponível em: https://www.data.gov/ Acesso em: 27 jan. 2017.
Disponível em: https://petitions.whitehouse.gov/ Acesso em: 27 jan. 2017.
74
Disponível em: https://www.challenge.gov/list/ Acesso em: 27 jan. 2017.
73
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2003 durante a primeira administração de George W. Bush (ver Figura 3), apesar do novo
impulso recebido pela administração Obama. Várias experiências de consultas são
registradas anteriormente, mas atualmente esta pode ser considerada a única iniciativa de
consulta em pleno funcionamento dos Estados Unidos (STRAUSS, 2012).
A Regulations.gov publica as regulamentações propostas por órgãos da
administração federal, além de materiais relacionados a exemplo de estudos prévios e
outros materiais informativos, e permite que os cidadãos enviem comentários a serem
considerados pelas autoridades. Strauss (2008) explica que a plataforma é simplesmente
consultiva, sem possibilidade de deliberação direta75.
A plataforma apresenta uma série de funcionalidades que facilitam seu uso, a
exemplo de um cadastro para receber alertas por e-mail sobre alguma regulamentação
específica, de uma busca sofisticada que permite o refinamento tema, data, órgão, entre
outros, além de uma API que permite o desenvolvimento de aplicações que usem o banco
de dados da plataforma.
A prática da participação no processo de elaboração de regulamentos já era
comum na administração pública americana mesmo antes da existência da internet.
Contudo, os interessados precisam saber previamente que algum órgão estava
normatizando algum tema, pedir os documentos para consulta e, então, elaborar um
comentário. A plataforma online, assim, não criou algo institucionalmente novo, mas
facilitou enormemente o processo de participação e promoveu a transparência
(STRAUSS, 2012).
A adoção da plataforma por parte dos órgãos federais foi gradual, mas atualmente
os organizadores estimam que quase 300 órgãos já tiveram algum regulamento publicado
online. Para que os comentários recebidos na plataforma sejam visíveis, o órgão precisa
aceitar ser participante, condição acatada por 179 órgãos, de acordo a lista de março de
201676. Atualmente, todos os órgãos que realizam consultas devem fazê-lo servindo-se
Regulations.gov, exceto aquelas realizadas por comissões independentes (STRAUSS,
2012, p. 292).

“The public is given opportunitties for input and the input process are transparent in varying degrees,
there are no online exchange in the nature of a conversation or round table” (p. 288).
76
Disponível em: https://www.regulations.gov/aboutPartners Acesso em: 27 jan. 2017.
75
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O modelo descentralizado brasileiro

Por fim, cabe comentar o cenário brasileiro. O Brasil é reconhecido em todo o
mundo por suas inovações em termos de participação política. A Constituição Federal de
1988 institucionalizou algumas oportunidades para a participação dos cidadãos no
processo de tomada de decisão. Esta carta constitucional é inovadora em vários aspectos,
mas principalmente por fortalecer os direitos da cidadania e prever a criação de canais
institucionais para o recebimento de contribuições dos cidadãos, por meio de um conjunto
de mecanismos consultivos e deliberativos, no processo de tomada de decisão sobre
políticas públicas de áreas fundamentais como saúde, educação, cultura e meio-ambiente
(AVRITZER, 2012; VITALE, 2007; SOUZA, 2005).
Há uma previsão da possibilidade de, entre outros mecanismos, conferências
públicas, audiências públicas, consultas, conselhos municipais, projetos de lei de
iniciativa popular, referendos e plebiscitos. Leonardo Avritzer (2012) lembra que logo no
primeiro artigo, em parágrafo único, a Constituição reconhece ao mesmo tempo a
representação política e as possibilidades de participação direta: “Todo o poder emana do
povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”. Ao todo, 14 artigos tratam de possibilidades institucionais de participação
dos cidadãos (AVRITZER, 2012, p. 115).
Foi neste contexto histórico de abertura à participação, que, ao longo da década
90, a internet começou a ser gradativamente empregada pelo governo federal brasileiro
para consultar a população. Aqui, como de resto no mundo, a popularização da internet
permitiu o vislumbre de que esta nova tecnologia poderia servir como plataforma de
conexão entre os processos de decisão dos estados democráticos e a sociedade. Desde
então a literatura de Democracia Digital tem registrado a ocorrência do emprego das
tecnologias digitais de comunicação para a realização de petições, orçamentos
participativos, ouvidorias, votações e consultas.
No que diz respeito às consultas online, pode-se dizer que, de certo modo, a prática
de consultas online no Brasil não tem um padrão facilmente identificável. A julgar apenas
pelas consultas organizadas pelo Executivo Federal, contudo, podemos identificar ao
menos dois grupos distintos. Primeiro, as consultas realizadas por agências reguladoras,
de caráter mais técnico e que se dá a partir de minutas de regulamentos, mas que ainda
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não estão em vigor. A realização de consultas por parte das agências faz parte do modus
operandi destas. Segundo Pó e Abrucio (2006) a expectativa é que a publicação dos
comentários enviados pelos mais distintos atores junto ao modo como a agência entende
estas contribuições permite que terceiros entendam os conflitos entre as posições,
constrangendo os atores sociais e a discricionariedade da agência. Esses documentos,
além de atas e relatórios, aumentam a publicidade dos procedimentos (ver Figura 4, para
exemplo de consulta realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica).

Figura 4: Recorte da página de consultas públicas da Agência Nacional de Energia Elétrica.

Segundo, as consultas realizadas pelos ministérios, de caráter mais propositivo e
que têm como objetivo a elaboração de políticas públicas, a exemplo das consultas do
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Marco Civil da Internet (BARROS, 2016). Diferentemente, porém, do modelo americano,
o Brasil não tem uma plataforma que agrupe todas as consultas, o que dificulta o
monitoramento e diminui eventuais ganhos de transparência.
Entre as ações mais recentes, o governo Dilma Rousseff havia feito dois
movimentos que podem ser entendidos como uma tentativa de fortalecimento do emprego
da internet para a realização de consultas. Primeiro, o Decreto 8.243 de 23 de maio de
201477, que tinha como propósito estimular, de modo geral, a participação da sociedade
civil em toda a Administração Federal, inclusive com o emprego da internet para a
realização de consultas online. Entre os objetivos do decreto constam:

VI - incentivar o uso e o desenvolvimento de metodologias que
incorporem múltiplas formas de expressão e linguagens de participação
social, por meio da internet, com a adoção de tecnologias livres de
comunicação e informação, especialmente, softwares e aplicações, tais
como códigos fonte livres e auditáveis, ou os disponíveis no Portal do
Software Público Brasileiro;

Mais adiante o artigo 17 estabelece algumas diretrizes paras as consultas públicas,
entre elas:
I - divulgação ampla e prévia do documento convocatório, especificando
seu objeto, metodologia e o momento de realização; II - disponibilização
prévia e em tempo hábil dos documentos que serão objeto da consulta em
linguagem simples e objetiva, e dos estudos e do material técnico
utilizado como fundamento para a proposta colocada em consulta pública
e a análise de impacto regulatório, quando houver; III - utilização da
internet e de tecnologias de comunicação e informação; IV sistematização das contribuições recebidas; V - publicidade de seus
resultados; e VI - compromisso de resposta às propostas recebidas. [Grifo
do autor]

A segunda ação do governo Dilma foi a criação da plataforma Dialoga Brasil (ver
Figura 5), sob a coordenação da Secretaria Geral da Presidência, que colocou em consulta
27 projetos de cinco áreas estratégicas: saúde, segurança pública, educação, redução da
pobreza e cultura. Em termos gerais, a plataforma consiste na apresentação de grandes
projetos, para os quais os cidadãos podem fazer sugestões e comentários, bem como votar

77

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm Acesso
em: 27 jan. 2017.
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nas propostas de outras pessoas a fim de escolher as melhores sugestões oferecidas para
cada um dos 27 projetos.
A iniciativa foi lançada em 2015 como parte da estratégia do governo Dilma para
lidar com a crise política e contou com ampla campanha publicitária. Além da
participação da própria presidenta Dilma durante o lançamento, titulares de alguns
ministérios com temas em consulta participaram de transmissões de vídeo ao vivo para
prestar esclarecimentos.

Figura 5: Recorte da plataforma Dialoga Brasil.

As pesquisas eGOV 2013 e eGOV 2015, realizadas pelo Centro Regional de
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), ajudam a
entender melhor o cenário. Estas pesquisas têm como objeto os órgãos públicos e, assim,
podemos avaliar a realização de consultas públicas online no Brasil.
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Na Tabela 2, podemos comparar o percentual de órgãos que declararam ter
organizado consultas em 2013 e 2015 em comparação com outras iniciativas de
participação. Na pesquisa eGOV 2013, a opção “votação online” não foi oferecida no
questionário, o que também ocorreu com a opção “outro” em 2015. Entre 2013 e 2015,
podemos perceber a diminuição do número de órgãos que abriram consultas, enquetes e
fóruns ou comunidade para discussão. A diminuição quase sempre é mais acentuada entre
os órgãos estaduais. No que diz respeito às consultas, a redução foi de 51% para 33%,
enquanto nos órgãos estaduais a redução foi de 48% para 15%.

Iniciativas de Participação

2013
(%)
51

2015
(%)
33

Estadual

48

15

Federal

27

25

Estadual

25

16

Fóruns ou comunidades de discussão Federal
pela Internet
Estadual

18

24

16

13

Federal

-

10

Estadual

-

6

Federal

22

-

Estadual

17

-

Consulta pública on-line
Enquete

Votação Online
Outro

Federal

Tabela 2: Percentual de órgãos federais e estaduais que realizaram iniciativas de participação em 2013 e
2015.
Fonte: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br),
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
Base de dados de 2013: 1.586 órgãos públicos federais e estaduais que declararam utilizar computador nos
últimos 12 meses. Dados coletados entre outubro e dezembro de 2013. Dados referentes a 2013:
http://cetic.br/tics/governo/2013/orgaos/E4/
Base de dados de 2015: 1.641 órgãos públicos federais e estaduais que declararam ter acesso à Internet
nos últimos 12 meses. Respostas múltiplas e estimuladas. Dados coletados entre julho e outubro de 2015.
Dados referentes a 2015: http://cetic.br/tics/governo/2015/orgaos/E4A/

É difícil atestar as causas para esta redução, mas podemos levantar algumas
hipóteses: a) em 2013 havia uma margem maior para o experimentalismo, o que não se
verificou em 2015, quando as iniciativas podem ter passado por um processo de
amadurecimento; b) com as mudanças de governo ocorridas em 2014, quando tivemos
eleição para Presidente e para governadores, é possível que tenha mudado a ênfase do
governo nas atividades de participação; c) a polarização política que se verificou em ritmo
crescente a partir de 2013 pode ter aumentado os custos políticos de abrir canais para a
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manifestação dos cidadãos. Em um cenário com muitas disputas instauradas, os
governantes podem ter avaliado que abrir canais de participação poderia resultar em
oportunidades para críticos e adversários atacar a imagem dos governantes.
A pesquisa eGOV 2015 oferece também a possibilidade de observarmos esses
dados detalhados pelo poder ao qual o órgão pertence (Executivo, Judiciário, Legislativo
ou Ministério Público) e pelo número de servidores do órgão (se tem até 249 pessoas
ocupadas ou se tem 250 ou mais pessoas ocupadas). Na Tabela 3, podemos perceber que
o Legislativo é o poder que mais abre canais de comunicação, considerando todos os tipos
estudados pela pesquisa. A consulta pública online é a categoria que apresenta a maior
discrepância entre o Legislativo e os demais poderes. Enquanto 32% dos órgãos do
Legislativo haviam organizado consultas nos últimos 12 meses, apenas 17% dos órgãos
do Executivo haviam feito o mesmo. De fato, a discrepância entre o Legislativo e o
Executivo, que é o segundo poder em número de consultas online realizadas, chega a
quase o dobro.

Enquete

Consulta
pública
online

Fóruns ou
comunidades
de discussão
pela Internet

Votação
online

PODER

Executivo
Legislativo
Judiciário
Ministério Público

16
32
24
18

17
32
16
14

14
21
16
14

6
11
4
11

ENTE FEDERATIVO

Federal
Estadual

26
17

35
15

25
13

10
6

PORTE

Até 249 pessoas
ocupadas
De 250 ou mais
pessoas ocupadas

14

16

15

8

20

18

14

5

TOTAL
18
17
14
7
Tabela 3: Percentual de órgãos federais e estaduais por mecanismos de participação pela internet.
Fonte: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br),
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
Base: 1.641 órgãos públicos federais e estaduais que declararam ter acesso à Internet nos últimos 12
meses. Respostas múltiplas (“não”, “sim”, “não sabe”, “não respondeu” e “não se aplica”) e estimuladas.
Na tabela foram apresentadas apenas o percentual das respostas “sim”. Dados coletados entre julho e
outubro de 2015. Dados: http://cetic.br/tics/governo/2015/orgaos/E4A/

O tamanho do órgão (se até 249 ou mais de 250 funcionários), por sua vez,
aparenta ter pouca influência na adoção de canais de comunicação. Uma possível exceção
pode ser a realização de enquetes, categoria na qual os órgãos com 250 ou mais pessoas
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ocupadas (20%) têm uma ligeira diferença em relação aos órgãos com menos de 249
pessoas ocupadas (14%).
Por fim, cabe ainda um último comentário sobre o local onde as consultas e
enquetes são organizadas78. Tendo como base 1.641 órgãos que declararam ter acesso à
internet, 7% relataram usar o próprio site para a realização de consultas, 1% usaram sites
de outros órgãos, 6% redes sociais, além de 83% que relataram não oferecer essa forma
de participação.

78

Ver todas as informações detalhadas aqui: http://cetic.br/tics/governo/2015/orgaos/E4B/ Acesso em: 21
jul. 2016.
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2.2. Elementos qualificadores das consultas públicas online
Alguns elementos são apontados como qualificadores das consultas públicas
online. Ora tais elementos são demandas normativas, ora são “recomendações” ou são
descritos como “boas práticas” ou “fatores de sucesso”. Em todo caso, a literatura tem
indicado algumas variáveis que contribuem para uma consulta pública bem-sucedida, a
partir de uma perspectiva da Democracia Digital.
Nas próximas páginas, serão apresentados, de modo sumarizado, quatro dos
elementos que considero serem os mais importantes qualificadores democráticos
presentes em consultas online: a) inclusividade e publicidade; b) recursos informacionais;
c) recebimento e processamento das contribuições dos cidadãos; d) responsividade e
transparência do processo consultivo. Não se trata da construção de parâmetros universais
que balizem o que podemos entender como desejável para uma consulta online em todos
os casos, mas alguns indicativos que podem ajudar na avaliação da qualidade das
consultas.

2.2.1. Inclusividade e publicidade
A inclusividade é vista por muitos autores como um caminho para garantir o
pluralismo das opiniões e posições apresentadas em iniciativas de consultas online (KIES,
NANZ, 2013; SMITH, 2013). Não há, contudo, um entendimento sobre o que exatamente
significa a inclusividade de uma iniciativa projetada para a participação dos cidadãos. Há
posições que vão desde a possibilidade formal oferecida a todos os concernidos para que
possam participar até posições que advogam pela construção de mecanismos para garantir
uma representação por amostra da demografia presente em uma dada sociedade
(FISHKIN, 2009; SMITH, 2013).
No plano analítico essa categoria oferece desafios complexos, uma vez que precisa
dimensionar as barreiras para a participação de uma população de concernidos e/ou
interessados que nem sempre é completamente conhecida (BARROS, 2013).
Especificamente sobre as iniciativas digitais de participação, alguns estão preocupados
em como a falta de acesso à tecnologia pode provocar desigualdades entre os cidadãos
digitais (digital divide) na experiência democrática (NORRIS, 2001); outros autores estão
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preocupados com os conhecimentos necessários para a participação online
(MACNAMARA, 2010).
Preocupado com esta dimensão, Macnamara (2010) propõe a integração entre
métodos de consulta online e off-line para que a participação seja facilitada para usuários
da internet sem prejudicar quem prefere participar por meios off-line. Alternativas podem
ser os aplicativos para smartphones e o oferecimento de dispositivos com conexão em
locais públicos para garantir a participação de todos na plataforma online79.
Em suma, a preocupação central é considerar os recursos tecnológicos e
habilidades necessárias para participar, levando em conta possíveis dificuldades que
diferentes grupos eventualmente possam ter. Segundo Whyte e Macintosh (2003, p. 20),
as consultas precisam ser fáceis para usar e apropriadamente projetadas para atender as
tarefas para as quais, e as circunstâncias nas quais, elas serão usadas.
As consultas devem ser proativas na busca por cidadãos interessados. Os cidadãos
podem ser informados da ocorrência das consultas em ambientes de sociabilidade online,
a exemplo do Facebook, Twitter e YouTube. As assessorias de imprensa dos órgãos
públicos podem também provocar o jornalismo para tematizar a realização das consultas.
Os organizadores podem convidar à participação grupos concernidos pelos temas em
consulta.
Nas circunstâncias em que houver necessidade para tanto e existirem os recursos,
os gestores podem também fazer publicidade em espaços pagos, a exemplo de jornais,
em rádio e TV, bem como em outros meios. Enfim, a ideia é que em cada caso os gestores
desenvolvam estratégias voltadas para envolver as pessoas, que sejam apropriadas para
as circunstâncias e para os recursos disponíveis, a fim de garantir que os concernidos por
uma lei ou regulamentação sejam efetivamente incluídos no processo consultivo
(COLEMAN, SAMPAIO, 2016).

2.2.2. Recursos informacionais
A participação qualificada demanda conhecimento sobre o tema em discussão e
sobre o processo de participação em si (KIES, 2010; MACNAMARA, 2010). Iniciativas
79

No Brasil, uma consulta realizada pelo governo do Rio Grande do Sul usou deste expediente:
http://gabinetedigital.rs.gov.br/consulta-transito/ Acesso em: 13 out. 2012.

106

para participação online não precisam necessariamente oferecer informações sobre os
temas em pauta, uma vez que determinados temas são de amplo conhecimento e as
posições acerca deles estão suficientemente esclarecidas, mas pode-se obter uma
participação mais qualificada na discussão de temas complexos e especializados quando
se oferece aos interessados informações sobre as posições em disputa (MACNAMARA,
2010). O entendimento é que para a qualificação da participação cidadã, especialmente
em temas complexos, deve haver uma preocupação de traduzir para linguagem leiga as
implicações das questões em debate (HABERMAS, 2011; CHRISTIANO, 2012).
Em outro nível, há que se considerar se o cidadão é devidamente informado sobre
o processo participativo, nomeadamente sobre como se espera que este participe e quais
os possíveis efeitos desta participação no processo de tomada de decisão. Em suma, se os
cidadãos têm informação sobre o alcance de sua participação e quais os efeitos possíveis.
A página que hospeda consultas deve ser capaz de comunicar que se trata de uma
consulta pública e de que a participação do cidadão é importante, demonstrando que as
consultas são úteis e serão enviadas para algum órgão público. A expectativa é que tais
procedimentos ajudem os cidadãos a entenderem a importância dos processos
participativos.
Segundo Macnamara (2010) iniciativas de consulta deveriam oferecer ajuda no
formato de artigos para deixar os usuários familiarizados com o tema e as posições em
disputa. Além do mais, o autor complementa que as consultas online precisam ser fáceis
de navegar de modo que os cidadãos entendam facilmente a relação com o órgão público.
Em algumas circunstâncias, a falta de identificação do órgão que está promovendo a
consulta limita sua influência, dado que o cidadão nem sempre confia que o mecanismo
de participação é de fato promovido por um órgão público.

2.2.3. Recebimento e processamento das contribuições dos cidadãos
O modo como as plataformas viabilizam a participação do cidadão é também uma
questão importante. Sabe-se que as características de cada uma das plataformas
condicionam a participação através de determinados caminhos, mesmo que não sejam
exatamente aqueles previstos pelo projeto da consulta (WRIGHT, STREET, 2007). Por
plataformas, entende-se a estrutura que condiciona a publicação, leitura e interação com
os conteúdos por determinados caminhos e sob determinadas condições. Enfim, a
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plataforma oferece um protocolo a partir do qual as interações se processam (BARROS,
2013). Dahlberg (2011) argumenta que as possibilidades inerentes (affordances) de uma
plataforma estimulam e capacitam a realização de certas atividades.
Esta perspectiva entende que a plataforma não é um ambiente neutro em que as
interações ocorrem sem qualquer interferência (WHYTE, MACINTOSH, 2003). Esta,
apesar de não dar qualquer tipo de garantia, viabiliza a participação por meio de percursos
determinados. Essa discussão chega às consultas online também mediante o conceito de
usabilidade. Por usabilidade entende-se a facilidade de uso de um site ou aplicativo a
partir da perspectiva do usuário. Assim, as consultas dever-se-iam orientar pela opinião
do usuário também no que diz respeito ao seu desenho e funcionalidades, fazendo ajustes
para minorar os seus esforços para participar da consulta. Neste processo, podem ser
feitos protótipos e testes de usabilidade para certificar que o participante de fato entende
os objetivos do processo participativo.
No que diz respeito às contribuições (inputs) da sociedade, um canal de
participação pode ser projetado de modos significativamente diferentes, por exemplo, se
admite voto, envio de comentários ou discussão entre os usuários, ou, enfim, se os inputs
são recebidos diretamente pela autoridade pública responsável pela decisão final ou não.
Mais do que o próprio formato da contribuição, contudo, interessa entender como as
opiniões dos cidadãos expressas nestas plataformas são processadas pelo sistema político
ou como se dá a relação entre a ferramenta de participação e o processo de tomada de
decisão.
Neste processo, a capacidade organizacional de processamento das informações
é, por vezes, esquecida. A partir da observação do caso australiano, Macnamara (2010)
explica que ao organizar uma consulta online os governos precisam destinar recursos para
o planejamento, moderação, suporte de TI e para que porta-vozes que possam responder
rapidamente as questões e discussões online.
Nos casos estudados por Macnamara (2010), o governo australiano destinou
recursos para a elaboração dos sites para as consultas, mas o mesmo não aconteceu no
esforço de criar uma estrutura para processar as contribuições dos cidadãos que mais
adiante foram recebidas. O autor, na verdade, considera o processamento das informações
recebidas um grande desafio, razão pela qual sugere que os governos adotem ferramentas
de análise de texto e softwares de data mining para ajudar neste processo.
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A organização das consultas online deveria considerar a possibilidade de uma
equipe exclusiva para identificar, categorizar e responder aos comentários e sugestões do
público. O pressuposto é que se o governo organiza uma consulta pública com o propósito
genuíno de ouvir e considerar as ideias dos cidadãos é preciso levar em conta como as
contribuições dos cidadãos serão processadas e articuladas à tomada de decisão. No
entanto, o poder de atuação de organizadores da consulta é inevitavelmente limitado pela
hierarquia da administração pública, além de que os políticos eleitos podem constranger
estes

funcionários

para

suprimir

possíveis

críticas

ou

mesmo

acusações

(MACNAMARA, 2010; WHYTE, MACINTOSH, 2002).

2.2.4. Responsividade e transparência do processo consultivo
É fundamental que os organizadores demonstrem estarem ouvindo os
participantes. Especialmente ao terminar o processo consultivo, afirmam Whyte e
Macintosh (2003), poderia ser enviada uma mensagem explicando os próximos passos do
processo, bem como a influência que a contribuição enviada eventualmente pode ter sob
as decisões tomadas. Nesta oportunidade, as pessoas poderiam também receber os
agradecimentos por terem feito o esforço de participar. Prover relatórios e respostas
qualificadas ajudariam também a garantir a transparência do processo de elaboração da
política pública.
A expectativa é que este feedback ajude o cidadão a perceber a importância de sua
ação política e o motive a tomar parte em outras iniciativas do mesmo tipo. Tomkova
(2009) complementa que as consultas online perdem a justificativa de existir se não têm
uma estrutura preparada para efetivamente encaminhar as contribuições dos cidadãos.
Neste sentido, o emprego de ferramentas apropriadas pode facilitar e dar
dinamicidade ao processo. Segundo Lubbers (2012), com as tecnologias de filtro e busca,
as pessoas podem participar do que quiserem, enquanto o fato de os dados serem em
formato digital claramente facilita o seu gerenciamento. As consultas online, portanto,
podem explorar as potencialidades do digital não apenas para o recebimento das
contribuições, como também para o seu adequado processamento e análise
(CHADWICK, 2012; MACNAMARA, 2010).
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Tem-se em mente, contudo, que a mera existência de canais entre a cidadania e a
esfera da decisão política não pode ser tomada como influência direta na decisão final
(SHANE, 2012; MARQUES, 2011; GOMES, 2008). Fung (2006) sugere que os cidadãos
não devem ser desconsiderados nem ter autoridade irrestrita para decidir. O autor
argumenta que os extremos devem ser evitados no espectro que vai de: crenças pessoais
e sem autoridade; influência comunicativa; conselho e consentimento; co-governança; e
autoridade direta.
Mas não se trata apenas de competição com as autoridades públicas, se não
também com outras forças sociais. Conforme o argumento de Gomes (2011), considerase as consultas online como uma possibilidade de aumentar a capacidade concorrencial
da cidadania diante de outros atores, que se manifestam, por exemplo, por meio do lobby.
Temos em vista que as consultas podem ter como principal efeito benéfico dar aos
cidadãos comuns uma oportunidade de se manifestar durante o processo de elaboração
das políticas públicas.
A transparência do processo consultivo é, pois, do interesse da cidadania ao tempo
que gera constrangimentos para que o processo seja conduzido com respeito às posições
e aos argumentos apresentados. O argumento de Gomes (2011), de que o problema a ser
resolvido não é simplesmente o volume de participação, mas a capacidade da cidadania
de fazer valer os seus interesses80 parece encontrar especial confirmação no caso das
consultas online. A transparência do processo consultivo é uma forma de fortalecer as
posições que se mantêm mesmo com a publicidade e a troca de argumentos.

“Ousaria avançar a hipótese de que o problema principal das democracias liberais contemporâneas está
longe de ser o da participação, em sentido estrito, mas o da fraca capacidade concorrencial da cidadania em
face de outros agentes e de outras agências com interesse político” (GOMES, 2011, p. 36).
80
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2.3. As condições sociais, tecnológicas e políticas para a participação em
consultas online
A terceira e última parte deste capítulo se dará em três movimentos. O primeiro
discute a participação política na internet, destacando suas características e desafios,
especialmente nas consultas online. O segundo movimento estuda o perfil
sociodemográfico das pessoas que participam de consultas online. E, por fim, o último
movimento faz uma tentativa de relacionar as características dos temas das consultas com
as características de seu público.

2.3.1. A participação política online: os desafios das consultas online

Por participação política online, com algumas variações, a literatura entende
aquelas atividades políticas socialmente compartilhadas e desenvolvidas em ambientes e
plataformas online viabilizadas por diferentes dispositivos e redes de comunicação digital
(GOMES, 2011; MACINTOSH, WHYTE, 2008; MEDAGLIA, 2012; SHANE, 2012;
ZHANG et al., 2010). A maior divergência na literatura gira em torno do que se entende
como atividade participativa, variando desde a leitura de conteúdos políticos online, como
notícias em jornais e blogs, até a participação em iniciativas organizadas pelo Estado para
a tomada de decisão, como orçamentos participativos e consultas online. A perspectiva
mais restritiva, defende que a participação política diz respeito apenas às atividades que
visam influenciar, mesmo que indiretamente, o desenvolvimento e implementação de leis
e políticas públicas.
Gomes (2011) propõe o enquadramento da discussão em termos do valor
democrático da atividade participativa. Nesta perspectiva, a participação “não é um valor
democrático por ser um valor em si mesmo, mas apenas na medida em que pode produzir
algum benefício para a comunidade política” (GOMES, 2011, p. 24). Nesta perspectiva,
a participação política é entendida como meio e não como um fim em si mesmo. A
participação, portanto, é democraticamente valorosa à medida em que beneficia a
comunidade política e reforça a soberania popular81.
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O autor explica que os mecanismos de participação foram criados para assegurar a soberania popular nas
democracias representativas, o que se materializou na forma de eleições periódicas ou de instrumentos para
a sondagem direta da opinião e da vontade dos cidadãos, mas que é necessário pontuar que a participação
não é a única dimensão necessária para proteger a soberania popular. Nas palavras de Gomes (2011), a
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Os custos da participação online

Neste terreno, a internet é vista com especial atenção por conta da expectativa de
que ela reduza os custos – a energia humana, o tempo, os recursos materiais – envolvidos
nas atividades participativas. De fato, é comum o argumento de que a internet poderia
diminuir os custos da participação uma vez que a comunicação digital seria mais fácil e
demandaria menos esforço do que outras formas de ação política, uma vez que a atividade
de participação pode ocorrer a partir do conforto doméstico e de modo assíncrono. Com
isso, existiria a possibilidade de aumento no número de participantes e a inclusão de
grupos que, tradicionalmente, têm menor participação política, a exemplo de jovens e
mulheres, mas também pessoas que não podem sair de casa em virtude de complicações
da idade ou pessoas que cuidam de crianças, ou qualquer pessoa que eventualmente tenha
dificuldade de frequentar reuniões políticas (DI GENNARO, DUTTON, 2006; WARD et
al., 2003).
Na comparação com os custos da participação off-line, pode-se assumir que o
esforço necessário para a participação online é menor. Contudo, as atividades online
também têm um custo, algumas mais do que outras. A precisão analítica, portanto,
demanda a consideração dos custos de cada atividade online. Bryer (2013), p. ex., afirma
que a participação qualificada em consultas online continua demandando esforço no que
diz respeito à busca de informações para embasar a própria posição antes de enviar
comentários. Por mais que Di Gennaro & Dutton (2006) afirmem que o custo da busca
por informação tenha diminuído, a transformação das informações em conhecimento
demanda a mesma energia de antes. Os custos, no entanto, teriam diminuído de modo
mais expressivo para atividades como a organização de grupos com interesses comuns,
para a mobilização de atores com perspectivas convergentes.

“deontologia da transparência, da prestação de contas, do sistema de pesos e contrapesos materializou-se
no design institucional do governo representativo justamente para evitar que a representação destruísse a
soberania popular, sem a qual um regime deixaria automaticamente de ser democrático” (p. 26-27). Mas a
relação entre os defensores da participação e o instituto da representação política seria conturbada. Por
vezes, os defensores da participação a veriam como uma possibilidade alternativa ao instituto da
representação política, imaginando para tanto desenhos institucionais que permita os cidadãos decidirem
sobre todos os temas que dizem respeito à atuação do Estado. Esta posição acabaria por defender que a
representação é uma usurpação da soberania popular e que, portanto, deve ser extinta tão logo seja possível.
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Quanto à participação em consultas públicas, a adequação à Web teria diminuído
os custos envolvidos no processo. O trabalho necessário para participar, comparado com
os métodos off-line foram diminuídos drasticamente. Tratando do contexto americano,
Bryer (2013) narra que antes da existência de plataformas online os cidadãos precisavam
procurar no Federal Register, o diário oficial americano, por consultas abertas e então
enviar comentários. Atualmente, com a plataforma Regulations.gov é suficiente que os
cidadãos se inscrevam para receber notificações por e-mail sobre consultas em aberto de
determinadas agências ou sobre questões de interesse e enviar comentários pela própria
plataforma.
O custo muito baixo, contudo, poderia colocar em risco alguns benefícios das
consultas online. Fazendo uma análise da qualidade argumentativa dos comentários
enviados para a plataforma Regulations.gov, Bryer (2011) chega à conclusão de que a
qualidade dos comentários estava muito baixa a ponto de serem imprestáveis como
insumos para a formulação de políticas públicas. O autor argumenta que seria melhor que
o processo tivesse um custo mais elevado, de outro modo a iniciativa de participação
poderia ser mais prejudicial do que benéfica na tarefa de informar os órgãos públicos na
tomada de decisão e no fortalecimento das competências cívicas, percepção de eficácia e
confiança nos governos por parte dos cidadãos82.
A participação online a baixos custos com pouco ou nenhum efeito tem sido
descrita como slacktivism, termo que podemos traduzir como ativismo preguiçoso. Essa
forma de participação resultaria em uma participação epistemicamente desqualificada,
ineficiente em sua capacidade de influência em questões reais, mas resultaria em
satisfação e ganhos de imagem para o indivíduo. O efeito negativo seria que uma vez
auferidos os ganhos psicológicos e a distinção social, o indivíduo tenderia a se afastar de
outras atividades mais eficientes e importantes do ponto de vista político
(CHRISTENSEN, 2011).
Não é completamente correto, todavia, falar que os custos da participação sejam
baixos. Marques (2010) argumenta que, na verdade, os custos são transferidos para o
governo, sob a forma de custos financeiros (recursos humanos para o funcionamento da
iniciativa e processamento das contribuições, por exemplo) e políticos (o risco de ser
“When this happens, citizens who participated but whose words were not meaningful for decision-makers
may experience diminished trust, diminished efficacy, and diminished perceptions of government
legitimacy. Further, their public comments did not serve to make better policies” (BRYER, 2013, 276).
82
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criticado e perder em imagem pública, por exemplo), o que inclusive explicaria em parte
a resistência de políticos e gestores em abrir canais para ouvir a população. Se, por um
lado, a literatura registra a redução dos custos e a conveniência da participação online,
por outro lado, “muitos destes custos são transferidos para as instituições representativas,
que, agora, precisam lidar, por exemplo, com um número mais extenso de tarefas e de
dados para processar” (MARQUES, 2010, p. 124).
Diante deste cenário, Bryer (2013) afirma que a diminuição dos custos resultaria
em prejuízos para a eficiência do processo de tomada de decisão. O baixo custo para o
cidadão pode aumentar o custo do processamento das informações, do trabalho de separar
os comentários úteis. Como solução, o autor sugere a criação de questionários para
verificar se o participante leu adequadamente as instruções e outros materiais de apoio
antes que efetivamente lhe seja permitido participar. Tal demanda aumentaria os custos
para os cidadãos, mas teria o benefício de qualificar a participação e diminuir os custos
dos governos com o processamento e análise das contribuições. Não se trata
simplesmente de diminuir os custos para a participação, mas diminuir os custos para a
participação qualificada.
A preocupação que surge, então, é se o aumento dos custos não resultaria em
prejuízos para o engajamento em consultas, reconhecendo que o número de participantes
é importante para aumentar a segurança da pluralidade das contribuições (CHADWICK,
2012). Conforme argumento apresentado no tópico 2.2.3, contudo, os participantes
seriam motivados a participar se perceberem que o benefício decorrente das consultas
online é maior do que o esforço necessário para tanto (GOMES, 2011; MARQUES,
2008). O problema é que as consultas online em geral não seriam capazes de fazer os
cidadãos perceberem que estão sendo ouvidos, elas têm dificuldade de demonstrar para
os participantes que o esforço necessário para participar de algum modo é justificado
pelos ganhos em termos de alguma influência na decisão (CULVER; HOWE, 2004;
SHIPLEY; UTZ, 2012; SHANE, 2012).

Gerenciando as expectativas

A questão da participação em consultas públicas pode ser entendida em termos
das expectativas dos participantes. Por um lado, as expectativas baixas podem desmotivar

114

os indivíduos a participarem e, quando o fazem, estariam desmotivados para uma ação
qualificada. Por outro lado, expectativas muito altas podem gerar frustração dado que o
nexo entre a ação participativa e a decisão política não é evidente. A pergunta, então, é
como motivar as pessoas a participarem sem o risco de mais adiante a motivação se
transformar em frustração (BRYER, 2011; DAHLGREN, 2001).
Bryer (2011) usa uma ilustração para explicar este dilema. Ao participar em
consultas os cidadãos criariam algumas expectativas, que, a exemplo de uma bolha
econômica, seriam infladas. Uma vez que lhes falta sustentação substantiva, as
expectativas podem, de repente, deflacionar, gerando grande frustração. Este processo de
inflação de expectativas que não podem ou não serão atendidas, o autor chama de “bolha
democrática” (democracy bubble)83. A bolha democrática, portanto, não seria produzida
pelo fracasso das iniciativas em promover o engajamento, pelo contrário, mas pela
incapacidade de o sistema político, por várias razões, atender às expectativas dos
cidadãos.
O contrário de uma bolha democrática, caraterizada pela inflação das expectativas,
tampouco seria uma alternativa democraticamente benéfica, uma vez que a falta de
expectativas em relação aos governos pode levar à apatia ou, pior, ao cinismo. A posição
radicalmente oposta à bolha democrática seria a cratera democrática (democracy crater),
que é caracterizada por expectativas deflacionadas: “os cidadãos não têm fé ou não
acreditam que a administração cumprirá as promessas ou prestará atenção ao que eles têm
a dizer84” (BRYER, 2011, p. 8).
Assim, o ideal seria uma posição de equilíbrio, uma gestão cuidadosa das
expectativas. O oferecimento de oportunidade de participação, mas com o preciso
esclarecimento quanto aos resultados possíveis para que os cidadãos participem tendo em
vista estes objetivos. A preocupação é evitar que o cidadão com expectativas muito altas
seja frustrado, mas também que pessoas com expectativas muito baixas não tenham
motivação suficiente para participar ou para participar de modo qualificado. Assim como
a bolha econômica, a bolha democrática tenderia a aumentar com informações imprecisas

“A democracy bubble is defined here as the conditions created by fully open access to all citizens in
public participation processes, combined with ambiguous expectations defined by government
administrative units or political leaders. A bubble is characterized by inflated citizen expectations, citizen
trust in government, and citizen efficacy” (BRYER, 2011, p. 1).
84
Tradução nossa para: “citizens have no faith or belief that the administration will deliver on promises or
pay heed to what they have to say” (BRYER, 2011, p. 8).
83
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ou a partir da expectativa de que a participação vai produzir resultados irreais, sem levar
em conta o contexto político, o processo de tomada de decisão ou mesmo a capacidade
do Estado.

2.3.2. O perfil sociodemográfico dos engajados em consultas online

De modo geral, o estudo do perfil demográfico dos participantes de iniciativas de
participação é dificultado pela pouca informação disponível a respeito. Poucos estudos
apresentam dados detalhados, por conta da dificuldade de capturar estes dados nas
plataformas online. Na maioria dos casos, a avaliação das características demográficas
dos participantes demanda a aplicação de questionários aos participantes, os quais nem
sempre estão dispostos a informar dados pessoais em ambientes online. Neste tópico,
serão discutidos os resultados de alguns estudos e, na sequência, serão comentados os
dados existentes sobre a participação em consultas online nos Estados Unidos e no Brasil,
países amostrados por esta pesquisa.
Há muito existe uma expectativa de que a internet poderia resultar na
democratização do perfil daqueles que são politicamente ativos (ver tópico 2.2.1), mas
tem existido também uma extensa bibliografia que diz que a internet reforça os padrões
existentes de participação política, reproduzindo no ambiente digital as desigualdades
sociais (JENSEN, 2003; JACOBS et al., 2009; RASMUSSEN, CARROLL, 2014). Neste
sentido, Norris (2001) assinala que diferenças de recursos tais como classe
socioeconômica e grau de escolaridade continuam sendo variáveis importantes na
explicação das diferenças de participação no ambiente online. A participação política
online tenderia a aumentar o engajamento e a participação daqueles que já são
politicamente ativos. Novos atores políticos, cidadãos e grupos, não seriam mobilizados.
Daí a conclusão de que a internet como ferramenta política serviria para aumentar a
discrepância na participação política entre grupos da sociedade.
Bryer (2013) fez um estudo de três consultas hospedadas na plataforma americana
Regulations.gov e encontrou um perfil interessante em uma consulta que tratava da
regulamentação do atendimento para pessoas que desejam realizar um aborto: 97% dos
comentários foram feitos por pessoas que não demonstraram qualquer filiação com
organizações ou com o próprio Estado; 83% se identificaram e forneceram contato; e, o
número mais surpreendente, 96% das pessoas eram contra a nova regulação em consulta
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(3% eram a favor; 1% demonstrou-se neutro). Aparentemente, as pessoas contrárias se
organizaram com mais empenho para se manifestar. A maioria dos participantes era
mulher (57%).
Em estudo sobre um fórum online americano organizado para a discussão da
reforma do sistema de saúde, Price (2012) chega à conclusão de que a variável mais
importante para explicar a participação foi o repertório argumentativo do indivíduo. O
autor relata que entre 30 e 40% dos convidados compareceram aos fóruns, mas não foram
encontradas diferenças significativas em termos de gênero, região do país ou inclinação
política, embora tenha sido registrada uma ligeira predominância de brancos, pessoas
mais velhas e com maior escolaridade. As pessoas que participaram dos fóruns também
apresentaram níveis mais altos de confiança interpessoal, mais prática de discutir política
em ambientes off-line, maior participação política e engajamento comunitário, mais
conhecimento político e maior interesse em questões públicas. A variável mais
importante, contudo, seria o repertório argumentativo, descrito como as razões que a
pessoa é capaz de oferecer para defender a própria opinião.
Para entender o cenário brasileiro, a melhor pesquisa é a TIC Domicílios 2014,
realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação (Cetic.br). A pesquisa TIC Domicílios 2014 perguntou quais as formas de
contato com o governo as pessoas usaram (ver Tabela 2). Entre outras opções
apresentadas, 6% relataram ter “escrito sugestões ou opiniões em fóruns ou consultas
públicas de sites de governo”, 6% também relataram ter “participado de votações ou
enquetes em sites de governo”. Enquanto isso, 8% relataram ter entrado em contato com
governos por e-mail, 8% por formulário eletrônico, bate-papo ou chat, e 8% por sites de
redes sociais, a exemplo de Facebook e Twitter. As alternativas não são exclusivas, de
forma que uma mesma pessoa pode ter entrado em contato com o governo de mais de um
modo85.
É importante também registrar que a mesma pesquisa constatou que 55% da
população brasileira com mais de 16 anos havia acessado a internet há pelo menos três
meses no momento da entrevista86. Portanto, dentre os usuários de internet (55% da
população brasileira), 6% das pessoas participaram de consultas públicas ou de enquetes
85

A pesquisa teve como base 9.103 pessoas a partir dos 16 anos que relataram ter usado a internet há no
máximo 3 meses no momento da realização da entrevista.
86
Base: 19.211 pessoas.
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promovidas por governos. O número percentual pode parecer pouco, mas não quando
pensado em números absolutos: 55% dos que acessaram a internet há pelo menos três
meses é aproximadamente 85,7 milhões de pessoas. Destes, 6% é algo aproximado de 5,1
milhões de pessoas. Com o necessário reconhecimento da fragilidade deste tipo de
cálculo, contudo, podemos estimar que 5,1 milhões de pessoas já participaram de
consultas públicas, enquetes ou votações em sites de governo.

Entrou em contato com
governo ou instituições
públicas por e-mail

Entrou em contato com
governo ou instituições
públicas pelo site, como
por formulário eletrônico,
bate-papo ou chat

Entrou em contato com
governo ou instituições
públicas pelos perfis
oficiais em redes sociais,
como Facebook ou Twitter

Escreveu sugestões ou
opiniões em fóruns ou
consultas públicas de sites
de governo

Participou de votações ou
enquetes em sites de
governo

Categoria

CLASSE SOCIAL
A
B
C
DE

16
11
6
2

16
11
5
4

32
9
6
4

11
8
4
3

8
8
4
2

FAIXA ETÁRIA
10 a 15 anos
16 a 24 anos
25 a 34 anos
35 a 44 anos
45 a 59 anos
60 anos ou mais

8
8
9
10
7

8
8
8
8
8

7
8
9
6
25

4
7
8
6
4

6
5
5
6
3

GRAU DE INSTRUÇÃO
Analfabeto / Educação infantil
Fundamental
Médio
Superior

3
3
6
17

2
3
6
16

10
4
6
16

1
2
4
12

1
2
4
11

9
8

9
7

9
7

6
6

6
5

SEXO
Masculino
Feminino

TOTAL
8
8
8
6
Tabela 4: Formas de contato com o governo entre os indivíduos que acessaram a internet nos últimos três
meses.
Fonte: Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) - http://goo.gl/1GcFo7
Base: 9103 pessoas com 16 anos ou mais que usaram a Internet há menos de três meses em relação ao
momento da entrevista.
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A Tabela 4 nos ajuda a perceber também que quanto mais alta a classe social,
maior o percentual de pessoas que usam a internet para se comunicar com o governo.
Pessoas de classe A participam quase quatro vezes mais em consultas públicas do que
pessoas das classes DE.
Quanto à faixa etária, parece não ocorrer grandes variações nas faixas entre 25 e
59 anos de idade especificamente no que tange à participação em consultas. Quanto ao
grau de instrução, o ensino superior apresenta uma grande discrepância em relação aos
demais: no que diz respeito às consultas online, as pessoas com nível superior (12%)
apresentam um volume de engajamento três vezes maior do que as pessoas com ensino
médio (4%). Por fim, a categoria sexo revela que as mulheres usaram menos todas as
formas de comunicação com o governo, exceto as consultas públicas.

2.3.3. O estudo do engajamento a partir das características do tema em consulta
O tema é um elemento a partir do qual podemos estudar o engajamento em
consultas online, porque é a partir dos temas que os participantes se articulam, os
argumentos são apresentados, as coalizações e disputas são constituídas. Em suma,
argumenta-se ser possível entender o modo como se processa o engajamento a partir das
características dos temas em consultas. A ideia é que existem formas de engajamento em
consultas públicas online a depender do tema e da rede de interesses que ele desperta.
Neste tópico vamos discutir a influência da proeminência e da complexidade na
formação de redes que articulam pessoas, argumentos e, assim, modos de ação política.
A literatura de políticas públicas nomeia essa articulação de atores e discursos em torno
dos temas de issue networks, o que podemos entender como redes temáticas. A ideia de
issue networks aplicada às consultas online reconhece estas iniciativas de participação
como um processo sócio-político, mas também jurídico e, em algumas situações,
econômico.
A depender das características da rede temática diferentes atores poderiam ser
articulados, segundo argumento de Gormley (1986), entre os quais podemos citar
cidadãos, grupos de advocacia de interesses, interesses privados, acadêmicos e
profissionais, jornalistas, o sistema jurídico, entre outras categorias de atores que podem
ser articulados em função do tema em consulta. Em cada área temática, alguns destes
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participantes seriam regulares ou não regulares, mesmo que, de modo geral, houvesse
uma tendência de que burocratas e funcionários de empresas afetadas pela regulação
fossem participantes regulares, enquanto políticos, cidadãos, jornalistas, juízes e
especialistas tenderiam a participar apenas a depender das circunstâncias.
A hipótese de Gormley (1986) é de que atores não regulares tenderiam a participar
ou não a depender da relevância pública e a complexidade dos temas. Uma questão teria
relevância pública ao afetar um grande número de pessoas de forma significativa. Em
outras palavras, as questões seriam relevantes a depender do grau de necessidade para os
indivíduos, a exemplo da qualidade da água, mas para tanto seria necessário perceber que
algo se apresenta como prejudicial ou perigoso. Neste processo, o papel de agenda e de
enquadramento do jornalismo seria particularmente importante (LIPPMANN, 2008;
MCCOMBS, 2009).
Quanto à complexidade, um tema seria altamente complexo se levanta questões
que não podem ser respondidas por generalistas ou leigos. Alta complexidade, contudo,
não significaria necessariamente estar limitado às opiniões dos especialistas, ou, mesmo,
que uma discussão política seja impossível. Significaria, todavia, que conhecimentos
especializados são necessários e que as pessoas precisam buscar informações em fontes
confiáveis para assumir adequadamente uma posição. Fenômenos e processos de grandes
dimensões seriam sempre considerados complexos pois a reunião informações a respeito
é mais difícil, do mesmo modo que fenômenos novos seriam considerados mais
complexos porque o conhecimento a respeito deles é mais escasso. A legislação que trata
de objetos seria mais simples do que a legislação que trata de pessoas, porque é mais fácil
definir as características dos objetos do que das pessoas. Em geral, temas relacionados à
energia e ambiente, a transportes e finanças seriam de alta complexidade, enquanto
questões relacionadas ao emprego, comércio, proteção ao consumidor e habitação
tenderiam ser de baixa complexidade. Já outros temas, como de saúde e de comunicação,
variam de acordo a questão em específico.
Enfim, a relevância diz respeito à importância conferida pelo público, enquanto a
complexidade refere-se ao grau de exigência de conhecimentos técnicos. O julgamento
da proeminência e da complexidade sempre toma como referente o público, de modo que
uma questão pode não ser complexa para os profissionais de um determinado setor, mas
serem consideradas complexas para efeito desta categorização se forem complexas do
ponto de vista do público.
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As organizações de advocacia de interesses da cidadania tenderiam a participar
mais ativamente em temas com relevância pública. A complexidade seria uma dificuldade
que afetaria sobretudo as estratégias de ação. A principal diferença seria que as questões
menos complexas demandariam uma ação mais política, enquanto os temas mais
complexos demandariam uma estratégia mais técnica.
Os políticos seriam atraídos pela relevância, por conta dos ganhos de visibilidade,
e repelidos pela complexidade, em virtudes dos riscos de gerar conflitos. Os burocratas
entrariam em campo quando há uma demanda por fiscalização e especialização,
trabalhando por soluções tecnicamente embasadas e politicamente defensáveis. Os atores
jurídicos tenderiam a ser acionados para mediar questões relevantes que geram
desentendimentos. Os jornalistas, por conta de seu interesse profissional, também
estariam mais interessados em questões relevantes, que são capazes de gerar boas imagens
e sonoras, particularmente aquelas que se adequam a narrativas fáceis. Assim, questões
complexas são evitadas ou simplificadas.
Os profissionais e especialistas no tema em consulta seriam particularmente
importantes quando os temas são muito complexos. Esses especialistas ajudariam os
demais atores a reduzirem o grau de incerteza quanto ao objeto em consulta. Por fim, os
grupos empresariais seriam ativos independentemente da relevância ou da complexidade
dos temas, uma vez que se orientam pelos temas que afetam de algum modo o mercado.
A eficácia, contudo, da atuação desses grupos em consultas tende a diminuir em questões
relevantes para a cidadania e aumentar em temas que as pessoas consideram pouco
importantes.
Enfim, a partir das duas variáveis – relevância e complexidade – Gormley (1986)
fala de quarto tipos de temas que ajudam a explicar a articulação dos diferentes atores: a)
temas proeminentes e com alta complexidade; b) temas proeminentes e com baixa
complexidade; c) temas com baixa proeminência e alta complexidade; d) temas com baixa
proeminência e com baixa complexidade. Em temas com alta relevância e alta
complexidade os cidadãos teriam interesse em participar, mas por conta da complexidade
do tema em tela seriam atraídos pelos argumentos de organizações de advocacia de
interesses e grupos empresariais que teriam os recursos necessários para processar a
complexidade do tema e defender os próprios interesses. Segundo Bryer (2013), os
comentários em temas deste tipo tendem a ser de qualidade mista e, isto é, a relevância
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do tema atraem os diferentes atores, mas alguns destes não têm o conhecimento
necessário para participar de modo qualificado.
Em temas com alta relevância e baixa complexidade, a participação tende a ser
maior do que o primeiro caso, uma vez que o tema é relevante, porém menos complexo.
Cidadãos e políticos estarão particularmente motivados a participar em temas deste tipo.
Os jornalistas também tendem a se interessar por estes temas e, assim, a cobertura
noticiosa tende a reforçar ainda mais a disposição de políticos e dos cidadãos para o
engajamento. Os interesses de grupos econômicos e de grupos de advocacia de interesse
tendem a ser expostos. Segundo Bryer (2013), os comentários em temas deste tipo tendem
a ser de baixa qualidade por conta do apelo para públicos amplos e por não precisar de
conhecimento aprofundado para participar.
Temas de baixa relevância e alta complexidade são dotados de baixa
probabilidade de despertar o interesse dos cidadãos, por terem pouca importância para a
vida prática e demandarem um alto custo para serem entendidos e para que se possa tomar
posição. Particularmente nestes temas, atores econômicos e organizações para a defesa
de interesses tendem a se enfrentar. Segundo Bryer (2013), os comentários em temas deste
tipo tendem a ser de alta qualidade uma vez que os participantes mais frequentes tendem
a ser especialistas falando em nome de grupos de advocacia de interesses ou de empresas.
Por fim, os temas de baixa relevância e baixa complexidade seriam o âmbito por
excelência da atuação dos burocratas. Pode ocorrer de alguns cidadãos terem interesse
nesses assuntos, mas em grande parte eles são abordados fora da atenção da mídia e dos
cidadãos em geral.
Enfim, a clássica categorização de Gormley (1986) entende que a política em
torno das consultas regulatórias (e-rulemaking) – mas podemos assumir suas premissas
mutatis mutandis para todos os tipos de consultas – varia sistematicamente entre as áreas
temáticas, dependendo da proeminência pública e da complexidade técnica. Cada
combinação diferente entre proeminência e complexidade produz um tipo diferente de
rede temática, impactando nos participantes, nas regras básicas e na lógica do processo
de tomada de decisão.
Por fim, cabem ainda algumas ponderações. Cabe destacar que mesmo que em
muitos temas o interesse da cidadania seja muito baixo ou nulo, estas consultas atendem
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a uma das demandas das iniciativas de democracia digital: a publicidade87. Por meio
dessas consultas os cidadãos e organizações civis podem monitorar as regras que estão
prestes a serem implantadas. Em qualquer caso, se algum tema for percebido como
contrário ao interesse público, pode-se acionar a esfera pública.
De toda sorte, qualquer tipo de consulta contribuiria para o aumento do poder
concorrencial da cidadania (GOMES, 2012). Essas iniciativas são democraticamente
benéficas “à medida que contribuem para recompor padrões adequados de soberania
popular” (GOMES, 2012, p. 35), tanto ao viabilizar a participação no processo de tomada
de decisão, quanto ao permitir o monitoramento sistemático e constante das decisões
tomadas pelos mais distintos órgãos. A incapacidade de lidar com questões complexas
não deve ser necessariamente uma preocupação dos promotores de consultas online. Ora,
um dos argumentos de defesa da representação política é justamente a capacidade de lidar
com questões complexas, dado que a complexidade do conhecimento, da tecnologia e da
própria sociedade é crescente (GOMES, 2011; BOBBIO, 1986). Se a questão é muito
complexa, pode ser tratada pelo Legislativo.
De todo modo, as consultas online sempre são um canal potencial para o
recebimento de inputs divergentes e plurais e, assim, contribuir para que o agente público
tome uma decisão com consciência das posições e argumentos socialmente relevantes.
Considerando que cada tema aciona atores, discursos e interesses distintos, o estudo das
redes temáticas é estrategicamente oportuno para entender o modo como se dá a discussão
pública e a agregação os interesses e posições. Por conta disso, o presente estudo tomou
a área da consulta como uma variável importante e potencialmente explicativa do modo
como se processa o engajamento em consultas online.

87

Vide argumento de Silva (2011).
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PARTE II
3. Metodologia: o desenho de um estudo comparativo da
participação em consultas públicas online no Brasil e nos Estados
Unidos
Este capítulo tem como propósito apresentar e justificar os percursos
metodológicos da pesquisa88. No primeiro tópico são apresentados alguns argumentos de
defesa das vantagens do estudo comparativo, seguida do detalhamento de como o
fenômeno em estudo foi amostrado. No terceiro tópico são apresentadas as características
e variáveis das consultas online que foram estudadas por esta pesquisa. Por fim, o quarto
e último tópico apresenta os procedimentos para a coleta e análise dos dados.
Esta pesquisa tem uma abordagem, ao mesmo tempo quantitativa e qualitativa,
exploratória e problematizadora. Entende-se que tanto métodos quantitativos quanto
qualitativos podem ser usados combinadamente para investigar as iniciativas de consulta
pública via internet (WHYTE; MACINTOSH, 2002).

88

Ao orientar estudantes quanto aos critérios que qualificam um trabalho como científico, o filósofo italiano
Umberto Eco (2012) enumera quatro elementos. Primeiro, a pesquisa deve abordar “um objeto reconhecível
e definido de tal modo que seja igualmente reconhecível pelos outros” (ECO, 2012, p. 21). Observe-se que
por objeto não se espera algo disponível à experiência ou algo do mundo físico, mas que seja reconhecido
pelos pares. Assim, processos sociais e símbolos podem ser tomados como objeto de estudos desde que
exista algum entendimento de sua existência. No caso de não se ter certeza da existência do objeto,
pesquisas exploratórias podem ser feitas. Segundo, a pesquisa deve produzir enunciados ainda não
existentes sobre o objeto, mesmo que seja a reapresentação em outros termos ("uma ótica diferente") de
enunciados já apresentados. A pesquisa deve, ao cabo, produzir algum conhecimento. Neste ponto, o autor
italiano chama atenção para a necessidade de uma diferenciação entre trabalhos voltados para a divulgação
científica e aqueles que têm a preocupação de avançar o conhecimento de um determinado campo de
estudos. A divulgação científica é importante à medida que dissemina conhecimento, porém os trabalhos
científicos, mesmo quando têm como objetivo sistematizar o conhecimento de um campo, recomenda Eco
(2012), devem obrigatoriamente fazer avançar o conhecimento de um campo. Terceiro, “o estudo deve ser
útil” (ECO, 2012, p. 22). Isto é, a pesquisa deve trazer contribuições reais para o campo de conhecimento
em que se insere. O autor explica que apresentar novas informações para a sustentação de enunciados já
estabelecidos resulta em algum ganho para o campo de estudos, mas não é o mesmo que produzir
conhecimento, isto é, fazer avançar a fronteira do que até então se sabia sobre algo. Por fim, o quarto
procedimento é a apresentação detalhada dos dados que confirmam as hipóteses e também a indicação de
quais dados, ou cenários, poderiam eventualmente resultar na rejeição das hipóteses. A preocupação é que
o pesquisador seja transparente nos procedimentos para a produção das provas, bem como indique os
caminhos possíveis para que outras provas possam ser produzidas, tanto para a confirmação dos resultados,
quanto testes a serem feitos que possam indicar que as hipóteses não se sustentam.
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Procurou-se aqui usar os métodos e recursos necessários para alcançar respostas
para a questão de pesquisa, sem preocupação de limitar a análise entre as fronteiras dos
métodos quantitativos ou qualitativos, mas sim de chegar a conclusões relevantes com
segurança (PIRES, 2012, p. 45). O compromisso é de orientar os achados pela observação
atenta e meticulosa, bem como de construir o argumento de modo lógico e transparente,
a fim de que a validade dos enunciados possa ser precisamente julgada pelos pares ou, se
for o caso, que a pesquisa possa ser replicada.

3.1. O projeto de um estudo comparativo

Os estudos comparativos têm se apresentado, por diferentes razões, como um
desafio para a pesquisa em comunicação política. Lijphart (1971) argumenta que há uma
incompreensão quanto ao que seria um estudo comparativo. O autor explica que o método
comparativo é um modo de investigar relações entre variáveis, não um método de
mensuração propriamente dito (p. 683). As variáveis são mensuradas por um mesmo
método - a exemplo da estatística, etnografia, entrevistas, entre outros – e, então, são
comparadas.
Para evitar estes problemas, Lijphart (1971) sugere, entre outras medidas, que o
pesquisador concentre o esforço analítico nos casos comparáveis, isto é, que sejam
similares nas características importantes. Ao mesmo, o pesquisador deve dar atenção
privilegiada às variáveis-chave. Todas as variáveis possíveis devem ser consideradas, mas
nem todas devem ser objeto de estudo sob a pena de o estudo se tornar inviável. Como
exemplo, o autor explica que o estudo comparativo do processo de decisão política não
precisa estudar todas as varáveis que eventualmente tenham alguma importância. O
estudo comparativo pode ser mais produtivo se estuda apenas as variáveis-chave ou as
que são, de algum modo, do interesse do pesquisador.
Neste momento de maturação do campo de internet e política, há uma expectativa
de que a comparação de fenômenos equivalentes em realidades nacionais distintas possa
contribuir para o teste de algumas hipóteses que ao longo do tempo foram sendo
construídas em diferentes países, de modo a formular enunciados que expliquem
realidades sócio-políticas distintas (STROMER-GALLEY, WICHOWSKI, 2011;
LIJPHART, 1971). Mesmo que se possa observar um grande número de estudos que
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apresentam comparações entre casos ou comparações longitudinais de um mesmo caso,
há uma escassez de estudos que apresentem comparações entre realidades nacionais
diferentes.
A escolha das variáveis mais importantes para o estudo, atendendo a demanda de
Lijphart (1971), deve levar em conta também o significado destas em cada contexto
nacional para garantir que são comparáveis. Cardoso, Liang e Lapa (2013) lembram que
as mesmas práticas online não têm o mesmo significado em contextos nacionais distintos.
Como exemplo, os autores citam as métricas de uso da internet. Em países em que o
acesso à internet é restrito a determinados espaços e momentos, as pessoas tendem a usar
a internet com atenção exclusiva e para atividades específicas, enquanto em países em
que o uso da internet é geograficamente espraiado pelos celulares, ou em que é possível
ter acesso constante, a internet tende a ser usada para atividades secundárias, sem atenção
exclusiva por parte do usuário, e para um conjunto diferente de atividades. Em outras
palavras, o uso da internet que se faz no Brasil, Índia, Cuba, Japão ou Estados Unidos não
pode ser comparado a partir do tempo de uso diário da internet. Por mais que essa métrica
ajude no esforço interpretativo não é suficiente para um estudo comparativo do uso da
internet entre estes países.
Entender o contexto nacional, segundo Dahlgren (2009), é importante à medida
em que as tradições políticas e os mecanismos institucionais moldam a comunicação
política. De modo que há diferenças importantes e, por isso, a comparação pode nos
ajudar a entender como a internet é empregada para o engajamento político em diferentes
sociedades, destacando quais elementos são constantes e quais eventualmente são
característicos de um contexto nacional. Gurevitch e Blumler (2004) pontuam que os
estudiosos da comunicação têm visto nesta estratégia a possibilidade de perceber com
mais clareza as características nacionais e os elementos transnacionais do fenômeno.
Segundo Gurevitch e Blumler (2004), os estudos comparativos têm se tornado
mais viáveis porque a internet tem facilitado o contato entre pesquisadores, mas também
o acesso à informação sobre realidades distintas. O aumento do número das análises
comparativas, contudo, não significaria ganho de qualidade, uma vez que não basta a
existência de dados para que a comparação seja feita em bons termos. Os dados
precisariam ser padronizados de tal modo a viabilizar a comparação (p. 327). Nesse
cenário de abundância de dados disponíveis, eventualmente em formatos não
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comparáveis, muitas das análises comparativas seriam feitas meramente por conveniência
e não necessariamente preocupada com a produção de conhecimento relevante.
Quando lidando com contextos nacionais distintos, os estudos comparativos no
campo da comunicação política devem ter em vista que processam também uma
comparação da cultura (GUREVITCH; BLUMLER, 2004, p. 335). Contudo, Cardoso,
Liang e Lapa (2013) recomendam que os pesquisadores devem, antes de concluir que
eventuais diferenças nos resultados são explicadas pelo contexto nacional, questionar a
aplicação do método e o significado das informações coletadas em cada contexto, uma
vez que os dados podem não ser comparáveis, o que é um risco maior quando os dados
são produzidos por pesquisadores com formação em ambientes culturais distintos (p. 23).
A necessidade de estudos comparativos entre países, contudo, teria aumentado
com a constatação de que as tecnologias da comunicação em alguma medida são um
fenômeno global. Com isso, aumenta a necessidade de identificar as particularidades de
cada país, bem como as características que se manifestam em distintas realidades
nacionais.
Nesta empreitada, é oportuno lembrar a recomendação de Lijphart (1971), para
quem é preciso ter em mente a diferença entre os estudos comparativos que tomam como
objeto o contexto nacional no qual o fenômeno ocorre e os estudos que tomam a
nacionalidade como uma variável para explicar um fenômeno transnacional. No primeiro
caso, o pesquisador está interessado em entender elementos do contexto de cada país: as
instituições e a cultura política, poderíamos resumir. Enquanto no segundo caso, o objeto
de estudo é o fenômeno comum a dois ou mais países. O país é tomado como uma variável
de fenômenos globais. O objeto central no estudo, portanto, seria o fenômeno comum aos
países.
A presente pesquisa pode ser caracterizada como uma comparação do segundo
tipo. Espera-se produzir conhecimento sobre o modo como se processa o engajamento
em consultas públicas online no Brasil e nos EUA, entendendo o envolvimento em
consultas como a variável em estudo e o contexto político como uma variável em função
da qual o engajamento se configura. Enfim, não se tem como objeto o estudo do contexto
político imediato, as instituições ou a cultura política, por mais que alguns resultados
possam vir a ser explicados a partir destes elementos.
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Conforme o argumento de Lijphart (1971), o estudo de um fenômeno
transnacional lida com o país como uma variável, mas não como o objeto propriamente
dito. Assim, o engajamento em consultas públicas online é o objeto desta pesquisa, os
contextos nacionais de Brasil e Estados Unidos, a cultura política, instituições e contexto
político imediato, são variáveis importantes dado que influenciam o objeto, mas não é o
objeto ele mesmo. Eventualmente, a partir dos resultados podem ser formuladas novas
hipóteses que apontam para a importância do contexto nacional, mas as hipóteses testadas
neste trabalho não vão neste sentido.
De todo modo, espera-se que a comparação sirva para identificar os elementos que
são constantes no fenômeno, mas também aqueles que variam em função do contexto
nacional. Por um lado, formular as generalizações possíveis. Por outro, destacar os
elementos contextuais. Tal percepção não seria possível com o uso de dados de um único
país, por mais qualificados que os dados sejam, e justifica a opção deste estudo pela
estratégia de comparar dois países: Brasil e Unidos.
Conforme o argumento de Shane (2012), entende-se que uma compreensão útil
do fenômeno das consultas online deve ir além dos estudos de caso sobre como estas
afetam os resultados de uma política pública em particular, mas antes deve considerar
como esta modalidade de consultas pode prover um fluxo de comunicação política entre
os agentes públicos e a sociedade.

3.2. A amostra

Neste tópico, serão apresentadas algumas justificativas para a amostragem desta
pesquisa, levando em conta as recomendações para estudos comparativos que foram
oferecidas no tópico anterior. Quanto ao número de países, a pesquisa optou por apenas
dois para que todas as variáveis importantes pudessem ser efetivamente estudadas
(LIJPHART, 1971), bem como para que os resultados pudessem ser interpretados e
contextualizados com a profundidade necessária para estudos deste tipo (CARDOSO,
LIANG, LAPA, 2013, p. 29).
O Brasil foi escolhido por ser um país ainda pouco estudado em perspectiva
comparada no campo de internet e democracia, além de ser o país natural do pesquisador,
o que traz vantagens para a compreensão da cultura política, das instituições e da língua.
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O passo seguinte foi escolher um segundo país a ser comparado com o Brasil. Os critérios
estabelecidos foram os seguintes: a) um país em que o Poder Executivo tem as mesmas
atribuições que o brasileiro, isto é, que fosse presidencialista; b) um país que, assim como
o Brasil, fosse membro da Open Government Partnership (OGP)89 ou de iniciativas
correlatas; c) um país com língua acessível ao pesquisador.
A escolha de um país presidencialista se justifica pela preocupação de comparar
contextos em que as consultas públicas online podem ser usadas com as mesmas
finalidades e frequência. A literatura tem registrado o uso de consultas públicas com
propósitos muito distintos – a exemplo, da elaboração ou avaliação de políticas públicas,
leis e decretos. Com isso, ao comparar dois países, a possibilidade de emprego das
consultas online deve ser o mais próximo possível, tanto em propósito quanto em
frequência.
O segundo critério é um indicativo do compromisso do país de aperfeiçoar o
emprego da internet para o benefício da democracia, tanto em inciativas que promovem
a transparência quanto em iniciativas de participação. Ao estudarmos os padrões de
envolvimento em consultas online, procurou-se garantir que existia a disposição por parte
do governo de promover este mecanismo. O terceiro critério se justifica pela preocupação
com a viabilidade da pesquisa, uma vez que o pesquisador deve ser capaz de ler os
conteúdos relativos às consultas públicas.
Assim, foram levantados todos os países presidencialistas participantes da OGP,
o que resultou em uma lista de 20 países90: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica,
República Dominicana, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Indonésia, Quênia,
Libéria, Malawi, México, Nigéria, Panamá, Peru, Filipinas, Serra Leoa, Tanzânia e
Uruguai. A partir desta lista e tendo em vista que se buscava um país – e apenas um, para
garantir a exequibilidade da pesquisa – para ser comparado ao Brasil, o pesquisador
escolheu os Estados Unidos, uma vez que este país, ao lado do Brasil, é um dos oito
membros fundadores da OGP e tem uma tradição bem documentada de consultas públicas
online (BRYER, 2013; COGLIANESE; LAZER, 2001; LUBBERS, 2010; SHULMAN,
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A Open Government Partnership (OGP) é uma iniciativa multilateral que busca promover práticas de
governo aberto em todo o mundo. Para saber mais a respeito: http://www.opengovpartnership.org/about
Acesso em: 21 nov. 2016.
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Para uma lista dos países participantes da Open Government Partnership (OGP), ver:
http://www.opengovpartnership.org/countries Acesso em: 21 nov. 2016.
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2003; STANLEY; WEARE, 2004), o que foi estimulado pela presidência de Barack
Obama (BRYER, 2011), bem como é linguisticamente acessível ao pesquisador.
Espera-se que, por um lado, a comparação com os Estados Unidos contribua para
a compreensão das particularidades da experiência brasileira, aquilo que podemos
hipotetizar ser um produto da nossa sociedade. Por outro lado, espera-se que esta
comparação ajude na identificação dos elementos do fenômeno que ocorrem tanto no
Brasil quanto nos Estados Unidos, indicando possíveis regularidades.
A literatura registra que as consultas públicas online são organizadas tanto pelo
Executivo, quanto pelo Legislativo, mas com um predomínio do primeiro. Por isso,
resolveu-se estudar apenas as consultas realizadas pelo Poder Executivo, apesar da
existência de consultas pelo Legislativo dos dois países em tela.
Por fim, foi definido o período de análise. Estabeleceu-se que o período deveria
ser de um ano completo para garantir que a pesquisa desse conta de eventuais alterações
sazonais, bem como assegurar que o período de comentários já estivesses encerrado, de
modo que o número total de contribuições recebidas já tivesse sido computado. Assim,
considerando que a coleta de dados começou em agosto de 2016, foram escolhidas as
consultas públicas abertas entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015.
A esta altura é oportuno lembrar a distinção entre a população-alvo e a população
acessível de um estudo. “A população-alvo é o conjunto de elementos que queremos
abranger em nosso estudo. São os elementos para os quais desejamos que as conclusões
oriundas da pesquisa sejam válidas” (BARBETTA, 2012, p. 27). Enquanto a população
acessível “é o conjunto de elementos que queremos abranger em nosso estudo e que são
passíveis de serem observados, com respeito às características (variáveis) que
pretendemos levantar” (BARBETTA, 2012, p. 27).
Claro que em situações em que a população é muito grande deve-se proceder a
amostragens a fim de viabilizar o estudo, contudo, os resultados tendem a serem mais
seguros à medida em que a população acessível se aproxima da população-alvo. A
população-alvo são as consultas de modo geral, a população acessível (ou que é possível
estudar dentro das limitações de tempo e recursos desta pesquisa) são as consultas
organizadas pelos governos federais brasileiros e americanos ao longo do ano de 2015.
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3.3. As variáveis deste estudo

A escolha das variáveis a serem observadas nos dois contextos nacionais foi
orientada pela questão de pesquisa e hipóteses. Procurou-se identificar as variáveis,
dentre um conjunto de informações disponíveis sobre as consultas, que permitissem o
teste das hipóteses e a resposta da questão de pesquisa.
Por variável, conforme a definição de Barbetta (2012), entende-se “as
características que podem ser observadas (ou medidas) em cada elemento da população,
sob as mesmas condições” (p. 29). As possíveis respostas para cada variável são
chamadas de atributos. As características dos atributos definem se uma variável é de tipo
qualitativa ou quantitativa. As variáveis são quantitativas quando “os possíveis resultados
de uma variável são números de uma certa escala” (BARBETTA, 2012, p. 30), ao passo
que são qualitativas quando os atributos são características verificadas sem uma escala
ou unidade de medida. As variáveis qualitativas podem ser de tipo nominal ou ordinal.
As variáveis nominais são aquelas em que não existe ordem entre os atributos; as
variáveis ordinais reconhecem uma ordem entre os atributos de uma variável.
É necessária atenção, contudo, porque as variáveis qualitativas podem ser
expressas em números. A título de exemplo, observemos as seguintes variáveis. O
produto interno bruto de um país é uma variável de tipo quantitativa – quando expresso
em uma unidade de medida escalar, a exemplo do dólar. Por outro lado, se tomamos o
país como variável, temos uma variável categórica de tipo nominal, uma vez que não há
uma ordem natural ou necessária entre os países, se falamos de estados soberanos. Se
tomamos, contudo, como variável a avaliação do risco de investimento feita por agências
de classificação, a nota de cada país é uma variável qualitativa de tipo ordinal, uma vez
que existe uma ordem lógica nas notas de cada país.
A primeira aproximação com o objeto desta pesquisa procurou capturar dados
para a compreensão do fenômeno em termos gerais, nomeadamente sobre os órgãos que
organizam as consultas, as características das plataformas por meio das quais as consultas
são feitas e sobre o volume de participação, conforme pode ser verificado na Tabela 5.
Algumas variáveis são qualitativas de tipo nominal: país, órgão promotor, área de atuação
do órgão, plataformas especializadas (sim ou não), link para redes sociais online (sim ou
não) e a tecnologia para o envio de contribuições. Outras variáveis são quantitativas:
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número de contribuições enviadas, data de abertura para comentários e data de
fechamento para comentários.

Variável
País

Atributos
Brasil
Estados Unidos
Órgão promotor
O nome de cada um dos órgãos promotores
Área de atuação do órgão
Governo: planejamento, fiscalização e controle
Relações Internacionais
Justiça
Defesa
Educação
Saúde
Trabalho e Previdência Social
Indústria e Comércio
Agricultura
Transporte
Energia
Habitação
Meio Ambiente
Ciência, Tecnologia e Inovação
Cultura
Comunicação
Plataformas especializadas
Não
Sim
Link para redes sociais online
Não
Sim
Tecnologia para o envio de contribuições
E-mail
Formulário online
Fórum
Wikis
Blogs
Outros
Número de comentários
Número absoluto
Data de abertura para comentários
Data grafada conforme o modelo: ??.??.??
Data de fechamento para comentários
Data grafada conforme o modelo: ??.??.??
Tabela 5: Variáveis, e seus respectivos atributos, para a primeira abordagem das consultas públicas online.

Quanto ao país, todas as consultas promovidas por órgãos brasileiros foram
identificadas como Brasil e todas as consultas organizadas por órgãos americanos foram
classificadas como Estados Unidos. O órgão promotor foi identificado, no caso
brasileiro, pela URL do site que hospedava a consulta, quando não pela identificação
gráfica disposta na página. No caso de mais de um órgão promover uma consulta, foi
considerado órgão promotor para efeito desta pesquisa o responsável pela administração
do site em que a consulta estava hospedada. Foi este o caso da iniciativa chamada Dialoga
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Brasil91, que organizou consultas sobre vários temas com a colaboração de vários órgãos
do governo, mas sob a coordenação e hospedado em domínio administrado pela Secretaria
Geral da Presidência. No caso americano, foi identificado como órgão promotor aqueles
que constava como tal na plataforma Regulations.gov. Mesmo nos casos em que a
consulta foi organizada por mais de um órgão, esta plataforma identificava apenas um
como organizador. Assim, tomou-se sempre o órgão informado pela plataforma como
sendo o organizador para efeito desta pesquisa.
A variável área de atuação do órgão foi construída para viabilizar a comparação
da distribuição das consultas e da respectiva participação dos cidadãos entre os dois países
para diferentes temas. Essa medida é necessária porque os órgãos nominalmente não são
comparáveis, uma vez que o Brasil e Estados Unidos apresentam um desenho diferente
no que diz respeito às funções e à extensão do poder de atuação de suas estruturas de
governo. A lista das áreas de atuação dos órgãos foi inspirada pelo argumento apresentado
por Bobbio (1992) quanto à ampliação gradativa da atuação do Estado ao longo da
história à medida que novos direitos foram sendo reconhecidos. Assim, identificamos
áreas que poderiam ser descritas como sendo direitos de primeira geração (governo,
relações internacionais, justiça e defesa), outras que estão relacionadas aos direitos de
segunda geração (educação, saúde, trabalho e previdência social) e outras áreas que estão
entre a terceira e a quarta geração de direitos (Transporte, Habitação, Meio Ambiente,
Cultura e Comunicação). As demais categorias (indústria e comércio, agricultura, energia
e, por fim, ciência, tecnologia e inovação) foram adicionadas à medida que as categorias
prévias se mostraram insuficientes.
Três variáveis procuraram mensurar as características tecnológicas das consultas.
Primeiro, verificou-se se as consultas eram organizadas em plataformas específicas para
a realização de consultas ou se outras soluções tecnológicas eram requisitadas, a exemplo
de e-mail ou formulários Google. Assim, para a variável plataformas especializadas, o
pesquisador, a partir da observação do caso, escolheu entre sim e não. Do mesmo modo
que a variável link para redes sociais online avaliou a presença de ao menos um link
para qualquer plataforma online de sociabilidade. Por fim, a variável tecnologia para o
envio de contribuições verificou especificamente as ferramentas disponíveis aos
participantes para o envio de comentários, votos ou qualquer outro tipo de input. Os
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Disponível em: http://dialoga.gov.br/ Acesso em: 21 nov. 2016.
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atributos são: e-mail, formulário online, fórum, wikis, blogs e, caso a ferramenta seja
outra ou uma combinação entre as previamente citadas, foi assinalada como “outros”. Os
atributos dessa variável foram definidos a partir da bibliografia sobre consultas online.
Por fim, o terceiro e último conjunto de variáveis procura analisar o volume de
participação. A variável mais importante é o número de comentários - que se refere
justamente ao número de comentários enviados pelos participantes das consultas. A data
de abertura e de fechamento para comentários nos ajudam a dimensionar o volume de
participação em função do tempo que os participantes tiveram para tanto. O tempo para
a participação influencia na oportunidade que o cidadão tem para tomar conhecimento e
posição sobre o tema em pauta, bem como para providenciar tempo para a atividade de
participação dentre as suas ocupações rotineiras, considerando também os
constrangimentos de tempo provocados por feriados, eventos culturais e esportivos, entre
outros (WHYTE; MACINTOSH, 2002, p. 19).
É conveniente notar que, diferentemente de muitas das avaliações que são
processadas por acadêmicos e consultores, essas variáveis não têm como propósito
proporcionar a avaliação do grau de sucesso das iniciativas de participação, mas, antes,
de compreendê-las em suas características normais. Mesmo ao avaliar o número de
contribuições enviadas às consultas não se deseja projetar a impressão de que mais
participação é necessariamente melhor; antes, deseja-se entender como se dá a
distribuição normal da participação em iniciativas institucionais. Mais que elogiar
algumas consultas e criticar outras, objetiva-se descrever qual a normalidade deste
importante fenômeno.
Por fim, serão estudados os cinco casos brasileiros que receberam mais
comentários. A escolha apenas pelo cenário brasileiro se dá por conta da limitação de um
pesquisador brasileiro estudar nuances dos embates políticos e da cobertura noticiosa de
outro país. Para procedimentos deste tipo o ideal seria trabalhar em parceria com um
pesquisador americano (DAHLGREN, 2009; LIJPHART, 1971; CARDOSO, LIANG,
LAPA (2013). Tratando-se de um trabalho monográfico, optou-se por empreender este
esforço interpretativo apenas para as consultas brasileiras.
Esse esforço exploratório se dá a partir da reflexão sobre esfera pública (ver
síntese no tópico 2.3.1), procurando estudar as características das consultas, a visibilidade
midiática, as posições em disputa e os argumentos apresentados. O estudo desses casos
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foi realizado em duas frentes: a) a partir da própria consulta e as informações produzidas
pelos organizadores; b) a partir da cobertura noticiosa sobre a consulta.
A partir dos dados da própria consulta ou das informações produzidas pelos
organizadores, serão analisadas as seguintes variáveis:
a) Momento no ciclo de tomada de decisão, isto é, se durante a fase de agenda,
entre o projeto e a execução, ou para avaliar um projeto implementado (categorias
inspiradas no modelo de Macintosh (2004) para políticas públicas);
b) Finalidade do processo consultivo: políticas públicas (policymaking), fazer
projetos de leis (e-legislation) ou fazer normas e regulamentos (e-rulemaking); c)
Clivagem do tema em consulta, isto é, qual o público potencialmente concernido pelo
tema em tela. Serão empregados marcadores como gênero, idade, raça, renda ou classe
social, atividade econômica ou profissional, entre outros;
d) Abrangência e complexidade do tema em consulta (BRYER, 2011, 2013;
GORMLEY, 1986);
e) Informação sobre o processo de participação, entendendo que os cidadãos
devem ter a precisa compreensão do funcionamento do mecanismo de participação e de
possíveis efeitos dessa participação no processo de tomada de decisão (AICHHOLZER,
WESTHOLM, 2009; WHYTE, MACINTOSH, 2002);
f) Modo de participação, isto é, se foi possível o voto, envio de comentário,
discussão, entre outros mecanismos sozinhos ou combinados;
g) Relatório com as contribuições recebidas, se os organizadores tornaram
público ou não as contribuições recebidas;
h) Tratamento dado ao input do cidadão, variando entre o simples desprezo das
contribuições e a tomada direta da decisão (AICHHOLZER, WESTHOLM, 2009).
A partir da cobertura noticiosa feita pelo jornalismo, blogueiros ou especialistas
no tema em consulta, serão analisadas as seguintes variáveis:
a) Repercussão das consultas, a ser verificada pelo número de publicações
contabilizadas pelo Google Notícias em jornais e blogs de notícia. A busca através do
Google Notícias, apesar de não informar todos os conteúdos produzidos sobre cada um
dos temas, é um modo de encontrar através de um mesmo buscador e indexador matérias
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sobre os temas analisados, de modo a viabilizar a comparação entre os resultados para
cada um dos temas.
b) Apresentação das posições em disputa e suas razões, particularmente o
conteúdo e a retórica, bem como os atores ouvidos e os interesses representados por estes,
(cf. Lycarião, 2011). O objetivo é simplesmente identificar atores e discursos, não se tem
como objetivo fazer uma análise do suporte social para cada posição em disputa ou
ponderações sobre qual seja a opinião corrente sobre os temas.

3.4. A coleta e análise dos dados

O primeiro esforço de coleta de dados teve como propósito obter uma
compreensão geral das consultas no Brasil e nos Estados Unidos. Esta fase foi iniciada
com um levantamento do número de consultas públicas online realizadas pelos governos
do Brasil e dos Estados Unidos durante todo o ano de 2015. As informações sobre as
consultas brasileiras foram coletadas, na ausência de uma plataforma que agrupe todas as
experiências, em vários sites da administração pública federal, e em uma prospecção de
iniciativas em democracia digital realizada pelo Centro de Estudos Avançados em
Democracia Digital (CEADD) em meados de 2015.
Entre outras iniciativas catalogadas pelos pesquisadores do CEADD, estavam as
consultas públicas e, apesar de não apresentar um levantamento apurado das consultas,
este relatório ofereceu uma lista inicial dos órgãos brasileiros que organizavam consultas.
Esta lista, contudo, foi comparada com um levantamento do próprio Governo Federal92,
na forma de dados de uma plataforma de participação criada pelo Executivo Federal
chamada Participa.BR93.
Também foram solicitados por e-mail os dados de seis consultas que estavam
hospedados em uma plataforma chamada Governo Eletrônico, mantida até meados de
2015 pelo Ministério do Planejamento94. Ao fim, para verificar a completude dos
resultados, foram feitas buscas sistemáticas no Google com os termos “consultas
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94
Algumas informações podem ser encontradas aqui: https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-deatuacao/cidadao/arquivo-consultas-publicas Acesso em: 15 dez. 2016.
93

136

públicas” + o nome de todos os órgãos da administração federal. Ao fim, foram
encontradas 481 consultas organizadas por 31 órgãos diferentes.
No que se refere aos Estados Unidos, a identificação das consultas realizadas ao
longo de 2015 foi mais fácil em virtude da existência de uma plataforma que agrupa todas
as iniciativas deste tipo chamada Regulations.gov. Para verificar se, de fato, esta
plataforma congrega as consultas promovidas pelo governo americano, o pesquisador
navegou pelo site de todos os ministérios americanos e não encontrou consultas que não
as hospedadas pelo site Regulations.gov. Assim, mediante o sistema interno de buscas da
ferramenta foram pesquisadas todas as consultas que começaram a receber comentários
entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2015. Os resultados, então, foram capturados com
o auxílio do software Web Scraper95.
Deste modo foi montado um banco de dados com as variáveis descritas no tópico
anterior. Quando os dados não foram encontrados pelo pesquisador, foram deixados em
branco ou constam como ausentes (missing), razão pela qual todas as análises indicam o
número de casos com dados válidos. Há muitas ausências, particularmente, no número de
contribuições recebidas por parte das consultas brasileiras e a data de fechamento para
por parte de alguns casos americanos, que apenas indicavam que o tempo para comentário
havia sido encerrado.
Uma vez que o banco de dados estava montado, as variáveis foram exploradas
para garantir a inexistência de erros durante a tabulação. Na sequência, foram geradas as
tabelas e feitos os testes estatísticos que estudam a relação entre as variáveis. Para tanto,
foram empregados os softwares SPSS da IBM96 e o Microsoft Excel, ambos disponíveis
ao pesquisador no laboratório do CEADD. De modo geral, os testes estatísticos servem
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Os dados podem ser verificados com o emprego do seguinte código:
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Para mais informações: http://pt.wikipedia.org/wiki/SPSS Acesso em: 25 nov. 2016.
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para testar a significância da relação entre as variáveis, uma vez que as diferenças em
alguns casos podem ser aleatórias (BARBETTA, 2012, p. 18).
Os dados sobre as consultas com maior número de participação foram coletados
em fontes diversas, que vão desde as informações fornecidas pelos próprios
organizadores, matérias publicadas em jornais levantadas por meio de busca no Google
Notícias, até informações oriundas de atores que de alguma forma atuaram no caso em
análise. As fontes destas informações foram especificadas à medida em que os dados
foram apresentados na seção de resultados.
Para levantar as matérias noticiosas públicas foram feitas buscas no Google
Notícias para verificar o número de matérias encontradas. Mais adiante são informados
os termos usados para a busca em cada caso, mas em geral os termos de busca procuraram
garantir que os resultados se referiam apenas à consulta propriamente dita. Manteve-se o
seguinte padrão: “objeto da consulta” AND “consulta” AND “nome do órgão”.
O período de buscas foi determinado entre um mês antes do início da consulta e
dois meses depois do fim da consulta. Essa margem aquém e além do período de
realização da consulta tem como objetivo garantir que as notícias que eventualmente
anunciaram a abertura da consulta ou que trataram dos eventuais efeitos e consequências
também fossem levadas em conta.
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4. Resultados: as consultas públicas online em nível federal no
Brasil e nos Estados Unidos
Este capítulo vai apresentar os resultados da comparação entre as consultas
públicas online realizadas pelos governos federais do Brasil e dos Estados Unidos ao
longo do ano de 2015. Os resultados estão organizados em três partes, sempre
comparando o contexto brasileiro ao americano. Na primeira parte, o leitor encontrará
informações sobre a ocorrência de consultas por órgão promotor, por área de atuação
destes órgãos, a ocorrência de consultas ao longo do ano e as características tecnológicas
das consultas.
A segunda parte trata especificamente da participação nas consultas. O número de
comentários recebidos por consulta é apresentado levando-se em conta sua distribuição
por área de atuação dos órgãos promotores das consultas, a distribuição dos comentários
ao longo do ano de 2015, bem como a influência das características tecnológicas no
número de comentários enviados.
Por fim, a terceira e última parte apresenta os cinco casos que receberam mais
comentários em cada país. São apresentadas características gerais dessas consultas, a
exemplo de uma breve caracterização do órgão promotor, datas de abertura e de
fechamento, bem como a finalidade do processo consultivo, o público-alvo, a abrangência
e complexidade do tema, entre outras informações. Mais adiante será tratada também a
cobertura noticiosa sobre a consulta, a partir de uma medição da repercussão e do modo
como as posições e argumentos foram apresentados.
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4.1. A ocorrência de consultas: uma comparação entre Brasil e Estados Unidos

Antes de tratar do número de comentários enviados para cada consulta, este
primeiro tópico vai dimensionar a ocorrência de consultas no Brasil e nos Estados Unidos
no decorrer de todo o ano de 2015.

4.1.1. A ocorrência de consultas por órgão promotor
O estudo revelou que 481 consultas foram realizadas pelos órgãos do Executivo
Federal brasileiro ao longo de 2015, enquanto este número chega a 2.544 nos Estados
Unidos, isto é, cerca de 2 mil consultas a mais do que o Brasil no mesmo período. Temos,
portanto, que a prática de realização de consultas é mais robusta nos EUA do que no
Brasil (ver Tabela 6 e Tabela 7).

Órgão

Frequência

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Percentual

Percentual acumulado

114

23,7

23,7

Agência Nacional de Energia Elétrica

94

19,5

43,2

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia
Agência Nacional de Telecomunicações
Secretaria Geral da Presidência da República
Agência Nacional do Petróleo
Agência Nacional de Aviação Civil
Agência Nacional de Transportes Terrestres
Ministério da Saúde
Agência Nacional do Cinema
Outros

50

10,4

53,6

36
31
25
21
20
18
9
63

7,5
6,4
5,2
4,4
4,2
3,7
1,9
13,1

61,1
67,6
72,8
77,1
81,3
85,0
86,9
100

481

100,0

TOTAL

Tabela 6: Os 10 órgãos brasileiros que mais organizaram consultas durante o ano de 2015.

As possíveis razões para tanto passam pela institucionalização do processo de
consultas ao longo do século passado e a existência, desde o ano de 2003, de uma
plataforma específica para o recebimento de comentários, a Regulations.gov. Atualmente,
todos as consultas realizadas por órgãos federais devem obrigatoriamente ser publicadas
nessa plataforma (BRYER, 2011; GORMLEY, 1986; STRAUSS, 2012).
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Enquanto, isso, no Brasil, apesar de alguns movimentos no sentido de
institucionalizar a realização de consultas online pela Administração Pública Federal
(BARROS, 2016) e pela tradição de consultas presenciais em várias áreas (AVRITZER,
2012; VITALE, 2007), a abertura de consultas públicas na internet depende em grande
parte da decisão do gestor público de fazê-lo (MARQUES, 2010), ressalvadas as
exceções.

Órgão

Frequência Percentual Percentual acumulado

Environmental Protection Agency
Federal Aviation Administration
National Oceanic and Atmospheric Administration
Fish and Wildlife Service
Coast Guard
Federal Communications Commission
Energy Efficiency and Renewable Energy Office
Food and Drug Administration
Internal Revenue Service
Agricultural Marketing Service
Centers for Medicare & Medicaid Services
Nuclear Regulatory Commission
Department of Education
Consumer Product Safety Commission
Securities and Exchange Commission
Centers for Disease Control and Prevention
Federal Energy Regulatory Commission
Animal and Plant Health Inspection Service
Defense Acquisition Regulations System
Department of Housing and Urban Development
Outros

599
401
134
111
92
90
82
72
59
45
41
35
27
26
25
24
24
23
20
19
595

23,5
15,8
5,3
4,4
3,6
3,5
3,2
2,8
2,3
1,8
1,6
1,4
1,1
1
1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,7
23,5

23,5
39,3
44,6
48,9
52,6
56,1
59,3
62,1
64,5
66,2
67,8
69,2
70,3
71,3
72,3
73,2
74,2
75,1
75,9
76,6
100

TOTAL
2544
100
Tabela 7: Os 20 órgãos americanos que mais organizaram consultas durante o ano de 2015.

O levantamento também revelou uma distribuição profundamente desigual no
número de consultas entre os órgãos. No Brasil, 31 órgãos organizaram ao menos uma
consulta ao longo de 2015. A média de consultas organizadas por órgão é de 16, mas o
desvio padrão é 26,64191, o que pode ser explicado se percebermos que apenas um órgão
organizou mais de 100 consultas, 18 organizaram 5 consultas ou menos e 8 organizaram
apenas uma consulta (para uma tabela completa de todos os órgãos brasileiros que
realizaram consultas, ver o Anexo A).
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No caso dos Estados Unidos, 138 órgãos organizaram ao menos uma consulta. A
média de consultas realizadas por órgãos foi de 18,4, um pouco maior do que o Brasil,
mas o desvio padrão de 63,33746 indica que a distribuição de consultas por órgão no
contexto americano é agudamente desigual. Enquanto 4 órgãos americanos organizaram
mais de 100 consultas cada ao longo do ano, 75 órgãos organizaram 5 consultas ou menos,
e 32 órgãos organizaram apenas 1 consulta (para uma tabela completa de todos os órgãos
americanos que realizaram consultas, ver o Anexo B).
Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, as agências reguladoras figuram entre
os órgãos que apresentam números mais altos de consultas realizadas. No caso brasileiro,
entre os 10 órgãos com maior número de consultas realizadas, sete são agências
reguladoras. No caso americano o número de agências reguladoras é menor, mas chega a
quatro órgãos entre os 10 órgãos que organizaram mais consultas.
É interessante, contudo, perceber que nos dois países as agências reguladoras
ocupam a primeira e a segunda colocação, respondendo por um percentual parecido em
relação ao total de consultas de cada país. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) é a primeira colocada e responde por 23,7% das consultas realizadas,
enquanto a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) responde por 19,5% das
realizadas no ano de 2015. Juntas, as duas agências reguladoras respondem por 43,2% de
todas as consultas. Nos Estados Unidos, em primeiro, a Environmental Protection Agency
(EPA) responde por 23,5% das consultas, enquanto a Federal Aviation Administration
(FAA) organizou 15,8% das consultas. Somando, as duas agências chegam a 39,3% de
todas as consultas realizadas nos Estados Unidos no decorrer de 2015.
A razão para o grande percentual de consultas realizadas pelas agências
reguladoras americanas pode estar na história institucional. Desde a metade do século
passado as agências têm adotado a realização de consultas como parte do processo de
elaboração e regulamentação de novas leis (GORMLEY, 1986; STRAUSS, 2012). O
argumento acerca da influência da institucionalização, previamente apresentado, é
especialmente válido para as agências. Particularmente, a EPA tem uma longa tradição
de realização de consultas (BEIERLE, 2004) e foi a agência responsável pelo esforço
inicial para a criação da plataforma Regulations.gov, sendo ainda hoje um dos principais
órgãos responsáveis por sua gestão97. Por sua vez, o fato de as agências reguladoras

97

Conforme informações disponíveis aqui: https://www.regulations.gov/aboutProgram
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brasileiras serem os órgãos que respondem pelo maior número de consultas realizadas no
Brasil pode ser explicado, entre outros fatores, pela influência americana no desenho
institucional, o que tem sido abertamente declarado desde a criação das primeiras
agências brasileiras nos anos 1990 (PÓ, ABRUCIO, 2006).

4.1.2. A ocorrência de consultas por área de atuação dos órgãos promotores

Ao agruparmos as consultas por área de atuação dos órgãos, fica mais fácil
perceber o modo como a ocorrência de consultas é distribuída. No caso brasileiro, saúde,
energia e indústria respondem por mais de 63% das consultas, o que pode ser explicado
pela participação dos órgãos com mais consultas – Anvisa, Aneel e Inmetro – cf. visto no
tópico anterior. Entre as quatro áreas com maior número de consultas, podemos perceber
que todas têm agências reguladoras com grande número de consultas, o que nos leva a
concluir que a realização de consultas é desigualmente distribuída entre os órgãos
responsáveis por cada consulta (para saber como cada órgão foi classificado em termos
de áreas, ver o Anexo C). É particular o caso da área do Governo, que no ano de 2015
teve consultas organizadas pela Secretaria Geral da Presidência por meio da plataforma
Dialoga Brasil.

Área de atuação do órgão

Frequência

Percentual

Percentual acumulado

Saúde

135

28,1

28,1

Energia
Indústria e Comércio
Transporte
Governo: planejamento, fiscalização e controle
Comunicação
Cultura
Meio Ambiente
Justiça
Agricultura
Educação
Defesa
Trabalho e Previdência Social
Ciência, Tecnologia e Inovação

120
51
46
44
37
12
9
8
8
5
2
2
2

24,9
10,6
9,6
9,1
7,7
2,5
1,9
1,7
1,7
1,0
,4
,4
,4

53,0
63,6
73,2
82,3
90,0
92,5
94,4
96,0
97,7
98,8
99,2
99,6
100,0

TOTAL

481

100,0

Tabela 8: As consultas realizadas em 2015 no Brasil por área de atuação do órgão promotor.
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Por fim, cabe um comentário sobre as áreas com poucas consultas ou nenhuma.
Três áreas realizaram apenas duas consultas: Defesa, Trabalho & Previdência Social e
Ciência, Tecnologia & Inovação, enquanto nenhuma consulta foi organizada nas áreas de
Relações Internacionais e Habitação. O resultado, por conta do caráter de suas atividades,
é compreensível para a área de Defesa e, no limite, para Relações Internacionais, mas
para as demais áreas o baixo número ou a inexistência de consultas é difícil de entender
ou justificar.
As áreas de Trabalho e Habitação desenvolvem políticas públicas que dizem
respeito a amplas parcelas da população, mas não têm como prática a realização de
consultas pela internet. Eventualmente essa inexistência pode ser explicada pelos
possíveis riscos políticos envolvidos na realização de consultas em áreas que
historicamente são palco de grandes disputas, a exemplo da promoção de direitos
trabalhistas e de políticas de moradia popular. Outra hipótese explicativa é que por
existirem muitos atores políticos mobilizados em torno dessas questões o processo de
escuta da sociedade e de seus atores ocorre em outros ambientes e por meio de outros
mecanismos. Por fim, é surpreendente também a parca quantidade de consultas na área
de Ciência, Tecnologia e Inovação, uma vez que se poderia supor que os atores
envolvidos neste setor não teriam dificuldade de usar a internet para se manifestar, mas
novamente o fato de existirem mecanismos consultivos baseados em conselhos e
comissões que se reúnem presencialmente pode explicar essa ausência.
Quanto aos Estados Unidos, a enorme discrepância entre os órgãos influencia na
diferença entre as áreas. A área de meio ambiente com 29,1% das consultas engloba a
Environmental Protection Agency que sozinha responde por 23,5% das consultas. A área
de transporte com 18,9% das consultas compreende a Federal Aviation Administration
com 15,8% das consultas realizadas em 2015 (para saber como cada órgão foi classificado
em termos de áreas, ver o anexo D). Há um grupo de áreas que apresenta um número
intermediário de consultas, variando entre 8 e 2,5% das consultas realizadas: Governo,
Saúde, Energia, Defesa, Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação, Agricultura,
Justiça, Trabalho e Previdência Social, e Indústria e Comércio. Essa parece ser a posição
média no cenário americano, porém com um expressivo número absoluto de consultas,
variando entre 223 e 64 ocorrências ao longo de um ano. Entre as áreas com menor
número de consultas, com apenas 1% das ocorrências, temos: Educação, Habitação e
Relações Internacionais. Sendo que as duas últimas aparecem mais ou menos na mesma
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posição no caso brasileiro. Na área da Cultura, por não ter nenhum órgão expressamente
dedicado ao seu fomento, não consta qualquer caso.

Área de atuação do órgão
Meio Ambiente
Transporte
Governo
Saúde
Energia
Defesa
Ciência, Tecnologia e Inovação
Comunicação
Agricultura
Justiça
Trabalho e Previdência Social
Indústria e Comércio
Educação
Habitação
Relações Internacionais
Total

Frequência

Percentual

Percentual acumulado

740

29,1

29,1

480
223
176
150
146
145
113
82
80
66
64
27
27
25
2544

18,9
8,8
6,9
5,9
5,7
5,7
4,4
3,2
3,1
2,6
2,5
1,1
1,1
1,0
100,0

48,0
56,7
63,6
69,5
75,3
81,0
85,4
88,6
91,8
94,4
96,9
98,0
99,0
100,0

Tabela 9: As consultas realizadas em 2015 nos Estados Unidos por área de atuação do órgão promotor.

Gráfico 1: As consultas realizadas em 2015 no Brasil e nos Estados Unidos por área de atuação do órgão
promotor.
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O Gráfico 1 apresenta uma comparação da ocorrência de consultas por área no
Brasil e nos Estados Unidos. O gráfico foi construído com números absolutos e ajuda a
demonstrar que mesmo que o total de consultas por ano seja discrepante, é muito próximo
em algumas áreas: Energia, Indústria e Comércio, e Saúde. Fica evidente também que
algumas áreas apresentam um baixo número de consultas (ou nenhuma) em ambos os
países: Cultura, Habitação, Educação e Relações Internacionais.

Área de atuação do órgão
Governo
Relações Internacionais
Justiça
Defesa
Educação
Saúde
Trabalho e Previdência Social
Indústria e Comércio
Agricultura
Transporte
Energia
Habitação
Meio Ambiente
Ciência, Tecnologia e Inovação
Cultura
Comunicação
TOTAL

Brasil
44

Estados Unidos
223

9,1%
0
0,0%
8
1,7%
2
,4%
5
1,0%
135
28,1%
2
,4%
51
10,6%
8
1,7%
46
9,6%
120
24,9%
0
0,0%
9
1,9%
2
,4%
12
2,5%
37
7,7%
481
100,0%

8,8%
25
1,0%
80
3,1%
146
5,7%
27
1,1%
176
6,9%
66
2,6%
64
2,5%
82
3,2%
480
18,9%
150
5,9%
27
1,1%
740
29,1%
145
5,7%
0
0,0%
113
4,4%
2544
100,0%

TOTAL
267
8,8%
25
,8%
88
2,9%
148
4,9%
32
1,1%
311
10,3%
68
2,2%
115
3,8%
90
3,0%
526
17,4%
270
8,9%
27
,9%
749
24,8%
147
4,9%
12
,4%
150
5,0%
3025
100,0%

Tabela 10: Comparação entre Brasil e Estados Unidos quanto as consultas por área de atuação do órgão
promotor.
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Por fim, a Tabela 10 apresenta uma comparação mais detalhada entre Brasil e
Estados Unidos para cada área. Nela estão dispostos tanto o número absoluto de consultas
realizadas, quanto o percentual tomando como referência o país. É interessante perceber
que apesar da discrepância no número absoluto, algumas áreas têm percentualmente um
número de consultas muito próximo: Governo (9,1% e 8,8%), Relações Internacionais
(0% e 1%), Justiça (1,7% e 3,1%), Educação (1% e 1%), Agricultura (1,7% e 3,2%),
Habitação (0% e 1,1%) e, poderíamos dizer, Cultura (2,5% e 0%).
A Tabela 10 revela também quais as áreas com mais consultas no total, isto é,
somando os valores dos países para cada área, o que nos ajuda a perceber as diferenças
entre as áreas desconsiderando as variações entre os países. Entre as quatro áreas com
mais consultas temos Meio Ambiente (24,8%), Transporte (17,4%), Saúde (10,3%) e
Governo (8,8%). O primeiro lugar para Meio Ambiente já era esperado em razão do
grande número de consultas realizadas pela agência americana EPA, mesmo que o Brasil
apresente um número baixo de consultas nesta área. Estas quatro áreas, contudo, podem
ser tomadas como as mais importantes, levando-se em conta os dois países em conjunto.
Enfim, o estudo das áreas em que as consultas são realizadas permite a
demonstração de que algumas delas têm um volume de consultas em número absoluto
que independe do país (Energia, Indústria e Comércio, e Saúde), enquanto outras áreas
têm números percentuais muito próximos (Governo, Relações Internacionais, Justiça,
Educação, Agricultura, Habitação e Cultura). Tal resultado aponta para a importância de
se considerar, para além do contexto nacional: a) a importância relativa de uma área
dentro da totalidade das consultas realizadas; e b) a influência das dinâmicas
características de determinadas áreas.

Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

a

15

,000

683,579
22,621
3025

15
1

,000
,000

694,788

a. 3 cells (9,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,91.

Tabela 11: Teste de qui-quadrado da comparação entre Brasil e Estados Unidos quanto as consultas por
área de atuação do órgão promotor
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A Tabela 11 apresenta os resultados de um teste qui-quadrado para a tabela
cruzada entre área e país. O resultado do teste demonstra que a variação não foi aleatória.

4.1.3. A ocorrência de consultas ao longo do ano

Este tópico apresenta um estudo da ocorrência de consultas ao longo do ano de
2015 para estudar similaridades e diferenças no calendário de consultas entre o Brasil e
os Estados Unidos. Para tanto, foi tomada como referência a data de abertura para o
recebimento de comentários, informação que estava ausente (missing) em 49 consultas
brasileiras e 2 casos americanos. Os gráficos a seguir apresentam os valores dos dados
válidos.
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Gráfico 2: Consultas públicas realizadas no Brasil ao longo do ano de 2015 apresentadas por mês.

No caso brasileiro, foram computados os dados de 432 casos, o que resultou em
uma média mensal de 36 consultas (desvio padrão: 9,105443). A distribuição pelos meses
de 2015 está disposta no Gráfico 2. É possível perceber uma onda que está em baixa em
janeiro (18), alcança o ponto mais alto em abril (42), recua em junho (26) e julho (27),
alcança novo pico em outubro (45), e apresenta uma queda em novembro (35). O mês de
dezembro (52), contudo, parece contrariar a tendência da onda (pelo menos conforme o
observado no primeiro semestre) e configura-se um pico que supera todos os anteriores.
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Esse movimento parece ter uma relação com a dinâmica de trabalho anual da
Administração Pública Federal, marcada por uma estagnação em janeiro, que se repete
em menor grau no meio do ano e por uma aceleração em dezembro para atender as metas
anuais e gastar o orçamento disponível para o ano.
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Gráfico 3: Consultas públicas realizadas nos Estados Unidos ao longo do ano de 2015 apresentadas por
mês.

No caso dos Estados Unidos, a média de consultas realizadas por mês foi de
211,8333 (desvio padrão: 29,93883). A análise do gráfico revela uma tendência de
crescimento constante entre janeiro (174) e abril (261), marcada por uma depressão em
maio (196) e junho (204), um pico em julho (264), seguida de uma queda até dezembro
(174), que é ligeiramente interrompida apenas em novembro (219).
É interessante perceber que o número de consultas realizadas em janeiro e
dezembro é exatamente o mesmo (174), bem como a depressão que ocorre quase que
perfeitamente no meio do ano é cercada por dois picos com valores muito parecidos: abril
(261), maior pico do primeiro semestre, e julho (264), maior pico do segundo semestre.
O Gráfico 4 compara Brasil (colunas em azul) e Estados Unidos (colunas em
laranja). Entre outras conclusões, a leitura permite perceber que a ocorrência de consultas
tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos oscila dentro de uma determinada frequência
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durante todo o ano. Por mais que existam momentos de baixa e de altas, não há um
momento de calmaria ou um momento de ocorrência estável.
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Gráfico 4: Ocorrência de consultas públicas no Brasil e nos Estados Unidos ao longo de 2015.

Pelo contrário, há uma oscilação que se repete de janeiro a dezembro. Nos dois
países, janeiro é um momento de baixa, outra baixa menos severa ocorre no meio do ano
(sétimo e oitavo mês no Brasil; quinto e sexto mês nos Estados Unidos). A diferença
parece ocorrer mesmo no fim de ano, quando o Brasil alcança o maior pico do ano e os
Estados Unidos volta ao patamar de janeiro, menos número de consultas registradas em
todo o ano.

4.1.4. As características tecnológicas das consultas

A comparação entre Brasil e Estados Unidos no que tange às características das
páginas onde as consultas foram realizadas é dificultada pelo fato de que todas as
consultas americanas foram realizadas na plataforma Regulations.gov, que apresenta
sempre as mesmas características. Trata-se, pois, de uma constante que inviabiliza a
comparação entre os países. Assim, vai-se aqui simplesmente apresentar os resultados das
consultas brasileiras e comentar as características da plataforma americana.
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Entre as consultas brasileiras, 89,2% (n=429) das consultas foram realizadas em
plataformas espeficas para tanto, em vez de simplesmente serem realizadas em sites de
redes sociais, por exemplo. Apenas 16% das consultas brasileiras apresentam links para
sites de redes sociais, a exemplo de Facebook e Twitter.
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53%

37%

email

formulário

fórum

blogs

outros

Gráfico 5: Tecnologias usadas para o recebimento de contribuições nas consultas brasileiras realizadas
em 2015.

Entre as tecnologias usadas para o recebimento das contribuições, conforme
apresentado pelo Gráfico 5, pode-se perceber um predomínio do emprego de e-mail
(52,6%) e dos formulários online (36,8%). Os fóruns foram empregados 11 vezes e os
blogs apenas três vezes. Essas três ocorrências referem-se ao uso de uma plataforma
desenvolvida em WordPress pelo Ministério da Cultura98. A categoria “outros”, com 33
ocorrências, foi acionada quando não foi possível categorizar as consultas de acordo com
os critérios anteriores ou quando a plataforma empregou uma combinação de dois ou mais
recursos.
Como dito anteriormente, todas as consultas realizadas na plataforma
Regulations.gov, que é especializada e exclusiva para a realização de consultas,

98

O Ministério da Cultura criou um template para consultas baseado no WordPress e hospedado no Cultura
Digital. Ao longo de 2015, foram realizadas três consultas: a) Consulta Pública de Revisão da Instrução
Normativa da Lei Rouanet: http://culturadigital.br/inleirouanet/; b) Revisão das Metas do Plano Nacional
de Cultura: http://pnc.culturadigital.br/revisaodasmetas/destaque/; c) Consulta Pública para construção do
Edital Pontos de Mídia Livre: http://culturadigital.br/cidadaniaediversidade/como-participar/.
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apresentam links para Twitter e Facebook. As consultas aceitam comentários por meio do
formulário específico da plataforma (ver Figura 6), mas também por correspondência e,
em algumas situações, também por e-mail.

Figura 6: Recorte de página padrão da plataforma Regulations.gov
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4.2. A participação em consultas públicas: uma comparação entre Brasil e
Estados Unidos
Este tópico tem como propósito estudar a influência de algumas variáveis – área
do órgão promotor da consulta, data de realização da consulta e de algumas características
da plataforma – no número de comentários recebidos por cada consulta. Em outros
termos, este tópico estuda algumas variáveis que nos ajudam a entender algumas
características da participação em consultas online. Os resultados serão apresentados
sempre em perspectiva comparada entre o Brasil e os Estados Unidos.

Brasil

Estados Unidos

235.936

5.742.628

0

0

Máximo
184.589
Média de Comentários por Consulta
824,95
Desvio Padrão
10942,867
Variância
119746335,731
Tabela 12: Ocorrência de comentários por consulta.

1.315.513
2257,32
36888,931
1360793235,559

Número Total de Comentários
Mínimo

Na Tabela 12, temos alguns dados gerais dos comentários enviados para as
consultas brasileiras e americanas. Os comentários enviados para as iniciativas brasileiras
no acumulado do ano de 2015 chega a mais de 230 mil, mas é surpreendente o número
total de comentários enviados para as consultas americanas: mais de 5,7 milhões. Os
demais valores, contudo, nos ajudam a entender a distribuição dos comentários entre as
consultas. No Brasil, a média de comentários por consulta chega a 824,95, enquanto nos
Estados Unidos esse valor é muito maior, alcançando uma média de 2.257,32 comentários
por pessoa.
A distribuição dos comentários por consulta é extremamente desigual. No caso do
Brasil, uma única consulta responde por mais de dois terços de todos os comentários
recebidos por consultas em 2015. Trata-se de uma consulta do Ministério da Educação
para discutir a reestruturação do currículo do ensino básico (ver tópico 4.3).
No caso dos Estados Unidos, a consulta que registrou o valor mais alto de
comentários enviados representa um percentual menor do total, mas ainda assim uma
única consulta responde por mais de um quinto dos comentários recebidos. Trata-se de
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uma consulta, aberta pelo Fish and Wildlife Service, sobre medidas para a proteção do
elefante africano, animal que está ameaçado de extinção (ver comentários sobre este caso
no tópico 4.3).
Se essas duas consultas respondem por um percentual alto dos comentários, há
também um percentual expressivo de consultas que não receberam nem mesmo um
comentário. No caso americano, consta que 1.220 consultas não receberam comentários,
o que chega a quase metade das consultas americanas estudadas (48%). Para o Brasil, é
difícil ter certeza quanto ao número de consultas que não receberam comentários, porque
em 195 (o que representa 40,5% do total de consultas casos) essa informação
simplesmente não existia e outras 14 consultas informaram não ter recebido comentários
(2,9% do total). Neste sentido, o número de desvio padrão e da variância aponta que a
distribuição do número de comentários por consulta é mais desigual nos Estados Unidos
do que no Brasil. O número de consultas que não teve nenhum comentário ajuda a
explicar essa concentração.
Nos próximos tópicos, será analisada a distribuição dos comentários entre as áreas
de atuação dos órgãos promotores, seguindo da distribuição dos comentários ao longo do
ano de 2015 e, por fim, haverá um rápido comentário sobre a relação entre o número de
comentários por consulta e as características tecnológicas das plataformas em que as
consultas foram realizadas.

4.2.1. A distribuição dos comentários pela área de atuação dos órgãos promotores
Na Tabela 13, apresenta-se o número de comentários agrupados pela área de
atuação dos órgãos promotores das consultas. A tabela compara o número absoluto de
comentário entre o Brasil e os Estados Unidos, a média de comentários por consulta e o
desvio padrão. Alguns campos estão em branco porque nenhum órgão foi identificado
como parte destas áreas.
Observando as cinco áreas com maior número de comentários, no caso brasileiro,
seriam: Educação, com mais de 180 mil comentários; Saúde, que recebeu pouco mais de
26 mil; Governo, com mais de 12 mil comentários; Justiça, com quase 4 mil; e Cultura,
com pouco mais de 2,5 mil contribuições.
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Brasil
Comentário
12.468
Média por Consulta
402,19
Desvio Padrão
488,052
Relações Internacionais
Comentário
Média por Consulta
Desvio Padrão
Justiça
Comentário
3.871
Média por Consulta
774,2
Desvio Padrão
1109,144
Defesa
Comentário
6
Média por Consulta
3
Desvio Padrão
4,243
Educação
Comentário
184.589
Média por Consulta
184589
Desvio Padrão
Saúde
Comentário
26.289
Média por Consulta
430,97
Desvio Padrão
1878,168
Trabalho e Previdência Social
Comentário
62
Média por Consulta
31
Desvio Padrão
24,042
Indústria e Comércio
Comentário
73
Média por Consulta
36,5
Desvio Padrão
30,406
Agricultura
Comentário
Média por Consulta
Desvio Padrão
Transporte
Comentário
1.506
Média por Consulta
44,29
Desvio Padrão
66,966
Energia
Comentário
2.225
Média por Consulta
22,03
Desvio Padrão
44,727
Habitação
Comentário
Média por Consulta
Desvio Padrão
Meio Ambiente
Comentário
383
Média por Consulta
47,88
Desvio Padrão
36,502
Ciência, Tecnologia e Inovação
Comentário
Média por Consulta
Desvio Padrão
Cultura
Comentário
2.632
Média por Consulta
877,33
Desvio Padrão
1211,346
Comunicação
Comentário
1.832
Média por Consulta
50,89
Desvio Padrão
99,868
Tabela 13: Número de comentários por área de atuação dos órgãos promotores
Governo

Estados Unidos
205.256
920,43
7128,452
38.913
1556,52
5853,844
56.206
702,58
5667,699
2.309
15,82
79,35
5.695
210,93
590,395
130.758
742,94
3177,018
686.838
10406,64
59520,265
2.591
40,48
130,228
13.445
163,96
997,158
9.784
20,38
222,208
1.937
12,91
41,116
2.255
83,52
209,418
4.511.928
6097,2
65691,034
74.705
515,21
4217,405

8
0,07
0,753
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Já no caso dos Estados Unidos, as áreas que receberam mais comentários foram:
Meio Ambiente, com a impressionante marca de 4,5 milhões de comentários recebidos;
Trabalho e Previdência Social, com quase 700 mil contribuições; Governo, com pouco
mais de 200 mil comentários; Saúde, com cerca de 130 mil comentários no total; e por
fim Ciência, Tecnologia e Inovação, com quase 75 mil comentários recebidos ao longo
de um ano.

Between Groups
Within Groups
Total

Sum of Squares

Df

Mean Square

F

Sig.

33900345478,175

11

3081849588,925

3714,048

,000

227360205,140

274

829781,771

34127705683,315

285

Tabela 14: Teste Anova para o estudo da variância do número de comentários entre as áreas - Brasil

A variância do número de comentários entre as áreas foi testada para o Brasil e
para os Estados Unidos. O resultado é significativo para os casos brasileiros (ver Tabela
14), mas não o é para os Estados Unidos (ver Tabela 15). Isto é, as áreas não servem para
explicar a variação do número de comentários feitos nos Estados Unidos, pelo menos não
em termos estatisticamente significativos.
Sum of Squares

df

Mean Square

22123414180,084

14

1580243870,006

Within Groups

3438373783845,610

2529

1359578404,051

Total

3460497198025,690

2543

Between Groups

F

Sig.

1,162 ,298

Tabela 15: Teste Anova para o estudo da variância do número de comentários entre as áreas - Estados
Unidos

A partir da observação dos dados dispostos na Tabela 13, é interessante perceber
também algumas similaridades e diferenças entre os países: a) Governo e Saúde estão
entre as áreas que receberam mais comentários tanto no Brasil quanto nos Estados
Unidos, indicando que a preocupação com estes temas é alta entre os atores que usam
mecanismos online para participar em ambos os países; b) algun temas recebem mais
atenção apenas em um dos contextos nacionais (este é o caso de Educação, Justiça e
Cultura para o Brasil; e Meio Ambiente, Trabalho e Previdência Social, e Ciência,
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Tecnologia e Inovação para o Estados Unidos); c) Energia apresenta um número absoluto
parecido, por mais que o número percentual dentro do contexto nacional seja bastante
distinto.
Considerando as gerações dos direitos das quais trata Bobbio (1992), pode-se
chegar a algumas observações:
a) entre os direitos de primeira geração, a Justiça aparece como a quarta área com
maior volume de engajamento no Brasil e como a sexta área com mais engajamento nos
Estados Unidos, além da área denominada simplesmente como Governo, ser a terceira
área com mais participação tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos;
b) os direitos de segunda geração ou os direitos sociais têm uma importância
central no Brasil visto que Educação e Saúde são, respectivamente, a primeira e a segunda
área com maior número de comentários;
c) os direitos de segunda geração são superados pela área de Meio Ambiente nos
Estados Unidos, mas ocupam a segunda e quarta posição, com Trabalho & Previdência
Social e Saúde, respectivamente;
d) os direitos de terceira geração demonstram engajar um volume maior de
pessoas nos Estados Unidos, enquanto são pouco expressivos no Brasil. Nos Estados
Unidos a área de Meio Ambiente soma mais de 4,5 milhões de comentários, e Ciência,
Tecnologia & Inovação fica na quinta posição; enquanto o Brasil tem como melhor
colocação, dentro os direitos de terceira geração, a Cultura que é apenas a quinta em
número de comentários recebidos dentro do contexto brasileiro.

4.2.2. A distribuição dos comentários ao longo do ano
Este tópico tem como propósito apresentar a distribuição dos comentários durante
o ano de 2015 por mês de abertura da consulta. Primeiro são apresentados os dados
relativos ao Brasil. Conforme pode ser verificado no Gráfico 6, o mês de outubro
apresenta um número extremamente discrepante do padrão observado no demais meses.
Outubro responde por quase 188 mil, enquanto o mês em segundo lugar em termos de
quantidade de comentários não passou de 13 mil comentários.
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0

Gráfico 6: Comentários enviados para as consultas públicas brasileiras ao longo do ano de 2015
apresentados por mês de abertura da consulta.
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Gráfico 7: Comentários enviados para as consultas públicas brasileiras ao longo do ano de 2015
apresentados por mês de abertura da consulta, sem dados da consulta sobre a Base Nacional Comum
Curricular (MEC).

Os valores observados em outubro elevam a média de comentário por mês para
18.762,58 (desvio padrão de 53.385,48), muito maior que o segundo valor observado
(13.865 em dezembro). A discrepância observada em outubro, contudo, é provocada por
um único caso, uma consulta organizada pelo Ministério da Educação (MEC) para tratar
do currículo da educação básica, que alcançou impressionantes 184.589 comentários.
Visto que este único caso achata as colunas relativas aos demais meses a ponto de
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dificultar a percepção das diferenças, foi feita um gráfico sem os números deste caso (ver
Gráfico 7).
Deste modo, conforme disposto no Gráfico 7, a análise da quantidade de
comentários por mês permite algumas inferências. O primeiro semestre é marcado por
um vale, que tem como primeiro ponto alto janeiro, alcança o ponto mais baixo em março,
e mantem um crescimento contínuo até julho. O segundo semestre parece ter uma lógica
inversa, à exceção de dezembro: temos o valor mais baixo do ano em julho, alcança-se
um valor expressivo em setembro e outubro, e apresenta-se tendência de queda em
novembro, que é interrompida por um valor alto em dezembro (que, como veremos, no
tópico 4.3.1, é explicado por um único caso).
Os picos de comentários ao longo do ano podem ser explicados por algumas
consultas singulares. Em quase todos os picos, uma única consulta é responsável pela
quase totalidade dos comentários. O pico de outubro, como já dito, é composto em mais
de 184 mil comentários por uma única consulta organizada pelo MEC. O aumento
verificado em dezembro, particularmente perceptível no Gráfico 7, apresenta 13.865
comentários, mas destes 13.114 são de uma consulta realizada pela Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa). O aumento de junho (no total, 7.163) é explicado por uma
consulta da Agência Nacional de Saúde Suplementar (6.338). O valor de janeiro (4.288)
em mais da metade é explicado pela consulta de regulamentação do Marco Civil da
Internet, organizada pelo Ministério da Justiça, que recebeu 2.614 comentários.

Comentários recebidos

Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

Data de abertura Data de fechamento
para comentários
para comentários
-,146*
-,069
,011
,137
248
253

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Tabela 16: Teste de correlação (Spearman) entre o número de comentários recebidos, a data de abertura e
de fechamento para o recebimento de comentários - Brasil

Para testar estatisticamente a relação entre os comentários recebidos pelas
consultas e a data foram feitos dois testes (ver Tabela 16). Foi testada a correlação entre
o número de comentários recebidos pelas consultas e duas outras variáveis: a data de
abertura e a data de fechamento para comentários. A distribuição das três variáveis não é
normal, por isso o teste de correlação de Spearman (rho). O resultado indica que não
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existe uma correlação entre o número de comentários recebidos e o dia de encerramento
da consulta, porém há uma indicação de correlação fraca negativa entre o número de
comentários recebidos e a data de abertura da consulta, isto é, à medida em que a data de
abertura das consultas avança o número de comentários tende a cair.
Quanto aos Estados Unidos, os números de comentários recebidos por mês estão
dispostos no Gráfico 8. É possível perceber uma concentração dos comentários no meio
do ano, formando uma pirâmide cujo ponto mais alto é julho, com 2,5 milhões de
comentários. Separando junho e julho dos meses restantes, contudo, há duas fendas, nas
quais observa-se os dois menores valores do ano: maio, com pouco mais de 14 mil
comentários, e agosto, com apenas 5,6 mil, o que é um número baixo para o contexto
americano. A média de comentários por mês é de 466.102,4 (desvio padrão: 731.850,1).
Apenas os quatro meses do meio do ano apresentam valores maiores do que a média. Os
demais meses variam entre 5 e 200 mil comentários por mês.

3.000.000
2.544.692
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.016.009
1.000.000

779.934
529.061

500.000

171.948

32.341 63.418

194.929
14.100

5.623

100.719 140.455

0

Gráfico 8: Comentários enviados para as consultas públicas americanas ao longo do ano de 2015
apresentadas por mês.

Comparando o número de comentários recebidos com o número de consultas
abertas por mês (ver Gráfico 3), percebemos que ambos os gráficos apresentam um
formato de pirâmide, tendo julho como ponto mais alto, mas a discrepância entre o ponto
mais alto e mais baixo é muito maior para os comentários do que para a realização das
consultas. Em outros termos, o número de consultas realizadas ao longo do ano é mais
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estável do que o número de comentários, por mais que ambas as tabelas apresentem
formatos parecidos e tenha julho como ponto mais alto.
Assim como o Brasil, nos Estados Unidos os picos são em grande medida
explicados pelas consultas com maior número de comentários, que serão devidamente
analisadas no tópico 4.3.2. Em julho, por exemplo, houve duas consultas entre as cinco
com mais comentários: uma do Fish and Wildlife Service (FWS) que alcançou mais de
1,3 milhão de comentário e uma do Wage and Hour Division (WHD) que recebeu quase
300 mil comentários. O pico de setembro, com 1 milhão de comentários, é composto
quase na totalidade por uma consulta da Environmental Protection Agency (EPA), que
recebeu 948 mil comentários. Junho registra quase 780 mil comentários, mas uma
consulta da mesma Environmental Protection Agency (EPA) é responsável por 675 mil
comentários. Por fim, o pico de abril também se deve, em mais de 50%, a uma única
consulta, da Employee Benefits Security Administration (EBSA) que somou 389.023
comentários.

Data de abertura Data de fechamento
para comentários
para comentários
Comentários enviados

Correlation Coefficient
Sig. (1-tailed)
N

-,031
,061
2544

,181**
,000
2544

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Tabela 17: Teste de correlação de Spearman entre o número de comentários recebidos, a data de abertura
e de fechamento para o recebimento de comentários – Estados Unidos

O teste de correlação de Spearman (rho) demonstra a existência de correlação
fraca e positiva entre o número de comentários enviados e a data de fechamento da
consulta, isto é, os comentários tendem a aumentar quanto mais tarde é a data de
fechamento das consultas (ver Tabela 17). Já no Brasil a correlação é negativa entre o
número de comentários recebidos e data de abertura da consulta, isto é, quanto mais tarde
é a data de abertura das consultas, menor o número de comentários observados. No final
das contas, contudo, a lógica é a mesma: com o passar do ano as pessoas tendem a estar
menos disponíveis para participar em consultas. No Brasil, há um indicativo de que
consultas que abrem mais tarde tendem a receber menos comentários, enquanto nos
Estados Unidos se a data de fechamento é postergada, dando mais tempo os indivíduos,
a probabilidade de participar aumenta.

161

4.2.3. A distribuição dos comentários e as características das plataformas
Neste tópico, vamos estudar a relação entre algumas características da plataforma
e o número de comentários recebidos, nomeadamente se as consultas foram realizadas
em uma plataforma projetada para tanto ou não, se apresenta link para site de redes sociais
e qual o modo de envio dos comentários. Lembrando que como essas características são
constantes na plataforma americana – Regulations.gov – em estudo, só serão relatados os
dados para o caso brasileiro.
Quanto ao emprego de plataforma especializada, temos que em plataformas
projetadas para a realização de consultas a média de comentários é de 888 comentários;
enquanto em plataformas não especializadas, como é o caso de consultas feitas
exclusivamente via e-mail, a média é de apenas 67 comentários por consulta.

Plataformas especializadas

Sim

Comentários recebidos

Não

Número de consultas com
dados válidos
Média
Desvio Padrão
Comentários recebidos

234.453
264
888,08
11.389,045
1.483

Número de consultas com
22
dados válidos
Média
67,41
Desvio Padrão
98,810
Tabela 18: Emprego de plataformas especializadas no Brasil e o número de comentários recebidos

Quadro 1: Teste U de Mann-Whitney para estudar a distribuição do número de comentários entre
plataformas especializadas e plataformas não-especializadas

De acordo o Teste U de Mann-Whitney, contudo, a hipótese nula foi aceita, isto
é, a distribuição do número de comentários é a mesma entre plataformas especializadas
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ou não (ver Quadro 1). O Teste U de Mann-Whitney foi escolhido porque a distribuição
das variáveis não é normal.
Quanto à ocorrência de link para sites de redes sociais, apenas 43 consultas
brasileiras apresentaram ao menos um link para qualquer site de sociabilidade online,
enquanto 242 não apresentaram qualquer link. Entre o grupo de consultas com links, a
média de comentários recebidos foi de 542, enquanto entre o grupo sem link para sites de
redes sociais, a média foi de 878. Se considerarmos o desvio padrão, contudo, veremos
que o segundo grupo apresenta um número bem maior (11.891) do que o segundo (1.048),
indicando que a variação dos números no segundo grupo é maior, o que significa que,
provavelmente, poucos casos respondem pela média mais alta.

Link para redes sociais online

Sim

Comentários recebidos
Número de consultas com dados
válidos
Média
Desvio Padrão

Não

Comentários recebidos

23.329
43
542,53
1.048,989
212.607

Número de consultas com dados
242
válidos
Média
878,54
Desvio Padrão
11.891,048
Tabela 19: Ocorrência de links para redes sociais online no Brasil e o número de comentários recebidos

Quadro 2: Teste U de Mann-Whitney para estudar a distribuição do número de comentários entre
plataformas que oferecem link para sites de redes sociais

Como a distribuição das variáveis não é normal, foi feito o Teste U de MannWhitney, que indicou para a rejeição da hipótese nula. Assim, a distribuição do número
de comentários não é estatisticamente a mesma entre as consultas que têm e as que não
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têm links para sites de redes sociais. Assim, a existência de botões de sites de redes
sociais, o que facilita que os participantes postem chamadas nas redes pessoais para as
consultas, tende a influenciar positivamente o número de comentários.
Por fim, vamos estudar a relação entre o número de comentários recebidos e o
modo de envio, isto é, se e-mail, formulário, fórum ou blogs. Os casos em que outras
ferramentas foram empregadas, ou uma combinação de dois ou mais dos canais
anteriormente citados, foram categorizados como “outros”.
De acordo os dados apresentados na Tabela 20, os dois canais principais são o email, com 146 consultas fazendo uso deste método, e o formulário, com 99 consultas.
Apenas 8 consultas fazem uso de fóruns e apenas três fazem uso de blogs.

E-mail

Comentários recebidos
Consultas com dados válidos
Média

Formulário

Comentários recebidos

27.914

Desvio Padrão
Comentários recebidos
Consultas com dados válidos
Média
Desvio Padrão
Comentários recebidos
Consultas com dados válidos
Média
Desvio Padrão

Outros

29,86
60,845

Média

Blogs

146

Desvio Padrão
Consultas com dados válidos

Fórum

4.359

Comentários recebidos
Consultas com dados válidos
Média
Desvio Padrão

99
281,96
1.482,472
4.888
8
611,00
908,487
2.632
3
877,33
1.211,346
196.073
28
7.002,61
34.807,083

Tabela 20: Tecnologia para o envio de contribuições e o número de comentários recebidos

A diferença entre a média de comentários recebidos via e-mail e os recebidos por
meio de formulário eletrônico é bastante expressiva. Enquanto a média de comentários
via e-mail é de aproximadamente 30 comentários por consulta, a média de comentários
via formulário se aproxima de 282 comentários por consulta. A julgar, contudo, pelo
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desvio padrão, a variação do número de comentários enviado por e-mail é bem menor que
do que aqueles enviados por formulário.
Essa diferença, entre outras variáveis, pode ser explicada pelo custo da atividade
(BRYER, 2013; DI GENNARO, DUTTON, 2006; WARD et al., 2003). Enviar um
comentário por meio de um formulário eletrônico gasta menos tempo e exige um percurso
mais curto do que participar por e-mail, o que demandaria localizar o endereço de e-mail
informado, abrir um navegador de e-mail, em alguns casos anexar o comentário, e enviar.
O formato de fórum online foi empregado apenas 11 vezes, mas apenas em 8 casos
houve informações sobre o número de comentários. A média, considerado os casos
válidos, foi de 611 comentários por consulta. Entre os órgãos que empregaram fórum,
temos Anatel (3), Ministério da Justiça (3), Secretaria Geral da Presidência da República
(2), Open Government Partnership (2) e o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
(1).
O bom desempenho dos fóruns em termos de número de comentários pode ter sido
motivado pela abertura para a troca de argumentos, mais do que simplesmente a
possibilidade de cada pessoa manifestar de modo isolado a sua preferência. Em face dos
argumentos apresentados por outros, os indivíduos podem ter sido especialmente
motivados para apresentar os próprios argumentos. Conforme tem sido registrado pela
literatura de deliberação online, os fóruns permitem, ao menos em termos de base
material, que os indivíduos troquem razões e argumentos (BLACK, 2011).
Quanto ao emprego de blogs, conforme já dito, foram usados pelo Ministério da
Cultura em três consultas. As três consultas receberam 2.632 comentários, com média de
877 comentários por consulta. É difícil fazer inferências quanto às eventuais razões para
os blogs apresentarem a maior média registrada por esta pesquisa em virtude do número
baixo de consultas, mas pode ser uma evidência de que a diminuição dos custos para
enviar contribuições tem influência positiva no número de comentários.
Conforme pode ser visto na Figura 7, as páginas das consultas do MinC foram
desenvolvidas tendo como base um tema WordPress, que tem uma lógica de
funcionamento comum a outros ambientes Web, de modo que exige pouco dos usuários
em termos de novos conhecimentos.
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Figura 7: Recorte de página da consulta realizada pelo Ministério da Cultura sobre instrução normativa
da Lei Rouanet

Por fim, cabe comentar a categoria nomeada como outros, que em 28 consultas
com dados válidos registrou pouco mais de 196 mil comentários. Convém saber que
apenas a consulta do MEC sobre a base curricular nacional para o ensino básico responde
por 184.589 comentários. Assim, apesar de apresentar um número expressivo, essa
categoria não é importante para explicar as tecnologias que geralmente são empregadas
em consultas públicas no Brasil. A consulta do MEC foi categorizada em outros não por
empregar ferramenta diferente das anteriormente citadas, mas, sim, por ter empregado
um mix de instrumentos, a saber, adotou o envio de comentários por um formulário,
realizou uma survey para avaliar aspectos gerais das propostas e, enfim, também permitiu
que as propostas enviadas pelos participantes fossem ranqueadas pelos votos de outros.
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De fato, o modo como os comentários são enviados tem se mostrado como uma
variável importante para entender o número de comentários. O Teste U de Mann-Whitney
apresentado no Quadro 3 rejeita a hipótese nula de que a distribuição do número de
comentários é a mesma independente da tecnologia empregada para o recebimento de
comentários, isto é, o número de comentários varia de modo estatisticamente significativo
a depender da ferramenta por meio da qual o participante envia a sua contribuição.

Quadro 3: Teste U de Mann-Whitney para estudar a distribuição do número de comentários entre os
diferentes modos de envio de comentários existentes nas plataformas

Enfim, os achados que dizem respeito à relação do volume da participação em
consultas e as características das plataformas que as hospedam podem ser resumidos nas
seguintes afirmativas: a) o número de comentários recebidos por cada consulta não é
necessariamente influenciado pelo fato de existir uma plataforma, especializada ou não;
b) o número de comentários varia de modo estatisticamente significativo entre as
plataformas que têm ou não botões ou links para sites de redes sociais, a exemplo de
Facebook ou Twitter; e, por fim, c)

o número de comentários varia de modo

estatisticamente significativo entre as diferentes tecnologias empregadas para o
recebimento de contribuições. Existe um indicativo de que, não obstante o e-mail seja a
ferramenta mais empregada, as consultas que usam formulários eletrônicos, fóruns ou
blogs recebem mais comentários do que aquelas que recebem as contribuições por e-mail.
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4.3. Uma observação exploratória dos casos com mais participação: em busca de
hipóteses para estudos futuros
As características dos casos que receberam maior número de comentários podem
nos ajudar a entender melhor a discrepância observada no número de comentários. Neste
tópico serão comentadas as cinco consultas que receberam o maior número de comentário
em cada país e faremos uma análise mais detida dos cincos casos brasileiros, com o
propósito de buscar explicações, por um lado, nas características dessas consultas e, por
outro, nos movimentos da esfera pública que possam explicar o aumento do número de
comentários nestes casos.
Levando em conta a distribuição do número de comentários em cada país, todos
os casos fogem da normalidade e os valores são considerados extremos. Esta fase do
estudo, portanto, não pretende identificar os elementos que explicam a participação em
consultas de modo geral, mas os elementos que explicam a excepcionalidade em termos
do volume de participação. Além das variáveis empregadas para a análise de todo o banco
de dados, esta fase da pesquisa procurou estudar variáveis importantes para a
compreensão da relação entre as iniciativas de participação e a esfera pública.

Título
1 Base Nacional Comum
Curricular
2 Consulta Pública nº 114 de
17/12/2015

Órgão

Área do
Órgão
Educação

Abertura

Fecha- Comenmento
tários
26.10.15 15.12.15 184.589

Ministério da Educação
(MEC)
Agência Nacional de
Saúde
27.12.15 25.02.16
Vigilância Sanitária
(ANVISA)
3 Consulta Pública para
Agência Nacional de
Saúde
19.06.15 18.08.15
atualização da Resolução
Saúde Suplementar
Normativa que define o Rol (ANS)
de Procedimentos e
Eventos em Saúde
4 Consulta Pública nº 94 de
Agência Nacional de
Saúde
16.10.15 16.11.15
08/10/2015
Vigilância Sanitária
(ANVISA)
5 Regulamentação do Marco Ministério da Justiça
Justiça
28.01.15 29.02.16
civil da Internet
(MJ)
Tabela 21: As consultas brasileiras realizadas em 2015 com maior número de comentários.

13.114

6.338

2.879

2.614

Entre as cinco consultas brasileiras com maior número de comentário, a primeira
colocada foi aberta pelo Ministério da Educação como parte de um longo processo de
revisão do currículo básico da educação brasileira. As três subsequentes foram abertas
por órgãos classificados como sendo da área da Saúde, duas pela Anvisa e uma pela ANS.
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As duas consultas realizadas pela Anvisa, contudo, podem ser classificadas como tendo
relação com o meio ambiente por tratarem da reavaliação toxológica do inseticida
carbofurano e do herbicida paraquate, respectivamente. A consulta realizada pela ANS
teve como propósito avaliar a alteração dos procedimentos a serem considerados pelos
planos de saúde. A quinta consulta foi aberta pelo Ministério da Justiça como parte do
processo de regulamentação do Marco Civil da Internet99. Conforme disposto na Tabela
21, a variação do número de comentários recebidos entre os cinco casos é bastante
expressiva, de mais de 184 mil comentários no primeiro caso, para pouco mais de 2,5 mil
comentários no quinto caso. É interessante notar que as três consultas com maior número
de comentários estiveram abertas para o recebimento de comentários por cerca de dois
meses, enquanto a quarta e a quinta ficaram abertas por um mês.

Título

Órgão

Área do
Órgão
Meio
Ambiente

Abertura

FechaComenmento
tários
29.07.15 28.09.15 1.315.513

1 Endangered and Threatened Fish and Wildlife
Wildlife and Plants: African
Service (FWS)
Elephant (Loxodonta africana)
Rule; Revision
2 Oil and Natural Gas Sector:
Environmental
Meio
18.09.15 04.12.15
Emission Standards for New
Protection Agency Ambiente
and Modified Sources
(EPA)
3 Renewable Fuel Standard
Environmental
Meio
10.06.15 27.07.15
Program: Standards for 2014, Protection Agency Ambiente
2015, and 2016 and Biomass- (EPA)
based Diesel Volume for 2017
4 Definition of the Term
Employee Benefits Trabalho e
20.04.15 24.09.15
Fiduciary; Conflict of Interest Security
Previdência
Rule- Retirement Investment Administration
Social
Advice
(EBSA)
5 Defining and Delimiting the
Wage and Hour
Trabalho e
06.07.15 04.09.15
Exemptions for Executive,
Division (WHD)
Previdência
Administrative, Professional,
Social
Outside Sales and Computer
Employees
Tabela 22: As consultas americanas realizadas em 2015 com maior número de comentários.

948.107

675.700

389.023

293.394

Entre as cinco consultas americanas com maior número de comentários, as três
primeiras colocadas foram abertas por órgãos com atuação na área de meio ambiente. A
consulta classificada em primeiro lugar apresenta impressionantes 1,3 milhão de
comentários e diz respeito a medidas para a proteção do elefante africano, ameaçado de

99

Sobre as consultas realizadas ao longo do processo de elaboração do Marco Civil da Internet, ver Barros
(2016).
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extinção, espeficamente quanto ao controle do comércio de marfim. A segunda consulta
registrou quase 1 milhão de comentários e propunha estabelecer padrões para a emissão
de gás metano e compostos orgânicos voláteis. A terceira consulta trata do uso de
combustíveis renováveis e também passou a marca do meio milhão de comentários. A
segunda e a terceira colocadas, assim, estão no limiar entre Meio Ambiente e Energia. A
quarta trata da revisão das normas da administração de aposentadorias, enquanto a quinta
propõe que algumas atividades sejam consideradas exceções pelas regras de salário
mínimo e hora extra. Assim, ambas são da área de Trabalho e Previdência Social.
Adiante, serão discutidas as cinco consultas brasileiras que receberam mais
comentários ao longo do ano de 2015. As cinco consultas brasileiras serão apresentadas
levando-se em conta as seguintes variáveis, que foram devidamente apresentadas no
tópico 3.2.2: momento no ciclo de tomada de decisão em que a consulta foi realizada, a
finalidade do processo consultivo, o público potencialmente concernido pelo objeto da
consulta, abrangência e complexidade do tema, informação sobre o processo de
participação, o modo de participação de envio de contribuições, a existência de relatório
com as contribuições recebidas, e tratamento dado ao input do cidadão. A partir de buscas
no Google Notícias, será estudada também a repercussão das consultas na esfera da
visibilidade midiática e a apresentação das posições em disputa.

4.3.1. A construção de um currículo nacional para a educação básica (MEC)

A consulta brasileira com maior número de participação durante 2015 recebeu
184.589 comentários e foi organizada pelo Ministério da Educação (MEC) para tratar da
elaboração de um currículo nacional comum para a educação básica100. Do total de
comentários, 27.147 foram propostas de novos objetivos a serem adotados pelo currículo
nacional, enquanto 157.442 foram sugestões de modificações nos objetivos de
aprendizagem apresentados pelo MEC. Os organizadores informaram que, no total, foram
feitos 310.238 cadastros de usuários na plataforma. Destes, 212.713 se identificaram
como professores, 45.157 como escolas e outros 4.393 usuários se registraram como uma
“organização” (sic).

100

Disponível: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio Acesso em: 15 dez. 2016.
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Foi colocado em consulta um texto inicial elaborado pela Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação com a apoio de uma comissão de 116 pesquisadores
especializados no tema101. A consulta, portanto, se dá a partir de um texto previamente
elaborado, mas os organizadores afirmam que revisões e novas propostas podem ser feitas
caso os participantes julguem-no necessário. O texto em consulta, após as correções e
adendos sugeridos, seria a norma que vai orientar o ensino básico em todo o território
nacional, determinando quais os conhecimentos e conteúdos obrigatórios para todos os
estudantes brasileiros, organizados por ano, desde o início da vida escolar até o final do
ensino médio. Esse documento orientará professores e escolas na escolha dos conteúdos
a serem aprendidos em cada fase da vida escolar do aluno.
Segundo informações fornecidas pelos próprios organizadores, as contribuições
dos cidadãos seriam consideradas durante a revisão do documento que, após esta fase,
seria enviado ao Conselho Nacional de Educação. O documento final, por sua vez, tem
efeito na organização da educação básica em todo o território nacional. Para ajudar na
compreensão da importância histórica do documento, os organizadores da consulta
elaboraram uma linha do tempo com as normas e regulamentos que orientaram a educação
básica desde a Constituição de 1988102, além de um vídeo para explicar didaticamente a
necessidade do currículo comum103.
A clivagem do tema é bastante ampliada, dado que lida com diretrizes
educacionais que têm impacto mesmo que indireto em todas as esferas da sociedade, mas
podemos considerar que a consulta é particularmente do interesse de estudantes e seus
responsáveis, professores e demais profissionais da educação, de todo o território
nacional. Conforme estimativa dos próprios organizadores, a nova norma deve ter
impacto direto no cotidiano de 190 mil escolas, públicas e particulares, da educação
básica. Em geral, o tema pode ser considerado de complexidade média. A experiência
escolar é comum a quase todos os adultos, mas a escolha de quais conteúdos deveriam
estar no currículo e quais poderiam ser excluídos envolve decisões difíceis.
Para promover a divulgação da realização da consulta, as principais autoridades
envolvidas no processo gravaram vídeos explicando como funcionaria o processo de

101

Lista de membros da comissão que elaborou a primeira versão do texto:
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/documentos/equipe.pdf Acesso em: 15 dez. 2016.
102
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/linha-do-tempo Acesso em: 15 dez. 2016.
103
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TVHrqfwa6UQ Acesso em: 15 dez. 2016.
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participação, bem como incentivando a participação da população ao destacar a
importância da existência de um currículo nacional mínimo. A plataforma apresenta ao
todo 15 depoimentos em vídeo104, incluindo um do ministro da Educação, à época Renato
Janine Ribeiro, de estudiosos da educação, professores da rede pública e gestores
municipais.

Figura 8: Recorte da plataforma desenvolvida pelo MEC para a consulta da Base Nacional Comum
Curricular

A consulta foi realizada em plataforma elaborada especificamente para este fim
(ver Figura 8). A plataforma permite a navegação por diferentes filtros, de modo a facilitar
que cada um encontre com facilidade o conteúdo que deseja acessar e a área do

104

Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/base/o-que Acesso em: 15 dez. 2016.
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conhecimento sobre a qual deseja contribuir. Não há links ou botões para sites de redes
sociais, mas os organizadores fizeram uma página no Facebook105.
Após o cadastro, era possível participar em três situações. Primeiro, responder a
um questionário com duas perguntas que avaliavam o texto introdutório de cada
documento em consulta. A clareza e a pertinência do texto foram avaliadas por questões
fechadas com cinco alternativas que variaram entre “concordo fortemente” e “discordo
fortemente”. Segundo, foi possível também uma avaliação dos objetivos de aprendizagem
assinalados pelo documento. As duas perguntas fechadas feitas para avaliar o texto
introdutório foram repetidas para cada um dos objetivos assinalados pelo documento de
cada disciplina. Para cada um dos objetivos também foi possível apresentar em texto
sugestões de modificação da redação. Terceiro, uma última seção aceitava a sugestão de
novos objetivos para cada série e área do conhecimento106.
As contribuições recebidas foram reportadas de três formas diferentes: a) usuários
cadastrados e logados, podem acessar as respostas em uma planilha dinâmica na qual
consta inclusive as sugestões de alteração do texto e as sugestões de inclusão107; b)
documentos em PDF, separados por disciplina, apresentaram os números discriminados
por objetivo, série e perfil do participante108; c) uma página apresenta os números gerais
da participação agrupados pelas variáveis mais importantes109. Além disso, também
foram publicados pareceres solicitados a pesquisadores, professores e gestores, os quais
foram apresentados como “leitores críticos”.
Para avaliar a repercussão da ocorrência desta consulta na esfera pública, foi feita
uma busca no Google Notícias a partir dos termos: “base nacional” AND “consulta” AND
“MEC”. A busca delimitada entre o período de 26 de setembro de 2015 a 15 de fevereiro
de 2016 retornou 71 resultados. A análise das 10 matérias indicadas pelo Google como

105

Disponível em: https://www.facebook.com/Base-Nacional-Comum-Curricular-122093048150509/
Acesso em: 27 jan. 2017.
106
Para que os números da participação nesta consulta fossem comparáveis com as demais foram
computados apenas as contribuições em forma de comentário, isto é, as sugestões de modificação da
redação dos objetivos propostos e a inclusão de novos objetivos.
107
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/contribuicao-dados Acesso em: 27 jan.
2017.
108
Para cada disciplina, foram publicados relatórios parciais em dezembro de 2015 e um relatório final em
março de 2016: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/relatorios-analiticos Acesso em: 27 jan. 2017.
109
Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/numeros-contribuicao Acesso em: 27 jan.
2017.
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sendo as mais relevantes em todo o período110 pode ajudar na identificação de quais eram
os argumentos e posições em disputa. Não se trata de um mapeamento ou da avaliação da
abrangência social de cada argumento, mas simplesmente de um levantamento, sem a
preocupação de ter segurança estatística, de quais argumentos e atores apareceram na
cena midiática.
Podemos identificar facilmente dois discursos presentes nas matérias: a) matérias
que informaram a ocorrência da consulta, apresentaram informações quanto ao seu
propósito e argumentos de que uma base nacional comum é necessária (3 ocorrências);
b) matérias que dirigiam críticas à proposta, apontavam insuficiências e erros em algumas
das áreas do conhecimento cobertas pela proposta de currículo (4 ocorrências); além de
três matérias que apenas citavam o currículo nacional comum, mas não apresentavam um
argumento facilmente identificável.
Como parte do primeiro grupo, uma matéria publicada em 5 de novembro de 2015,
pela Carta Educação, um site sobre educação da revista Carta Capital111, trouxe uma
entrevista com o secretário da Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel
Palácios. Na entrevista ele explica que o texto colocado em consulta foi elaborado por um
conjunto de especialistas nomeados especificamente para este fim, que a análise das
sugestões seria feita por uma comissão, quais seriam os próximos passos previstos no
cronograma da consulta, bem como fala da campanha publicitária em TV para avisar do
fim da consulta e incentivar as pessoas a participarem.
A segunda matéria, publicada em primeiro de dezembro de 2015 pelo portal de
notícias G1112 informou o número geral de contribuições enviadas até então e procurou
informar os procedimentos e o cronograma da consulta pública que estava então em
andamento. O secretário da Educação Básica Manuel Palácios é entrevistado e, em sua
fala, defende que a Base é importante para garantir que todos os estudantes do país tenham
um aprendizado mínimo.

110

É necessário reconhecer que as matérias indicadas pelo Google Notícias como relevantes podem variar.
Os critérios empregados pelo Google não são totalmente conhecidos, mas há uma expectativa de que sejam
levados em conta o usuário, o equipamento e o momento da busca. Apesar disso, o pesquisador realizou a
busca a partir de dois computadores diferentes, um pessoal e outro de uso público, e verificou os mesmos
resultados.
111
Disponível
em:
http://www.cartaeducacao.com.br/entrevistas/base-nacional-tera-pareceres-ecomercial-na-tv/ Acesso em: 15 dez. 2016.
112
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/12/veja-perguntas-e-respostas-sobre-basenacional-comum-curricular.html Acesso em: 15 dez. 2016.
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Entre as matérias que apresentaram benefícios da Base Nacional Curricular para
a educação básica, a mais enfática foi publicada no dia 26 de novembro de 2015 pela
revista Época113. Trata-se de uma entrevista com Alice Ribeiro, secretaria executiva do
Movimento pela Base Nacional Comum114, uma organização civil que se constituiu para
defender a aprovação da base. Durante a entrevista, ela explica o procedimento de
participação e argumenta que a Base tem como objetivo garantir equidade no acesso à
educação e estruturar outros elementos da política educacional, a exemplo da formação
de professores, produção de material didático e das avaliações de aprendizagem.
Outro grupo de matérias apresentou problemas ou ausências no currículo
proposto. Em ordem cronológica, a primeira foi publicada em 9 de outubro de 2015 pelo
G1 e dá repercussão a críticas que o então recém ex-ministro da Educação Renato Janine
Ribeiro fez aos conteúdos programáticos da área de História em uma postagem no
Facebook115. O ex-ministro argumenta que o programa apresentado não trata de uma série
de fatos históricos importantes para a história do Brasil, a exemplo da Inconfidência
Mineira, bem como critica a proposta dos conteúdos serem trabalhados em uma lógica
não linear. A matéria explica em detalhe que a proposta de cada área foi elaborada por
comissões de especialistas externas ao MEC e sustenta que, mesmo quando ministro,
Ribeiro já tinha demonstrado insatisfação com a proposta feita. Apesar das ressalvas e do
atraso de alguns dias, Ribeiro teria decidido colocar o texto em consulta conforme
previsto, mas destacando que não se tratava de uma proposta do Governo. Não havia,
assim, incoerência entre a posição manifesta naquele momento e as ações quando ministro
da pasta de Educação.
A segunda matéria foi publicada no dia 5 de janeiro de 2016 também pelo G1116.
A matéria é construída a partir de uma reportagem que havia ido ao ar no Jornal Nacional
113

Disponível em: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2015/11/base-nacional-comum-ajudara-mudareducacao-no-brasil.html Acesso em: 15 dez. 2016.
114
A maior organização civil de apoio ao projeto de um currículo nacional foi o Movimento pela Base
Nacional Comum. O movimento se identifica como um grupo não governamental de profissionais da
educação e diz está mobilizado desde 2013 pela existência de um currículo nacional. Além de professores,
gestores e pesquisadores, o movimento é encorpado por 12 fundações que atuam no campo da educação:
Abave, Cenpec, Comunidade Educativa Cedac, Consed, Fundação Lemann, Fundação Roberto Marinho,
Instituto Ayrton Senna, Instituto Inspirare, Instituto Natura, Instituto Unibanco, Todos Pela Educação,
Undime (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação). As ações online do Movimento
consistem em um site (http://movimentopelabase.org.br/), uma página no Facebook, e um canal no
YouTube.
115
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/10/janine-diz-que-falta-de-repertorio-emnovo-curriculo-proposto-para-historia.html Acesso em: 15 dez. 2016.
116
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2016/01/polemicas-do-novo-curriculo-dehistoria-serao-temas-de-seminarios.html Acesso em: 15 dez. 2016.
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(TV Globo). O texto destaca que os conteúdos previstos para a área de História têm sido
criticados por falta de organização e ausências, e informa que a Associação Nacional de
História (ANPUH) e o próprio MEC estariam organizando uma série de seminários para
discutir o texto apresentado. Luiz Claudio Costa, secretário executivo do MEC, aparece
reconhecendo falhas específicas, mas defende o processo de elaboração do currículo
como um todo e os benefícios de uma base curricular nacional. As críticas são sustentadas
principalmente pelo historiador Marco Antonio Villa, que acusa o Governo de dar
inclinação política ao currículo da disciplina. Foram ouvidos também o diretor do
Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves, a presidenta do Todos pela Educação, Priscila
Cruz, o diretor executivo da Fundação Lemann, Denis Mizne, que em geral destacaram a
importância da existência de um currículo comum, mas reconhecem que as críticas são
oportunas e podem contribuir para a melhora do texto. Particularmente, o diretor da
Fundação Lemann destaca que, em outras partes do mundo, a discussão do currículo de
história abre discussões acaloradas.
A terceira matéria foi publicada pelo Jornal da Manhã, de Goiânia, no dia 6 de
janeiro de 2016117. A matéria é assinada por O Globo e tem praticamente o mesmo texto
da matéria anterior. A quarta matéria foi publicada em um portal especializado em dança
chamado Idança.net118, no dia 8 de fevereiro de 2016 e traz uma entrevista com uma
dançarina e pesquisadora que trabalhou na formulação da primeira versão do texto
submetido à consulta. A entrevista tem como propósito discutir o modo como a dança foi
tratada dentro da área de artes.
De modo geral, pode-se dizer que a iniciativa do governo de criar uma base
nacional comum para a educação básica não enfrentou resistência ou oposição quanto ao
seu propósito. Os argumentos contrários, mesmo aqueles apresentados por Marco
Antonio Villa, foram no sentido de aperfeiçoar o currículo, ampliar ou diminuir a
abrangência do texto, mas não se verificou indicativo de que a base em si não deveria ser
construída.
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4.3.2. O uso do pesticida carbofurano em consulta (Anvisa)

A segunda consulta brasileira com maior número de comentários ao longo de 2015
recebeu 13.114 contribuições entre os dias 27 de dezembro de 2015 e 25 de fevereiro de
2016. A consulta foi aberta pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão
da área de Saúde119. A Consulta Pública nº 114 de 17/12/2015 propõe a reavaliação do
uso de um pesticida chamado carbofurano. Anvisa colocou em consulta uma minuta de
uma norma que viria a ser implementada. A Anvisa é uma agência reguladora que tem
entre suas funções avaliar os riscos e autorizar o uso de substâncias químicas no Brasil.
Trata-se, portanto, de um tema que a própria Anvisa tem a prerrogativa de avaliar, assim
como de implementar as decisões tomadas.
O tema concerne a um amplo espectro, se não à totalidade, da sociedade brasileira,
dado que se trata de um defensivo agrícola usado para a produção de alimentos em todo
o território nacional. Embora se reconheça que o tema é relevante, é razoável supor que
o seu interesse se restrinja a determinados grupos sociais, a exemplo de categorias
profissionais (químicos, biólogos, nutricionistas, médicos), organizações da sociedade
civil voltadas para este tema (grupos de defesa da fauna e flora ou de defesa da saúde
pública) ou ainda grupos identitários, a exemplo de veganos e outros. A dificuldade para
reconhecer a relevância deste tipo de tema advém da complexidade (BRYER, 2011). Por
mais que enunciados possam ser apresentados de modo mais acessível para a esfera
pública, a dimensão da gravidade e das melhores medidas a serem tomadas demandam
conhecimento especializado.
Há que se registrar que junto ao convite para a consulta, a Anvisa publicou uma
nota técnica que trata em detalhe da reavaliação do agrotóxico carbofurano. O documento
de 135 páginas trata de aspectos legais que reconhecem a Anvisa como o órgão capaz
autorizado para o controle de uso de agrotóxicos, explica que a reavaliação do produto
foi motivada pela existência de estudos que demonstram a alta toxidade do ingrediente
ativo e apresenta o modo como outros países do mundo têm regulamentado o uso da
substância.
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Por mais que tal estudo possa servir como fundamentação para a necessidade de
regulamentar o uso de tal substância diante de uma audiência especializada, não
consegue, em nosso juízo, traduzir para a esfera pública os riscos envolvidos no uso do
defensivo agrícola. Tal carência é diminuída por uma justificativa que, em duas páginas,
apresenta as razões porque o carbofurano estava sendo reavaliado, explica como os
interessados podem participar da consulta e apresenta alguns argumentos defendendo que
as consultas são um modo de melhorar a qualidade das decisões tomadas.

Figura 9: Recorte da consulta da Anvisa que tratou sobre a reavaliação do carbofurano

O processo de participação é explicado em três ocasiões. Na justificativa para a
consulta, conforme relatado no parágrafo anterior, na chamada para a consulta e em
manual que explica passa-a-passo e de modo didático como o cidadão pode apresentar a
sua contribuição para a consulta120.
Conforme o padrão da agência, o processo consultivo começou com a publicação
da minuta da norma em local apropriado para as consultas públicas no site da Anvisa. Os
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comentários foram recebidos por meio de uma plataforma do SUS para a estruturação e
aplicação de formulários chamado FormSUS121. Os comentários foram recebidos também
por escrito em meio físico nos casos de pessoas que não tivessem acesso à internet ou de
“contribuições internacionais”.
As contribuições enviadas pelo formulário foram de imediato tornadas públicas
com a identificação do autor. A Anvisa, inclusive, informou com destaque ao final da
página da consulta que todos os comentários seriam divulgados integralmente e com a
identificação do autor, preservando apenas o e-mail e o CPF, por entender que se trata de
informação pública que ao ser divulgada promove a transparência do processo de
elaboração das normas.
Ao final do processo consultivo, a agência divulgou um relatório analítico do
processo participativo e uma planilha em Excel com todos os comentários enviados. Este
relatório sintetizou os principais argumentos contrários e favoráveis à norma proposta
tendo em perspectiva os interesses dos diversos atores, a exemplo da proteção da saúde
pública ou do eventual encarecimento da produção de alimentos122.
Quanto a publicação de matérias noticiosas sobre esta consulta, a busca no Google
Notícias pelos termos “Carbofurano” AND "consulta" AND “Anvisa”, no período de 27
de novembro de 2015 a 25 de abril de 2016, retornou 10 resultados. Uma vez que a
proposta desta pesquisa é avaliar os argumentos e posições apresentados nas 10 matérias
mais relevantes, todas os resultados da busca foram lidos e classificados. Entre as
matérias, podemos identificar ao menos duas abordagens: a) a notícia da ocorrência da
consulta e, de modo geral, a discussão do uso de agrotóxico no Brasil (3 ocorrências); e
b) a repercussão do ativismo da apresentadora de TV Bela Gil pelo banimento do
carbofurano (5 ocorrências). Outras duas matérias apontadas pelo Google como
relevantes não citam a consulta da Anvisa e não foram analisadas.
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Como parte do primeiro grupo, um site especializado em conteúdos para o campo
chamado Canal Rural123 publicou, em 15 de fevereiro de 2016, uma nota sobre os
pesticidas e herbicidas que estariam em análise pela Anvisa, fazendo um prospecto da
possibilidade do uso de cada um ser proibido. Em 21 de março de 2016, a revista Brasília
Encontro124 (Diários Associados) publicou uma nota comentando a ocorrência da
consulta e considerando os riscos do carbofurano para a fauna e a saúde humana. O
ativismo de Bela Gil é citado apenas como gancho para a publicação.
Em 10 de abril de 2016, o El País Brasil125 publicou uma matéria sobre o uso de
agrotóxicos de modo geral. A matéria também faz um inventário dos agrotóxicos que têm
sido reavaliados pela Anvisa desde 2008, por conta de novas evidências quanto aos
malefícios, o que já teria levado inclusive ao banimento de algumas destas substâncias
em outros lugares do mundo. Como uma das causas do consumo de agrotóxico é apontada
a política de redução fiscal aplicada pelo Governo Federal. A matéria ouve João Eloi
Olenike, presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), que
defende que os agrotóxicos deveriam obedecer à mesma política fiscal do álcool e o
tabaco.
A matéria do El País conta que o processo de reavaliação do agrotóxico começou
em 2008 e só foi finalizada porque o Ministério Público entrou com uma ação pedindo
maior celeridade ao processo. A Justiça, assim, determinou que o processo fosse
finalizado em 90 dias, o que teria motivado o Sindicato Nacional das Indústrias de Defesa
Vegetal (Sindivag) a entrar na justiça alegando que o prazo não seria suficiente. O
professor de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), Wanderlei
Pignati, também é ouvido e afirma que o processo é demorado por conta dos interesses
comerciais dos atores que de alguma forma se beneficiam com o uso da substância. A
iniciativa da apresentadora Bela Gil de motivar os seus seguidores no Facebook para se
manifestar contra o uso do agrotóxico na consulta da Anvisa foi citada rapidamente.
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O segundo grupo de matérias dá enfoque espacialmente para a ação de Bela Gil.
Em 27 de fevereiro de 2016, o site Rede Brasil Atual126 publicou uma nota informando
que a iniciativa de Bela Gil de publicar no Facebook para motivar a sua rede a se
manifestar contrariamente ao agrotóxico na consulta então em andamento resultou na
mudança de 31 para 69% as manifestações favoráveis ao banimento do uso do
carbofurano. Com abordagem semelhante, uma matéria de um jornal de Londrina
chamado Bonde127, em 1º de março de 2016, destaca que a convocação de Bela Gil para
que as pessoas participassem da consulta resultou na inversão do resultado da votação. A
maioria teria votado até então pela continuidade do uso do carbofurano, a iniciativa de
Bela Gil teria revertido o placar.
Em 26 de fevereiro de 2016, o site de notícias Nexo128 publicou matéria que
também destaca o papel da postagem de Bela Gil na reversão do resultado da consulta
pública. A matéria destaca que este tipo de consulta geralmente só é do conhecimento dos
representantes dos fabricantes e de outros interessados no assunto, mas que a publicação
de Bela Gil no Facebook alterou essa normalidade e o resultado parcial que se tinha até
então pela continuidade do uso do agrotóxico. A matéria ouviu Victor Pelaez, professor
da Universidade Federal do Paraná, que explica que as consultas têm influência limitada
na decisão final porque do ponto de vista técnico os comentários são mal elaborados. O
professor entende que organizações da sociedade civil com expertise nestes temas
deveriam se engajar mais no processo consultivo. Na sequência, a matéria cita a nota
técnica do diretor da Anvisa José Carlos Magalhães da Silva Moutinho na qual defendese o banimento da substância por conta dos riscos para a saúde humana, dando especial
destaque para os riscos para a reprodução. A reportagem do Nexo ouviu também a FMC,
fabricante de um dos produtos comerciais que usam o carbofurano, que destaca que o
agrotóxico é seguro, eficiente e tem sido usado há mais de quatro décadas.
Por fim, duas matérias da revista Época129 trataram do assunto, uma publicada no
dia 4 e outra no dia 8 de março de 2016. A primeira matéria aborda a questão do uso em
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solo brasileiro de agrotóxicos que são banidos em outros países. A revista ouviu Bela Gil,
que disse que a participação em volume suficiente para alterar o resultado da consulta se
deu porque as pessoas têm buscado uma alimentação mais saudável, livre de agrotóxicos.
A reportagem cita um estudo do Instituto Nacional de Câncer (Inca) contra o uso de
agrotóxicos por conta dos riscos para o meio-ambiente, os trabalhadores da agricultura e
a população em geral. Para encerar a matéria, é citado o senador Antônio Carlos
Valadares (PSB-SE), que propôs uma lei que proíbe agrotóxicos banidos no exterior, e o
também senador Blairo Maggi (PR-MT) que defende os agrotóxicos como necessários
para a agricultura nacional.
A segunda matéria da Época traz uma entrevista com Bela Gil. Nesta entrevista,
ela conta que soube da consulta através de amigos e já tinha votado há uns 10 dias,
quando, no último dia, percebeu que a posição pela proibição estava perdendo. A
motivação, conta Bela durante a entrevista, veio da percepção de que as pessoas não
tinham conhecimento da ocorrência da consulta.
Em resumo, este caso é um exemplo de como o engajamento de pessoas que
gozam de grande visibilidade midiática pode contribuir para a visibilidade e o
engajamento de iniciativas de participação. No caso em tela, a estratégia usada foi uma
publicação no Facebook, mas observa-se esta prática também por meio de e-mail e outros
canais. Rotineiramente, celebridades são convidadas por organizações da sociedade civil
e mesmo por alguns órgãos do Estado para falarem em nome de alguma causa e, assim,
promover a visibilidade de alguma bandeira ou reinvindicação. Ao mesmo tempo,
Lubbers (2012) já havia notado que, especificamente no processo de produção de normas
por agências reguladoras, questões controversas aumentam a participação e também a
pressão por respostas dos funcionários das agências.

4.3.3. O rol de procedimentos a serem cobertos pelos planos de saúde (ANS)

A terceira consulta em número de comentários recebeu 6.338 contribuições entre
19 de junho e 18 de agosto de 2015 e foi organizada pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS) para tratar da atualização da resolução que define os procedimentos
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e eventos em Saúde130. Essa lista é importante, sobretudo, porque orienta o atendimento
básico que é obrigatório para os planos de saúde. O processo de revisão é uma das funções
mais importantes da ANS e ocorre a cada dois anos.
A consulta pública é realizada a partir de uma minuta que, por sua vez, é feita a
partir de um procedimento previamente definido que passa pela coleta de informações e
sugestões com entidades médicas, conselhos federais dos profissionais da área de Saúde,
associações de defesa dos consumidores, empresas de plano de saúde, por outros órgãos
do Estado, entre outros. A consulta, assim, é uma das últimas fases de um processo longo
e detalhado de consideração do mérito das alterações propostas.
O objeto da análise é diretamente do interesse dos profissionais de saúde, dos
usuários de planos de saúde privados e das empresas que de alguma forma atuam no
mercado da saúde privada. Assim, podemos considerar que o objeto da consulta é
abrangente, mas é de interesse direto de apenas parte da sociedade brasileira. Mesmo a
participação dos concernidos, contudo, é dificultada pela complexidade do tema, uma vez
que a sugestão de um novo procedimento a ser considerado pela Agência demanda a
defesa de tratamentos pouco conhecidos da população em geral. Por mais que para o
esclarecimento do objeto da consulta tenham sido apresentados documentos técnicos, a
compreensão é dificultada pela especialização dos termos.
As contribuições foram apresentadas por e-mail, mas os organizadores
informaram ter recebido algumas contribuições também por oficio. A agência tem uma
página dedicada a cada consulta que realiza, onde todas as informações a respeito estão
dispostas, mas o envio de comentários é feito por e-mail. Nesta página, após o fim do
processo consultivo, a ANS publicou um relatório em que é detalhado o processo de
elaboração da minuta, os critérios que orientaram o processo e uma análise dos
comentários enviados para a consulta pública. O relatório de 172 páginas também
apresenta de modo sumarizado o perfil dos participantes e as questões que mais
despertaram a atenção. Os comentários feitos por cada artigo foram apresentados junto
com um parecer técnico que indica se a sugestão foi acatada ou não e apresenta uma
rápida justificativa para tanto.
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Uma busca no Google Notícias pelos termos “rol de procedimentos” AND
“consulta pública” AND “ANS”, no período entre 19 de abril e 18 de outubro de 2015,
retornou 10 resultados. A análise das dez matérias indicou a existência de três abordagens:
a) notícia sobre a ocorrência da consulta (2 ocorrências); b) o uso do SUS como parâmetro
para os procedimentos obrigatórios para os planos de saúde (2 ocorrências); e c) disputas
entre usuários e planos de saúde (2 ocorrências). Outras quatro matérias atendiam as
palavras-chave, mas não diziam respeito à consulta em estudo.
Duas matérias se limitaram a apenas noticiar a ocorrências das consultas. Em 12
de junho de 2015, a Agência Brasil131 publicou uma nota informando que os documentos
que iriam subsidiar a consulta já haviam sido publicados no site da ANS. A reportagem
ouve a gerente-geral de Regulação Assistencial da ANS, Raquel Medeiros Lisbôa, que
defende a importância dos documentos publicados como subsídios para a participação da
sociedade, além de comentar os benefícios esperados com novos procedimentos
propostos. No dia 16 de julho de 2015, quando se aproximava a data da conclusão da
consulta então prevista, a EBC132 publicou uma nota informando que a consulta seria
prorrogada até o dia 18 de agosto.
A segunda abordagem questionou o fato do SUS servir como parâmetro para o
estabelecimento dos procedimentos e medicamentes a serem cobertos pelos planos de
saúde privados. Em 19 de junho de 2015, o portal de notícias R7 publicou uma reportagem
que abordou essa questão. A gerente de regulação da ANS Raquel Lisboa foi ouvida e
defendeu a exclusão de um medicamento para o tratamento de estágios avançados de
câncer de mama com base no entendimento de um órgão assessor do SUS que havia
sugerido o mesmo para a Rede Pública. A médica Luciana Holtz, presidente do Instituto
Oncoguia, argumenta que usar o SUS como parâmetro fere o propósito dos planos de
saúde que é de funcionar como saúde suplementar. Uma paciente com câncer é ouvida e
argumenta que a exclusão do rol dos obrigatórios pode significar a sua morte. A
expectativa é de aumento das ações judiciais para garantir o tratamento com o remédio,
prevê Joana Cruz, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Por
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fim, a gerente da ANS argumenta que é preciso manter o custo-efetividade da saúde
suplementar sob o risco de aumento do custo dos planos.
Publicada em 22 de julho de 2015, uma matéria do Portal Vermelho133 também
discutiu essa questão. A reportagem ouviu Maria Inês Dolci, coordenadora do grupo
Proteste, que defendeu que o SUS não pode ser tomado como referência em termos de
tratamento, ainda menos se se tem como objetivo diminuir o tempo de incorporação de
novas técnicas e procedimentos, o que poderia diminuir a judicialização do setor. A
coordenadora comenta ainda que a sua entidade pediu a inclusão do home care e de um
teste para o diagnóstico da dengue no rol de procedimentos.
Por fim, o terceiro grupo trata especificamente das disputas entre os beneficiários
e os planos de saúde. Em 25 de junho de 2015, o jornal Diário da Manhã134 publicou uma
coluna de Sandra Franco, que se identifica como consultora jurídica, que defende que os
planos de saúde deveriam ser obrigados a cobrir a reprodução assistida, tal como ocorre
em outros países.
Em 12 de julho, o jornal Estado de Minas135 publicou uma reportagem que trata
especificamente da exclusão de um medicamento para o tratamento do câncer. A
reportagem ouviu Elgi Werneck Júnior, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia
Clínica e oncologista do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), que
argumenta que a medida pode levar ao aumento dos gastos em hospitais. Werneck Júnior
argumenta também que a medida seja uma estratégia dos planos de saúde para não cobrir
o tratamento em alguns casos, de modo que os pacientes correriam o risco de ficar sem
assistência. Por fim, a reportagem ouve a advogada Palova Parreiras, da comissão de
bioética da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MG), que argumenta que o processo
de ampliação do rol de procedimentos diminui a quantidade de processos tramitando na
Justiça com pedidos pela garantia do tratamento.
Enfim, conforme demonstrado, a cobertura noticiosa tratou da própria ocorrência
da consulta, mas também tratou dos conflitos de interesses existentes na regulamentação
do rol de procedimentos a serem adotados pelos planos de saúde. Entre os concernidos
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pelas alterações propostas é notável que os consumidores de planos de saúde privados
não tenha sido ouvidos. A preferência do jornalismo por ouvir autoridades (MCCOMBS,
2009) pode ser uma das razões que explicam essa ausência.

4.3.4. Vale a pena usar o herbicida paraquate? (Anvisa)

A quarta consulta com maior participação foi novamente da Anvisa e, portanto,
da área de Saúde. Esta consulta ficou aberta por apenas um mês, entre o dia 16 de outubro
e o dia 16 de novembro de 2015, e recebeu 2.879 comentários. Neste caso também estava
em consulta a reavaliação do uso de um agrotóxico, desta vez o herbicida paraquate 136.
Foi colocado em consulta, precisamente, uma minuta da nova norma que proibia o uso
do herbicida no Brasil. O objetivo declarado da consulta foi coletar subsídios para a
decisão da Diretoria Colegiada da Agência.
Quanto a abrangência do tema, pode-se assumir que é deveras ampla, uma vez que
tratam-se de insumos usados na produção de alimentos. Os organizadores reconhecem
como públicos imediatamente interessados os consumidores de alimentos, os
trabalhadores da agricultura e os fabricantes de agrotóxicos. A motivação para participar,
contudo, é distribuída de modo desigual. Participantes que se identificaram como
“cidadão ou consumidor” enviaram 38% dos comentários, enquanto profissionais
relacionados ao tema em consulta enviaram 50,83% das contribuições. Essa última
categoria compreende engenheiro agrônomo, agricultor, produtor rural, técnico agrícola,
técnico em agropecuária, consultor de vendas, profissional autônomo, entre outros. Uma
maioria expressiva de 90,97% manifestou desacordo com a proposta, enquanto apenas
3,68% dos respondentes informaram concordar com a proposta.
Assim, como a consulta que tratou do pesticida carbofurano previamente relatada,
a Anvisa publicou dois documentos com informações sobre o tema em tela: um parecer
técnico mais robusto e uma justificativa que sumariza as informações em duas páginas.
O parecer técnico, com 124 páginas, foi feito a partir de nota técnica elaborada pela
Fiocruz e apresenta em detalhe argumentos para a proibição do paraquate. A justificativa
sintetiza em poucos parágrafos o argumento que embasou a decisão e orienta os
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interessados quanto ao processo de participação, que foi o mesmo da consulta 114
previamente relatada137.
Os comentários recebidos foram integralmente publicados em formato Excel.
Também foi publicado um relatório que sumarizava as contribuições e apresentava
números gerais do perfil dos participantes. Neste relatório é apresentado o perfil dos
participantes, se concordavam ou não com a norma proposta, bem como a expectativa de
impacto da norma em suas atividades. Esse relatório demonstra, por exemplo, que a
totalidade dos participantes que se identificaram como sendo do setor regulado são
contrários à minuta da norma posta em consulta.
A busca no Google Notícias pelos termos “Paraquat138” AND "consulta" AND
“Anvisa”, no período entre 16 de setembro de 2015 e 16 de janeiro de 2016, retornou 8
resultados. Todas as matérias foram analisadas. Das oito matérias, sete foram publicadas
pelo Canal Rural, um portal especializado em conteúdos para o campo. Entre as matérias
publicadas não há diferença considerável de abordagem. Há simplesmente uma oscilação
entre matérias que consideram os prejuízos decorrentes da eventual proibição do uso do
herbicida para a agricultura brasileira e matérias que não tratam diretamente desta
questão, mas a citam indiretamente.
A primeira matéria foi publicada no dia 21 de outubro de 2015 com o seguinte
título: “Anvisa quer banir o paraquat”. 139A matéria ouviu o pesquisador da Embrapa Soja
Fernando Adegas que demonstrou preocupação com o aumento dos custos de produção,
principalmente de grãos, uma vez que para substituir o paraquate seriam necessários um
conjunto de herbicidas. Foi citado também o relatório da Anvisa que aponta para
toxicidade do produto por via oral e dérmica. A exposição ao produto levaria ainda à
fibrose pulmonar e haveria também evidências de associação com a doença de Parkinson.
A matéria concluiu que a decisão só será tomada depois da consideração dos resultados
da consulta pública em aberto.
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No dia 4 de novembro de 2015, o Canal Rural140 publicou uma matéria
informando que a de decisão sobre o paraquate, segundo previsões da Anvisa, aconteceria
em 2016. A matéria escuta Sílvia de Oliveira Santos Cazenave, apresentada como
superintendente de toxicologia da Anvisa, que informou que a consulta tem como
propósito coletar sugestões que eventualmente podem ser comtempladas na norma. Após
a consulta, aconteceria reuniões com o Ministério da Agricultura e o Ibama para só então
a diretoria colegiada tomar uma decisão. São ouvidos também o presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de Milho, Alysson Paolinelli, e o diretor da Associação
Nacional de Defesa Vegetal, Eduardo Daher, que em resumo defenderam que o que deve
ser combatido é o uso inadequado do produto.
No dia 16 de novembro de 2015, último dia para a participação na consulta, o
Canal Rural141 publicou uma nota que trata do possível aumento do custo de produção
caso o paraquate seja banido. Foi ouvido o presidente da Associação Brasileira de
Produtores de Soja e Milho do Brasil, Almir Dalpasquale, que disse entender que a
proibição pode resultar em prejuízos na produção. O diretor-executivo da Associação
Nacional de Defesa Vegetal, Eduardo Daher, fala em uma proposta de mitigação do
parecer contrário ao produto. Por fim, é ouvido um diretor da Embrapa, John Landers,
que teme o aumento do custo de produção e, consequentemente, o aumento do custo dos
alimentos. Por fim, uma matéria publicada por O Diário142 em 22 de dezembro de 2015
aborda a preocupação de produtores rurais com os possíveis efeitos negativos da
proibição do uso do paraquate. Além disso, é citado um estudo da Embrapa que indica
grandes dificuldades para a agricultura caso a proibição ocorra.
Esta consulta é um exemplo de como temas que demandam grande conhecimento
técnico pode acabar tendo a circulação pela esfera pública restringida se algum ator
importante não fizer o trabalho de tradução e, de algum modo, dar visibilidade à consulta.
Diferente do caso previamente relatado sobre o pesticida carbofurano, em que a
apresentadora de TV Bela Gil alertou para a importância da consulta, no caso do herbicida
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paraquate apenas os atores com interesses comerciais na agricultura e a imprensa
especializada deram atenção às questões que estavam em jogo.

4.3.5 A regulamentação do Marco Civil da Internet (Ministério da Justiça)

A quinta consulta com maior número de participação foi promovida pelo
Ministério da Justiça para coletar comentários sobre a regulamentação do Marco Civil da
Internet143. A exemplo da consulta do currículo da educação básica realizada pelo MEC,
a que tratou da regulamentação do Marco Civil da Internet foi realizada em uma
plataforma projetada especialmente para isto.
Entre as cinco consultas com maior número de comentários, esta foi a única que
recebeu os comentários em um fórum, portanto com a possibilidade de troca direta de
argumentos144. A consulta foi realizada em duas fases. A primeira consulta ocorreu entre
os dias 28 de janeiro e 30 de abril de 2015 e recebeu 1.109 comentários; a segunda fase
entre os dias 27 de janeiro e 29 de fevereiro de 2016145 e recebeu 1.505 comentários. No
total, foram enviados 2.614 comentários.
Durante a primeira fase, os participantes puderam enviar comentários em quatro
frentes: neutralidade de rede, guarda de registros, privacidade na rede e outros temas e
considerações146. Cada participante pôde mandar sugestões147, que os organizadores
chamam de pauta, ou comentar as sugestões enviadas por outros (ver Figura 10).
Um relatório148 divulgado pelos organizadores dá conta que foram enviadas 68
pautas que trataram da privacidade na rede, 70 sobre registros de acesso, 98 sobre
neutralidade, e ainda 124 pautas sobre outros temas, totalizando 339 pautas, que
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receberam 1.109 comentários ao longo dos 82 dias em que a consulta esteve aberta. As
contribuições recebidas na primeira fase estão disponíveis na página da consulta, mas
interessados podem baixar em formato .csv ou .pdf.

Figura 10: Recorte da página da primeira fase da consulta sobre a regulamentação do Marco Civil da
Internet

Entre a primeira e a segunda fase, ocorreu um processo de organização das
contribuições recebidas e, a posteriori, escrita da minuta do decreto que os organizadores
chamaram de sistematização149. Neste processo, também foi possível a participação
social. Os organizadores publicaram em formato .csv todos os comentários enviados
durante a primeira fase para que terceiros pudessem ler os comentários e, a partir destes,
elaborar uma sugestão de redação para o decreto. As sugestões de sistematização enviadas
estão disponíveis para download, mas os arquivos estavam corrompidos em teste feitos
por este pesquisador.
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A segunda fase da consulta se deu a partir da minuta do decreto que viria a
regulamentar o Marco Civil da Internet150. Nesta fase foi possível comentar cada um dos
20 artigos divididos em 4 capítulos. Além dos comentários, é possível manifestar
concordância ou discordância com cada um dos comentários apresentados (ver Figura
11).

Figura 11: Recorte da página da segunda fase da consulta sobre a regulamentação do Marco Civil da
Internet

No que diz respeito às características do tema, trata-se uma questão que, de modo
geral, diz respeito a todo e qualquer cidadão brasileiro, dado que trata de direitos e
responsabilidade em ambientes online, mas de modo específico aos usuários de internet,
tanto cidadãos e governos, quanto empresas. Não obstante a abrangência ser ampla, as
nuances do tema, como os que estavam em discussão no processo de regulamentação, são
complexas e demandam alguma formação para que se tome posição de modo razoável.
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Figura 12: Recorte da página onde foi realizada a consulta sobre a regulamentação do Marco Civil da
Internet, em destaque orientações sobre procedimento para cadastro

Figura 13: Recorte de página da segunda fase da consulta sobre a regulamentação do Marco Civil da
Internet, em destaque orientações sobre como fazer comentários

Para minimizar a dificuldade epistêmica do tema, os organizadores demonstraram
preocupação em oferecer informações didáticas nas duas fases. Na primeira fase, um texto
apresentou rapidamente do que se trata no Marco Civil da Internet, destacando seu
propósito e seu processo de elaboração participativo151. Quanto às informações sobre
151
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como o proceder para participar, tanto na primeira quanto na segunda fase, um tutorial
ilustrado (ver Figura 12) foi disposto no rodapé da página inicial para explicar os passos
necessários para registrar-se na plataforma e o que era obrigatório para aqueles que
desejassem enviar contribuições. Especificamente, para participar durante a segunda fase
da consulta foi feito um tutorial ilustrado para explicar como comentar e como ver
comentários enviados por outros (ver Figura 13).
Para entender a repercussão desta consulta e as posições apresentadas na esfera da
visibilidade pública, foi feita uma busca no Google Notícias pelos termos “Marco Civil”
AND “consulta” AND “Ministério da Justiça”. Conforme padrão estabelecidos para todas
as consultas, o período da busca foi estabelecido entre um mês antes do início da primeira
fase e dois meses após o fim da segunda fase da consulta, isto é, entre 28 de dezembro de
2014 e 29 de março de 2016. A busca retornou 76 resultados, dos quais os 10 mais
relevantes foram analisados para entender os argumentos e posições com visibilidade em
torno do tema em consulta. Quatro abordagens distintas foram identificadas nas matérias:
a) notícias sobre a ocorrência da consulta (4 ocorrências); b) a democratização da
comunicação e/ou reconhecimento de direitos; c) a aplicação do Marco Civil; e d) os
conflitos com as empresas de telefonia.
O primeiro grupo de matérias, que se limitou a noticiar a ocorrência das consultas,
foi publicado por veículos públicos ou governamentais. No dia 28 de janeiro de 2015, o
Portal Brasil152 publicou notícia informando a abertura da primeira fase da consulta. O
texto é de autoria do Ministério da Justiça e informa o procedimento para participar da
consulta, inclusive informado que, junto à consulta que resultaria no decreto presidencial
de regulamentação do Marco Civil, foi aberta também uma consulta para elaboração de
um anteprojeto sobre proteção de dados pessoais. Em vídeo, o então ministro da Justiça
José Eduardo Cardozo defende a importância dessas medidas e convida os interessados a
participarem das consultas. No dia primeiro de abril de 2015, a EBC publicou uma nota
curta informando que a consulta havia sido prorrogada até o dia 30 de abril e que a Anatel
também tinha aberto uma consulta para tratar especificamente da neutralidade da rede.
No dia 23 de abril de 2015, o Portal Brasil publicou uma nota que trata do aniversário de
um ano da sanção do Marco Civil da Internet e de sua importância. Ouvido pela
reportagem, o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel
152
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Sampaio, afirma que o Marco Civil pode ser considerado uma constituição da internet,
uma vez que garante direitos fundamentais. No dia 27 de janeiro de 2016, o Portal Brasil
publicou novamente uma nota para informar a ocorrência da segunda fase da consulta.
São ouvidos os ministros das Comunicações, André Figueiredo, o ministro da Justiça,
José Eduardo Cardozo, e o ministro da Cultura, Juca Ferreira, que de modo geral elogiam
o Marco Civil da Internet.
O segundo grupo de matérias trata do que o Marco Civil representa em termos de
democratização da comunicação e o reconhecimento de direitos. O Portal Vermelho153
publicou em 16 de janeiro de 2015 uma reportagem na qual é ouvida Renata Mieli,
secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), para
tratar das questões que considera mais importantes durante o processo de regulamentação.
A entrevistada fala da preocupação de modelar o decreto de modo a evitar a necessidade
de leis, as quais teriam um difícil caminho na atual legislatura, particularmente a
regulamentação da neutralidade da rede. Em 2 de fevereiro do mesmo ano, o site da
revista Carta Capital154 publicou um artigo na seção do Intervozes155 alertando para a
existência de interesses empresariais que são contrários aos interesses dos cidadãos e
defendendo o estabelecimento de compromissos com a promoção do acesso à internet e
pela manutenção do modelo brasileiro de governança da internet.
A terceira abordagem presente nas matérias diz respeito à interpretação do Marco
Civil da Internet. O Jornal do Brasil156 publicou em 26 de novembro de 2015 uma matéria
assinada pela Agência Câmara que trata dos efeitos já verificáveis do Marco Civil. O
diretor da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Gabriel Sampaio,
afirma que o Marco Civil, mesmo sem a regulamentação, tem sido aplicado com
eficiência. A regulamentação seria necessária para tratar de alguns pontos que a própria
lei deixou a cargo do governo, e exemplo das circunstâncias em que a neutralidade da
rede pode ser quebrada. Em 6 de maio de 2015, o G1 publicou matéria157 que relata como
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um caso de publicização em massa de dados pessoais foi enquadrado pelo Ministério da
Justiça como uma violação do Marco Civil da Internet.
Por fim, o último grupo de matérias trata de conflitos com as empresas
fornecedoras de conexão. Matéria publicada em 2 de março de 2016 pelo site
especializado em tecnologia Canaltech reporta a expectativa das teles de terem
autorização para, de algum modo, discriminar os dados que transmitem. Esta posição é
defendida, na matéria, pelo sindicato patronal Sinditelebrasil. Por outro lado, é ouvida a
Associação Brasileira de Internet (Abranet) e Demi Getschko, presidente do NIC.br que
demonstram preocupação com a possibilidade de o Decreto ferir o propósito da Lei no
que diz respeito à neutralidade da rede. Esta última posição é defendida pela Netflix que
teme ser necessário pagar a telefônicas para ter o fluxo de seu conteúdo priorizado. A
Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico e a organização civil Proteste temem que, as
brechas do texto, acabem por nomear a Anatel como reguladora da qualidade da internet.
Em 20 de maio de 2015, o portal especializado em telecomunicações Tele.Síntese
publicou uma análise com praticamente o mesmo enquadramento da questão.
A presente consulta é um exemplo de como os veículos governamentais e estatais
podem ser integrados à estratégia de tornar a consulta conhecida. Enquanto os veículos
públicos e governamentais procuraram falar da ocorrência da consulta e sua importância
para os direitos dos usuários de internet no Brasil, os canais especializados trataram de
eventuais conflitos técnicos, financeiros e políticos que poderiam ser desencadeados caso
a regulamentação fosse levada a cabo tal como prevista.
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5. Conclusão
As oportunidades para a participação política em ambientes online têm se
multiplicado em grande número, ano após ano. Uma pergunta que se apresenta, então, é
quais são as circunstâncias em que as pessoas entendem que as oportunidades valem o
esforço necessário para a ação política. Por ser uma das iniciativas de participação mais
empregada pelos governos em todo o mundo, as consultas online se apresentaram como
um objeto estrategicamente oportuno para uma avaliação ampla do emprego efetivo da
internet para a participação política.
A presente pesquisa apresenta um levantamento da participação em todas as
consultas púbicas realizadas ao longo do ano 2015 no Brasil e nos Estados Unidos. O
problema central que orientou a pesquisa foi entender em quais temas e sob quais
condições as consultas públicas são usadas pela sociedade para apresentar argumentos e
preferências diante do Estado. A seguir, serão apresentados os quatro principais
resultados desta pesquisa.
Primeiro, a realização de consultas públicas é altamente desigual entre os órgãos
e as áreas de atuação destes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No Brasil foram
realizadas 481 consultas ao longo de 2015, enquanto no mesmo período este número
chega a 2.544 nos Estados Unidos. No Brasil, 31 órgãos diferentes organizaram ao menos
uma consulta ao longo de 2015, mas apenas um órgão organizou mais de 100 consultas,
outros 18 organizaram 5 consultas ou menos e 8 organizaram apenas uma consulta. Já no
caso americano, 138 órgãos organizaram ao menos uma consulta. A distribuição,
contudo, é muito desigual. Enquanto quatro órgãos organizaram mais de 100 consultas
cada ao longo do ano, 75 órgãos organizaram 5 consultas ou menos, e 32 órgãos
organizaram apenas uma consulta.
Há que se destacar a participação das agências reguladoras entre os órgãos que
organizaram mais consultas ao longo de 2015, tanto no Brasil, quanto nos Estados
Unidos. No caso brasileiro, entre os 10 órgãos que organizaram mais consultas, sete são
agências reguladoras; já nos Estados Unidos, há quatro agências reguladoras entre os 10
órgãos que organizaram mais consultas. A título ilustrativo, observemos que os dois
órgãos brasileiros que organizam mais consultas são agências reguladoras (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Energia Elétrica) e juntas
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respondem por 43,2% de todas as consultas. Nos Estados Unidos, o mesmo ocorre: duas
agências (a Environmental Protection Agency e a Federal Aviation Administration)
respondem por 39,3% de todas as consultas realizadas.
Em termos gerais, o número maior de consultas realizadas pelos Estados Unidos,
para além das características do Estado e da sociedade, indicam para a importância da
institucionalização do processo de consultas. A prática de realização de consultas na
admistração pública federal ocorre desde meados do século passado e desde 2003 existe
uma plataforma online especifica e exclusiva para a realização de consultas: a
Regulations.gov. Nesta plataforma são obrigatoriamente publicadas todas as consultas do
executivo federal, sendo possível um acompanhamento mais sistemático da produção de
normas e políticas públicas por parte da sociedade, inclusive do empregao de sistemas de
busca refinados e da existência de um serviço que dispara alertas por email levando em
conta os temas que interessam a cada usuário (BRYER, 2011; GORMLEY, 1986;
STRAUSS, 2012). O Brasil, por suz vez, apesar de uma tradição importante de consultas
presenciais em várias áreas (AVRITZER, 2012; VITALE, 2007), a realização de
consultas depende em grande parte da iniciativa de cada órgão e, uma vez que as consultas
ocorrem dispersas nos sites de cada órgão, aumenta-se o esforço necessário para que o
interessado em participar encontre a oportunidade para tanto.
Quanto a grande número de consultas realizadas pelas agências reguladoras,
possíveis explicações podem estar na história institucional, inclusive por conta da
influência do modelo americano no Brasil. As agências americanas estabeleceram uma
rotina de regulação que passa quase sempre por uma fase de consulta (GORMLEY, 1986;
STRAUSS, 2012). Sendo o desenho das agências reguladoras brasileiras inspiradas pelo
modelo americano (PÓ, ABRUCIO, 2006) é compreensível que a prática de consultas
públicas também seja robusta no contexto brasileiro, dado que se trata do proceder
rotineiro destes órgãos.
Segundo, o número de comentários enviados para as consultas varia de modo
estatisticamente significativo entre as áreas dos órgãos brasileiros. O teste estatístico não
confirmou o mesmo para os Estados Unidos, eventualmente por conta da extrema
diferença no número de comentários. Poucos casos respondem pela quase totalidade dos
comentários recebidos pelas consultas americanas.
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Os resultados apresentados no tópico 4.2.1, demostraram algumas similaridades e
diferenças entre os países, as quais podem ser resumidas em três explicações, a serem
testadas em outros contextos, para a participação em consultas online de acordo com o
tema: a) alguns temas são transnacionais (Governo e Saúde); b) outros são particulares de
um determinado contexto nacional (Educação, Justiça e Cultura para o Brasil; e Meio
Ambiente, Trabalho e Previdência Social, e Ciência, Tecnologia e Inovação para o
Estados Unidos); e c) outros ainda parecem ter lógicas próprias para o engajamento, não
importando o percentual relativo dentro do contexto nacional (Energia).
Considerando as gerações dos direitos das quais trata Bobbio (1992), pode-se
chegar a algumas observações interessantes:
1) o engajamento em torno de questões que dizem respeito aos direitos de primeira
geração pode ser considerado equivalente, em uma posição importante, no Brasil e nos
Estados Unidos, ressaltando que o engajamento na área de Justiça é mais expressivo no
Brasil;
2) o engajamento em temas que dizem respeito aos direitos sociais apresenta uma
proporção relativa semelhante entre os países, porém Educação e Saúde são mais
relevantes para o Brasil, e Trabalho e Saúde engajam mais os americanos;
3) as agendas de terceira geração demonstram capacidade de engajar um volume
expressivo de participantes nos Estados Unidos, particularmente a área de Meio
Ambiente, enquanto no Brasil é observado o engajamento em temas dessa geração em
Cultura, mas apenas como a quinta área mais importante.
O terceiro resultado aponta para influência da data de abertura ou de fechamento
das consultas no número de comentários recebidos. No caso do Brasil, verifica-se uma
correlação fraca negativa entre o número de comentários recebidos e a data de abertura
da consulta. Em outras palavras, o número de comentários tende a cair à medida em que
o ano avança, quanto mais perto do fim do ano menor o número de comentários. No caso
dos Estados Unidos, o teste de correlação indicou que o número de comentários enviados
tende a aumentar quanto mais tarde é a data de fechamento das consultas.
A participação online sofre variações ao longo do ano, dado que o engajamento
não é uma disposição constante, mas ocorre em função das discussões e dos temas que
ganham visibilidade na esfera pública, ou a depender dos interesses privados dos atores
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sociais, e de recursos como tempo e motivação. Destaque-se, porém, que nos dois casos
a correlação é fraca. Portanto, apesar de estatisticamente válido, há que se ter muita
preocupação na leitura dos dados e, sobretudo, nas generalizações a partir destes.
A análise dos gráficos da ocorrência de consultas e do envio de comentários por
mês permite afirmar que, ao longo do ano, não há uma necessária relação entre a
ocorrência de consultas e o número de comentários recebidos: a oferta não aumenta o
consumo. Para o caso brasileiro, a ocorrência de consultas (ver Gráfico 2) é quase
perfeitamente inverso ao número de comentários (ver Gráfico 7). Enquanto os
comentários aumentam no começo e no meio do ano, acontece o oposto com as consultas.
A semelhança entre os dois gráficos seria apenas o fato de o valor mais alto ter sido
verificado em dezembro. Para o contexto americano, também é notável que o número de
consultas ocorridas ao longo do ano (ver Gráfico 3) tem uma variação diferente do
número de comentários recebidos (ver Gráfico 8), apesar dos valores mais altos do ano
terem sido observados nos dois casos em julho.
Enfim, os comentários não são explicados pelo número de consultas abertas: não
é a existência de canais de participação que fazem com que as pessoas participem mais.
Podemos perceber que que pese a ocorrência de consultas variar ao longo do ano, a
variação do número de comentários é ainda maior. A oferta de consultas, a existência de
oportunidades de participação, não explica a participação que efetivamente ocorre. Não é
possível, então, trabalhar com uma compreensão de que a participação tende a aumentar
ao tempo que os órgãos públicos abrem canais para tanto. Ao que indica os dados, a
variação no volume de participação é melhor explicada pelo interesse das pessoas nas
questões em pauta.
Por fim, a quarto achado desta pesquisa aponta para a importância das notícias
sobre as consultas para a compreensão das posições dos atores, argumentos e posições
envolvidos nas consultas, particularmente daquelas alcançaram um número expressivo de
comentários e que de algum modo conseguiu atenção do jornalismo e chegou à esfera de
visibilidade pública. A incursão exploratória dos casos brasileiros tem limitações
metodólogicas, mas há uma série de evidências que ao menos indicam a relevância da
produção noticiosa que trata das consultas.
No caso da consulta sobre o currículo nacional para a educação básica promovida
pelo Ministério da Educação, a produção de notícias foi motivada sobretudo pela
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abrangência e importância do tema, mas também pela existência de uma forte posição
contrária ao texto que havia sido colocado em consulta. Há que se destacar o
envolvimento de políticos e de funcionários do alto escalão no oferecimento de
justificativas sobre as questões apresentadas pelo próprio jornalismo e por outros atores
sociais.
A ação de um ator com alta cota de visibilidade midiática, contudo, pode ter efeito
importante. O engajamento da apresentadora de TV Bela Gil na consulta sobre o
carbofurano influenciou o engajamento de pessoas interessadas e a produção de matérias
sobre a consulta. A consulta sobre o uso do herbicida paraquate é um contraexemplo da
importância de Bela Gil para a promoção da visibilidade da consulta e para a apresentação
de argumentos diferentes daqueles apresentados pelos atores com interesses econômicos
na questão. A cobertura da consulta do paraquate foi limitada a veículos especializados e
apresentou menor diversidade de posições e argumentos.
No caso da consulta para a regulamentação do Marco Civil em particular, mas de
resto em todos os casos estudados, há que se destacar a importância da produção de
notícias por sites do governo ou por empresas públicas para informar sobre a ocorrência
da consulta. É notável perceber que são raras as ocasiões em que os meios de
comunicação privados simplesmente noticiam a ocorrência de consultas. Na maior parte
das vezes, a cobertura destes veículos tem como motivo os conflitos políticos ou a atuação
de um ator com grande capital de visibilidade, para citar o caso de Bela Gil.
Não se pode afirmar, contudo, se a visibilidade midiática está positivamente
associada à participação em iniciativas online ou se, alternativamente, tanto a participação
quanto a cobertura do jornalismo são explicados pela importância do tema em tela. Há
que se investigar se, por um lado, o jornalismo influencia no reconhecimento dos temas
mais importantes (MCCOMBS, 2009) e daí a participação online, de modo que a
participação tenderia a ser maior naqueles temas que são apresentados como mais
importantes pelo jornalismo.
Por outro lado, há que se testar a hipótese, levantada por Gormley (1986), de que
a convergência do engajamento dos cidadãos e dos jornalistas é explicada pelos interesses
comuns. Não seria, assim, uma questão de a mídia influenciar a participação, mas sim de
que tanto cidadãos quanto jornalistas são motivados por questões similares. De todo
modo, há um forte indicativo de que o estudo da cobertura noticiosa, ou ao menos
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repercussão e enquadramento, pode nos ajudar a entender o engajamento em projetos de
democracia digital.
Estudos futuros, a serem levados a cabo por este pesquisador e por outros tantos
que se interessarem por esta agenda, devem estudar com mais afinco a relação entre a
participação em projetos de democracia digital, a esfera de visibilidade pública e a esfera
da discussão pública – cf. conceituação de Gomes (2008). O modelo teórico apresentado
no primeiro capítulo para descrever as relações entre as iniciativas de democracia digital
e a esfera pública (ver Diagrama 3), bem como a exploração das notícias produzidas sobre
as consultas, podem ser entendidos como um esforço inicial neste sentido.
Conforme demonstrado por esta pesquisa, a participação em iniciativas de
democracia digital é um fenômeno que apresenta grande variabilidade em função da área
– e, assim, podemos presumir em função dos atores, discursos e questões – e em função
do contexto específico, o momento, o tema, os atores. Portanto, a pesquisa precisa estar
atenta para, ao mesmo tempo, entender o fenômeno em sua dimensão sistêmica e em suas
características singulares. O desafio não é fácil, mas espera-se que a pesquisa aqui
apresentada tenha contribuído neste sentido, que é o de entender o modo como as
iniciativas de democracia digital desepenham funções nas disputas políticas que se
desenrolam entre sociedade, esfera pública e Estado.
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Anexos
A - Número de consultas por órgãos: Brasil
Órgão

Frequência

Percentual

114

23,7

Percentual
acumulado
23,7

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

94

19,5

43,2

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
SG-PR - Secretaria Geral da Presidência da República
ANP - Agência Nacional do Petróleo
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres
MS - Ministério da Saúde
ANCINE - Agência Nacional do Cinema
ANA - Agência Nacional de Águas
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento
Receita Federal
MEC - Ministério da Educação
MJ - Ministério da Justiça
MP - Ministério do Planejamento
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar
Ministério da Cultura
CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica
CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico
Open Government Partnership
Previc - Superintendência Nacional de Previdência
Complementar
CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear
Departamento de Ciência e Tecnologia - Exército
Brasileiro
Departamento-Geral do Pessoal - Exército Brasileiro
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes
ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação
MC - Ministério das Comunicações
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior
MMA - Ministério do Meio Ambiente
Total

50

10,4

53,6

36
31
25
21
20
18
9
8
8

7,5
6,4
5,2
4,4
4,2
3,7
1,9
1,7
1,7

61,1
67,6
72,8
77,1
81,3
85,0
86,9
88,6
90,2

6
5
5
5
4
3
3
2
2

1,2
1,0
1,0
1,0
,8
,6
,6
,4
,4

91,5
92,5
93,6
94,6
95,4
96,0
96,7
97,1
97,5

2
2

,4
,4

97,9
98,3

1
1

,2
,2

98,5
98,8

1
1

,2
,2

99,0
99,2

1
1
1

,2
,2
,2

99,4
99,6
99,8

1
481

,2
100,0

100,0

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária
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B - Número de consultas por órgãos: Estados Unidos
Órgão

Frequência

Percentual

EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

599

23,5

Percentual
acumulado
23,5

FAA - FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
NOAA - NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC
ADMINISTRATION
FWS - FISH AND WILDLIFE SERVICE

401

15,8

39,3

134

5,3

44,6

111

4,4

48,9

USCG - COAST GUARD

92

3,6

52,6

FCC - FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION
EERE - ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY
OFFICE
FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

90

3,5

56,1

82

3,2

59,3

72

2,8

62,1

IRS - INTERNAL REVENUE SERVICE

59

2,3

64,5

AMS - AGRICULTURAL MARKETING SERVICE

45

1,8

66,2

CMS - CENTERS FOR MEDICARE & MEDICAID SERVICES

41

1,6

67,8

NRC - NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

35

1,4

69,2

ED - DEPARTMENT OF EDUCATION

27

1,1

70,3

CPSC - CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

26

1

71,3

SEC - SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

25

1

72,3

CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION

24

0,9

73,2

FERC - FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION
APHIS - ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION
SERVICE
DARS - DEFENSE ACQUISITION REGULATIONS SYSTEM
HUD - DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN
DEVELOPMENT
VA - DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS

24

0,9

74,2

23

0,9

75,1

20

0,8

75,9

19

0,7

76,6

18

0,7

77,3

FDIC - FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
NHTSA - NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY
ADMINISTRATION
HHS - DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES

17

0,7

78

17

0,7

78,7

16

0,6

79,3

FRS - FEDERAL RESERVE SYSTEM

15

0,6

79,9

PRC - POSTAL REGULATORY COMMISSION

15

0,6

80,5

SBA - SMALL BUSINESS ADMINISTRATION

15

0,6

81,1

DOS - U.S. DEPARTMENT OF STATE

13

0,5

81,6

FAR - FEDERAL ACQUISITION REGULATION

13

0,5

82,1

OPM - OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT

13

0,5

82,6

BIS - BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY

12

0,5

83,1

CFTC - COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION

12

0,5

83,5

EBSA - EMPLOYEE BENEFITS SECURITY ADMINISTRATION

11

0,4

84

FTC - FEDERAL TRADE COMMISSION
OSM - OFFICE OF SURFACE MINING RECLAMATION AND
ENFORCEMENT
GSA - GENERAL SERVICES ADMINISTRATION

11

0,4

84,4

11

0,4

84,8

10

0,4

85,2

MSHA - MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

10

0,4

85,6

NCUA - NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
OSHA - OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
ADMINISTRATION

10

0,4

86

10

0,4

86,4
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TTB - ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU

10

0,4

86,8

FHWA - FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION

9

0,4

87,1

NPS - NATIONAL PARK SERVICE
PHMSA - PIPELINE AND HAZARDOUS MATERIALS SAFETY
ADMINISTRATION
STB - SURFACE TRANSPORTATION BOARD

9

0,4

87,5

9

0,4

87,9

9

0,4

88,2

ACF - ADMINISTRATION OF CHILDREN AND FAMILIES

8

0,3

88,5

DOD - DEPARTMENT OF DEFENSE

8

0,3

88,8

DOJ - DEPARTMENT OF JUSTICE
FFIEC - FEDERAL FINANCIAL INSTITUTIONS EXAMINATION
COUNCIL
FMCSA - FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY
ADMINISTRATION
NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE
ADMINISTRATION
BLM - BUREAU OF LAND MANAGEMENT

8

0,3

89,2

8

0,3

89,5

8

0,3

89,8

8

0,3

90,1

7

0,3

90,4

DHS - DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY

7

0,3

90,6

DOI - DEPARTMENT OF THE INTERIOR

7

0,3

90,9

FTA - FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION

7

0,3

91,2

USPS - POSTAL SERVICE
ATBCB - ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION
BARRIERS COMPLIANCE BOARD
DEA - DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION

7

0,3

91,5

6

0,2

91,7

6

0,2

91,9

DOE - DEPARTMENT OF ENERGY

6

0,2

92,2

DOL - DEPARTMENT OF LABOR

6

0,2

92,4

DOT - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

6

0,2

92,6

FS - FOREST SERVICE

6

0,2

92,9

LSC - LEGAL SERVICES CORPORATION

6

0,2

93,1

SSA - SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION

6

0,2

93,4

AID - AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT

5

0,2

93,6

BIA - BUREAU OF INDIAN AFFAIRS

5

0,2

93,8

DOC - DEPARTMENT OF COMMERCE

5

0,2

93,9

FINCEN - FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

5

0,2

94,1

FRA - FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION
FRTIB - FEDERAL RETIREMENT THRIFT INVESTMENT
BOARD
PTO - PATENT AND TRADEMARK OFFICE

5

0,2

94,3

5

0,2

94,5

5

0,2

94,7

BOP - FEDERAL PRISONS BUREAU
BSEE - BUREAU OF SAFETY AND ENVIRONMENTAL
ENFORCEMENT
CFPB - CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU

4

0,2

94,9

4

0,2

95

4

0,2

95,2

COE - CORPS OF ENGINEERS
EEOC - EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY
COMMISSION
ETA - EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION

4

0,2

95,4

4

0,2

95,5

4

0,2

95,7

FHFA - FEDERAL HOUSING FINANCE AGENCY

4

0,2

95,8

FNS - FOOD AND NUTRITION SERVICE

4

0,2

96

FSIS - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE

4

0,2

96,1

TREAS - DEPARTMENT OF THE TREASURY

4

0,2

96,3
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USDA - DEPARTMENT OF AGRICULTURE

4

0,2

96,5

WCPO - WORKERS COMPENSATION PROGRAMS OFFICE

4

0,2

96,6

FCA - FARM CREDIT ADMINISTRATION

3

0,1

96,7

FEC - FEDERAL ELECTION COMMISSION

3

0,1

96,9

FEMA - FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
GIPSA - GRAIN INSPECTION PACKERS AND STOCKYARDS
ADMINISTRATION
HRSA - HEALTH RESOURCES AND SERVICES
ADMINISTRATION
RHS - RURAL HOUSING SERVICE
ATSDR - AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE
REGISTRY
BOEM - BUREAU OF OCEAN ENERGY MANAGEMENT
CRB - COPYRIGHT ROYALTY BOARD LIBRARY OF
CONGRESS
CSOSA - COURT SERVICES AND OFFENDER SUPERVISION
AGENCY FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
EOIR - EXECUTIVE OFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW

3

0,1

97

3

0,1

97,1

3

0,1

97,2

3

0,1

97,3

2

0,1

97,4

2

0,1

97,5

2

0,1

97,6

2

0,1

97,6

2

0,1

97,7

FCIC - FEDERAL CROP INSURANCE CORPORATION
GCERC - GULF COAST ECOSYSTEM RESTORATION
COUNCIL
GEO - GOVERNMENT ETHICS OFFICE

2

0,1

97,8

2

0,1

97,9

2

0,1

98

ITC - INTERNATIONAL TRADE COMMISSION

2

0,1

98

NSF - NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

2

0,1

98,1

NTSB - NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD
OFCCP - OFFICE OF FEDERAL CONTRACT COMPLIANCE
PROGRAMS
ONRR - OFFICE OF NATURAL RESOURCES REVENUE

2

0,1

98,2

2

0,1

98,3

2

0,1

98,3

OSC - OFFICE OF SPECIAL COUNSEL

2

0,1

98,4

PBGC - PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION

2

0,1

98,5

USA - ARMY DEPARTMENT

2

0,1

98,6

USC - UNITED STATES COURTS

2

0,1

98,7

USCIS - U.S. CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES

2

0,1

98,7

ARS - AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
ATF - ALCOHOL TOBACCO FIREARMS AND EXPLOSIVES
BUREAU
CCC - COMMODITY CREDIT CORPORATION
CNCS - CORPORATION FOR NATIONAL AND COMMUNITY
SERVICE
COLC - U.S. COPYRIGHT OFFICE
CSB - CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION
BOARD
DC - DENALI COMMISSION

1

0

98,8

1

0

98,8

1

0

98,9

1

0

98,9

1

0

98,9

1

0

99

1

0

99

DNFSB - DEFENSE NUCLEAR FACILITIES SAFETY BOARD

1

0

99,1

DRBC - DELAWARE RIVER BASIN COMMISSION

1

0

99,1

EAB - BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

1

0

99,1

FAS - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE

1

0

99,2

FHFB - FEDERAL HOUSING FINANCE BOARD

1

0

99,2

FISCAL - FISCAL SERVICE

1

0

99,3

FMC - FEDERAL MARITIME COMMISSION

1

0

99,3
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HHSIG - INSPECTOR GENERAL OFFICE HEALTH AND
HUMAN SERVICES DEPARTMENT
ICEB - IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT
BUREAU
IHS - INDIAN HEALTH SERVICE

1

0

99,3

1

0

99,4

1

0

99,4

MARAD - MARITIME ADMINISTRATION
NARA - NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS
ADMINISTRATION
NCD - NATIONAL COUNCIL ON DISABILITY

1

0

99,4

1

0

99,5

1

0

99,5

NIH - NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH
NTIA - NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND
INFORMATION ADMINISTRATION
OCC - COMPTROLLER OF THE CURRENCY
ODNI - OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL
INTELLIGENCE
OFAC - OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

1

0

99,6

1

0

99,6

1

0

99,6

1

0

99,7

1

0

99,7

PC - PEACE CORPS

1

0

99,8

RRB - RAILROAD RETIREMENT BOARD

1

0

99,8

RUS - RURAL UTILITIES SERVICE

1

0

99,8

SRBC - SUSQUEHANNA RIVER BASIN COMMISSION

1

0

99,9

TRADE - TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY

1

0

99,9

USPC - PAROLE COMMISSION

1

0

100

WHD - WAGE AND HOUR DIVISION

1

0

100

2544

100

Total

C – Os órgãos brasileiros agrupados por área
Frequência
Governo: planejamento,
fiscalização e controle

SG-PR - Secretaria Geral da Presidência da
República
Receita Federal

31
6

MP - Ministério do Planejamento

5

Open Government Partnership

2

MJ - Ministério da Justiça

5

CADE - Conselho Administrativo de Defesa
Econômica
ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação

2

Educação

MEC - Ministério da Educação

5

Saúde

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Justiça

MS - Ministério da Saúde
Trabalho e Previdência Social
Indústria e Comércio

Agricultura

1

114
18

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

3

Previc - Superintendência Nacional de Previdência
Complementar
INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior
MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento

2
50
1
8
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Transporte

Energia

Meio Ambiente
Ciência, Tecnologia e Inovação
Cultura
Comunicação

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil

21

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres

20

ANTAQ - Agência Nacional de Transportes
Aquaviários
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica

4

94

ANP - Agência Nacional do Petróleo

25

1

CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear

1

ANA - Agência Nacional de Águas

8

MMA - Ministério do Meio Ambiente

1

CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
ANCINE - Agência Nacional do Cinema

2

Ministério da Cultura

3

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações
MC - Ministério das Comunicações

9
36
1

D – Os órgãos americanos agrupados por área

Governo

IRS - INTERNAL REVENUE SERVICE
SEC - SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
FDIC - FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
FRS - FEDERAL RESERVE SYSTEM
FAR - FEDERAL ACQUISITION REGULATION
OPM - OFFICE OF PERSONNEL MANAGEMENT
GSA - GENERAL SERVICES ADMINISTRATION
NCUA - NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION
TTB - ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU
FFIEC - FEDERAL FINANCIAL INSTITUTIONS EXAMINATION COUNCIL
BLM - BUREAU OF LAND MANAGEMENT
DOI - DEPARTMENT OF THE INTERIOR
FINCEN - FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK
TREAS - DEPARTMENT OF THE TREASURY
FEMA - FEDERAL EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY
GCERC - GULF COAST ECOSYSTEM RESTORATION COUNCIL
GEO - GOVERNMENT ETHICS OFFICE
ONRR - OFFICE OF NATURAL RESOURCES REVENUE
OSC - OFFICE OF SPECIAL COUNSEL
CNCS - CORPORATION FOR NATIONAL AND COMMUNITY SERVICE
CSB - CHEMICAL SAFETY AND HAZARD INVESTIGATION BOARD
DC - DENALI COMMISSION
DRBC - DELAWARE RIVER BASIN COMMISSION
FISCAL - FISCAL SERVICE
NARA - NATIONAL ARCHIVES AND RECORDS ADMINISTRATION

Frequência
59
25
17
15
13
13
10
10
10
8
7
7
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
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OCC - COMPTROLLER OF THE CURRENCY
RUS - RURAL UTILITIES SERVICE
SRBC - SUSQUEHANNA RIVER BASIN COMMISSION
Relações
Internacionais

DOS - U.S. DEPARTMENT OF STATE

Justiça

CPSC - CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION

AID - AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
ITC - INTERNATIONAL TRADE COMMISSION
USCIS - U.S. CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES
FAS - FOREIGN AGRICULTURAL SERVICE
FMC - FEDERAL MARITIME COMMISSION
PC - PEACE CORPS
DOJ - DEPARTMENT OF JUSTICE
DHS - DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY
DEA - DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION
LSC - LEGAL SERVICES CORPORATION
BIA - BUREAU OF INDIAN AFFAIRS
BOP - FEDERAL PRISONS BUREAU
CFPB - CONSUMER FINANCIAL PROTECTION BUREAU
FEC - FEDERAL ELECTION COMMISSION
CSOSA - COURT SERVICES AND OFFENDER SUPERVISION AGENCY
FOR THE DISTRICT OF COLUMBIA
EOIR - EXECUTIVE OFFICE FOR IMMIGRATION REVIEW
USC - UNITED STATES COURTS
ATF - ALCOHOL TOBACCO FIREARMS AND EXPLOSIVES BUREAU
COLC - U.S. COPYRIGHT OFFICE
ICEB - IMMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT BUREAU
NCD - NATIONAL COUNCIL ON DISABILITY
USPC - PAROLE COMMISSION

Defesa

1
1
1
13
5
2
2
1
1
1
26
8
7
6
6
5
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

USCG - COAST GUARD

92

DARS - DEFENSE ACQUISITION REGULATIONS SYSTEM
VA - DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS
DOD - DEPARTMENT OF DEFENSE
COE - CORPS OF ENGINEERS
USA - ARMY DEPARTMENT
ODNI - OFFICE OF THE DIRECTOR OF NATIONAL INTELLIGENCE
OFAC - OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL

20
18
8
4
2
1
1

Educação

ED - DEPARTMENT OF EDUCATION

27

Saúde

FDA - FOOD AND DRUG ADMINISTRATION

72

CMS - CENTERS FOR MEDICARE&MEDICAID SERVICES
CDC - CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION
HHS - DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
ACF - ADMINISTRATION OF CHILDREN AND FAMILIES
FNS - FOOD AND NUTRITION SERVICE
FSIS - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE
HRSA - HEALTH RESOURCES AND SERVICES ADMINISTRATION
ATSDR - AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY
HHSIG - INSPECTOR GENERAL OFFICE HEALTH AND HUMAN
SERVICES DEPARTMENT

41
24
16
8
4
4
3
2
1
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IHS - INDIAN HEALTH SERVICE

1

Trabalho e
Previdência Social

EBSA - EMPLOYEE BENEFITS SECURITY ADMINISTRATION

11

MSHA - MINE SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
OSHA - OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
DOL - DEPARTMENT OF LABOR
SSA - SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION
FRTIB - FEDERAL RETIREMENT THRIFT INVESTMENT BOARD
EEOC - EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION
ETA - EMPLOYMENT AND TRAINING ADMINISTRATION
WCPO - WORKERS COMPENSATION PROGRAMS OFFICE
OFCCP - OFFICE OF FEDERAL CONTRACT COMPLIANCE PROGRAMS
PBGC - PENSION BENEFIT GUARANTY CORPORATION
RRB - RAILROAD RETIREMENT BOARD
WHD - WAGE AND HOUR DIVISION

10
10
6
6
5
4
4
4
2
2
1
1

Indústria e
Comércio

SBA - SMALL BUSINESS ADMINISTRATION

15

BIS - BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY
CFTC - COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION
FTC - FEDERAL TRADE COMMISSION
DOC - DEPARTMENT OF COMMERCE
PTO - PATENT AND TRADEMARK OFFICE
CRB - COPYRIGHT ROYALTY BOARD LIBRARY OF CONGRESS
EAB - BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS
TRADE - TRADE AND DEVELOPMENT AGENCY

12
12
11
5
5
2
1
1

Agricultura

AMS - AGRICULTURAL MARKETING SERVICE

45

APHIS - ANIMAL AND PLANT HEALTH INSPECTION SERVICE
USDA - DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FCA - FARM CREDIT ADMINISTRATION
GIPSA - GRAIN INSPECTION PACKERS AND STOCKYARDS
ADMINISTRATION
FCIC - FEDERAL CROP INSURANCE CORPORATION
ARS - AGRICULTURAL RESEARCH SERVICE
CCC - COMMODITY CREDIT CORPORATION

23
4
3
3

Transporte

Energia

FAA - FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION

2
1
1
401

NHTSA - NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION
FHWA - FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION
PHMSA - PIPELINE AND HAZARDOUS MATERIALS SAFETY
ADMINISTRATION
STB - SURFACE TRANSPORTATION BOARD
FMCSA - FEDERAL MOTOR CARRIER SAFETY ADMINISTRATION
FTA - FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION
ATBCB - ARCHITECTURAL AND TRANSPORTATION BARRIERS
COMPLIANCE BOARD
DOT - DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
FRA - FEDERAL RAILROAD ADMINISTRATION
NTSB - NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD
MARAD - MARITIME ADMINISTRATION

17
9
9

EERE - ENERGY EFFICIENCY AND RENEWABLE ENERGY OFFICE

82

NRC - NUCLEAR REGULATORY COMMISSION

35

9
8
7
6
6
5
2
1
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Habitação

FERC - FEDERAL ENERGY REGULATORY COMMISSION
DOE - DEPARTMENT OF ENERGY
BOEM - BUREAU OF OCEAN ENERGY MANAGEMENT
DNFSB - DEFENSE NUCLEAR FACILITIES SAFETY BOARD

24
6
2
1

HUD - DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT

19

FHFA - FEDERAL HOUSING FINANCE AGENCY
RHS - RURAL HOUSING SERVICE
FHFB - FEDERAL HOUSING FINANCE BOARD
Meio Ambiente

Ciência, Tecnologia
e Inovação

Comunicação

4
3
1

EPA - ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY

599

FWS - FISH AND WILDLIFE SERVICE
OSM - OFFICE OF SURFACE MINING RECLAMATION AND
ENFORCEMENT
NPS - NATIONAL PARK SERVICE
FS - FOREST SERVICE
BSEE - BUREAU OF SAFETY AND ENVIRONMENTAL ENFORCEMENT

111
11

NOAA - NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC
ADMINISTRATION
NASA - NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION
NSF - NATIONAL SCIENCE FOUNDATION
NIH - NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH

134

9
6
4

8
2
1

FCC - FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION

90

PRC - POSTAL REGULATORY COMMISSION
USPS - POSTAL SERVICE
NTIA - NATIONAL TELECOMMUNICATIONS AND INFORMATION
ADMINISTRATION

15
7
1

E – Número de comentários recebidos por área de atuação do órgão promotor:
Brasil
Área de atuação do órgão promotor
Governo: planejamento, fiscalização e controle

Comentários

0

Máximo

2301

Consultas (válido)

31

Consultas (missing)

13

Média

402,19

Mediana

224,00

Desvio Padrão
Variância
Justiça

12468

Mínimo

Comentários

488,052
238195,028
3871

Mínimo

1

Máximo

2614

Consultas (válido)

5

Consultas (missing)

3
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Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Defesa

Comentários

6

Mínimo

0

Máximo

6

Consultas (válido)

2

Consultas (missing)
Média

Educação

Saúde

Indústria e Comércio

0
3,00

Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

3,00
4,243
18,000
46508

Mínimo

46508

Máximo

46508

Consultas (válido)

1

Consultas (missing)

4

Média

46508,00

Mediana

46508,00

Comentários

26289

Mínimo

0

Máximo

13114

Consultas (válido)

Trabalho e Previdência Social

774,20
242,00
1109,144
1230200,700

Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

61
74
430,97
9,00
1878,168
3527514,399
62

Mínimo

14

Máximo

48

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

2
0
31,00
31,00
24,042
578,000
73

Mínimo

15

Máximo

58

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância

2
49
36,50
36,50
30,406
924,500

229

Agricultura
Transporte

Energia

Meio Ambiente

Consultas (válido)

0

Consultas (missing)

8

Comentários
Mínimo

0

Máximo

225

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

34
12
44,29
15,50
66,966
4484,396
2225

Mínimo

0

Máximo

383

Consultas (válido)

101

Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

19
22,03
9,00
44,727
2000,549
383

Mínimo

9

Máximo

125

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Ciência, Tecnologia e Inovação

Consultas (válido)

Cultura

Consultas (missing)
Comentários

8
1
47,88
45,00
36,502
1332,411
0
2
2632

Mínimo

131

Máximo

2275

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comunicação

1506

Comentários

3
9
877,33
226,00
1211,346
1467360,333
1832

Mínimo

1

Máximo

516

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana

36
1
50,89
17,50

230
Desvio Padrão
Variância

99,868
9973,702

F – Número de comentários recebidos por área de atuação do órgão promotor:
Estados Unidos
Área de atuação do órgão promotor
Governo: planejamento, fiscalização e controle Comentários
Mínimo

0

Máximo

82074

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Relações Internacionais

Comentários

0
920,43
0,00
7128,452
50814835,012
38913
0

Máximo

27979

Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

25
0
1556,52
2,00
5853,844
34267486,843
56206

Mínimo

0

Máximo

50714

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Defesa

223

Mínimo
Consultas (válido)

Justiça

205256

Comentários

80
0
702,58
3,00
5667,699
32122816,830
2309

Mínimo

0

Máximo

912

Consultas (válido)

146

Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão

0
15,82
1,00
79,350

231
Variância
Educação

Comentários

0

Máximo

2922

Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

210,93
11,00
590,395
348565,994
130758

Máximo

30624

Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

176
0
742,94
9,00
3177,018
10093443,345
686838

Mínimo

0

Máximo

389023

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

66
0
10406,64
7,50
59520,265
3542661921,958
2591

Mínimo

0

Máximo

855

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média

Agricultura

0

0

Consultas (missing)

Indústria e Comércio

27

Mínimo
Consultas (válido)

Trabalho e Previdência Social

5695

Mínimo
Consultas (válido)

Saúde

6296,400

Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

64
0
40,48
1,00
130,228
16959,301
13445

Mínimo

0

Máximo

8853

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância

82
0
163,96
2,00
997,158
994323,616

232
Transporte

Comentários

0

Máximo

4666

Consultas (válido)
Consultas (missing)

Energia

Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

361

Consultas (válido)

150

Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

0
12,91
3,00
41,116
1690,496
2255

Mínimo

0

Máximo

1071

Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

27
0
83,52
19,00
209,418
43856,105
4511928

Mínimo

0

Máximo

1315513

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comentários

740
0
6097,20
0,00
65691,034
4315311915,697
74705

Mínimo

0

Máximo

46127

Consultas (válido)
Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão
Variância
Comunicação

20,38
1,00
222,208
49376,588
1937

Máximo

Consultas (missing)

Ciência, Tecnologia e Inovação

0

0

Consultas (válido)

Meio Ambiente

480

Mínimo

Consultas (missing)

Habitação

9784

Mínimo

145
0
515,21
3,00
4217,405
17786507,721

Comentários

8

Mínimo

0

233
Máximo

8

Consultas (válido)

113

Consultas (missing)
Média
Mediana
Desvio Padrão

0
,07
0,00
,753

Variância

,566

