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RESUMO
Este trabalho empreende uma prospecção e um mapeamento das principais experiências
de orçamentos participativos eletrônicos (e-OPs) realizadas até o ano de 2013, buscando
compreender como os e-OPs podem colaborar para as linhas de pesquisa de edemocracia, e-participação e orçamentos participativos (OPs). Neste sentido, os três
capítulos iniciais da tese buscam organizar a discussão sobre e-democracia,
apresentando os principais termos concorrentes (teledemocracia, ciberdemocracia,
governo eletrônico e governo aberto), as classificações fundamentais utilizadas (através
de modelos de democracia e dos vetores top-down ou bottom-up) e o próprio conceito.
No geral, defende-se que são necessárias classificações mais complexas e híbridas e que
a e-democracia não se pode restringir a projetos de participação e de deliberação. O
quarto e quinto capítulo apresentam a área da e-participação e buscam discutir suas
especificidades na comparação com a participação presencial, tentando apresentar e
responder as principais críticas à participação em meios digitais. O capítulo seis discute
os OPs presenciais, apresentando seu histórico, definições, benefícios e desvantagens de
sua aplicação, assim como o modo como se deu sua difusão no Brasil e no mundo.
Destaca-se como os e-OPs não receberam a mesma atenção, o que justifica a
empreitada. Grosso modo, a pesquisa se deu, basicamente, através de mecanismos de
busca tradicionais e acadêmicos e, também, de uma técnica bola de neve, que
compreendeu contatar acadêmicos, militantes, governantes e especialistas na área,
visando encontrar casos e dados dos e-OPs. Os resultados indicam que se tornarem
digitais não impactou em maior transparência dos eOPs e há pouca memória dos casos.
A pesquisa ainda indica que se trataram de 170 ocorrências no período de 2001 a 2013
realizadas em 101 localidades distintas em 23 países, sendo que a maior parte das
localidades realizou uma única inciativa. Do total, 139 foram experiências híbridas que
apresentaram fases on-line e presenciais e 24 foram exclusivamente on-line. Conclui-se
que, via de regra, ainda há pouca utilização de dispositivos digitais no geral, como o uso
de celulares, redes sociais e dados abertos. De toda sorte, as ferramentas digitais foram
usadas, primariamente, para o voto, envio de sugestões ou propostas e deliberação,
existindo poucos instrumentos ligados a engajamento, simulação de orçamento e
monitoramento. Isso demonstra que, no se refere à literatura de e-participação, a maior
parte dos eOPs se tratam de ferramentas de e-decisão (e-decision making), porém
também há um número razoável de processos baseados no envio de propostas e
sugestões on-line (e-sugestão). Conclui-se que os processos continuam apresentando
parte dos problemas tradicionais de OPs, como serem suscetíveis a mudanças políticas
locais, a participação reduzida da população e orçamentos restritos para as obras e
atividades. Logo, as ferramentas digitais podem funcionar tanto de modo a incrementar
e facilitar processos que eram apenas presenciais quanto permitir a realização de novas
formas de participação online na decisão do orçamento público, porém ainda se trata de
um momento de transição, no qual tais usos ainda são tímidos em relação aos programas
de e-democracia já realizados.
Palavras-Chave: orçamentos participativos digitais; e-democracia; democracia digital;
e-participação; deliberação online; governo eletrônico.

ABSTRACT
This thesis undertakes an exploration and mapping of the main experiments of
electronic participatory budgeting (ePBs) performed by the year 2013, seeking to
understand how e-Pbs can contribute to the research lines of e-democracy, eparticipation and traditional participatory budgeting (PBs). In this sense, the first three
chapters of the thesis seek to organize the discussion on e-democracy , presenting the
main competing terms (teledemocracy, cyberdemocracy, e-government and open
government), the most used models (models of democracy and top-down or bottom-up
vectors) and the concept itself. Overall, I argue that more complex and hybrid
classifications are required and e-democracy cannot be restricted to iniciatives of eparticipation and online deliberation. The fourth and fifth chapters present the eparticipation field and discuss the specific features of online participation in comparison
to traditional participation, trying to present and respond to the main criticisms on eparticipation. The sixth chapter discusses the traditional PBs, presenting its history,
definitions, benefits and disadvantages of their application, as well as how were their
diffusion in Brazil and worldwide. I conclude that ePBs have not received the same
attention, what justifies this work. In general terms, the research was mainly conducted
through traditional and academic search engines; however a snowball technique was
also used to contact academics, activists, government officials and experts in the field,
aiming to find cases and data about e-PB cases. The results indicate that being digital
did not impact in greater transparency from ePBs that still do not keep decent records of
the cases. The research also indicates that there were 170 occurrences in the period from
2001 to 2013 held in 101 different locations in 23 countries. Most localities held a
single initiative. From this total, 139 were hybrid experiments with online and face-toface phases and 24 were exclusively online. I conclude that there is a restricted use of
digital devices in general, such as mobile phones, social networks sites and open data.
Nevertheless, digital tools were used primarily for voting, sending suggestions or
proposals and deliberation. Hence there are few digital tools related to digital
engagement and budget simulation and monitoring. This demonstrates that, in relation
to e- participation literature, most ePBs are e-decision making tools, however there are
also a fair number of processes based on the online submission of proposals and
suggestions (e-suggestion). It is concluded that ePB processes continue to show part of
the problems of face-to-face PBs, such as being susceptible to local political changes,
the reduced participation of the population and restricted budgets for works and
activities. Therefore, digital tools and platforms can operate both in order to increase
and facilitate processes that used to be only face-to-face and also allow new forms of
online participation in the decision of the government budget. Still, the ePBs seem to be
in a transition phase in which such uses are narrow in comparison towards e-democracy
initiatives already being carried out.
Key-words: electronic participatory budgeting; e-democracy; digital democracy; eparticipation; online deliberation; e-government.
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INTRODUÇÃO
Esta tese se dedica ao estudo de experiências de orçamentos participativos
eletrônicos (e-OPs) em nível global, e, em especial, seu objetivo principal é delinear um
estado da arte das práticas de e-OPs pelo mundo, tentando evidenciar experimentos,
usos e principais práticas de modo longitudinal.
Como sabemos, o orçamento participativo (OP) foi criado na cidade de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul, em 1989 e se trata de um programa participativo dedicado à
discussão de recursos públicos, no qual os cidadãos são convidados por gestores
públicos a ajudar na priorização de tais recursos, finitos por natureza. A base deste
processo foi a participação dos cidadãos em assembleias públicas, que visavam as
deliberações e negociações dos indivíduos para a realização de projetos, atividades e
obras consideradas mais prioritárias para a cidade como um todo e também para suas
regiões específicas. Grosso modo, o OP foi aplicado com sucesso na capital gaúcha e
chamou a atenção de outros gestores públicos no Brasil, difundindo-se rapidamente pelo
país ainda na década de 90. O OP chegou a ser aplicado com relativo sucesso em
grandes cidades brasileiras, como Belo Horizonte, Campinas, Fortaleza, Recife,
Salvador e São Paulo. Reconhecido, posteriormente, como uma prática de boa
governança pela Organização das Nações Unidas (ONU), além de incentivado por
outras agências internacionais, como o Banco Mundial, o OP se difundiu pelos cinco
continentes. Esta difusão e este reconhecimento foram acompanhados por intensa
discussão e análise acadêmica, segundo a qual o Brasil passou a ser um modelo mundial
de inovação democrática por seus experimentos participativos, aqui inclusos também os
conselhos de políticas públicas, conferências nacionais e discussões de planos diretores
(e.g. PIRES, 2011).
Por sua vez, orçamentos participativos eletrônicos são experiências mais
recentes e, aparentemente, com menor difusão. Há indicativos de que as primeiras
experiências da utilização de tecnologias de comunicação e informação (TICs) em OPs
aconteceram no ano de 2001 na própria cidade de Porto Alegre e também em Ipatinga,
Minas Gerais. Por outro lado, salvando-se experiências excepcionais, os e-OPs1
1

Neste trabalho, faço a opção por e-Ops em vez de OPD (orçamento participativo digital), que é o mais
utilizado na literatura em português. Eu creio que o termo digital foi preferido em português e em outras
línguas latinas, contudo o termo “eletrônico” é o mais adotado no mundo, como é o caso na língua
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receberam pouca atenção do campo de estudos da participação política no geral e do OP
em específico.
Dada tal avaliação, esta tese visa realizar um estado da arte das práticas de e-OPs
pelo mundo. Para tanto, foi realizada uma prospecção das iniciativas de orçamento
participativo que utilizaram TICs em seus processos e também de projetos
exclusivamente on-line. Entretanto, sendo esta uma tese da área da Comunicação e
Política, o objetivo é verificar tal estado da arte a partir dos estudos da democracia
digital ou e-democracia. Dito em outras palavras, buscaremos compreender o fenômeno
das experiências de participação política, iminentemente presenciais em sua origem, que
passaram a utilizar tecnologias de comunicação e informação em seus processos ou,
alternativamente, que criaram novos processos inteiramente baseados no ambiente online. Esta análise será realizada sob a visão da e-democracia.
Notadamente, a e-democracia tem se preocupado em refletir [sobre] e analisar as
diferentes formas pelas quais os cidadãos são envolvidos e participam das tomadas de
decisão que mais lhes concernem através da utilização de tecnologias de comunicação e
informação, com destaque para a internet. Ou ainda, em formas de participação política
on-line ou e-participação. Portanto, enquanto, por um lado, reconhece-se que o OP é um
objeto intricado, permitindo inúmeros pontos de entrada (e.g. Administração Pública,
Economia, Ciência Política, Sociologia etc.), por outro lado, defende-se que uma análise
sob a ótica da e-democracia seja profícua.
Tal análise, em grande medida, se encaixa nas amplas discussões
contemporâneas a respeito do papel dos cidadãos nas instituições modernas. Na
Comunicação, por exemplo, houve grandes contendas sobre o papel da audiência, que já
foi considerada como uma massa passiva, mas que é vista, atualmente, como parte
importante da avaliação, crítica e controle dos sistemas midiáticos (BRAGA, 2012). Em
outro exemplo, o jornalismo tem discutido a respeito do papel do leitor na colaboração
das matérias. Há desde a ideia de um jornalismo hiperlocal, permitido pelos materiais
(e.g. fotos, vídeos, relatos) produzidos por indivíduos de seus locais (LEMOS, 2009),
até ideias de jornalismos mais cidadãos ou cívicos, que possuam lógicas menos
comerciais (NEWMAN, 2009).
No que tange aos aspectos políticos e democráticos, percebe-se que também
existe uma grande tendência mundial de se valorizar um papel mais ativo dos cidadãos
inglesa, que se refere aos objetos como “e-PBs” (electronic participatory budgeting). Para os fins desta
tese, entretanto, eles podem ser considerados como sinônimos.
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nos processos de políticas públicas e nas tomadas de decisão. Como já exemplificado no
caso do OP, diversas agências internacionais de grande porte, a exemplo de OECD,
ONU, Banco Mundial, Unesco, têm promovido essa participação cidadã como forma de
boa governança e para reverter o teórico baixo interesse dos indivíduos na vida política
nas sociedades contemporâneas - o que também tem sido replicado por governos em
nível nacional e, consequentemente, em seus níveis administrativos menores, como
estados e municípios.
O “teórico” citado na frase acima se justifica pelo fato de a participação cidadã
estar geralmente conectada, ou mesmo justificada, por teorias de crise, isto é, “crise das
democracias” ou “crise da representação”. Grosso modo, um grande conjunto de
pesquisadores têm continuamente verificado menor interesse dos cidadãos em tomar
parte de atividades políticas tradicionais, incluindo o ato de votar, que é voluntário na
maior parte das democracias contemporâneas. Além disso, tais pesquisas também
estariam demonstrando como os cidadãos cada vez confiam menos na política, nos
representantes políticos e nos partidos. Os cidadãos, ainda, estariam se tornando cada
vez mais individualistas e menos suscetíveis a participarem de associações em sua
comunidade ou de quaisquer formas de engajamento político ou cívico. Logo, os
cidadãos estariam demonstrando gradativamente mais apatia e cinismo em relação ao
sistema político formal e, também aos outros indivíduos. Ademais, há também relatos
sobre uma desconfortável autonomia do sistema político formal com relação aos seus
soberanos, vulgo, os cidadãos que elegeram seus representantes. Este gap ou lacuna
entre cidadãos e representantes políticos estaria, nesta lógica, em expansão, o que
poderia culminar em níveis excessivamente baixos de cultura política e de confiança nas
instituições democráticas, podendo, por sua vez, culminar na ruína das democracias
contemporâneas (cf. DALTON, 2008; NYE, ZELIKOW, KING, 1997; PUTNAM,
2000).
Entretanto, não se acredita que as democracias estejam em crise ou mesmo que a
representação política o esteja. Como já disse Gomes (2007), nunca houve tantos
regimes democráticos na história da humanidade e nunca estiveram os ideais
democráticos tão difundidos e aceitos por todo o planeta. Como Bobbio (1997), Gomes
(2007) acredita na democracia como sendo um sistema de inconformados ou ainda um
sistema em constante crise (e não uma recém-descoberta crise das últimas décadas).
Bobbio (1997) nos lembra de que as sociedades estão em constante evolução,
necessitando discutir sobre mudanças nas leis e na moral, continuamente, para tratar,
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por exemplo, sobre as minorias políticas, que eram ignoradas em sociedades anteriores
(e.g. negros, mulheres, pessoas com deficiência) ou que simplesmente não estavam nos
radares das discussões políticas (e.g. homossexuais). A questão é que a democracia é
um barco que já zarpou e não pode parar. Logo, todos os “consertos e manutenções”
precisam ser realizados com a embarcação em movimento. Portanto, a democracia é um
projeto em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento e parte de sua vantagem está
em exatamente nunca ser concluído. Sempre haverá pontos a serem melhorados.
Além de tudo isto, diversos autores relatam que não existe exatamente um menor
interesse em política, mas, sim, em atividades políticas tradicionais. Mudanças culturais
nas sociedades contemporâneas tiveram forte impacto nisso, uma vez que, por exemplo,
um cidadão não precisa mais participar da comunidade ou de partidos políticos para se
informar sobre a política local, já que as mídias massivas e o jornalismo comercial
agora fazem esta mediação (GOMES, 2004; MAIA, 2010). Da mesma forma, se
determinadas atividades políticas formais, como votar, declinaram na última década, por
outro lado tivemos um grande avanço de outras atividades políticas mais informais,
como o apoio a entidades de lobby (e.g. Greenpeace), nas quais os indivíduos podem
realizar apoios indiretos (i.e. financeiro) ou ainda de atividades políticas efêmeras
(como manifestações e demonstrações públicas presenciais e on-line). Para Norris
(2010), não se trata de termos cidadãos mais apáticos ou cínicos, mas, sim, cidadãos
críticos (critical citizens) em relação aos resultados de seus governantes e governos, o
que se justifica por uma miríade de fatores, tais como maiores níveis educacionais e
informacionais, assim como maiores aspirações democráticas e da performance dos
governos.
Tendo isto em vista, a participação dos cidadãos não deve ser justificada como um
remédio para tais crises. A participação cidadã está na base da arquitetura democrática.
Mesmo Schumpter (1961) e Sartori (1994), ao defenderem que os cidadãos eram
incapazes de participar de maneira qualificada, admitiram que, ao menos no momento
eleitoral, alguma participação do demos é necessária para garantir as democracias. Não
é preciso, porém, apelar para as teorias da democracia participativa. Como um conjunto
de autores já evidenciou (e.g. HELD, 2006; NOBRE, 2004; GOMES, 2007, 2011), os
regimes democráticos modernos são baseados na ideia de igualdade política e liberdade.
Aqui, a ideia principal é que o Estado deva garantir o direito de os cidadãos serem
deixados em paz para que possam buscar seus objetivos pessoais. Isso quer dizer,
seguindo o princípio da autonomia política de Held, que “eles devem ser capazes de
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participar em um processo de debate e deliberação, aberto para todos em uma base livre
e igualitária, sobre questões que preocupam a todos” (HELD, 2006, p. 264, tradução
nossa)2.
Afinal, como define Gomes (2007, 2011), a democracia é baseada na soberania
popular, o que significa que os indivíduos cederam o governo para seus líderes eleitos
por um tempo determinado, garantindo-lhes poder e legitimidade para administrar o
Estado; entretanto, isso não significa que renunciaram a tomar parte de todas as decisões
e, principalmente, de serem considerados nas decisões tomadas no cotidiano. Os
indivíduos podem ter elegido os representantes, porém, desejam que suas vontades
sejam consideradas e almejam, eventualmente, tomar parte dessas decisões, fazer valerse. Para Habermas (1997) e Cohen (1998), considerar os cidadãos é uma parte
fundamental nas democracias de modo a garantir a legitimidade das decisões políticas
tomadas.
Isso não implica dizer que precisamos de participação em todos os lugares e em
todos os momentos (PATEMAN, 2012) ou ainda que a participação deva ser
incentivada em detrimento de outros valores democráticos (cf. GOMES, 2011). Quer
dizer, contudo, que a participação é um direito democrático, uma das bases da soberania
popular sobre a qual os regimes democráticos se apoiam e um valor necessário para as
constantes melhorias e inovações destes regimes.
Nesta linha, se tomarmos a ideia de Gomes e Bobbio da barca que não para em
função de manutenções, devemos admitir que diversas ações precisam ser tomadas para
garantir que a mesma siga no rumo adequado. A constituição, um Estado de Direito, os
pesos e contramedidas dos três poderes, a accountability3 horizontal entre instituições
formais e a transparência das ações tomadas pelos representantes são alguns dos vários
elementos que buscam garantir a estabilidade dos regimes democráticos e a coibição de
abusos; assim, também deve ser a participação política, que servirá para orientar as
decisões e caminhos tomados pelos governos. Esta “orientação” pode ser de forma

2

No original: “The idea that people should be free and equal in the determination of the conditions of
their own lives means that they should be able to participate in a process of debate and deliberation, open
to all on a free and equal basis, about matters of pressing public concern”.
3
Conforme a explicação de Schedler (1999), a accountability assume duas explicações, no geral. Aqui,
refiro-me à primeira, a horizontal que é baseada em arranjos institucional que garantam que haja “checks
and balances” de diferentes instâncias do poder por outras instituições do próprio Estado. É importante,
neste sentido, que uma instituição possa aplicar sanções a outra para que a accountability ocorra. Todavia,
no restante da tese, vou me referir a accountability conforme o segundo sentido destacado por Schedler,
isto é, enquanto answerability, enquanto uma requisição ou constrangimento que leva agentes do governo
a se justificarem perante outras instituições ou perante aos cidadãos.
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colaborativa ou assumir, em outras ocasiões, um caráter conflitivo, no qual os cidadãos
resistem a decisões políticas tomadas por seus representantes e tentam constrangê-los
para mudá-las ou para aprovar outras medidas em específico.
Como sabemos, há formas mais diretas e indiretas de participação política que
assumem maior ou menor influência sobre estas decisões (e.g. MARQUES, 2008;
TEORELL, 2006), porém, todas devem fazer parte deste sistema que busca garantir que
a soberania popular continue vigente e vibrante nas democracias modernas. Como
afirma Norris, cidadãos críticos são uma parte importante para garantir que os governos
continuem abraçando princípios democráticos:
Cidadãos críticos podem, portanto, ser uma força positiva para reforma no
mundo, alimentando demandas populares para estados com baixos níveis de
direitos humanos abracem princípios democráticos de maneira mais
completa. Um nível de ceticismo sobre a confiabilidade de autoridades
governamentais é saudável para a democracia; afinal, a teoria política liberal
clássica foi fundada na necessidade de constante vigilância cidadão sobre os
potenciais abusos de poder pelo Estado (NORRIS, 2010, p. 245, tradução
nossa)4.

Este pensamento também implica em considerarmos que uma democracia forte,
robusta, estável e capaz de se adaptar às necessidades de seus soberanos é um regime
em que existem constantes experimentações e inovações democráticas. Penso aqui em
programas, projetos, iniciativas e processos que possam permitir aos cidadãos e
representantes da esfera política formal um maior contato entre si para que possam
compartilhar informações e discutir, deliberar ou mesmo entrar em conflito sobre as
decisões a serem tomadas, de modo que um número maior de perspectivas esteja sendo
considerado, como é o caso de minipúblicos, instituições participativas e iniciativas de
democracia digital (COLEMAN, BLUMLER, 2009; FUNG, 2004; GOMES, 2007,
2011; GOODIN, DRYZEK, 2006; SANTOS, AVRITZER, 2003; SMITH, 2009).
Exatamente no mesmo esteio das grandes discussões sobre um papel mais ativo dos
cidadãos nas instituições modernas, estão as inúmeras discussões sobre como as
“novas” tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem ajudar e influenciar
tais processos participativos, como o exemplo do jornalismo on-line participativo
supracitado acima, e as diferentes possibilidades de participar em comentários e edições
de conteúdos on-line ou ligados às mídias massivas (e.g. DELWICHE, HENDERSON,
4

No original: “Critical citizens may thereby be a positive force for reform in the world, fueling popular
demands that states with poor human rights records come to embrace democratic principle more fully. A
degree of skepticism about the trustworthiness of government authorities is healthy for democracy; after
all, classical liberal political theory was founded on the need for citizen vigilance about the potential
abuse of power by the state”.
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2010; LEMOS, LÉVY, 2010). No que tange à participação política democrática, de
modo geral, tais tecnologias digitais tenderiam a diminuir os custos usualmente
associados à participação política por tornarem a atividade mais conveniente em termos
temporais e geográficos, além, claro, das ferramentas digitais permitirem que os meios
digitais sejam o próprio lócus de novas atividades participativas.
Uma considerável parte destas reflexões e estudos está sendo empreendida pelo
campo da e-democracia no geral e pela linha da e-participação em específico. Em
especial, nos interessa a recente perspectiva que busca analisar iniciativas de
democracia digital5. Acredita-se que os e-OPs representem projetos híbridos entre
orçamentos participativos presenciais e iniciativas de e-democracia, sendo que nosso
foco será compreender tais objetos à luz da perspectiva da democracia digital.
Dito isso, a pergunta de pesquisa que guia esta tese é: qual o estado da arte de
iniciativas, experiências e práticas de e-OPs em nível mundial? Portanto, o objetivo
principal deste trabalho é levantar e mapear as diferentes práticas de e-OPs já realizadas,
sem considerar quaisquer limitações temporais e geográficas. A realização deste estado
da arte significa compreender os pontos principais de tais práticas, a saber: quando?,
onde?, como? e por quê?. Em relação às teorias participacionistas, isso quer dizer
responder aos três pontos chave: quem participa, como participa e com que impactos
(FUNG, 2006).
Buscando-se ampliar a generalização dos resultados, o primeiro objetivo secundário
da pesquisa é compreender como tais iniciativas se encaixam nas principais atividades
de e-participação (apresentadas no capítulo 4). E com base nos dados levantados e
resultados encontrados, o segundo objetivo secundário é compreender como o estado da
arte dos orçamentos participativos eletrônicos pode contribuir para o campo da edemocracia e também dos estudos de orçamentos participativos tradicionais. Como se
desconhece outra prospecção de e-OPs desta natureza, optou-se por não utilizar
hipóteses na pesquisa.
Como dito, há um número razoável de pesquisas que buscam compreender como se
deu a propagação de orçamentos participativos pelo mundo (e.g. SINTOMER et al,
2010), os impactos diversos da reprodução de tal iniciativa em diferentes contextos
(BAIOCCHI, GANUZA, 2012; PATEMAN, 2012; WAMPLER, 2012) e alguns
5

“Iniciativas são 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).
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esforços em mapear os e-OPs em nível nacional, como é caso do Brasil (e.g. Best et al,
2010) e Alemanha (e.g. RUESCH,WAGNER, 2013). Portanto, a principal justificativa
deste estudo está na carência de estudos mais detidos sobre as diferentes formas,
aplicações e experiências de orçamentos participativos digitais pelo mundo. Assim,
espera-se oferecer uma contribuição concisa, que possa ser considerada um ponto de
partida para a melhor compreensão do fenômeno de utilização de TICs por processos de
OPs6. Além disso, como dito acima, outra contribuição que este trabalho busca oferecer
é uma reflexão inicial sobre o possível papel dos e-OPs para o campo da e-democracia
e, especialmente, para a e-participação.
Finalmente, uma última justificativa para esta tese, está em mapear e apresentar tais
campos teóricos. Apesar de existirem esforços similares anteriores (e.g. BRAGATTO,
2008; NEVES, 2007; MARQUES, 2004, 2008; SILVA, 2009), este trabalho busca
atualizar as recentes discussões acerca da democracia digital e apresentar de modo mais
amplo o campo da e-participação, algo que ainda foi pouco explorado na literatura
brasileira (ALMADA, 2013; CARREIRO, 2012). Além da elucidação que se espera por
tal mapa desses campos, esta obra oferece classificações teóricas alternativas àquelas
geralmente adotadas nos estudos de e-democracia, conforme relatado abaixo.
Este trabalho apresenta duas particularidades em sua organização. Primeiramente,
optei por abrir com a apresentação do fenômeno, isto é, uma breve apresentação das
principais experiências de e-OPs realizadas no Brasil e, em seguida, uma revisão da
literatura mais pertinente, que busca discutir o fenômeno em inúmeros países. Esta
“inversão” do padrão geralmente adotado por teses se justifica pela tentativa de se
compreender o fenômeno dos e-OPS a partir das premissas da e-democracia e da eparticipação. Em segundo lugar, esta tese se encontra dividida por partes e não,
unicamente, por capítulos. Esta divisão busca, unicamente, tornar a pesquisa mais
palatável e didática ao leitor, evitando mais subtópicos. Além disso, as três partes
componentes da tese representam os três pontos principais a serem abordados.
Dessa forma, a primeira parte da tese centra-se na definição do conceito de edemocracia, reconhecendo a sua trajetória e complexidade, além dos imbróglios trazidos
pela imprecisão de diversos autores para diferenciá-la de termos concorrentes. Nesse
6

Apesar de não realizarem prospecções, como a aqui proposta, deve-se reconhecer os trabalhos de Tiago
Peixoto (PEIXOTO, 2009, 2012) e Giovanni Allegretti (ALLEGRETTI, 2012; CUNHA, ALLEGRETTI,
MATIAS, 2011; SPADA, ALLEGRETTI, 2013) em realçar as experiências mais exitosas e mais
problemáticas em inúmeros países, assim como teceram as primeiras ponderações na combinação entre
OPs e tecnologias de comunicação e informação.
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sentido, o primeiro capítulo busca exatamente apresentar os quatro termos mais
diretamente

relacionados

à

democracia

digital,

a

saber:

teledemocracia,

ciberdemocracia, governo eletrônico e governo aberto. Dedicando uma seção a cada um
destes conceitos, o primeiro capítulo se preocupa em evidenciar que os dois primeiros
termos estão ligados à própria trajetória da e-democracia, enquanto que os outros dois se
tornaram termos similares e concorrentes simultaneamente. Em cada tópico, são
brevemente apresentados e discutidos os conceitos e suas histórias, assim como os
principais pontos de proximidade com a democracia digital, nos quais se tenta refletir
sobre os possíveis motivos para a dificuldade de separação entre os termos.
O segundo capítulo expande a discussão a respeito da e-democracia, apresentando as
duas principais formas de classificação aplicadas aos seus diferentes estudos e reflexões.
A primeira, inspirada nos trabalhos de David Held (1987, 2006), propõe a organização
do campo através de modelos de democracia. Ou seja, reconhecendo-se que não há
“uma” forma de democracia digital, mas ênfases em diferentes valores democráticos,
atores e instituições políticas (GOMES, 2007), diversos autores propõem a organização
do campo através dos modelos realçados por Held. Seguindo a indicação de Van Jan
Dijk (1996), optou-se por realizar tal classificação a partir do sistema democrático
(representativo ou direto) e dos três aspectos primordiais de quaisquer regimes
democráticos, a saber: como se dá a difusão da informação política, a discussão pública
entre os atores envolvidos e como as decisões são tomadas. Baseado nas principais
classificações da área, são apresentados oito modelos: “democracia direta”, “democracia
liberal”, “e-transparência”, “cultura livre, aberta e libertária”, “comunitário”,
“contrapúblico”,

“deliberativo”,

“democracia

(semi)direta,

forte,

radical

ou

participativa”.
A

segunda

classificação

é

significativamente

menos

extensa

e

busca,

essencialmente, compreender o vetor do fenômeno analisado. O primeiro advém do
Estado em direção à esfera civil, logo se centra nas ações das instituições políticas
formais (i.e. governos, partidos etc.) que visam o fomento de valores democráticos,
como liberdade, igualdade, accountability, representação, entre outros, pelo uso de
instrumentos digitais de transparência, deliberação e participação. Observa-se que tais
usos tendem a gerar maiores impactos nas decisões políticas e no sistema político
formal de maneira ampla, porém, acabam sendo menos inovadores e incapazes de
refletir toda a complexidade existente na esfera civil. Logo, o segundo vetor busca
verificar o sentido exatamente oposto, realçando as atividades de e-democracia iniciadas
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e mantidas por indivíduos e organizações da esfera civil. No geral, avalia-se que se trata
de práticas mais inovadoras, livres, flexíveis e capazes de abarcar temas e questões mais
amplos, que podem, inclusive, apresentar um caráter menos formal em seus objetivos;
entretanto, implica também em efemeridade e em menor conexão com o centro das
decisões políticas (COLEMAN, BLUMLER, 2009).
Por fim, o capítulo 2 se preocupa em fazer propostas sobre tais classificações do
campo. Primeiramente, propõe-se que as análises e considerações sejam menos rígidas,
compreendendo-se que cada modelo ou vetor proposto é insuficiente para explicar os
fenômenos e objetos analisados. Portanto, existem ganhos em realizar pesquisas que
considerem os pontos mais profícuos de diferentes modelos, buscando-se superar suas
limitações.
Além disso, é sugerido que o vetor de análise das iniciativas seja pertinente como
forma de classificação, mas que não restrinja os objetos. Em outras palavras, ao
contrário do que é frequentemente propagado, o vetor dos objetos não deveria ser dado
a priori, mas ser verificado de acordo com o contexto e características da iniciativa
analisada. Logo, propõe-se uma classificação que combine modelos e vetores de edemocracia, que seja mais atenta aos diferentes valores democráticos promovidos (ou
não) pelos objetos em análise. Em segundo lugar, o capítulo 2 é encerrado com uma
proposta alternativa para a classificação do campo da e-democracia, que não é baseada
em modelos, valores ou vetores. Tal proposta é construída com base na trajetória das
pesquisas e nas ponderações sobre a e-democracia. Discorrendo sobre cinco fases
principais, esta classificação busca identificar preocupações e temas recorrentes da
pesquisa ao longo de suas duas décadas de existência. Ao evidenciar que o último
momento remete-se, diretamente, àqueles iniciais, reflete-se sobre a possibilidade da edemocracia ser baseada em ciclos repetitivos e são apresentados aqui argumentos pelos
quais se acredita que este não seja o caso.
Desta forma, inicia-se a segunda parte da tese, que é dedicada à discussão da eparticipação. Neste sentido, o quarto capítulo abre a contenda propondo uma divisão
entre os estudos de participação política on-line culturalista e o campo da eparticipação, que recebeu maior ênfase na Europa. Defende-se que o primeiro busca
verificar o impacto das novas tecnologias de comunicação e informação nas atividades
políticas tradicionalmente relacionadas à participação política, no qual se reflete se tais
tecnologias têm efeito de mobilização nos cidadãos ou se são apenas normalizadas pelos
atores políticos tradicionais (MARQUES, 2008; WRIGHT, 2006).
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O segundo campo, no qual esta tese busca se inserir, é aquele centrado nos estudos
sobre iniciativas de participação política que utilizam as TICs em seus
desenvolvimentos,. Com base em amplas revisões de literatura realizadas por outros
autores sobre a e-participação (e.g. SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; MEDAGLIA, 2011), o
capítulo propõe apresentar os principais componentes de verificação dos estudos, a
saber: atores envolvidos, atividades políticas de e-participação, contexto, design das
tecnologias, e efeitos e avaliações da área, o que será vital, posteriormente, para a
compreensão de como os e-OPs podem contribuir para estas áreas de pesquisa.
Neste sentido, o quinto capítulo se dedica à discussão da participação política online em comparação à presencial. Enquanto se reconhece que a dicotomia “on-line” vs.
“off-line” é falsa e enfatiza uma divisão entre dois mundos que, na prática, não existe, o
capítulo busca distinguir as especificidades da participação política via ferramentas
digitais. Em seguida, afirma-se que a e-participação tem dado pouca ênfase às
polêmicas que podem surgir em processos que utilizem simultaneamente fases on-line e
presencial. Com tal análise como premissa, são apresentadas as principais críticas dos
defensores da participação presencial à sua contraparte on-line e, num segundo
momento, com base em estudos sobre internet e sobre e-democracia, tenta-se responder
tais apreciações. Por fim, o capítulo é encerrado com uma reflexão, com ênfase
pragmática, sobre o uso de métodos combinados, que tenta apontar dificuldades e
problemas advindos de tais combinações, assim como possíveis benefícios.
Inicia-se a terceira parte desta tese, que efetivamente busca discutir sobre eorçamentos participativos. Para tanto, primeiramente reflete-se sobre sua versão
presencial e sua trajetória de difusão. Nesse sentido, o sexto capítulo busca sintetizar
três pontos chave para a compreensão dos OPs. Inicialmente, apresenta-se brevemente o
histórico da criação dos OPs no Brasil e um pouco do contexto que levou a seu sucesso.
Em segundo lugar, são apresentadas as principais definições sobre o OP e levantadas os
principais benefícios e também as críticas primordiais ao modelo e à sua execução.
Finalmente, o capítulo se detém a apresentar as principais formas de propagação do
orçamento participativo pelo mundo.
O sétimo capítulo, efetivamente, se dedica a examinar o fenômeno das práticas de eorçamento participativo pelo mundo. Tal estado da arte é desenhado através de uma
prospecção que buscou não ter limites temporais ou geográficos, ou seja, todo e
qualquer caso de OP que apresentasse algum uso de tecnologias digitais como forma de
e-participação deveria ser incluído. O capítulo se detém inicialmente na apresentação da
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metodologia para tal levantamento, que recorreu basicamente a duas técnicas. A
primeira foi respaldada por uma ampla pesquisa de termos chave, em diversas línguas,
em mecanismos de busca na internet e em indexadores acadêmicos. Portanto, tanto
relatórios, artigos e livros acadêmicos foram considerados quanto os relatos em blogs,
notícias em jornais on-line e fontes informais, assim como, evidentemente, os próprios
websites das iniciativas e de seus promotores. Em segundo lugar, foi utilizada uma
técnica de amostra por “bola de neve” (snowball sample), que objetivou encontrar
pesquisadores, militantes e especialistas em orçamentos participativos e indicações
sobre todas as ações e atividades que pudessem ser relacionadas a e-OPs. Com base nos
resultados de ambas as técnicas, buscou-se preencher um banco que contivesse os
principais dados sobre tais iniciativas, como, por exemplo, ano, local, país, orçamento,
número de participantes, ferramentas empregadas e a função das ferramentas digitais.
Em um segundo momento, ainda no sétimo capítulo, são apresentados os
resultados dessa prospecção. É evidenciado que foram encontradas 170 ocorrências de
e-OPs pelo mundo entre 2001 e 2013, as quais foram realizadas em 101 localidades
distintas. Há uma tendência evidente de crescimento de e-OPs na análise longitudinal,
que ainda demonstrou que a maior parte das ocorrências se refere a eventos mistos (online e presencial); à opção por seleção voluntária; pouco uso de tecnologias diferentes
da internet (celulares, aplicativos, redes sociais e dados abertos); e bastante dedicação à
mitigação da exclusão digital durante o processo. Ademais, a pesquisa também
demonstrou que a maior parte dos e-OPs são baseados em ferramentas de voto e de
envio de propostas, o que também tendeu a uma classificação dos e-OPs
majoritariamente por ferramentas de tomada de decisão on-line e de consulta on-line.
Apresentados os resultados, o oitavo capítulo propõe ampliar a discussão para os
campos mais correlacionados. Em primeiro lugar, são ponderadas as consequências dos
resultados para os estudos sobre orçamentos participativos, especialmente como as
tecnologias devem ser vistas em tais processos e os ganhos que os e-OPs podem
oferecer a tais práticas. Em segundo lugar, tenta-se compreender o lugar dos e-OPs no
campo da e-participação. Foi verificado que a maior parte dos e-OPs efetivamente lidam
com as tomadas de decisão, mas uma parte considerável está baseada num projeto de
envio ativo de solicitações pelos cidadãos a seus governantes, o que nos leva a uma
defesa desta categoria de “e-solicitação”. Por último, são avaliadas algumas das
implicações desta pesquisa para os estudos de e-democracia. Ressalta-se como e-OPs
apresentam características de experiências mais “reais” e práticas que aquelas
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geralmente retratadas pela literatura. Ademais, o fato de serem geralmente empoderadas
e lidarem com questões práticas do cotidiano (i.e. como investir o orçamento de sua
cidade em sua localidade), as iniciativas trazem outras visões ainda pouco exploradas
pela e-democracia. Argumenta-se, ao final, que uma troca de conhecimento entre as
duas pesquisas seria profícua.
Por fim, a conclusão reapresenta os principais achados e resultados da tese e busca
localizar tais resultados para as discussões sobre o papel mais ativo dos cidadãos e a
relação das tecnologias de comunicação e informação neste cenário.
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APRESENTAÇÃO
O fenômeno de E-OPs no Brasil

Surpreendentemente, existem poucos esforços para a definição do que é um
orçamento participativo digital, eletrônico ou on-line. Geralmente apenas se diz que se
trata de um OP que utiliza, de alguma forma, TICs em seu processo. Fica evidente que
os autores, porém, fazem referência a duas possibilidades: 1) OPs claramente
presenciais que utilizam TICs para incremento da participação presencial, ou que
apresentam etapas on-line durante as diferentes fases do processo participativo ou de
monitoramento; 2) OPs exclusivamente digitais, geralmente baseados na internet, nos
quais os participantes poderão, grosso modo, ou fazer sugestões sobre obras e
realizações a serem consideradas pelos governantes ou, mais frequentemente, votar de
forma eletrônica nas obras ou projetos a serem realizados.
Apesar de o orçamento participativo (OP) ter sido criado em 1989 em Porto
Alegre (Brasil), as primeiras experiências reais com TICs começaram apenas nos anos
2000. Porto Alegre e a pequena cidade de Ipatinga (Minas Gerais, Brasil) foram as
primeiras a realizar tentativas em 2001. Em ambas, este primeiro passo significou,
basicamente, a possibilidade de o cidadão enviar on-line sugestões de projetos para o
OP presencial. Todavia, os dois casos foram bastante díspares entre si. No caso de Porto
Alegre, a nova opção pode ser considerada um fracasso, pois o número de contribuições
caiu vertiginosamente ano a ano e a nova possibilidade foi extinta. Em resumo, grande
parte das demandas digitais não se enquadrava no tipo de obras realizadas pelo OP ou,
ainda, no padrão exigido pela prefeitura. Assim, mais de 70% delas não chegou às
assembleias regionais (PORRAS, 2004). Desta forma, grande parte das indicações
realizadas pela internet era devolvida ao usuário para revisão e muitas acabavam não
sendo enviadas novamente. O número de sugestões foi de 600 em 2001, caiu para 193
no ano seguinte e depois para 100, em 2003 (PESSI, 2003).
Por outro lado, a possibilidade foi bem utilizada e bem aceita em Ipatinga. No
ano de 2001, a rede mundial de computadores passou a ser utilizada para a indicação
das prioridades a serem votadas no OP, ou seja, as indicações enviadas via internet
seriam votadas no processo presencial. O site reforçava a importância de se comparecer
às assembleias para defender suas propostas, mas as sugestões on-line eram avaliadas da

30

mesma forma que aquelas sugeridas nos encontros presenciais. Em 2001, houve um
aumento de 44,6% no número de indicações de obras (17% das sugestões foram
enviadas on-line). Em 2002, o aumento foi de 166% - das 1.927 indicações, 70%
ocorreram pelo site e, em 2003, das mais de 4.300 sugestões, 96% foram enviadas por
plataforma on-line (FARIA, PRADO, 2003).
Apesar de seu tamanho reduzido (ou talvez por conta dele), a pequena cidade de
Ipatinga iria protagonizar provavelmente uma das experiências brasileiras mais notáveis
a respeito de engajamento multicanal. Em 2005, foi testado um piloto de mobilização
multicanal em quatro das nove regiões da cidade, buscando usar ferramentas eletrônicas
e off-line para maior mobilização. Em resumo, três ações foram realizadas: a criação de
um telefone gratuito disponível para o cidadão ligar e especificar suas preferências em
relação ao orçamento municipal; o envio de 2.950 SMS como forma de mobilização da
população e a utilização de ligações eletrônicas, utilizando a voz do prefeito à época,
que convidava os cidadãos a participarem das assembleias do OP. Das 30.817 ligações
realizadas com tal intuito, 29.811 foram ouvidas até o fim pelos cidadãos.
A avaliação realizada pelo Electronic Democracy Center (OLIVEIRA, VAZ,
CARTY, 2004; SAMPAIO, PEIXOTO, 2013) demonstra que, nas regiões onde não foi
implementado o piloto, houve um decréscimo da participação em 16,1% e nas regiões
participantes se registrou um incremento na participação de 14,7%. Além disso, 48,2%
dos integrantes das assembleias presenciais afirmaram que indicaram obras públicas
através da internet ou do telefone gratuito. E, finalmente, mais de 50% dos participantes
dessas assembleias afirmaram que receber o telefonema com a mensagem do prefeito
foi o principal meio de comunicação motivacional para o comparecimento às reuniões.
O ano de 2006 marca o início do primeiro orçamento participativo
exclusivamente digital no Brasil. A prefeitura de Belo Horizonte – na qual o OP existe
desde 1993 – decide testar a realização de um OP totalmente on-line, denominado
Orçamento Participativo Digital (OPD). Com alguma inspiração no modelo presencial
da cidade, o OPD é criado com características regionais, mas buscando superar algumas
limitações deste modelo. Segundo a coordenadora do OP na capital mineira, Verônica
Campos, e o então prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, o OPD surgiu
especialmente para tentar incluir públicos que estiveram pouco presentes no OP
presencial (em especial os jovens e a classe média) e levar o participante a não pensar
exclusivamente em questões locais, mas também nos problemas e dilemas que afetam a
cidade como um todo (FERREIRA, 2012; LANA, 2011). Assim, o OPD foi criado
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pensando em tais questões. Buscando evitar constrangimentos e problemas com a
mobilização já alcançada no OP presencial, o OPD foi um processo completamente à
parte de sua versão presencial, contando, inclusive, com um orçamento próprio de R$
20 milhões a serem distribuídos entre as obras aprovados (ABREU, 2012; NABUCO et
al, 2009).
Dessa forma, o OPD 2006 foi organizado de modo regionalizado como sua
contraparte presencial, mas permitindo votos em todas as regiões da cidade
(diferentemente do presencial), além de ter sido totalmente realizado através da internet.
Assim, o cidadão foi capaz de escolher nove (uma por regional administrativa
municipal) dentre 36 obras. Estas foram pré-escolhidas pela prefeitura com base em
indicações da Comforça7 em diversas temáticas (e.g. educação, saúde, cultura, lazer e
infraestrutura). O participante precisava apenas de seu título de eleitor (cadastrado em
Belo Horizonte) e do acesso à internet para votar. Era possível computar até nove votos
(um por regional), todavia, votar em mais de uma obra não era obrigatório. O período de
votação compreendeu 42 dias. Apesar de sua natureza excessivamente plebiscitária, o
OP foi considerado um grande sucesso, uma vez que 172.938 cidadãos belohorizontinos participaram do processo, o que significa mais de 10% do número de
eleitores da capital mineira. Apenas para efeitos comparativos, o OP presencial da
cidade (que foi mantido conforme seu formato original) obteve 38.302 participantes no
biênio 2005-2006, logo, o OP digital obteve quase cinco vezes mais participantes que
sua contraparte presencial (FERREIRA, 2012; PEIXOTO, 2008; SAMPAIO, 2010).
Os casos de Ipatinga e, principalmente, de Belo Horizonte se tornaram
exemplares para outras iniciativas. Diversas prefeituras e governantes buscaram se
informar acerca destes exemplos, com o objetivo de replicar as práticas em seus
municípios, como foi o caso de La Plata, na Argentina, e Recife, no Brasil.
Em 2007, Recife adicionou uma etapa eletrônica ao seu processo de OP. Após a
escolha presencial das obras, a serem realizadas através das assembleias públicas, os
cidadãos poderiam votar para priorizá-las. Esse voto se daria tanto por urnas eletrônicas
que foram tornadas disponíveis em diversos pontos públicos da cidade quanto através
da internet. Apesar de se restringir a esta etapa, o OP de Recife passou a ser reconhecido
como um exemplo de e-voto (BEST et al, 2010), uma vez que a participação online
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A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da Execução do Orçamento Participativo - Comforça, é
eleita no Fórum Regional de Prioridades Orçamentárias
para acompanhar a execução dos
empreendimentos do Orçamento Participativo de Belo Horizonte.

32

passou a crescer consideravelmente a cada ano. Em 2008, a soma de votos realizados
pela internet e pelas urnas eletrônicas superou o número de participantes presenciais de
todas as fases anteriores, situação que se manteve até 2012 (FERREIRA, 2012). O
processo, entretanto, foi interrompido em 2013 devido a mudanças na gestão da
prefeitura.
Em 2008, a prefeitura de Belo Horizonte realizou a segunda edição do OPD com
diversas mudanças. Desta vez, foram apenas cinco obras a serem votadas e apenas a
mais votada seria realizada, sendo todas ligadas à infraestrutura viária, com vistas a
melhorar o trânsito na capital. O orçamento foi ampliado para R$ 45 milhões. Além de
inovações técnicas diversas no website, a principal mudança foi a possibilidade de se
votar gratuitamente por telefone. Novamente, o número de participantes foi
consideravelmente alto. Dessa vez, 124.320 cidadãos votaram no OP digital de Belo
Horizonte - mais que o triplo, em comparação aos 34.693 que participaram
presencialmente no OP tradicional da cidade (ABREU, 2012; FERREIRA, 2012;
PEIXOTO, 2009). Por outro lado, o processo foi marcado por denúncias de fraude, uma
vez que se comprovou ser fácil votar em nome de outros indivíduos, já que apenas o
número do título de eleitor era necessário. O Ministério Público entrou com uma
denúncia contra o processo e só não o impugnou por um acordo com a prefeitura que a
próxima edição teria mais etapas de segurança (COLEMAN, SAMPAIO, 2014).
Outro exemplo eminente, no período, foi registrado no governo do Rio Grande
do Sul. O estado já apresentava uma consulta popular sobre o orçamento desde 20038,
mas, desde 2011, este processo passou a se assemelhar a um orçamento participativo no
nível estadual, como já fora tentado anteriormente (FARIA, 2007). Em seu primeiro
ano, o processo representou a aprovação de propostas para serem incluídas no PPA9 do
governo estadual, enquanto nos anos seguintes as propostas seriam incluídas nas leis
orçamentárias anuais (LOAs)10. Semelhante ao processo de Recife, todos os
procedimentos são basicamente presenciais e semelhantes aos OPs no Brasil, porém o
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Para mais informações sobre este processo: http://www.consultapopular.rs.gov.br/. Acesso em 29 Nov.
2013.
9
O Plano Plurianual, no Brasil, – previsto no artigo 165 da Constituição Federal, e regulamentado pelo
Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998 1 é um plano de médio prazo, que estabelece as Diretrizes,
Objetivos e Metas a serem seguidos pelo Governo Federal, Estadual ou Municipal ao longo de um
período de quatro anos. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_Plurianual. Acesso em 20 Jan. 2014.
10
A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas
e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o Orçamento deve ser
votado e aprovado até o final de cada ano (também chamado sessão legislativa).
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_or%C3%A7ament%C3%A1ria_anual. Acesso em 20 Jan. 2014.
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processo orçamentário gaúcho permite ao cidadão efetivamente decidir as prioridades
do orçamento e mesmo a realização de obras específicas através da internet (a votação
também ocorre presencialmente). Também como no caso de Recife, o exemplo do Rio
Grande do Sul demonstra estabilidade ao longo dos anos. O número de participantes
total é bastante elevado estando na faixa de um milhão, o que representa em torno de
15% do eleitorado gaúcho e, dentre estes, a participação online tem oscilado na faixa
entre 100 e 150 mil participantes11. Segundo Goldfrank (2013), entretanto, este não
seria um grande exemplo de e-participação, uma vez que a participação presencial subiu
significativamente

no

processo,

enquanto

a

participação

online

variou

consideravelmente.
Também em 2011 ocorreu o PPA Participativo do Espírito Santo, que, como o
caso do Rio Grande do Sul, também apresentou um caráter misto com fases presenciais
e on-line, mas com um grande diferencial: a fase on-line ocorreu anteriormente à
presencial. Ademais, no caso do Espírito Santo, o processo participativo on-line era
mais deliberativo por natureza, uma vez que foi baseado em fóruns digitais, nos quais os
cidadãos deveriam apresentar, debater, apoiar ou refutar propostas. Aquelas com mais
avaliações positivas alcançariam as assembleias presenciais do PPA. Dessa maneira,
955 cidadãos se cadastraram no site da iniciativa12 e juntos debateram 444 propostas
que foram encaminhadas às próximas fases do processo participativo, o qual contou
com dez assembleias presenciais com mais de 10 mil participantes (SANTOS, 2013).
A terceira edição do OPD ocorreu apenas em 2011 e com um agravante: a obra
aprovada na edição de 2008 ainda não havia sido iniciada, pois fora incorporada pelo
Governo Federal, que atrasou seu início. O orçamento foi semelhante ao de 2008 e girou
em torno de R$ 45 milhões. A terceira edição também teve como marca a primeira
utilização mais séria das redes sociais no OPD, uma vez que era possível “curtir” cada
página pelo Facebook ou enviar seu link por um tweet. O processo de votação foi
semelhante àquele de 2006, havendo quatro projetos por regional (36 ao todo) e nove
seriam escolhidos pelo voto. Em função do acordo anterior feito com o Ministério
Público, diversas medidas foram tomadas para tornar o processo mais seguro, como a
necessidade de dois documentos para votar, de um endereço de e-mail para sua
confirmação e a instalação de um software de segurança antes do voto. Dada a quebra
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Para mais informações, verificar o site da experiência: http://www.portaldaparticipacao.rs.gov.br/.
Acesso em 15 Dezembro de 2013.
12
http://www.ppaonline.es.gov.br/. Acesso em 3 de Janeiro de 2014.
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de confiança com os participantes (pela obra não realizada), as dificuldades extras para
se votar, a não elevação do orçamento, a diminuição da campanha de divulgação e o
próprio esgotamento do processo levaram o OPD 2011 a conhecer sua primeira falha
no alcance a um grande número de participantes: apenas 25.378 indivíduos votaram (o
que significa uma queda de quase cem mil participantes), número menor que os 25.871
participantes do OP presencial (ABREU, 2012; COLEMAN, SAMPAIO, 2014;
FERREIRA, 2012).
Enquanto isso, em 2012, o OP de Porto Alegre também se renovou através das
TICs. Através de um aplicativo para dispositivos móveis, as assembleias presenciais
passaram a ser transmitidas on-line; foram lançados perfis do OP nas redes sociais
Facebook e Twitter; e o Observatório de Porto Alegre (uma iniciativa de transparência e
de avaliação da gestão municipal) passou a exibir dados relacionados aos orçamentos
participativos13. Por último, foi incluída uma enquete digital sobre as prioridades, dentre
outros os temas que compõem o OP da cidade, porém, ela possuiu caráter
exclusivamente consultivo. Dessa maneira, o OP de Porto Alegre passou a utilizar as
TICs não para incrementar a participação, mas para a transparência dos processos
participativos e de seus resultados14. É importante notar que a internet já estava sendo
utilizada para incrementar a transparência no processo do OP de Porto Alegre (BEST et
al, 2010; MATHEUS et al, 2010; SAMPAIO, ROBALLO, 2010), porém, aqui se
destacaram os incrementos recentes no processo.
Finalmente, em 2013, mesmo diante do cenário já descrito, uma quarta edição do
OPD foi realizada em 2013. O orçamento foi levemente incrementado para R$ 50
milhões e o processo seguiu os mesmos padrões de segurança adotados na edição de
2011. A maior novidade foi o lançamento de um aplicativo (app) para dispositivos
móveis, o que permitia ao cidadão votar nas opções. Mudando novamente seu formato,
o OPD 2013 apresentou apenas três opções e uma única seria eleita. Foram elas:
ampliação da instalação de câmaras de segurança em pontos inseguros da cidade,
construção de Espaço Multiuso para Eventos Culturais, Esportivos e de Lazer, e
Urbanização e Revitalização de Espaços Públicos (que foi a mais votada). Ao fim,
apenas 8.900 cidadãos participaram do OPD 2013, revelando o esgotamento do modelo.
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http://www.observapoa.com.br/. Acesso em 29 Nov. 2013.
Mais a respeito no site do OP: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=82. Acesso
em 29 Nov. 2013.
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O ano de 2013 também marcou diversos experimentos de TICs em outros OPs,
inclusive em cidades menores, como foi o caso de Caruaru (PE), Canoas (RS), Vitória
da Conquista (BA), sendo quase todos baseados na possibilidade de votação online,
como o OPD.

Breve resumo do anterior estado da arte dos e-OPs

Durante a prospecção que será explicada no capítulo metodológico, foram
levantados os principais artigos (brasileiros e internacionais) a lidarem com a questão
dos orçamentos participativos eletrônicos ou e-OPs. Apesar das primeiras iniciativas
terem sido realizadas em 2001, ao que tudo indica, a discussão só se tornou mais
relevante a partir de 2007, após a realização do OP digital de Belo Horizonte e de
algumas experiências na Europa, especialmente na Alemanha. A literatura sobre e-OPs
tem apresentado três linhas principais: 1) avaliação de OPs presenciais e algum destaque
às inovações acarretadas pelos usos das TICs; 2) discussão sobre como desenhar
adequadamente ferramentas que possam ser utilizadas em OPs; 3) ponderações sobre
como a inclusão das TICs impacta nos OPs.
No primeiro sentido, encontram-se a maior parte dos artigos. Pesquisadores,
praticantes e governos avaliam os OPs presenciais e na descrição ou análise do
processo, menciona-se o fato de que alguma tecnologia nova foi testada ou incluída. Em
resumo, é, basicamente, a linha de pesquisa dos OPs tradicionais, que traz ponderações
iniciais sobre vantagens e impactos das ferramentas eletrônicas nos OPs. No Brasil,
algumas das primeiras avaliações sobre os processos de Ipatinga e Porto Alegre e a
possibilidade do envio de sugestões online caberiam nesta categoria (e.g. FARIA,
PRADO, 2003; PESSI, 2003; PORRAS, 2004), mas também há avaliações
internacionais desta natureza (STYLIANI, 2010; PERUZZOTTI, MAGNELLI,
PEIXOTO, 2011).
Boa parte da literatura alemã sobre OPs também poderia se encaixar nesta
primeira linha, todavia, em uma lógica um pouco distinta. No caso alemão, é notável
que a maior parte dos OPs exibe uma fase online (RUESCH, WARGNER, 2012), então,
neste contexto, faz pouco sentido diferenciar OPs de e-OPs. Franzke (2010), por
exemplo, reforça a importância do uso de várias formas de comunicação em processos
multicanais, que incluam reuniões presenciais, canais de entrada convencionais (como
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carta), questionários por telefone e as possibilidades de e-participação. O autor defende
que justamente para alcançar mais participação, um maior número de canais para
comunicar e alcançar os diferentes públicos é necessário; então, a internet não poderia
ser excluída desta estratégia. Enfatizando a plataforma, Scherer e Wimmer (2012)
defendem que o processo deve ser multicanal, mas que todas as contribuições devem ser
centralizadas na plataforma web, ou seja, contribuições escritas ou adquiridas em
reuniões presenciais deveriam ser replicadas online pela equipe do OP, uma vez que
elas podem ser avaliadas, comentadas e classificadas (rated) online.
Nitzsche, Pistoia, Elsäßer (2012), por sua vez, reconhecem que as tecnologias
eletrônicas são apenas fases dos OPs alemães, que são, via de regra, presenciais. A
internet é vista como um canal adicional de comunicação. Por outro lado, ao estudar
cerca de 40 casos alemães, eles detectam níveis razoáveis de uso de ferramentas web 2.0
nos processos e de algum nível de e-participação. Portanto, a interação entre cidadãos e
membros da administração pode ser melhorada, assim como o uso de redes sociais e de
opções online mais personalizadas para os indivíduos. Ao contrário das expectativas
(i.e. uso de TICs impacta em aumento dos participantes), eles concluem, há um baixo
número de usuários das ferramentas online.
Ao avaliar os casos mais bem sucedidos do país, Luehrs e Heaven (2013)
denotam como as ferramentas online podem ser facilmente aplicadas a cada fase de um
processo de OP. As principais vantagens de realizar um e-OP estaria em menor custo,
conveniência para participar, resultados agregados para os gestores, apresentação de
informação interativa e clara e a possibilidade de existir um ponto central de
informação. Logo, concluem que estes “OPs modernos” podem ajudar a aumentar a
transparência e a vontade dos cidadãos de fazerem mais demandas aos servidores
públicos sem grandes conflitos, mas se incentivando uma compreensão mútua e um
ethos de cooperação na forma de direcionar tais temas na sociedade.
Finalmente, a pesquisa de Ruesch, Wagner (2013) avalia todos os OPs em
funcionamento na Alemanha. No que tange aos aspectos online, as autoras concluem
que a internet é o principal canal de participação das experiências alemãs, uma vez que
17 são totalmente online, 43 tem a internet como canal principal, 17 são vistos como
processos presenciais que utilizam a internet como canal secundário e 16 foram
classificados como multicanais (p. 10). Para as autoras, isso se deve aos objetivos
principais das práticas alemãs, que estão em informar os cidadãos do orçamento e das
práticas do executivo municipal e de colher informações e opiniões (feedback) sobre as
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questões e decisões locais, ou seja, são processos consultivos (SINTOMER et al, 2010).
As autoras acreditam que a participação online facilite a deliberação online, pois as
propostas podem ser submetidas e avaliadas online. Por outro lado, reconhecem que os
processos digitais podem ser manipulados pela influência de grupos de lobby e o fato de
a internet ainda não permitir uma participação ampla de todos os setores da sociedade, o
que reafirma a importância dos processos multicanais adotados no país.
Na linha da reflexão sobre o desenho das ferramentas digitais, percebe-se que há
um grupo consolidado de pesquisadores espanhóis. Baseados em teorias de decisão em
grupo e de negociação, os autores já apresentaram vários artigos refletindo sobre como
tais ferramentas deveriam ser desenhadas, suas funções, possibilidades e formas para
aplicá-las em exemplos reais. Grosso modo, tais estudos buscaram realçar os pontos
principais de um OP presencial e, em seguida, ponderar sobre como as tecnologias
podem ajudar nestas tarefas e, por último, apresentar suas sugestões tecnológicas. Em
resumo, tal linha de estudo divide o OP em: processos de amostragem (i.e. caso não se
opte por um OP aberto), estruturação do problema, debate, refinamento das
preferências, negociação, voto e decisão final (em caso de empates ou outros
problemas) (ALFARO et al., 2010; INSUA, RIOS, 2006; ROSE,RIOS, LIPPA, 2010).
Com menor ênfase na questão da negociação e da decisão de grupos e maior atenção
aos aspectos técnicos, também se percebem outros autores que buscam apresentar
ferramentas que permitam aumentar a participação, a disponibilidade de informações e
de material de consulta para o OP, o monitoramento social, a transparência do processo
e dos dados, o processo deliberativo, através de ferramentas e espaços online que
permitam a conversação entre os participantes e o processo final de voto
(GARCIA, PINTO, FERRAZ, 2005; GARCIA, VIVACQUA, TAVARES, 2010;
HEIDELBERGER, 2009; SOUZA, MACIEL, 2008).
Neste sentido, Miori e Russo (2011) desejam tratar do desenho das ferramentas
online dos e-OPs, porém adaptadas para as necessidades dos OPs presenciais. Para os
autores, um e-OP é, simplesmente, um OP que utiliza TICs em seu processo. Os e-OPs
permitem que vários interessados (stakeholders) participem no governo através das
tecnologias da internet. O processo de e-OP potencialmente permite superar alguns
limites do OP tradicional. Logo, pode garantir maior acesso à informação em inúmeros
formatos (vídeos, blogs etc.). O e-OP envolve grupos de pessoas que normalmente não
participariam em OPs tradicionais, como jovens, indivíduos sem tempo suficiente e
habitantes de regiões rurais. A participação online pode também ser uma fonte valiosa
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de informação para o setor público, uma vez que a esta modalidade gera traços das
escolhas dos atores que participaram. Os autores ainda reforçam como as tecnologias
podem ser usadas para fomentar a deliberação e tornar os processos orçamentários mais
transparentes. Os e-OPs, entretanto, apresentam alguns riscos na opinião dos autores,
uma vez que eles garantem acesso preferencial a alguns grupos em detrimento de outros
(i.e. exclusão digital). Logo, tais processos digitais podem ser manipulados por elites
políticas, extremistas ou usuários sofisticados de tecnologia. Os autores ainda acreditam
que as tecnologias em e-OPs geralmente não promovem os OPs como um todo, então
eles defendem a necessidade dos instrumentos digitais serem apenas suporte para o
processo presencial, porém de modo a gerar sinergias entre os dois procedimentos.
Na terceira linha identificada, Peixoto (2008) foi um dos primeiros a refletir
sobre e-OPs e e-democracia. O autor acredita que os projetos de e-democracia tendem a
funcionar melhor em nível local exatamente como acontece com OPs, o que justificaria
uma aproximação entre os dois objetos. Analisando o OP digital de Belo Horizonte de
2006, Peixoto defende que a iniciativa foi criada 1) para aumentar participação no OP
presencial, que estava se tornando restrita a grupos muito específicos na sociedade, 2)
como forma de inovação do processo como um todo e 3) para apresentar a possibilidade
de os cidadãos decidirem acerca de obras públicas mais relevantes e de maior impacto
na cidade como um todo. Neste sentido, tentando-se oferecer uma alternativa ao OP
tradicional, que tende a ser, demasiadamente, baseado em questões locais.
Peixoto (2008, 2009) afirma que os principais fatores de sucesso estão na
combinação entre inovações na tecnologia e em questões das escolhas do desenho
institucional. Dito de outra forma, Peixoto acredita que a internet tende a reduzir o custo
para participar do OP, porém reforça a importância de outros fatores para o substantivo
resultado, como o maior tempo para votar, ampla disponibilidade de pontos públicos de
votação, alta relevância e valor das obras (i.e. cada obra do OPD era significativamente
maior que as obras normais do OP presencial), além da forte campanha de divulgação,
que enfatizava a novidade do processo. Por último, destaca-se o voto vinculativo, que
tende a demonstrar o empoderamento direto e real da participação das pessoas. Porém,
ele ressalta que os cidadãos não puderam escolher as obras que foram votadas e que os
cidadãos ainda tenderam a votar em obras mais próximas de suas regiões, o que indica
que não houve superação do pensamento local. Finalmente, Peixoto critica o fato de OP
digital e presencial não apresentarem mais pontos de conexão que possam reforçar e
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incrementar ambos os processos, assim como trazer mais participantes novos do digital
para o presencial.
Por sua vez, realizando a primeira análise de vários e-OPs no Brasil, Vaz (2008)
também apresenta uma das reflexões iniciais sobre a consequência da introdução das
TICs em OPs presenciais. Ele já aponta como houve um receio nos participantes do OP
de Ipatinga sobre a possibilidade de o OP digital substituir o presencial, porém destaca
como houve alguma mobilização presencial para influenciar os resultados da versão
digital em Belo Horizonte. Ele apresenta três formas pelas quais a internet poderia
incrementar o OP. A primeira seria na forma de atrair novos participantes, porém Vaz
acredita que isso não acontecerá pela simples inclusão das ferramentas digitais, uma vez
que a participação está geralmente ligada à mobilização de grupos e associações da
sociedade civil. Em segundo lugar, seria a possibilidade de os cidadãos monitorarem
online os OPs. Ele denota o potencial de tais práticas tornarem os governos mais
abertos, mas não vê evidências disso nos e-OPs realizados no Brasil. Em terceiro lugar,
se o e-OP poderia mudar as relações de poder entre governo e sociedade civil.
Apesar de ver alguns ganhos, Vaz crê que ainda não se possa pensar em
mudanças estruturais. De forma pragmática, ele acredita que há vantagens para os
cidadãos e para os governos. Para os cidadãos, a internet providencia formas mais fáceis
de tomar parte das decisões e de apresentar propostas. As tecnologias oferecem novos
espaços para pessoas ordinárias não envolvidas em organizações ou movimentos
sociais. Logo, para Vaz (2008), o OP digital poderia alcançar audiências mais amplas,
incluindo tanto os que não podem participar das assembleias por dificuldades de tempo
quanto aqueles que não teriam interesse em participar das assembleias presenciais, mas
poderiam optar por participar online.
Por sua vez, o uso da internet em OPs pode garantir maior eficiência para os
governos, que poderão ser uma ferramenta de custo moderado para interagir com um
número muito maior de cidadãos que seria possível através de assembleias presenciais.
Além disso, os governos podem realizar esta participação ampliada sem perder o
controle das interações e sem o estresse das fortes críticas que podem ser realizadas em
assembleias presenciais. Ao fim, Vaz (2008) reflete sobre alguns dos impactos dos eOPs, como o receio de líderes da sociedade civil que possuem considerável influência
nos OPs tradicionais perderem seu domínio sobre o processo. Ele ainda reflete como
isso está ligado a um uso ainda incipiente da internet pelos cidadãos e pelos próprios
governos. Logo, quando este uso aumentar para níveis mais significativos, líderes da
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sociedade civil e gestores públicos poderão passar a considerar o ambiente online
igualmente relevante ao OP presencial.
Em uma reflexão posterior, Vaz, em companhia de Best e equipe (BEST et al.,
2010), propõe uma nova análise dos casos brasileiros. Desta vez, eles expõem os três
principais usos da internet em e-OPs brasileiro, a saber: para coletar propostas (e.g.
Ipatinga), para votação online (e.g. Recife e Belo Horizonte) e para monitoramento do
processo (e.g. Porto Alegre). Há, também, uma reflexão mais otimista de Best e
colaboradores que, em todos estes casos, a internet propiciou um aumento da
participação em termos numéricos. Voltando à análise de OPs digitais x presenciais, os
autores acreditam que a maior dificuldade da versão online está na promoção de debates
qualificados online. Citando o exemplo de Belo Horizonte, eles lembram como não é
possível efetivamente debater a escolha das obras que seguem para votação. Os autores
repetem as conclusões pragmáticas de Vaz (2008) sobre os benefícios para cidadãos e
governos, porém acrescentam que até o momento o OP digital não foi capaz de
substituir os benefícios de sua versão presencial ou mesmo de criar alianças e laços em
longo prazo, o que implica que o OP digital deveria funcionar para apoiar o presencial.
Como Peixoto (2008, 2009), eles acreditam que exista um “trade off” entre a
deliberação qualificada presencial e uma participação online ampliada e que é desafio
dos governos pensar em mais formas de interação entre os dois modos.
Nesse ínterim, a PB Unit, no Reino Unido, lançou um manual tratando de suas
próprias reflexões acerca de e-participatory budgeting process, isto é, e-OPs (THE PB
UNIT, 2009). Eles acreditam que os principais ganhos estejam na transparência e na
coesão da comunidade. No primeiro, eles destacam como a informação online pode
incrementar a transparência. Ferramentas de simulação de orçamento também podem
facilitar maior compreensão de orçamentos e de processos de OPs. Em relação à coesão
da comunidade, o relatório destaca como um OP presencial busca fomentar o
conhecimento sobre os vizinhos e de sua comunidade e o engajamento em atividades
locais. Como a participação online, segundo tal relato, é muito mais individualista e o
engajamento mais opcional, uma solução seria integrar os processos (online e
presencial) para se atingir mais benefícios. Desta forma, e-OPs são mais aconselháveis
para engajar aqueles que geralmente não participam ativamente de atividades políticas
tradicionais, como os jovens. Porém se reconhece que novos projetos podem ser criados
para manter o engajamento e o planejamento para além do dia da decisão dos OPs
presenciais, afinal a internet permite o compartilhamento fácil e rápido de informação.
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Ressalta-se ainda que as tecnologias não são neutras e que podem alterar os equilíbrios
de poder, mas não em favor daqueles setores mais carentes e necessitados, pois a
exclusão digital ainda é uma realidade no país.
Em pesquisa anterior, Sampaio (2010), os esforços foram concentrados em
verificar o potencial deliberativo dos espaços online tornados disponíveis no OP Digital
de Belo Horizonte em 2008. O autor realizou uma pesquisa de deliberação online em
tais fóruns digitais e concluiu que se tratou de um espaço de conversação bastante
democrática, especialmente nos quesitos de respeito e justificação. Houve também
conversas sobre temas sensíveis, como a exclusão digital, que permitiram trocas
bastante qualificadas entre seus participantes. Em um momento posterior, Sampaio
(2011) destacou o desenho institucional do OPD de 2008 através de critérios
desenhados por Fung (2006). O autor conclui que, apesar da exclusão digital, houve um
razoável número de votos oriundos de regiões carentes da cidade. Em relação à eparticipação, o autor conclui que as ferramentas interativas e dialógicas foram pouco
incentivadas pela prefeitura da cidade, que, na prática, só se centrou no e-voto. Por
último, Sampaio (2011) propõe pensarmos o empoderamento de duas formas diferentes.
A inicial e mais clássica está no voto final e vinculante do OPD, que é algo raro na edemocracia e mesmo em instituições participativas presenciais. Por outro lado, o autor
destaca que não houve empoderamento para os cidadãos influenciarem o processo
participativo em si. Além do aprimoramento da experiência, Sampaio reforça a
importância do OPD como instrumento de valorização do cidadão atomizado, que não
está (e não deseja estar) envolvido em organizações da sociedade civil.
Por sua vez, Abreu (2012) analisa as três experiências de OPD em Belo
Horizonte. Ao compará-los com o processo presencial na cidade, ele conclui que o OPD
tem grande foco no voto, evidenciando seu caráter contido e menos político em termos
de desenho institucional, o que reforçaria uma lógica elitista e procedimentalista. Por
outro lado, Abreu ressalta como o OP digital envolve cidadãos de todas as realidades e
classes sociais, enquanto sua versão presencial conta com indivíduos e discursos mais
homogêneos. O autor também destaca que houve alguns casos de mobilização
presencial para afetar o OP digital, logo que algumas capacidades limitadas do e-OP
podem ser contornadas pelo interesse e ação de cidadãos mobilizados. Ao fim, o autor
conclui que o OPD não exibe os atributos principais de um OP, nomeadamente, a
inversão de prioridades, a autorregulação soberana do processo e os elementos de
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participação local (i.e. assembleias) com métodos de representação; logo, o OPD
vagamente poderia ser considerado um verdadeiro OP.
Ferreira (2012) realiza uma análise comparativa entre o OPD de Belo Horizonte
e o OP de Recife, que apresenta uma etapa online. Em sua opinião, e-OPs “são
institutos participativos que resultam do uso das NTICs nos processos de deliberação
pública” (p. 83-84), o que lhes confere um caráter de inovação democrática nas áreas de
gestão participativa, e-democracy e deliberação pública online. Ao lidar com o OP
digital de BH, ele conclui de modo similar a Sampaio (2010) e Abreu (2012), que tal
experiência permitiu níveis adequados de deliberação online, ampliou a participação
política, porém apresenta restrições na sua capacidade de decidir as obras que seguirão
para votação e em, efetivamente, utilizar as deliberações online para a melhoria do
processo. Por sua vez, ao analisar o processo de Recife, Ferreira salientou a ausência de
mecanismos digitais de deliberação e comunicação, o que dificultou a ampliação do
debate público para a internet. Diante desta situação, Ferreira colheu inúmeras
entrevistas com líderes comunitários, que demonstraram grande insatisfação com as
etapas online. Estes relatos demonstraram um grande temor sob a possibilidade de a
internet desmotivar a participação política dos cidadãos já mobilizados no OP presencial
e a possibilidade de outros grupos com maior poder aquisitivo inverter através da
votação online as decisões tomadas nas assembleias presenciais. Ferreira, entretanto,
apresenta os números que demonstram que nenhum desses medos efetivamente esteve
presente nos OPs realizados. Por outro lado, destacou como houve mobilização
presencial de líderes comunitários e grupos organizados para mobilizarem aqueles que
não participaram presencialmente a votarem na etapa online do OP da cidade.
Por sua vez, Cunha, Allegretti, Matias (2011) é um dos primeiros trabalhos a
efetivamente tratar dos dilemas das tecnologias digitais serem aplicadas aos processos
presenciais. Eles ressaltam diversos motivos para o temor ou receio do uso de novas
tecnologias. Por exemplo, estas tecnologias são consideradas frias, enquanto OPs são
geralmente pensados para reforçar laços sociais e relações entre os residentes locais e
entre estes e os administradores locais. Estes espaços presenciais seriam considerados
“calorosos” (warm) e facilitariam a construção de uma pedagogia social e uma
solidariedade negociada. Neste padrão de pensamento, os autores afirmam que as
tecnologias de informação e comunicação têm sido usadas de forma subordinada ou
secundária, estando sob o controle de encontros presenciais. Os autores evidenciam
como isso provavelmente se deve ao medo de gerações ainda não totalmente
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acostumadas com as novas tecnologias, algo que poderá mudar em algum tempo, e
citam os exemplos de alguns OPs suecos, voltados aos jovens, que já são centrados nas
novas tecnologias. Tentando ilustrar outras possibilidades, os autores ainda citam os
exemplos de Lisboa e Belo Horizonte, onde OPs exclusivamente online foram capazes
de gerar movimentos para a aprovação de diversas obras. Os autores afirmam então que,
para garantir uma participação cidadã mais ampla, é necessária a abertura de variadas e
amplas formas de acesso, o que inclui a compreensão e o uso dos recursos digitais.
Apesar de reconhecerem estes ganhos e a possibilidade de os OPs se tornarem mais
transparentes através das TICs, Cunha, Allegretti, Matias (2011) sentenciam que nem o
reforço da democracia e nem a contribuição de empoderamento cidadão podem ser
atingidos pela introdução das TICs. Como apenas nos OPs presenciais os cidadãos
precisam dominar as regulações e lógicas do orçamento e do funcionamento do
processo participativo, o potencial para real envolvimento dos cidadãos e seu
empoderamento parece ser apenas atingido em OPs presenciais.
Em um texto posterior, Allegretti (2012) volta a questionar a posição secundária
das TICs em OPs presenciais, que não alcançam, de fato, configurações híbridas, mas
tendem a ser usadas para revigorar a principal função de cada experimento. Allegretti
(2012) está mais interessado nas características e nos potenciais das TICs nesta segunda
reflexão e questiona a necessidade de a instantaneidade destas ferramentas serem
submetidas às decisões em assembleias presenciais. Ele afirma que há uma espécie de
preconceito com as tecnologias digitais, que não poderiam apresentar os potenciais
pedagógicos ou uma deliberação de qualidade como os OPs presenciais.
Allegretti (2011) acredita que o temor de utilizar TICs em OPs está
gradualmente sendo desmistificado e recomenda que futuras experiências de OP
deveriam olhar para as TICs de modo mais complexo, buscando articulações mais
intrincadas entre os encontros presenciais e as fases online e se servindo melhor dos
potenciais das tecnologias. Surpreendentemente, Allegretti (2012), entretanto, reafirma
a sua posição da reflexão anterior e destaca como os OPs digitais ainda priorizam
excessivamente as decisões individuais sem interações sociais “reais”, sem a
possibilidade de os participantes alterarem suas preferências e sem a possibilidade da
construção coletiva de preferências durante o processo. Não há tanto espaço para
solidariedade e negociação entre os atores sociais nos processos digitais. Em resumo,
Allegretti (2012) defende usos menos subordinados e mais criativos das TICs, porém
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ressalta que alguns benefícios geralmente atribuídos aos OPs só serão alcançados
através de fases presenciais.
Por fim, Spada e Allegretti (2013) apresentaram uma pertinente reflexão sobre a
introdução de tecnologias nos OPs. Primeiramente, eles reforçam o argumento de
Peixoto (2009) ao reafirmar que OPs e práticas de e-democracia apresentam inúmeras
similaridades. Segundo os autores:
Em seus níveis mais básicos, as duas linhas buscam o aumento do número de
atores envolvidos nas políticas públicas, enriquecendo e complementando as
instituições representativas democráticas. Ambas as inovações promovem
uma multiplicação criativa de espaços e arenas participativas, nas quais
diferentes atores podem atingir objetivos distintos. Na maior parte dos casos,
ambas as inovações são abertas ao público e priorizam o número de
participantes em vez de representatividade (Spada e Allegretti, 2013, sp.).

Spada e Allegretti (2013) acreditam que o fato de as TICs permitirem formas de
participação muito individuais foi visto como algo muito negativo, uma vez que OPs
foram pensados para serem arenas coletivas. Na tese dos pesquisadores, apenas com as
ferramentas mais dialógicas e interativas (i.e. Web 2.0 e sites de redes sociais) o
interesse da integração entre TICs e OPS voltou a progredir. Ademais, os autores
ressaltam que os OPs também passaram a ser considerados menos como elementos
ideológicos e mais como formas de governança ao fim dos anos 90. Houve uma
mudança da ênfase dos valores epistêmicos dos OPs e de seu valor educacional para sua
capacidade de redistribuir recursos públicos para as camadas mais carentes da
população, uma ênfase também adotada por agências internacionais que cooperaram
para a expansão do OP por outros países (cf. GOLDFRANK, 2012). Logo, tal narrativa
– mais favorável à e-democracia – estava unida com a multiplicação de oportunidades
financiadas para a experimentação de novos modelos de comunicação institucional com
os cidadãos, que foi forte nos modelos híbridos de OP existentes na Europa. Porém,
como ressaltado em outros textos anteriores de Allegretti, os autores afirmam que o
receio de utilizar tais ferramentas continua existindo, o que direciona a usos restritos
que não aproveitam seus potenciais.

***

Como visto, e-OPs ainda são objetos recentes e há bastante conflito sobre seus
objetivos, suas utilizações e seus impactos sobre os processos tradicionais de
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orçamentos participativos baseados em etapas exclusivamente presenciais. Em inúmeros
momentos, os autores se centram na apresentação dos potenciais das TICs para os OPs
ou em ressaltar os riscos e problemas advindos de tais ferramentas e da e-participação
(e.g. CUNHA, ALLEGRETTI, MATIAS, 2011; THE PB UNIT, 2009). Denoto que a
mesma característica pode ser avaliada positivamente por uns e negativamente por
outros, como a facilitação da participação online, que é bastante destacada por quase
todos os autores, mas que é criticada por outros (e.g. ALLEGRETTI, 2012; THE PB
UNIT, 2009). Ademais, foi notável que questões sobre a e-participação X a participação
presencial foram bastante realçadas em quase todas as reflexões. Mesmo nos textos
tratando sobre OPs exclusivamente digitais, como é o caso de Belo Horizonte, as
reflexões ainda buscavam compará-lo com o OP presencial (e.g. FERREIRA, 2012;
PEIXOTO, 2008; SAMPAIO, 2010) ao ponto de alguns refletirem que este sequer seria
considerado um OP se o avaliássemos por critérios substantivos (e.g. ABREU, 2012).
Portanto, como já dito anteriormente, reforço que a análise de e-OPs através das
teorias da e-democracia no geral e da e-participação em específico tendem a ser
profícuas e mesmo necessárias para a melhor apreensão do fenômeno. Os próximos
capítulos buscarão justamente apresentar estes campos e sua complexidade. Ao fim,
após a análise, será possível se compreender como questões de cada campo serão
benéficas para a compreensão dos e-OPs e, igualmente, qual o lugar dessas experiências
dentro das linhas de estudo aqui apontadas.
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PARTE 1 – e-DEMOCRACIA
Como já enunciado anteriormente, o objetivo principal deste trabalho é realizar
um levantamento longitudinal de práticas e iniciativas de e-orçamentos participativos e
buscar compreender seu ponto de inserção no campo da e-democracia. Para tanto,
propõe-se que seja realizado anteriormente um levantamento do estado da arte da
democracia digital de modo a, justamente, facilitar a compreensão desta inserção.
Não obstante, não é tarefa simples tratar do campo da e-democracia. Apesar de
ser uma área relativamente recente, especialmente se comparada aos estudos da teoria
democrática, a trajetória da democracia digital já apresentou diferentes fases, que se
apoiaram em perspectivas, objetivos e premissas muito distintas entre si. Ademais, cada
um dos termos que forma o conceito, isto é, “democracia” + “eletrônico” (ou digital),
tende a assumir significados diferentes para as várias conjecturas, reflexões e estudos da
área. Além disso, dada sua curta trajetória, a e-democracia recebe contribuições de
inúmeras áreas de pesquisa diferentes, o que acarreta outras disparidades entre as visões
apresentadas.
Com tal contexto em mente, este trabalho busca mapear e apresentar o campo da
e-democracia15. Para tanto, todos os três primeiros capítulos deste trabalho buscam
evidenciar formas já utilizadas para classificar e organizar o campo e apresenta alguns
motivos para os desarranjos vistos na área.
O primeiro capítulo busca, então, apresentar quatro termos concorrentes com a
e-democracia, a saber: teledemocracia, ciberdemocracia, governo eletrônico e governo
aberto. O capítulo busca apresentar o conceito e rapidamente a trajetória de cada um
destes termos, enquanto visa explicar a ligação de cada um com a democracia digital.
Grosso modo, tenta-se explicar que os dois primeiros termos estão relacionados à
história da democracia digital, podendo ser considerados fases da mesma (cf.
HANGEN, 1997; LUSOLI, 2013; VEDEL, 2006). Já o governo eletrônico é um termo
15

Determinados autores defendem que a discussão sobre Governança da Internet precede a proposta neste
trabalho, afinal nenhum instrumento, projeto, iniciativa ou aplicativo de e-democracia existe sem o seu
suporte. Este trabalho, entretanto, se exime de abordar o tema da governança da internet, que trata de leis,
marcos regulatórios, protocolos, formatos, padrões, assim como agências que regulam a internet, papel
dos governos na regulação das redes, empresas e grupos de interesse que buscam influenciar tais decisões,
além de infraestrutura (etc. cabos, backbones) necessária para manter a internet em funcionamento, entre
outras tantas discussões. Em resumo, premissas, hipóteses, objetivos e teorias deste campo são muito
díspares daqueles apresentados nos estudos da e-democracia, sendo mais caros às linhas de economia
política da Comunicação, Políticas de Comunicação e da recente Internet Governance. Para mais sobre
esta discussão, ver Chadwick (2006), Denardis (2009) e Mueller (2010). No Brasil, ver Afonso (2005) e
Canabarro, Cepik (2010).
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concorrente e paralelo à democracia digital, porém a seção busca apresentar pontos
comuns entre os termos e motivos para a imprecisão na diferenciação entre os dois. Por
fim, é apresentado o mais recente conceito de governo aberto. Busca-se evidenciar que
o mesmo tem, por origem, pouca relação com a democracia digital. Não obstante, o
termo é baseado em dois fortes valores democráticos, que sempre foram eminentes no
campo da e-democracia.
O segundo capítulo inicia a apresentação de outras classificações do campo da edemocracia. A primeira – claramente inspirada nos trabalhos de Held (1987) – é aquela
baseada em modelos de democracia, ou seja, como os valores e premissas de diferentes
perspectivas democráticas acabaram influenciando as reflexões e abordagens na
democracia digital. A segunda classificação se baseia nos vetores da democracia digital,
isto é, no ponto onde se centra a análise: governo (e instituições formais) ou esfera civil
(e organizações informais). Aqui, são apresentadas as diferenças entre os vetores, assim
como vantagens e desvantagens de cada iniciativa. O segundo capítulo se encerra com
reflexões acerca da rigidez destas classificações e da necessidade de combinarmos
valores e vetores em nossa análise. Em seguida, proponho uma classificação alternativa
da trajetória da e-democracia.
Dados tais termos e desordens e dadas as inúmeras classificações e vertentes do
campo, o terceiro capítulo, finalmente, busca discutir o conceito da e-democracia.
Denota-se que há uma retórica da democracia digital (cf. COLEMAN, BLUMLER,
2009; LUSOLI, 2013) que a defendeu como sinônimo da ampliação das oportunidades
de participação civil nas atividades políticas, geralmente, formais (i.e. relacionadas ao
Estado), o que denomino como conceito “estreito” de e-democracia. Em seguida, com
base em alguns dos pesquisadores mais eminentes do campo, busca-se reforçar a
importância de se adotar um conceito “ampliado” de democracia digital, que reconheça
a importância de valores como a participação e a deliberação, porém que não ignore
importantes vantagens, ganhos e pontos vitais das democracias liberais existentes (cf.
GOMES, 2007; NORRIS, 2001).
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CAPÍTULO
1
TERMOS,
CONCEITOS
CORRELACIONADAS À e-DEMOCRACIA

E

FASES

1.1 Teledemocracia

O conceito de Teledemocracia, apesar de pouco utilizado atualmente, é
geralmente ligado àqueles de democracia eletrônica e democracia digital. Todavia, ao se
verificar o campo da Teledemocracia, as similaridades são evidentes.
Em uma das melhores revisões acerca dos diferentes conceitos e da história da edemocracia, Hagen (1997)16 afirma que o conceito mais antigo é o de Teledemocracia17,
que foi iniciado na década de 1970, perdurou forte nos anos 80 e chegou ao início dos
anos 90. Segundo Hagen, a Teledemocracia já buscava estabelecer mais formas de
democracia direta dentro do sistema político norte-americano utilizando “novas”
tecnologias de comunicação para tanto.
Neste caso, foi a introdução da TV a cabo no início dos anos 70 com as
promessas de conteúdo mais diverso, informação localizada e canais de retorno junto
das primeiras levas de computadores mais acessíveis ao público, que acenderam as
esperanças dos teledemocratas (HAGEN, 1997). Essas novas tecnologias trouxeram
novas visões e preocupações políticas que foram enquadradas após as diferentes crises
sociais experimentadas pelas democracias ao fim da década de 60 (VEDEL, 2006).
Segundo Street (2001), tanto a televisão [a cabo] quanto o telefone foram usados
nos mais diversos experimentos para encorajar cidadãos a terem mais interesse em
política através do aumento dos níveis de conhecimento político e da redução dos custos
de participação política para os cidadãos. Os defensores da teledemocracia pregavam a
possibilidade de referendos locais nos quais os cidadãos recebiam informações sobre
16

Surpreendentemente ela não foi publicada e por isso a ausência das páginas.
Vedel (2006) considera que a Teledemocracia não foi a primeira, mas a segunda fase da democracia
eletrônica. Segundo o autor, a primeira era da e-democracia se iniciou nos anos 50 nas ciências
cibernéticas, com grande influência de Norbert Wiener. Nessa fase, a ideia era utilizar tecnologia de
computação e sistemas automatizados pra reavaliar processos de negociação política e de resolução de
conflito depois da Segunda Grande Guerra. Nessa lógica, os computadores foram considerados os novos
mediadores em potencial, capazes de processar grandes quantidades de informação e de chegar a
conclusões mais racionais. Segundo Vedel, essa perspectiva recebeu continuas críticas por simplificar a
política num sistema científico e prático que poderia funcionar de acordo com objetivos bem definidos e
ações previsíveis, sendo considerada uma tecnocracia. Dessa maneira, o modelo sumiu ao final dos anos
60 (p. 227). Essa, todavia, é uma referência que foi pouco encontrada em outras revisões de literatura,
logo a adicionamos como um adendo. Para mais sobre cibernética, a criação do conceito de feedback e
sua importância para a democracia digital, ver Evangelista, Kanashiro (2013).
17
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questões específicas e eram encorajados a registrar suas visões por meios eletrônicos
(STREET, 2001, p. P. 4397). Logo, partiam das mesmas premissas da pouca
participação política dos cidadãos em atividades políticas formais. “A esperança dos
defensores da Teledemocracia era a de que os indivíduos pudessem decidir os rumos da
coletividade a partir de suas casas, sem mais precisar de representantes ou sofrer o
desconforto de se deslocar a uma urna eleitoral” (MARQUES, 2004, P. 101).
O conceito de Teledemocracia vê como principais causas para apatia, frustração
e alienação do eleitorado 1) a atual estrutura do sistema político representativo e 2) os
efeitos dos atuais sistemas midiáticos de massa (HAGEN, 1997). Nesse momento, já se
demonstrava o sentimento de que o governo representativo clássico era incapaz de
responder efetivamente à pluralidade de insumos políticos da sociedade da informação,
que era cada vez mais marcada por diferenciação social.
Dessa maneira, pregava-se a possibilidade de tais tecnologias permitirem formas
de democracia direta através do tempo e do espaço, uma vez que haveria menos
limitações que as tecnologias de comunicação de massa. Logo, somente formas de
democracia direta ou “forte”, nessa perspectiva, poderiam gerar resultados políticos que
viriam satisfazer as demandas dos cidadãos (HAGER, 1997; VAN DIJK, 2012).
Todavia, poucos efetivamente defendiam o estabelecimento de uma forma pura de
democracia direta (i.e. fim das instituições representativas). A maioria dos autores
desejava a suplementação das estruturas existentes da democracia representativa com
elementos de democracia direta (ARTERTON, 1987; HAGER, 1997)
Segundo Vedel (2006) e Hagen (1997), a Teledemocracia foi baseada em
movimentos de base (grassroots) de baixo para cima (bottom up), ou seja, em ações
locais coordenadas em vez da conquista do Estado central. Logo, as comunidades locais
deveriam ser pontos-chave da política, onde novas formas de participação política
poderiam ser experimentadas. Nesse sentido, a ideia era realizar encontros locais – na
forma de escutas públicas – que seriam transmitidos pela televisão simultaneamente
para diferentes localidades. Telefones e sistemas de feedback da TV a cabo seriam
empregados para permitir debates, discussões e interatividade entre as diferentes
localidades (ARTERTON, 1987; BARBER, 1984).
Arterton (1987) é um dos autores mais referenciados da Teledemocracia, uma
vez que desenvolveu um estudo bastante aprofundado sobre as principais experiências
realizadas nos Estados Unidos no início da década de 1980. Arterton era um crítico da
visão “otimista” da Teledemocracia, que enfatizava essencialmente o voto eletrônico
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como o principal requisito para a participação cidadã direta. Segundo o autor, votar é
uma noção limitada de participação. As tecnologias podem servir a mais funções. Para
ele, a Teledemocracia usa as tecnologias para facilitar modos pelos quais os cidadãos se
comunicam entre si e com líderes políticos. Suas análises demonstram que as diferentes
iniciativas de Teledemocracia alcançaram resultados variados. Algumas foram capazes
de envolver mais cidadãos em trocas comunicativas e em tomadas de decisão e outras
tiveram poucos efeitos políticos efetivos. O autor enfatiza que as escolhas institucionais,
o nível de interesse dos cidadãos em participar e os modelos de democracia se
mostraram como mais importantes aos resultados que as tecnologias usadas.
Diante de tais resultados, Arterton (1987) conclui que dificilmente as tecnologias
empregadas serão o suficiente para gerar uma participação universal. Enquanto muitos
cidadãos participaram ao verem seus interesses envolvidos, os fatores políticos não
foram suficientes para a maioria da população. Por outro lado, o autor conclui que, se a
participação puder ser tornada mais fácil, um maior número de cidadãos pode ser
encorajado a se envolver na tomada de decisões públicas. Todavia, “not all the citizens;
not all of the time; but still an improvement” (p. 203).
Na visão de Barber (1984)18, a comunicação tem a função de oferecer uma
solução ao problema de escala. As tecnologias de comunicação moderna funcionariam
como instrumentos para educação cívica e para uma conversa popular efetiva da
população ou, ainda, como forma de tornar os cidadãos bem informados e permitir
conversas políticas separadas pelo espaço geográfico. No limite, o autor menciona
enquetes eletrônicas. Apesar de não aceitar a votação em casa – para não se perder o
contato com a comunidade – o autor incentiva a ideia de votações, referendos e afins
através das tecnologias de comunicação de massa.
Por sua vez, Alvin Toffler foi um dos grandes propagadores da ideia de
Teledemocracia e argumentou que as instituições representativas eram incapazes de
lidar com problemas do século 21. Toffler propôs o estabelecimento de formas
semidiretas de democracia nas quais as novas tecnologias (aqui para além de cabo e
telefones, Toffler também fala de computadores e satélites) teriam papeis cruciais
(HAGEN, 1997). Aqui, o autor está pensando em uma democracia plebiscitária na qual
o sistema político seria regido por uma sequencia de plebiscitos contínuos – através de

18

Além de Barber, Robert Dahl (1989) e Giovanni Sartori (1994) são alguns dos grandes expoentes da
teoria democrática a refletir acerca de implicações da Teledemocracia.
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voto eletrônico – nos quais os cidadãos [educados] poderiam, pela primeira vez na
história, tomar suas próprias decisões políticas (HAGEN, 1997; MARQUES, 2004).
Já na década de 8019, ficou claro que a TV a cabo e outras tecnologias utilizadas
pelas iniciativas de Teledemocracia não haviam levado a formas mais diretas de
democracia ou de participação política no geral (HAGEN, 1997). Segundo Vedel
(2006), a falta de interatividade real das redes de TV a cabo, os problemas de
interconectividade entre as redes de computadores, assim como a comercialização
desses meios, são alguns dos fatores que contribuíram para o fim da ideia de
Teledemocracia.

1.2 Ciberdemocracia

Como dito, Ciberdemocracia é geralmente considerada um sinônimo de edemocracia

ou

democracia

digital20.

Contudo,

segundo

Hagen

(1997),

a

Ciberdemocracia pode também ser vista como um movimento distinto da
Teledemocracia e da democracia eletrônica. Aqui, optou-se para apresentá-lo como tal,
uma vez que encontramos evidências de tal existência na literatura e por tal divisão
ainda não ter sido muito explorada no campo brasileiro. Ao propor tal revisão, não se
implica que todos os usos de Ciberdemocracia denotam as características abaixo
descritas.

19

No início dos anos 90, a ideia de Teledemocracia voltou a ser utilizada com a expansão do número de
computadores disponíveis. “A ideia central é a de que terminais de computadores interconectados, além
de permitirem a emissão massiva de conteúdos, oferecem a chance a cada indivíduo de refutar a ideia
difundida por outrem ou formar grupos autônomos para estabelecer diálogo com seus pares, sem
constrangimentos de tempo ou espaço” (MARQUES, 2004, P. 101). Também houve encontros em
cidades que utilizaram técnicas de Teledemocracia nos Estados Unidos no início dos anos 90 (HAGEN,
1997).
20
Como adendo, é válido ressaltar que alguns autores propuseram renomear a democracia eletrônica para
democracia digital. Nesse sentido, buscava-se a separação das tecnologias eletrônicas (como TV e
telefone) para as digitais (como a internet) e também se reforçar a questão do código binário da
programação de computadores (HACKER, VAN DIJK, 2000). Nesse senso, Silva (2005) acredita que
”democracia digital é uma forma recente de democracia eletrônica que tem sua peculiaridade ao
adicionar, na base eletrônica comum, a utilização de linguagem binária (dois dígitos: digitais)
incorporando com isso características peculiares” (p. 44). Para Hague, Loader (1999), a concepção de
democracia digital é preferida por considerar a existência de tecnologias eletrônicas através do
desenvolvimento de transferências de dados digitais que liberam o potencial das TICs (p.3). Todavia, essa
diferenciação não parece ter alcançado muitos adeptos e o termo e-democracia (e-democracy no original)
aparenta continuar como o termo mais utilizado no campo.
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Consoante Hagen (1997), a Ciberdemocracia (cyberdemocracy) foi baseada na
evolução das primeiras redes de computadores21, como EIES, Usenet, Bitnet e,
posteriormente, a internet. Baseado nas concepções originais do ciberespaço como um
ambiente desprovido de espaço (spaceless), onde palavras, relações humanas, dados,
riquezas, status e poder eram manifestados por pessoas no uso de tecnologias de
comunicação mediadas por computadores. A Ciberdemocracia foi baseada numa
mistura entre as culturas hippie e yuppie do oeste Americano. Baseada em forte
ideologia, a Ciberdemocracia era um misto de duas ideias: o sonho de uma verdadeira
democracia, geralmente entendida como aquela direta, com poder aos cidadãos para
governarem e o sonho de riquezas materiais, ou seja, na busca individual de felicidade.
Em ambos, havia uma visão antiestatal, uma vez que o Estado era visto como ameaça
potencial à liberdade e também à busca da maximização das riquezas.
Nos anos 80, a rápida convergência de tecnologias de comunicação e
informação e o desenvolvimento de redes de computadores foram pensados
como capazes de desafiar o monopólio de hierarquias políticas existentes
sobre comunicações midiáticas poderosas e talvez sobre a habilidade de
revitalizar a democracia baseada nos cidadãos. Além do mais, elas poderiam
amplificar o poder de grupos sociais para reunir informação crítica, organizar
ações políticas, influenciar a opinião pública e guiar as tomadas de decisão
(TSAGAROUSIANOU, 1998, p. 167, tradução nossa).

Segundo Hagen (1997), duas variações da Ciberdemocracia se desenvolveram (ver
também VEDEL, 2006)22. A primeira, mais conservadora e libertária, enfatizou a
importância do mercado livre e do capitalismo sem restrições; já a segunda, mais liberal
e comunitarista, ressaltou valores da comunidade.
Na primeira vertente, para além de ressaltar as novas potencialidades da internet,
surgiu uma nova ideologia da liberdade da informação e uma declaração política da
independência do ciberespaço e de seus cidadãos do “mundo físico” (VEDEL, 2006).
Estas visões declaravam uma nova era da política e do engajamento cívico tentando
combinar individualismo criativo, solidariedade social, liberalismo político e
preocupações ecológicas, no que é geralmente conhecido como “Ideologia
Californiana”23 (ibidem, p. 229).
21

Lusoli (2013) opta por classificar esse período como aquele da comunidade virtual (virtual community).
Vedel (2006) não considera que há diferenças entre Ciberdemocracia e e-democracia. Em sua revisão, o
movimento libertário e o movimento comunitarista aqui descritos como Ciberdemocracia são apenas
componentes da terceira era da democracia eletrônica. Todavia, ele também chega a definir esse momento
da e-democracia como Ciberdemocracia. Para fins didáticos, optamos pela proposta de Hagen (1997).
23
O termo “ideologia californiana” foi criado Richard Barbrook e Andy Cameron em um ensaio
homônimo publicado em 1995. A ideologia californiana é um conjunto de crenças que combinam as
atitudes boêmias e antiautoritárias da contracultura da década de 1960 com o utopismo tecnológico e
22
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Ademais, no geral, defensores da Ciberdemocracia enfatizam o impacto profundo
das tecnologias em rede nos modos dominantes de produção. Não serão bens materiais,
mas informacionais os principais recursos do século 21, o chamado “Poder
comunicativo” (HAGEN, 1997). A internet seria muito mais que uma ferramenta
adicional para prover soluções para a democracia. A própria ideia de rede, nessa visão,
seria uma metáfora e/ou precursora de uma nova comunidade política anárquica, na qual
identidades políticas territoriais e setoriais são enfraquecidas e novas formas de política
emergem livres de coerção estatal (Cf. BRYAN, TSAGAROUSIANOU, TAMBINI,
1998; COLEMAN, 2007; LEMOS, LÉVY, 2010; VEDEL, 2006).
Segundo Lemos e Lévy (2010), a democracia contém a ideia de liberdade e de
inteligência coletiva24. E o “ciberespaço” oferece liberdade de expressão, memória e
uma navegação na esfera informacional consideravelmente maior do que todas as outras
mídias anteriores, ao mesmo tempo que é uma ferramenta sem precedentes de
mobilização da inteligência coletiva (p. 55). Isto é, “a estrutura mais aberta, transversal,
livre e colaborativa da internet potencializa hoje essa inter-relação entre comunicação e
política, abrindo ainda mais as possibilidades de exercício político democrático”
(ibidem, p. 55). Portanto, a organização democrática do espaço virtual e,
consequentemente, sua liberdade são alguns dos pontos principais da Ciberdemocracia
(HAGEN, 1997; VEDEL, 2006). Em outras palavras, “a cultura das redes cívicas, pela
sua particular relação com a cultura da internet, tende a rejeitar qualquer forma de
regulação ou intervenção” (BRYAN, TSAGAROUSIANOU, TAMBINI, 1998, p. 13,
tradução nossa)25.
Tanto liberais quanto conservadores concordam que o grande inimigo é o
centralismo, seja político seja das estruturas de comunicação, uma vez que ele inibe
formas de autogoverno. Logo, o significado político da comunicação por computador é

apologia ao neoliberalismo econômico. Tais crenças combinam a atitude despreocupada da contracultura
hippie com a paixão empresarial dos yuppies com ênfase no potencial emancipatório dos novos meios de
comunicação e informação. De acordo com seus defensores, estas tecnologias capacitam o indivíduo,
ampliam a liberdade pessoal e reduzem radicalmente o poder do Estado. Em seu aspecto econômicocapitalista, se aposta na utilização de ferramentas como a criptografia, o dinheiro eletrônico e
procedimentos de verificação para criar um mercado livre no ciberespaço. Mais em:
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa_californiana. Acesso em 12 Set. 2013.
24
Neste sentido, inteligência Coletiva é uma forma de inteligência universalmente distribuída,
constantemente incrementada, coordenada em tempo real e resultante de mobilização de diferentes
habilidades. Ou ainda, é uma inteligência em grupo ou compartilhada que surge da colaboração, esforços
ou competição coletiva, geralmente estando ligada a uma participação massiva de muitos indivíduos com
fins específicos. Para mais sobre o conceito e sua importância democrática, ver Lemos, Lévy (2010).
25
No original: “The culture of civic networking, due particularly to its relationship to the culture of the
internet, tends to reject any form of regulation or intervention [...]”.
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baseado em sua capacidade de desafiar o monopólio da hierarquia política existente
sobre poderosos meios de comunicação e, talvez, revitalizar uma democracia baseada
nos cidadãos (HAGEN, 1997; RHEINGOLD 1993). Em algumas visões, os cidadãos
poderiam inclusive ignorar as instituições políticas e o Estado e criar sua própria
realidade política (VAN DIJK, 2012).
A segunda vertente da Ciberdemocracia foi formulada principalmente por Howard
Rheingold na obra “The virtual Community” (RHEINGOLD, 1993), na qual o autor
descreve como os integrantes de um sistema de fóruns construíram suas próprias
comunidades, o que incrementou não apenas novas conexões entre pessoas não apenas
na rede, mas também na “vida real” (HAGEN, 1997; VEDEL, 2006; VAN DIJK, 2012).
As comunidades virtuais seriam “agregações sociais que se formam através de redes de
computadores, onde o interesse por um debate sobre determinado tema se prolonga,
levando um conjunto de pessoas a criar laços sentimentais, constituindo teias de
relações no ciberespaço” (SILVA, 2005, p. 55).

Lemos e Lévy denotam que para

Rheingold as comunidades seriam:
Como um espaço para que as pessoas se apaixonem, toquem experiências
pessoais e profissionais através de computadores em rede. Essas
comunidades são construídas mais pela interação entre seus participantes do
que pela tecnologia, que funciona em segundo plano, como um suporte.
Assim, uma comunidade virtual é definida pelos benefícios que provêm das
relações entre seus usuários, sendo dois fatores fundamentais para seu
desenvolvimento e manutenção: a estrutura técnica de redes de computadores
e a intenção de seus membros no tempo (LEMOS, LÉVY, 2010, p. 103).

Portanto, a maioria dos projetos e iniciativas de Ciberdemocracia foi, em maior ou
menor medida, territorialmente ligada a comunidades urbanas (TSAGAROUSIANOU,
1998, p. 168). Nessa visão, a criação dessas comunidades poderia fomentar o capital
social26, um valor que é considerado em baixa na democracia norte-americana
(HAGEN, 1997). Essas comunidades on-line formariam “um novo espaço público
capaz de revigorar as relações comunitárias desgastadas pelo esvaziamento do espaço
público tradicional” (SILVA, 2005, p. 55).
26

“Putnam define o capital social como um bem público, representado por atributos da estrutura social
tais como a confiança e a disponibilidade de normas e sistemas, que servem como garantia entre os atores,
facilitando ações cooperativas. Tal como ocorre com o capital convencional, quanto maior a
disponibilidade de capital social, maior a acumulação. Tem como componente básico a confiança cívica,
fundada nas regras sociais de reciprocidade e nos sistemas de participação cívica” (AZEVEDO, GUIA,
2005, p.75). Ademais, nessa visão, trata-se um capital que apresenta vantagens “que podem ser
desfrutadas por indivíduos e grupos, com as ferramentas e habilidades, com a diferença de que só podem
ser produzidas e concedidas pela interação social. Ademais, o capital social é como se fosse um bem
coletivo que existe para benefício coletivo e individual, mas não uma propriedade privada para o gozo
particular daquele o possuiria privadamente” (GOMES, 2008, p. 224).
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Para alguns autores, a Ciberdemocracia foi altamente influenciada pela ideologia do
civic networking movement (Cf. BRYAN, TSAGAROUSIANOU, TAMBINI, 1998)27.
Nesse sentido, a comunicação por computadores pode criar novas possibilidades
organizacionais através de grupos de discussão, uma vez que é reduzido o custo de
publicar e de se comunicar (cf. LEMOS e LÉVY, 2010). Nessa perspectiva, há forte
demanda pela formação de cidadãos, que requer comprometimento e envolvimento dos
movimentos de base no debate público (TSAGAROUSIANOU, 1998, p. 176).

Para eles, a Internet traz consigo a possibilidade de reorganização social e as
novas tecnologias abrem as portas de um novo mundo, no qual o modelo de
comunicação de massas é revisto, acentuando a democratização do acesso à
informação. Elas teriam um enorme potencial emancipatório e serviriam
como fonte de criação de inteligentes coletivos e de resgate comunitário.
(BRAGATTO, 2008, p. 17).

1.3 Governo Eletrônico
Dificilmente os pesquisadores considerariam que o governo eletrônico foi ou
mesmo é uma fase da democracia eletrônica. Surpreendentemente, o oposto pode não
ser verdadeiro. Esta seção não buscará fazer uma extensa revisão das diferentes
perspectivas de governo eletrônico, uma vez que se trata de um conceito amplo, que
possui um campo de pesquisa firmado e distinto daquele da e-democracia. Não
obstante, é pertinente que aqui seja marcado o fato de que os dois conceitos andam,
geralmente, em paralelo e há equívocos na diferenciação entre os dois, que, em certas
concepções, são parte de uma única definição. Aqui, defende-se que isso se deve a três
motivos principais: 1) o e-governo já foi considerado uma digitalização do Estado ou da
democracia; 2) muitas escalas consideram a e-participação e a e-deliberação como os
degraus mais altos (ou objetivos) a serem alcançados por e-governos e 3) muitas
definições de e-governo, em verdade, já consideram participação, deliberação,
transparência e outros valores democráticos em seu cerne, especialmente sob a alcunha
de governança eletrônica.

27

É importante notar que Bryan, Tsagarousianou, Tambini (1998) e Tsagarousianou, (1998) intercambiam
os termos ciberdemocracia e democracia eletrônica como similares. Aqui, entretanto, ao notar que não
apenas o livro principal recebe o nome de Ciberdemocracia, mas também as características destacadas por
esses autores se encaixam na visão defendida por Hagen (1997), optou-se por incluí-los nesse segmento.
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Primeiro, defendo que isso esteve ligado à ideia de digitalizar o Estado
(FOUNTAIN, 2001). Segundo Margetts (2009), o e-governo é uma ideia que está
presente desde 1950, quando computadores foram trazidos para departamentos de
governo do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Inicialmente, as máquinas
se destinaram apenas para os setores de Defesa e de Ciência para depois serem alocados
para áreas administrativas responsáveis por processar grandes quantidades de dados e
informações, como os setores responsáveis pela coleta de impostos e pela previdência
social. Em sua concepção, enquanto termo, o e-governo surgiu juntamente com a
internet na segunda metade dos anos 90 (FOUNTAIN, 2001; NETCHAEVA, 2002).
Segundo Prado e Loureiro (2008), esse movimento foi acompanhado por discussões de
reforma do Estado, que buscavam responder às crises dos Estados intervencionistas do
tipo keynesiano e do Welfare State.
Nessa conjuntura, o e-governo em sua primeira fase está mais relacionado 1) à
eficiência administrativa interna dos governos, como integração e cooperação de órgãos,
e à digitalização de documentos que facilitassem e automatizassem os processos
internos e 2) à melhoria das relações entre os órgãos governamentais, os cidadãos e as
empresas contribuintes, geralmente no provimento de mais informações ao governo e,
principalmente, na prestação de serviços on-line, a exemplo do pagamento de taxas e
impostos, da emissão de licenças e de documentos on-line. Potencialmente, o e-governo
alcançaria a redução de custos e da redundância de processos governamentais, uma
maior transparência e accountability de ações dos agentes e órgãos governamentais e,
como consequência direta, a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. Idealmente,
o e-governo poderia levar a tamanha automatização e facilitação dos processos
administrativos governamentais, que o próprio tamanho do governo poderia ser
reduzido em longo prazo, ou ainda, redimensionado para a execução de um Estado mais
eficiente, barato e, consequentemente, menor28. Nesse momento, então, grande parte das
preocupações está nas leis, regras e diretrizes que irão orientar a digitalização dessas
informações e serviços e em como utilizar as ferramentas eletrônicas (computadores) e
digitais (internet) para tais objetivos (FREY, REZENDE, 2005; GRÖNLUND, 2003;

28

Segundo Prado, Loureiro (2008) isso se deve às reformas do Estado já mencionadas, onde se buscava
ativamente um maior controle dos gastos estatais e a redefinição econômica do Estado, que passa de
executor para indutor e regulador de atividades econômicas, o que justifica os inúmeros esforços dessa
época para projetos e iniciativas voltados para o setor privado.
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JAEGER, 2006; RUDIEGUER, 2002; KAKABADSE, KAKABADSE, KOUZMIN, 2003;

MARGETTS, 2009)29. Consoante Pinho:
As TICs têm se espraiado pelo setor governamental por meio do que se
chama e-gov ou governo eletrônico, representado pela informatização de suas
atividades internas e pela comunicação com o público externo: cidadãos,
fornecedores, empresas, ou outros setores do governo e da sociedade. Uma
forma central dessa informatização tem sido a construção de portais
governamentais, por intermédio dos quais os governos mostram sua
identidade, seus propósitos, suas realizações, possibilitam a concentração e
disponibilização de serviços e informações, o que facilita a realização de
negócios e o acesso à identificação das necessidades dos cidadãos (PINHO,
2008, p. 473).

No segundo sentido supracitado, diversos estudiosos e instituições de pesquisa
publicaram textos denotando que haveria diferentes fases do e-governo e, geralmente,
nos patamares mais elevados, as relações entre governo e Estado seriam fomentadas
através de mecanismos participativos e deliberativos. Em determinadas escalas, citavase nominalmente a e-democracia como estágio final do e-governo30. A título de
exemplo, Netchaeva (2002) apresentou cinco estágios de governo eletrônico, a saber: 1)
formação de sites de departamentos ministeriais, dispondo apenas de informações; 2)
interatividade em sites municipais e federais; 3) participação dos usuários em fóruns e
enquetes; 4) governo federal e departamentos de serviços on-line, como pagamento de
multas, renovação de licenças, registro de carros, mudanças de endereço, entre outros
(p. 468). Por último, no estágio final, ação conjunta de todos os departamentos agem
conjuntamente em um portal governamental único, que oferece uma gama de serviços
diversos à população. “O portal permite ao cidadão tomar parte em discussões on-line,
comentar propostas de legislações e políticas públicas e votar on-line. Idealmente, este
estágio do governo eletrônico pode ser usado para incrementar modos de democracia”
(p. 468, grifos nossos).
Outro caso evidente disso está nos relatórios das Nações Unidas (UN), que
medem a qualidade dos governos eletrônicos em seus países integrantes. A pesquisa é
realizada desde 2003 e até 2008 mantinha os seguintes estágios: Estágio I – Presença
29

Para uma retrospectiva histórica do e-governo no Brasil, ver Diniz e colaboradores (2009), Lemos,
Lévy (2010).
30
O sentido inverso também se mostrou verdadeiro. Gomes (2005) estabeleceu cinco graus de
democracia digital e o primeiro grau poderia ser basicamente definido como aquele do governo
eletrônico, ou seja, “é aquele representado pelo acesso do cidadão aos serviços públicos através da rede
(os serviços de Estado entregues em domicílio ou a cidadania delivery). No mesmo nível, está a prestação
de informação por parte do Estado, dos partidos ou dos representantes que integram os colegiados
políticos formais” (p. 218).
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emergente: presença on-line do governo, sendo a informação limitada, básica e estática;
Estágio II: Presença Aprimorada: serviços on-line são aperfeiçoados para incluir
bancos de dados e informações específicas podem ser baixadas (downloadable), e, além
disso, o usuário pode procurar por documentos disponíveis e pesquisar através de mapas
do site; Estágio III – Presença Interativa: os serviços on-line são interativos e dispõem
de informação em áudio e vídeo. Representantes do governo podem ser contatados via
e-mail, fax, telefone e carta. O conteúdo do site é atualizado regularmente; Estágio IV –
Presença transacional: usuários podem conduzir transações on-line, como o pagamento
de multas, impostos e taxas; Estágio V – Presença em rede: baseado em relações de
governo para cidadãos (G2C) numa rede integrada de agências públicas que
providenciam informação, conhecimento e serviços. A ênfase está na resposta
(feedback) dos governos aos cidadãos. Formulários de comentários são habilitados e há
calendários de eventos governamentais com convites para participar. Por último, o
governo solicita feedback dos cidadãos por meio de enquete, fóruns de discussão e
consultas on-line (UN 2003, p. 13-14, grifos nossos).
Finalmente, no terceiro ponto, o que gera as divergências no que diz respeito às
diferenças entre e-democracia e e-governo está no fato de diversos pesquisadores
defenderem que aquela se encontra neste, ou seja, visões mais amplas do governo
eletrônico “verdadeiro”, “cívico”, “participativo”, “deliberativo”, “radical”, “forte”,
“transformador”, dentre outros. Em resumo, nessa concepção, que é amplamente aceita
(inclusive também está no segundo eixo das recomendações das Nações Unidas para egoverno)

31

, o governo eletrônico promove a democratização do poder público,

empoderando32 os cidadãos através de mecanismos para agregação de opinião (e.g.
31

Na contramão dessa defesa, o governo chinês parece ser uma exceção a tal lógica. O governo eletrônico
na China foi implementado para uma melhor provisão de serviços e uma maior eficiência estatal, o que no
caso do país, significa um maior controle do Estado central sobre as diferentes localidades. Em outras
palavras, as iniciativas de e-governo buscam diminuir a corrupção local e aumentar o poder de controle da
autocracia central. Logo, iniciativas de e-governo podem não ter qualquer relação com iniciativas de edemocracia (SEIFERT, CHUNG, 2009; ZHANG, ZHANG, 2013). Além disso, algumas pesquisas
empíricas demonstram que tanto os sites de governo eletrônico estão pouco interessados em promover a
e-democracia quanto os próprios cidadãos buscam on-line mais por serviços de e-governo que por opções
de e-democracia, o que reforçaria a diferença entre os conceitos (NETCHAEVA, 2002; JENSEN,
VENKATESH, 2007; PINHO, 2008).
32
Empoderamento é uma tradução de empowerment. Para Souza (2005), ao analisar instituições
participativas, ela define que há empoderamento quanto os cidadãos têm poder na gestão direta do
programa. Nesta linha, para Lubambo e Coelho: “Empoderamento, neste debate, é entendido como o
processo de fortalecimento dos recursos e capacidade das comunidades pobres e excluídas, de forma a
dotá-los de condições de participar da implementação de políticas públicas e ativamente do processo
deliberativo, e de responsabilizar as instituições e atores envolvidos por tais deliberações, tornando-as
mais transparentes e efetivas” (LUBAMBO, COELHO, 2005, p. 259). Grosso modo, vou utilizar
geralmente empoderamento me referindo a chances e oportunidades da esfera civil em efetivamente
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enquetes on-line, consultas on-line), deliberação (e.g. fóruns e chats síncronos) e
tomada de decisão (e.g. e-voto). Idealmente, este grau, estágio ou mesmo concepção de
governo eletrônico deveria vir acompanhada de reformas estruturais internas e passaria
a ser permeada por informações fornecidas pela população, criando, assim, uma
interatividade mais complexa, horizontal e multidirecional. Simultaneamente, ao prover
mais informações e feedback aos cidadãos, espera-se que haja mais transparência,
accountability e mesmo controle social do governo. As TICs acabariam sendo
“catalisadoras” do processo, pois oferecem ferramentas que permitem a criação de
novos modelos de redes sociais e políticas, fomentando e possibilitando a criação de
novas formas de participação democrática (CHADWICK, 2003; FREY, 2000, FREY,
REZENDE, 2005; JAEGER, 2006; JAMBEIRO et al., 2010; JARDIM, 2004;
KAKABADSE, KAKABADSE, KOUZMIN, 2003; LEMOS, LÉVY, 2010; MAHRER,
KRIMMER, 2005; MUSSO et al, 2000; NETCHAEVA, 2002; PINHO, 2008; DINIZ et
al, 2009; RUDIEGUER, 2002; REDDICK, 2011; VAZ, 2007).
Em resumo, trata-se de um conceito “ampliado” de e-governo, conforme Pinho:
A forma ampliada de governo eletrônico não nega as conquistas da forma
restrita, mas passa a considerar duas frentes interconectadas: por um lado, um
Estado mais responsivo, aberto à participação da sociedade e transparente e,
por outro, considera um papel protagonista da sociedade civil, atribuindo a
essas possibilidades, por intermédio dos cidadãos e/ou de movimentos
sociais, de checar, aferir, controlar o governo (de maneira mais geral, o
próprio Estado) e, ainda, de assumir um papel propositivo. (PINHO, 2008, p.
477).

De modo complementar, argumentamos que há uma linha de estudos dentro das
pesquisas sobre governo eletrônico basicamente centrada na possibilidade das
instituições governamentais ampliarem as oportunidades de cidadãos participarem da
coisa pública, geralmente classificada como “governança eletrônica”, sendo esta
essencialmente idêntica a diversas visões de e-democracia. Grosso modo, Coleman
(2008) defende que o ato de governar não é levado por uma única entidade, mas é
dividido por uma variedade de agências que, muitas vezes, agem com pouco ou nenhum

influenciar as decisões políticas. É notável que isso não implica em dizer a tomada de decisão final ou um
voto vinculativo, mas se compreender que após a análise de determinado programa, iniciativa ou
oportunidade (digital ou presencial), efetivamente o poder do cidadão em influenciar as decisões foi
garantido. Também é preciso esclarecer que existem questões cognitivas ligadas ao empoderamento,
afinal, nenhum indivíduo se aproveitará de tais oportunidades se não acreditar ser capaz de influenciar a
tomada de decisão. Para mais sobre este lado cognitivo do empoderamento, ver Hamburger e
colaboradores (2008). Para uma discussão do empoderamento material e empoderamento simbólico, ver
BUCY, GREGSON (2001).
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conhecimento das ações de outrem. “O termo ‘governance’ descreve esse exercício em
múltiplos níveis, reticular e bagunçado de poder, enquanto ‘governo’ descreve uma
noção mais centralizada e linear” (p.4). Ou, de modo mais complexo:
Governança, por outro lado, diz respeito à capacidade governativa em sentido
amplo, envolvendo a capacidade de ação estatal na formulação e
implementação das políticas, tendo em vista a consecução de metas coletivas.
Refere-se ao conjunto dos mecanismos e procedimentos para lidar com a
dimensão participativa e plural da sociedade, o que implica expandir e
aperfeiçoar os meios de interlocução e de administração do jogo de
interesses. As novas condições internacionais e a complexidade crescente da
ordem social pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade, capaz de
descentralizar funções, transferir responsabilidades e alargar, em vez de
restringir, o universo dos atores participantes, sem abrir mão dos
instrumentos de controle e supervisão. Em outros termos, cabe viabilizar a
inserção do Estado na sociedade, sem enfraquecer a autoridade estatal e seus
meios de coordenação e de execução (DINIZ, 1998, p. 42-43).

Por sua vez, a (co)governança “boa”, “democrática”, “colaborativa”, “em rede”
etc. seria aquela que ampliaria a comunicação das autoridades públicas com os cidadãos
e permitiria uma maior influência da esfera civil em processos de governança. Ou seja,
os cidadãos deixariam de ser clientes ou consultores e se tornariam coprodutores das
políticas públicas que viriam afetar seus cotidianos. O Estado, para tanto, precisaria
passar por reformas de diversos graus, com o intuito de torná-lo mais aberto, dialógico,
difuso, sendo capaz de deixar seu lugar central nas decisões e passando a ocupar um nó
nas diferentes redes ocupadas por cidadãos, grupos da sociedade civil e grupos de
interesse. Ou, ainda, o Estado se tornaria hábil em criar espaços mais horizontais para
diálogo e coprodução entre esfera civil, administradores públicos e políticos, buscando
lidar com problemas públicos de modo mais flexível e democrático. Ele passaria a
reconhecer que diferentes pontos de vista e conhecimentos práticos ofertados pelos
cidadãos podem contribuir para o desenho, implementação e avaliação das políticas
públicas. Nessa lógica, a participação civil é apontada como uma das principais
possibilidades de realizar essa renovação dentro dos governos e rearticular as relações
entre sociedade e Estado33 (BANG, ESMARK, 2009; BEZERRA, JORGE, 2011;
COLEMAN, KAPOSI, 2005; COLEMAN, 2008; FILHO; FERNANDES, BONFIM,
2005; FISCHER, 2006; JENSEN, VENKATESH, 2007; KAMAL, 2009; LEMOS,
LÉVY, 2010; OECD, 2001, 2003; RUDIEGUER, 2002).
33

Ver Cortês (2005), para visões gerais do campo apontando céticos e otimistas em relação à necessidade
de participação política civil para a boa governança.
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Por conseguinte, nesta visão, as novas tecnologias de informação e comunicação
foram avaliadas como tendo impactos e potenciais diversos para a realização dessa boa
governança democrática no processo que passou a ser denominado como governança
eletrônica ou e-governança. A internet privilegia modos de relacionamentos transversais
e estruturas mais fluidas, semelhantes às estruturas de rede que caracterizam os
processos sociais e políticos das sociedades modernas. Logo, ela pode servir como
arena para uma negociação crítica, reflexiva e democrática da governança entre atores
cívicos em rede e governos, ao mesmo tempo em que possibilita novas relações
horizontais e discussões entre os cidadãos. A e-governança significa, de modo geral, o
uso de TICs pra facilitar processos de governo e de administração pública, envolvendo
os cidadãos nas tomadas de decisão, com uma maior abertura do governo, de seus dados
e uma consequente maior transparência. Normalmente, a literatura aponta que o Estado
deveria considerar os novos recursos tecnológicos como elementos fundamentais em
suas estratégias de reforma administrativa, participação política e desenvolvimento
urbano. Como no caso da e-democracia, seria necessária a criação de novos espaços de
discussão e interação entre cidadãos, terceiro setor e agentes governamentais
aproveitando-se das potencialidades interativas “inéditas” da internet. Deste modo, a eparticipação teria o propósito principal de aumentar as habilidades dos cidadãos em
participar da governança digital. Todavia, também como nestes conceitos, há grande
resistência tanto dos políticos quanto dos próprios cidadãos em utilizar todo o “novo”
potencial das TICs para uma efetiva e-governança democrática (BEST et al., 2009;
CHATFIELD, ALHUJRAN, 2009; COLEMAN, KAPOSI, 2005; COLEMAN, 2008;
JAMBEIRO et al., 2010; JENSEN, VENKATESH, 2007; KAMAL, 2009; FREY, 2000,
2005; MARGETTS, 2009; MILAKOVICH, 2012; PESSI, 2003; PRATTIPATI, 2003;
SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; SANFORD, ROSE, 2007; THOMAS, STREIB, 2012;
VAZ, 2007). Ou, em resumo:

O termo e-governance (governança eletrônica) centra-se em uma visão
ampla de governabilidade, sinalizando como opera, trabalha e se organiza a
sociedade à qual o governo deve assegurar o acesso e a participação em
diversas redes de informação. Possui um sentido mais amplo e abarca o
conceito de e-government, o qual teria como foco as tarefas gerenciais que
conduzem à interação cidadania-governo. Do ponto de vista estritamente
tecnológico, o E-gov visaria o cidadão como um ponto a conectar dentro de
uma rede, enquanto a governabilidade eletrônica asseguraria o acesso e
participação dos cidadãos individual e coletivamente dentro das redes
governamentais. (JARDIM, 2004, p. 6-7, grifo do autor).

62

Logo, os paralelos entre e-governo e, especialmente, entre e-governança e edemocracia são óbvios. Em alguns pontos, pode-se afirmar que significam exatamente a
mesma coisa, o uso de novas tecnologias de comunicação e informação para a
promoção de valores democráticos. Assim, mesmo ciente de que o governo eletrônico
não é uma fase da democracia digital, aqui se buscou esclarecer os pontos nos quais os
dois se encontram e alguns dos motivos pelos quais há equívoco na equalização dos
termos.

1.4 Governo Aberto

Conforme Yu e Robinson (2012), as recentes discussões a respeito do governo
aberto foram fortemente incrementadas pelo lançamento de uma parceria internacional
com o objetivo de promover a abertura de dados governamentais, visando maior
transparência e responsividade dos governos e mais participação dos cidadãos, a
Parceria Governo Aberto (Open Government Partnership)34. A parceria que se iniciou
com oito países já conta com mais de 62 integrantes, que aceitaram seus termos.
Apesar de ser liderada por Estados Unidos e pelo Brasil, o papel norte-americano
na discussão é mais visível, especialmente pela atuação do governo de Barack Obama.
Segundo Yu e Robinson (2012), a ideia de um governo mais aberto e transparente já era
parte dos discursos e promessas de campanha do então senador, em 2007, o que se
manteve em sua candidatura a presidente em 2008. Parte dessa defesa estava baseada na
lógica de se contrapor a George W. Bush e às políticas implementadas após o ataque de
11 de Setembro de 2001 (PELED, 2013).
Como é de notório saber, sua campanha fez forte utilização das mídias sociais e das
redes digitais de maneira ampla, tendo uma aproximação com várias empresas ligadas
ao setor nos Estados Unidos (GOMES et al., 2013). Logo ao assumir o governo em
2009, Obama emitiu dois memorandos para lidar com o “governo aberto”, termo que foi
usado tanto para um aumento da transparência governamental quanto para inovação
tecnológica. Todavia, este documento já enfatizava o fato de que o governo aberto não
seria alcançado exclusivamente através da transparência, mas também da participação e
da colaboração (MERGEL, 2012; PELED, 2013; YU, ROBINSON, 2012).
34

Para mais sobre o acordo, ver: http://www.opengovpartnership.org/. Acesso em 15 Mar. 2013.
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É pertinente notar que essa concepção de governo aberto era inovadora por ser mais
ampla. Apesar da grande ênfase recebida nos últimos anos, a ideia de governo aberto é
relativamente antiga nos Estados Unidos. Ela surgiu ainda na década de 50 como uma
espécie de luta contra a opacidade governamental, que se manteve após o fim da
segunda guerra mundial. Em 1955, o congresso norte-americano cria um subcomitê
especial sobre informações do governo, que seria a base da lei de liberdade de
informação (Freedom of Information Act), nos anos 60, e foi um documento ainda deste
subcomitê que cita o termo “open government” pela primeira vez, estando ligado ao
direito de saber (PELED, 2013; YU, ROBINSON, 2012).
Outra importante diferenciação é realizada por Yu e Robinson (2012) ao denotarem
que o conceito de “governo aberto” (open government) foi automaticamente atrelado à
ideia de “dados abertos” (open data). Para os autores, o termo “aberto” tem significado
tecnológico e filosófico. O primeiro sugere que se usem máquinas para lidar com a
informação de modo eficiente, incrementando a capacidade de processar tais dados para
além dos limites manuais humanos. Filosoficamente, o termo sugere participação e
engajamento dos indivíduos interessados que podem compartilhar e utilizar tais dados
de maneira acessível e democrática, o que implica numa certa cultura de participação e
colaboração, além de inovação. “Dados abertos”, então, combinariam os dois sentidos
da palavra “aberto”, tendo, então, um foco em informação bruta e não processada, que
permitisse aos indivíduos chegarem às suas próprias conclusões através do emprego de
máquinas e softwares específicos (YU, ROBINSON, 2012, p. 189)35.
Neste sentido, as primeiras ações do governo Obama solicitaram a diversas
agências para lançarem dados abertos e assim se criou o portal www.data.gov, ainda em
2009. Esta ação teve repercussão internacional mesmo antes do lançamento oficial da
parceria, uma vez que, já em 2010, o Reino Unido, a Alemanha e o Banco Mundial
lançaram portais de dados abertos (PELED, 2013).
Por outro lado, Yu e Robinson (2012) destacam que governo aberto também
pode significar uma série de ações tomadas visando tornar um governo mais aberto e

35

Conforme o acordo estabelecido pela Parceria Governo Aberto, são oito princípios que descrevem
basicamente o que significa um dado aberto, a saber: 1) completos; 2) primários (não agregados ou
transformados); 3) atuais; 4) acessíveis; 5) processáveis por máquina; 6) acesso não discriminatório (não
há necessidade de identificação ou registro para acessá-los); 7) formatos não proprietários (formato no
qual não haja controle exclusivo); 8) livres de licenças (não estão sujeitos a regulações de direitos
autorais, marcas, patentes ou segredo industrial). Para mais ver o portal da Open Government Partnership
e o portal brasileiro: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/Dados-Abertos. Acesso em 15
Mar. 2013.
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transparente, o que não implica no uso de novas tecnologias e, principalmente, de dados
abertos. A este ponto, retornaremos ao fim da discussão.
Além dos ganhos normativos (e.g. governos mais accountable36 e abertos), vários
autores argumentam que os dados abertos podem gerar benefícios diversos aos cidadãos
e aos próprios governos. Os dados abertos por si seriam valiosos, já que contêm
informações sobre perfis dos usuários, sites mais acessados, pesquisas mais realizadas e
hábitos de consumo, assim como é possível verificar se há um clima favorável ou não
ao governo ou a uma política pública específica (FERRO et al., 2013). Ademais, se
organizados em plataformas mais amigáveis, tais dados podem servir para incrementar a
transparência do governo (e.g. um exemplo seria a possibilidade de cruzar dados, que
poderiam indicar desvios ou problemas que seriam imperceptíveis quando verificados
isoladamente) ou mesmo a participação ou colaboração dos cidadãos, como mapas que
apontem os pontos com maior criminalidade ou com alagamento. Tais plataformas
também permitiriam consultas públicas ou mesmo formas de participação empoderadas
baseada na colaboração de vários participantes (crowdsourcing approach) para
solucionar questões governamentais complexas (FERRO et al., 2013; MERGEL, 2012;
NOVECK, 2009).
Por outro lado, Kitchin (2013) apresenta quatro críticas principais que ainda se
colocam no caminho do sucesso de iniciativas de governo aberto. Primeiramente, ainda
se questiona a sustentabilidade de tais projetos e como eles são financiados. Como a
abertura de dados também depende de aspectos técnicos, sua produção e sua
manutenção dependem de gastos significativos, os quais, muitas vezes, as agências
governamentais não desejam assumir (ver também PELED, 2013).
Segundo, os dados abertos, no atual momento, ainda tendem a empoderar os já
empoderados (empowering the empowered). Quer dizer, ainda dependem de
intermediação para terem valor, intermediação que geralmente será realizada ou por
empresas ou por grupos e indivíduos que dominem as técnicas necessárias para tal
processamento de dados e para a criação das plataformas. Em certa medida, os dados
abertos estariam criando uma nova exclusão digital, já que tais habilidades ainda são
pouco difusas pela população, no geral, mesmo entre usuários de internet, podendo,

36

Logo, ao usar accountable, estou me referindo a governos e governantes que respondem aos
questionamentos de seus eleitores ou de outras agências, que prestam contas de suas ações seja por uma
obrigação constitucional ou, principalmente, como forma de respeito aos soberanos (o povo). Para
algumas discussões sobre isso, ver Norris (2001), Marques (2008), Silva (2009), Schedler (1999).
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então, reproduzir e mesmo aumentar as diferenças de poder (ver também GURSTEIN,
2011).
Terceiro, a utilidade e a usabilidade dos dados abertos ainda é duvidosa em diversos
sites. Há um enorme conjunto de dados que não têm a qualidade ou a organização
necessária para serem reaproveitados, sendo apenas os dados mais fáceis de serem
liberados ou os menos arriscados (ver também PELED, 2013). Ademais, segundo
Kitchin (2013), os eventos criados para criar aplicativos e plataformas utilizando os
dados abertos (e.g. hackthons) geralmente são efêmeros, ignoram o contexto dos dados
e são formados por um grupo de interessados que não reflete demograficamente as
perspectivas da sociedade. Os projetos ainda tendem a ficar em sua versão 1.0, já que há
pouca atenção, manutenção ou desenvolvimento destas plataformas e aplicativos após o
evento.
Em quarto lugar, Kitchin (2013) teme que os dados abertos tendam a ser mais
utilizados e úteis para as empresas, que deixam de pagar para obter tais dados ou ainda
de ter gastos para organizá-los e passam a ter acesso a tais informações de maneira livre
e gratuita. Peled (2013) também enfatiza o valor que tais dados possuem atualmente e
que mesmo agências governamentais nos Estados Unidos fazem recursos através da
venda de tais dados.
A tais críticas, ainda poder-se-ia, brevemente, acrescentar as indagações de Fung,
Weil (2010) sobre os perigos da excessiva transparência. Governos efetivamente não
podem operar com a total abertura de tudo, afinal há questões estratégicas de Estado que
precisam de reserva e segredo e há dados pessoais e sensíveis dos indivíduos que não
deveriam ser abertos. Ademais, os autores ressaltam que assim como não se pode
relacionar diretamente transparência e maior confiança da esfera civil nos governos, o
mesmo pode ocorrer com a transparência e abertura promovidas pelo governo aberto
(ver também MEIJER, CURTIN, HILLEBRANDT, 2012; PEIXOTO, 2013).
Peixoto (2013) também ressalta que estar na Open Government Partnership ou
oferecer dados abertos não é sinônimo de um governo democrático ou realmente aberto,
já que países com restrições à liberdade de imprensa e opinião, como Rússia e China,
fazem parte do acordo. Finalmente, a análise do programa de governo aberto nos
Estados Unidos por Peled (2013) aponta inúmeras dificuldades, barreiras e problemas
em sua primeira fase, que foi mal desenhada executada, contendo: definições vagas,
resistência institucional, metas irreais, dados descontextualizados e de alto custo e
baseados numa obsessão tecnológica.
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A este ponto, apresentado o conceito, potenciais e críticas, vale questionar sua
ligação com a e-democracia. Proponho, entretanto, que se faça o inverso, questionando
como o governo aberto pode não ter ligação com a e-democracia. Como questiona
Ramírez-Alujas (2012), “se o governo aberto é a resposta, qual era a pergunta?”. O
debate pragmático a respeito das formas de tornar dados governamentais abertos é
importante, porém não pode suprimir os valores envolvidos no cerne do governo aberto:
participação, transparência e colaboração.
Em seu sentido original, governo aberto significava abertura de informações e
maior transparência e, recentemente, se abriu para a participação, enfatizando não
apenas accountability e responsividade, mas também abertura para os cidadãos atuarem
nos governos, sendo tais possibilidades mediadas por instrumentos tecnológicos
digitais. Apesar de pouco apresentada na literatura, a ligação entre os dois conceitos soa
como natural.
O trabalho de Harrinson et al. (2012) apresenta a tentativa mais notável no meio.
Harrinson e colegas argumentam que os três conceitos – e-governo, e-democracia e
governo aberto – apresentam pontos de similaridade e também demonstra surpresa em
relação à inspiração do governo aberto mais nos movimentos de fontes abertas (open
source) que no caminho já percorrido pela e-democracia e, especialmente, pelo governo
eletrônico. Os autores demonstram como só o valor da colaboração parece ter uma
conexão mais óbvia com estes movimentos para a abertura, enquanto participação e
transparência têm origens claras nas teorias democráticas. Assim, eles sugerem que
programas de governo aberto deveriam ser menos avaliados em seus aspectos
tecnológicos e mais sobre uma perspectiva do valor público de seus resultados, ou,
ainda, impactos econômicos, políticos, sociais (e.g. qualidade de vida) de tais
iniciativas, assim como impactos na ideologia (e.g. crenças, confiança, legitimidade).
Apesar dos autores se apoiarem na teoria da escolha pública sobre uma visão da
Administração Pública, fica evidente a defesa de que projetos de governo aberto
precisam apresentar ganhos em termos democráticos.
Ademais, argumento que, em alguns casos, a separação entre os termos não fará
sentido, afinal projetos de e-democracia e de e-participação podem gerar ou se
aproveitar de dados abertos de governos (MERGEL, 2012), o que os tornaria,
igualmente, projetos de governo aberto. No caso dos orçamentos participativos digitais,
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a conexão parece ainda mais clara. Organismos que defendem a abertura de dados
orçamentários, como a International Budget37, também defendem a participação popular
no controle orçamentário e nos processos de orçamento participativo. Do mesmo modo,
ainda que timidamente, alguns processos de orçamento participativo já começam a
apresentar dados abertos, como é o caso de Berlim-Lichtenberg (Alemanha)38 e
Yaounde (República dos Camarões)39.
Por último, com os recentes processos de orçamento participativo nos Estados
Unidos que alcançaram resultados mais expressivos, mais visibilidade midiática e
reconhecimento como programas bem sucedidos, é notável que, ao lançar o segundo
plano de ação de governo aberto, o comunicado da Casa Branca expressa explicitamente
a promoção de orçamentos participativos:

Os Estados Unidos irão promover orçamentos participativos liderados pelas
comunidades como ferramentas que permitem aos cidadãos terem um papel
na identificação, na discussão e na priorização dos gastos de projetos em
locais públicos e para dar voz aos cidadãos em como gastar dólares pagos em
impostos para suas comunidades. Este comprometimento irá incluir passos
dados pelo governo dos Estados Unidos para aumentar o reconhecimento do
fato que o orçamento participativo pode ser utilizado para determinados
programas federais para desenvolvimento de fundos comunitários (WHYTE
HOUSE, 2013, tradução nossa)40.

Tal medida não apenas aponta para uma maior união das agendas de orçamentos
participativos com a pesquisa acerca de governos abertos, como, igualmente, destaca a
vontade do atual governo norte-americano em ressaltar a importância não apenas dos
dados e da transparência, mas também da participação política dos cidadãos nas
tomadas de decisão relacionadas aos gastos orçamentários.

***

37

http://internationalbudget.org/. Acesso em 15 Mar. 2013.
http://www.buergerhaushalt-lichtenberg.de/open-data. Acesso em 14 Mai. 2013.
39
http://cameroon.openspending.org/en/about.html. Acesso em 15 Mai. 2013.
40
No original: Participatory Budgeting: The United States will promote community-led participatory
budgeting as a tool for enabling citizens to play a role in identifying, discussing, and prioritizing certain
local public spending projects, and for giving citizens a voice in how taxpayer dollars are spent in their
communities. This commitment will include steps by the U.S. Government to help raise awareness of the
fact that participatory budgeting may be used for certain eligible Federal community development grant
programs. Disponível em: http://www.whitehouse.gov/blog/2013/12/06/united-states-releases-its-secondopen-government-national-action-plan. Acesso em 22 de Jan. 2014.
38
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Este primeiro capítulo buscou, resumidamente, apresentar os principais termos
similares ou concorrentes à democracia digital. Conforme classificações anteriores,
foi verificado como a teledemocracia é basicamente vista como uma antecessora da
e-democracia, apresentando premissas e objetivos bastante similares, porém se
diferenciando

bastante

na

tecnologia

disponível.

A

ciberdemocracia

foi

compreendida enquanto uma fase inicial da e-democracia, tendo ênfases na
formação de comunidades ou em teorias libertárias. Por sua vez, governo eletrônico
e governo aberto são termos concorrentes. São referentes a questões usualmente
distintas daquelas avaliadas pela e-democracia. Porém, foi visto que em ambos há
pontos de convergência, em que os valores e objetivos são similares ou mesmo
idênticos.
Isto posto, foi possível mapear tais termos e já apresentar algumas definições
básicas acerca da e-democracia. Tal exercício continuará no próximo capítulo, no
qual são apresentadas as inúmeras formas de classificação das diferentes linhas de
estudo que são, geralmente, associados à democracia digital.

69

CAPÍTULO 2 –
DEMOCRACIA

MODELOS

E

CLASSIFICAÇÕES

DA

e-

A concepção de modelos de democracia mais visitada nos últimos anos foi
proposta por David Held (1987, 2006). Nesse sentido, “modelo” é um termo usado para
uma construção teórica que busca revelar os principais elementos de uma forma
democrática, como aspectos da vida pública, instituições, relações entre governo,
intermediários (partidos e organizações da sociedade civil) e cidadãos, papel da
cidadania, modos para se formar a opinião e de se participar politicamente, entre outros.
Ou seja, um mapa dos principais argumentos dentro de cada ênfase democrática e as
reflexões críticas que as acompanham. Tal proposta teve grande impacto nos estudos de
teoria democrática e, por sua vez, nos estudos sobre democracia digital, que também
passaram a considerar o valor dos modelos nas concepções teóricas e práticas do que se
denominava, simplesmente, e-democracia, conforme se apresenta abaixo.

2.1 - “Democracia Digital? Que Democracia?” ou modelos de democracia

As principais revisões de literatura acerca da e-democracia no Brasil ressaltaram
a questão dos diferentes modelos de democracia, ou, ainda, que “por trás de todo
desenho de governo eletrônico, cidade digital, iniciativa pró-democracia do Estado ou
da sociedade civil, há sempre um modelo de democracia” (GOMES, 2007, p.19-20). O
problema é que “parte-se, em geral, de uma ideia genérica de democracia, sem mais,
para em seguida apoiar sobre esta plataforma conceitual não examinada o modelo de
democracia preferido pelo pesquisador ou militante, entendido, então, como a forma
única ou, ao menos, principal, de realização dos ideais democráticos” (GOMES, 2007,
p. 3). Em determinados casos, isso significou rupturas e desavenças entre defensores
dos diferentes modelos (DAHLBERG, 2001; STREET, 1997).
Por outro lado, houve inúmeras tentativas de se organizar a discussão no campo
da e-democracia, o que foi considerado um refinamento teórico do campo
(BRAGATTO, 2011). Geralmente, os trabalhos são inspirados na ideia de modelos de
democracia de David Held, na qual um modelo é “uma construção teórica desenhada
para revelar e explicar os principais elementos de uma forma democrática e suas
estruturas e relações” (HELD, 1987, p. 6). Não obstante, é perceptível que houve muitas
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tentativas que pouco dialogaram entre si. Apenas para efeitos demonstrativos, reúnemse abaixo os diferentes modelos já levantados nas literaturas internacional e brasileira.

Tabela 1: modelos de e-democracia

Estudos internacionais
Van Dijk (1996):
- Democracia Legalista;
- Democracia Competitiva;
- Democracia Plebiscitária;
- Democracia Pluralista;
- Democracia Participativa.

Estudos brasileiros
Silva (2005):
- Liberal-individualista;
- Comunitário;
- Deliberativo.
- Democracia Direta.

Bellamy (2000):
- Consumidor;
- Demo-elitista;
- Neorrepublicano;
- Ciberdemocrático.

Gomes (2007):
- Basista (default);
- Liberal;
- Schumpeteriano;
- Participacionista;
- Comunitário;
- Deliberacionista.

Van Dijk (2000):
- Democracia Legalista;
- Democracia Competitiva;
- Democracia Plebiscitária;
- Democracia Pluralista;
- Democracia Participativa.
- Democracia Libertária
Dahlberg (2001):
- Liberal-individualista;
- Comunitário;
- Deliberativo.
Gimmler (2001);
- Democracia Radical;
- Sociedade baseada em cidadãos;
- Solidariedade social;
- Democracia Deliberativa Habermasiana
(baseada em esfera pública).
Kakabadse, Kakabadse, Kouzmin (2003):
- Burocracia eletrônica (governo eletrônico);
- Gerenciamento de Informação;
- Populista;
- Sociedade Civil.
Päivärinta, Sæbø (2006):
- Democracia Partidária;
- Democracia Direta;
- Democracia Liberal;
- Democracia Deliberativa.

Marques (2008):
- Liberal;
- Republicano;
- Deliberativo.

Silva (2009):
- Democracia Participativa;
-Democracia Deliberativa;
- Comunicação Política on-line.

Bragatto (2011):
- Liberal-individualista;
- Comunitário;
- Deliberativo;- Democracia Direta,
forte ou participativa.
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Dahlberg (2011)41:
- Liberal-individualista;
- Deliberativo;
- Contra público;
- Marxista autônomo.
Fung, Gilman, Shkabatur (2013)42:
- a esfera pública robusta
(The Muscular Public Sphere);
- Aqui vem todo mundo
(Here Comes Everybody);
- Democracia Digital Direta
(Direct Digital Democracy);
- Advocacia baseada na confiança
(Truth Based Advocacy);
- Mobilização dos constituintes
(Constituent Mobilization);
- Monitoramento Social
(Social Monitoring).

Haveria pouco ganho em se descrever cada um dos modelos acima. Como,
geralmente, tais classificações no Brasil foram fortemente baseadas nos modelos
democráticos mais conhecidos e na proposta de Dahlberg (2001), optou-se por uma
linha alternativa. Primeiramente, consideramos a opção desenhada por Jan Van Dijk,
um dos primeiros a identificar o fato que diferentes modelos de democracia estavam
presentes nas diferentes retóricas da e-democracia. Em especial, para Van Dijk (1996,
2000), é possível se realizar a divisão dos diferentes modelos cruzando-se o modo de
democracia (representativa ou direta) com a ênfase na formação da opinião ou do
processo de tomada de decisões. De maneira similar, optou-se por usar a separação
entre democracia direta e representativa, mas realizar o cruzamento com os três axiomas

41

Apesar de não desenvolvê-los, Dahlberg (2011) afirma que outros modelos poderiam ser desenvolvidos,
a saber: ciberfeminista, comunitarista, ciber-libertário, liberal digital da cultura de commons e pósmoderno (p. 857).
42
Fung e colegas propõem seis modelos para a análise de internet e política e não de e-democracia, o que
justifica um dos modelos ser justamente o de democracia digital. Não obstante, notamos que todas as
questões políticas levantadas pelos autores são diretamente relacionadas a questões democráticas e que há
paralelos óbvios entre os seus modelos e os outros modelos de democracia que iremos destacar, o que
justifica sua apresentação.
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principais identificados na democracia digital, a saber, informação, discussão e tomada
de decisão (VEDEL, 2006). A tabela abaixo sintetiza os modelos a serem apresentados
conforme estas divisões.

Tabela 2: classificação dos modelos de e-democracia

Forma Democrática

Informação

Discussão

Tomada de decisão

Direta

--

--

Democracia Direta

Representativa

Democracia Liberal

Comunitário

Democracia
direta

e-Transparência

Contrapúblico

semi-

Cultura livre, aberta e Deliberativo
libertária

2.1.1 Democracia Direta
2.1.1.1 Tomada de decisões

Democracia Direta

Este modelo pode receber nomes alternativos como democracia forte, radical,
plebiscitária ou democracia de apertar botões (push-button democracy). Nesta ideia, a
democracia representativa é completamente substituída pela democracia direta, na qual
o povo se autorrepresenta e toma todas as decisões. Geralmente, ela é fortemente
inspirada na democracia grega, mas também é fortemente influenciada por Rousseau
(COLEMAN, 2009) e mesmo por concepções de democracia direta inspiradas em Marx
(HELD, 1987). Aqui, simplesmente a denominarei como modelo de “democracia
direta”.
Historicamente, a alternativa à democracia representativa é a direta, que foi
vencida por ser considerada inadequada às sociedades de massa (KAKABADSE et al.,
2003) e à complexidade do Estado contemporâneo, que demanda indivíduos
profissionais e dedicados a sua manutenção (GOMES, 2005, p. 218). Ademais, a
participação total nas democracias modernas seria impedida por quatro barreiras
principais: tempo, espaço, conhecimento e acesso (STREET, 1997, p. 218). Nesse
sentido, a democracia eletrônica parece oferecer solução para todos esses problemas. O
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tempo não seria mais um limite, pois a participação e a comunicação são instantâneas.
Não há necessidade de os indivíduos se encontrarem. O problema de espaço também
não existiria, pois o espaço físico é irrelevante. E o problema do conhecimento seria
resolvido, porque, pelas redes, há vasto conhecimento disponível. Os custos de acessar
este conhecimento e se informar seriam, nesta lógica, drasticamente reduzidos (cf.
BARNET, 97; GOMES, 2005; KAKABADSE et al., 2003; STREET, 1997).
Pragmaticamente, pensa-se pouco em como substituir as instituições da
democracia representativa e manter o Estado e o governo. No geral, grupos baseados em
redes e indivíduos tomam o lugar das instituições políticas tradicionais (cf.
PÄIVÄRINTA, SÆBØ, 2006). A defesa é vaga e é baseada nas iniciativas e,
principalmente, nos instrumentos que permitiriam uma participação simples e constante
dos cidadãos.
Geralmente, os apoiadores seguem por uma linha mais comunitarista43, na qual a
democracia direta empodera o cidadão e, simultaneamente, fortalece suas comunidades
e redes de cidadãos. Nas comunidades, é pensada a possibilidade do voto à distância
(televoto ou e-voting), que poderia diminuir os sentimentos de isolamento e alienação
política, dando aos eleitores maior poder no desenvolvimento de novas políticas
públicas. Na base nacional, são pensados referendos que se tornam mais práticos e
desejáveis. As tecnologias serviriam como formas de comunicação e integração entre os
diferentes grupos e indivíduos participantes dos diferentes instrumentos participativos.
Assim, grupos de pressão teriam mais oportunidades para se informar, recrutar e pregar
para cidadãos ao oferecerem chances eletrônicas reais destes serem envolvidos em suas
atividades (cf. BARNET, 97; PÄIVÄRINTA, SÆBØ,2006; REEDY , WELLS, 2009).
Defende-se, nesta visão, que essas formas diretas de democracia podem eliminar as
lacunas entre os eleitores privilegiados (com maior acesso a informações) e aqueles
tradicionalmente em desvantagem, uma vez que os cidadãos interessados utilizariam a
rede para se informar sobre as diferentes oportunidades de participação e acabariam
aprendendo sobre temas e questões locais e nacionais (REEDY, WELLS, 2009).
Os críticos da democracia direta geralmente a classificam como sendo
plebiscitária e de apertar botões, na qual indivíduos registram suas preferências sem a
troca de ideias ou interação com os demais. Logo, a democracia direta valoriza os
indivíduos como provedores de informações e como atores capazes de registrar as suas
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Note que aqui há uma sobreposição com o conceito de Ciberdemocracia já apresentado.
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preferências e colaborar com as tomadas de decisão (ARTERTON, 1987; DAVIS,
2005; SARTORI, 1994; WILHELM, 2000).
Mesmo na atualidade, a ideia de democracia digital ainda evoca o conceito de
democracia direta. Após as manifestações populares no Brasil, em junho de 2013,
alguns grupos defenderam a possibilidade de termos uma democracia digital, que, para
todos os efeitos, era também uma democracia direta44. Portanto, este discurso segue
forte em diferentes setores da sociedade e também ainda é visto no meio acadêmico,
principalmente na perspectiva de a internet revolucionar a política (WRIGHT, 2012).

2.1.2 Democracia Representativa

2.1.2.1 Informação
Democracia Liberal (legalista, individualista ou competitiva)

Aqui, optamos por amalgamar diferentes modelos que são próximos. Para tanto
são propostas três divisões: o modelo legalista (foco nas instituições), o liberal
individual (foco nos cidadãos) e o modelo liberal Schumpeteriano45 ou competitivo
(foco nas elites políticas). Todos são baseados nas democracias representativas liberais
modernas, centrados nos governos e instituições políticas formais, porém, enfatizam de
distintos modos a atuação da esfera civil.
A primeira vertente é, geralmente, denominada legalista (VAN DIJK, 1996;
2000). Seguindo as definições de Held (1987) e Van Dijk (1996), baseia-se nos
procedimentos que compõem as constituições e assume que as leis são a base da
democracia. O sistema político é o julgamento de interesses e problemas heterogêneos,
que são tratados pelos representantes. Logo, populismo e formas de democracia direta
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Por exemplo: http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/ativistas-pedem-democracia-digital?page=1.
Acesso 22 Out. 2013.
45
Como sabemos, Joseph Schumpeter foi um dos principais defensores de um modelo mínimo de
democracia. Para Schumpeter, a participação massiva é desaconselhável e mesmo perigosa, podendo ser
ligada aos movimentos autoritários das décadas de 30 e 40 na Europa. Para Schumpeter, a população é
incapaz de tomar decisões complexas e, no geral, não tem interesse de participar de decisões políticas.
Dessa forma, o autor acredita que a democracia deve ser baseada nas disputas entre elites políticas
especializadas (ou seja, que detém o conhecimento adequado para lidar com as questões complexas das
decisões políticas), que se revezam no poder. A informação política acaba sendo um ponto importante no
modelo, uma vez que ainda cabe à população eleger a elite política. Para mais sobre este modelo, ver
Held (1987, 2006), Marques (2008), Nico (2012), Norris (2001).
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são rejeitados. Enfatiza-se o equilíbrio entre os poderes (checks and balances) e os
limites dos poderes das instituições e da administração pública (VAN DIJK, 1996, p.
47).
Na visão de Van Dijk, a lacuna entre governantes e cidadãos está na falta de
informação de ambos os lados. O problema, nessa lógica, seria amplamente resolvido
por um suprimento igualitário de informações para os executivos, os parlamentares, os
partidos políticos e outros representantes. Ou seja, a ênfase proposta pelo autor está nas
instituições e no sistema de controle e balanços, que seria beneficiado por informações
melhor organizadas e mais abundantes pelas diferentes instituições componentes do
Estado (VAN DIJK, 1996; PÄIVÄRINTA, SÆBØ, 2006).
Por sua vez, Dahlberg (2001; 2011) enfatiza o modelo liberal-individualista. “O
modelo liberal-individualista abraça um conjunto de abordagens na tradição
democrática que posiciona o indivíduo como um sujeito autônomo que conhece e pode
expressar seus próprios interesses” (SILVA, 2005, p. 54), através do sistema político
liberal.
Dessa forma, a livre transmissão de informações através das mídias digitais
permite aos indivíduos adquirirem a informação que eles precisam para avaliar
problemas e posicionamentos políticos de modo estratégico e racional (no sentido da
escolha racional) e, em seguida, para tornarem públicos seus posicionamentos e
escolhas aos representantes políticos através de sistemas agregativos (DAHLBERG,
2011). Logo, sistemas de petições on-line (como o Avaaz e Moveon), de voto on-line,
de feedback e de enquetes digitais não estariam ligados à democracia participativa, mas,
sim, a este modelo, uma vez que seriam modos de se transmitir o posicionamento dos
diferentes cidadãos a seus representantes (ver também KAKABADSE, KAKABADSE,
KOUZMIN, 2003). A participação, nesse momento, funciona como tentativa de
influenciar os representantes políticos (cf. TEORELL, 2006).
Por fim, há o modelo Schumpeteriano ou competitivo. Baseado na descrição de
Held (1987), Van Dijk (1996) afirma que, neste, a política é entendida como uma
competição eterna de partidos e seus líderes pelo apoio dos eleitores. Nesse sentido, os
melhores líderes e representantes são eleitos e eles avaliam entre si as questões e
interesses, resolvendo conflitos com negociação. Esta é a solução para o problema da
complexidade e para a crise do sistema político. As tecnologias de comunicação e
informação seriam usadas, primordialmente, nas eleições e em campanhas informativas.
O público interessado, a base eleitoral fragmentada dos líderes políticos e os partidos
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deveriam ter a oportunidade de deter mais informações sobre visões, posicionamentos e
comportamento eleitoral de seus líderes e representantes. Meios de registros de opinião
e de conversação são usados apenas em benefício da liderança política.
Pippa Norris (2001) advoga por este modelo, que ela denomina como
Schumpeteriano, entretanto, enfatiza mais o papel dos cidadãos. Como os candidatos
devem competir pelos votos, é importante que os cidadãos tenham ampla informação
para entender as alternativas eleitorais, para escolher seus líderes e partidos, e, também,
para avaliar o desempenho daqueles que estão no poder, além de obter a capacidade de
predizer a consequência de seu voto. Norris também enfatiza a transparência das
decisões governamentais, nas quais deve estar claro quem é responsável pelo quê e para
que se promova accountability via votação. Eleições livres e justas devem ocorrer em
intervalos regulares para traduzir os votos populares em posições nos diferentes
gabinetes, além de permitir a alternância de autoridades governamentais.
Trabalhando nessa perspectiva, argumenta Norris (2001), o ponto chave de
avaliar o papel das tecnologias digitais para a democracia é em que medida governos e
sociedade civil aprendem a usar as oportunidades promovidas pelos novos canais de
informação e comunicação com o objetivo de promover e fortalecer as instituições
representativas centrais, conectando cidadãos ao Estado. Nesse sentido, a participação
pública e o engajamento cívico gerados pelas novas tecnologias são importantes, mas
fundamental é a habilidade da internet de prover informações capazes de promover
transparência, abertura e accountability das agências governamentais no nível nacional
e internacional e também de fortalecer canais de comunicação interativos entre cidadãos
e instituições intermediárias.

e-Transparência

A e-transparência, ou ainda, a transparência através de meios digitais, pode, para
todos os fins, ser enquadrada no modelo liberal acima apresentado. Todavia, optamos
por separá-la, porque a) constitui um dos valores mais acentuados da democracia liberal
em estudos da e-democracia e, consequentemente, b) observa-se que já existe um campo
da transparência on-line no Brasil e em estudos internacionais e c) deve-se enfatizar sua
importância como parte da democracia eletrônica. Como defenderemos, posteriormente,
a democracia digital se focou excessivamente nas questões de participação e
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deliberação. Assim, a e-transparência, acredito, acabou por ser absorvida pelos estudos
de Administração Pública e de governo eletrônico. O fato de não haver um único
modelo de e-transparência nos estudos levantados pode estar ligado ao fato de não
serem considerados como parte do modelo liberal ou por essa fraca adesão dentro do
campo da e-democracia.
Apesar de a publicidade ser um conceito antigo e importante na democracia
(AZEVEDO, 2013; BENTHAM, 2011), um novo debate surgiu forte com o advento e
proliferação das tecnologias da comunicação e informação nos anos 80 a respeito da
transparência mediada por tecnologias ou simplesmente e-transparência (ALMADA,
2013; MEIJER, 2009; YU, ROBINSON, 2012). Nesse sentido, segundo Silva (2009), as
ferramentas digitais de comunicação têm desafiado o Estado a explorar novas formas de
publicidade. Ao oferecerem portais governamentais, os governos ganhariam uma forma
de se comunicar diretamente com os cidadãos, mas, simultaneamente, serviriam como
repositórios abertos de informações disponíveis aos cidadãos, independente de
restrições geográficas e espaciais (JAMBEIRO et al., 2010; PINHO, 2008). Silva ainda
ressalta que estas informações estavam anteriormente confinadas fisicamente e longe da
visão e do conhecimento (SILVA, 2009, p. 113).
Comparativamente, a transparência possibilitada pelo computador fornece às
pessoas uma informação melhor, o que contribui para a racionalização da
sociedade e permite que os cidadãos comuns possam fazer suas próprias
avaliações e compartilhá-las com outros cidadãos, gerando dados não
disponíveis anteriormente para a formulação de política e podendo aumentar
a eficiência e a eficácia do sistema política (ALMADA, 2013, p. 54).

Segundo Silva (2014), existem oito argumentos principais que defendem a
transparência digital, a saber: 1) a legalidade (fortalecimento de um melhor
ordenamento jurídico); 2) accountability (prestação de contas dos agentes políticos); 3)
deliberação pública (insumos para processos deliberativos); 4) participação política
(circulação de mais informação para fomentar o engajamento político do cidadão); 5)
confiança política (fortalecimento da confiança do cidadão no sistema político); 6)
redução da corrupção (contribuição de forma preventiva); 7) eficiência estatal
(identificação de deficiências e méritos de práticas governamentais) e 8) insumos para
organizações civis (repositórios on-line para divulgação de dados governamentais que
facilitam as atividades de grupos civis) (ver também ALMADA, 2013; AMORIM,
2012; AZEVEDO, 2013; HARRISON et al., 2012; MEIJER, 2009; ROBINSON et al.,
2009).
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A discussão da transparência digital perpassa inúmeros aspectos, como
quantidade e qualidade das informações disponíveis, acessibilidade assíncrona e
inteligibilidade dos dados, que inibam ou eliminem as barreiras cognitivas ao cidadão
comum e que possam agir como possibilidade de constrangimentos aos representantes
políticos e instituições políticas formais (MEIJER, 2009; SILVA, 2009; WELCH,
2012). Porém, não é nosso objetivo discuti-los aqui, em detalhes.
Finalmente, as iniciativas digitais capazes de promover ou proporcionar
transparência podem ocorrer pela ação dos governos “quando números, dados, e
estatísticas sobre o funcionamento do Estado são postos em sítios governamentais em
uma linguagem que tente esclarecer essas informações técnicas de modo a torná-las
mais compreensíveis ao cidadão” (ALMADA, 2013, p. 52) ou por indivíduos e grupos
da esfera civil, que, muitas vezes, têm o governo como fonte, mas que tratam e decifram
“os dados brutos para dispor aos demais cidadãos de modo que estes dados refinados
tornem-se, então, compreensíveis para o cidadão comum” (ALMADA, 2013, p. 53).
Neste modelo, também se pode localizar grande parte dos estudos e reflexões
acerca do governo aberto. Como já dito, apesar do mesmo enfatizar diferentes valores
(participação, colaboração e transparência), boa parte da ideia de abertura do Estado
está relacionada à abertura de dados estatais, assim como regras, princípios e questões
técnicas necessárias para essa abertura (PELED, 2013; YU, ROBINSON, 2012).

Cultura livre, aberta e libertária

Dahlberg (2011) acredita que esse movimento na e-democracia (que ele
denomina marxista autônomo) valoriza a capacidade das redes de comunicação digital
em permitir a auto-organização e a participação dos indivíduos em atividades
produtivas, ignorando o sistema capitalista e o estado centralizado e considerando a
passagem do modo industrial (material e energético) para o informacional (eletrônicodigital) (LEMOS, LÉVY, 2010). A decisão democrática é gerada organicamente através
de redes de produtividade que são colaborativas e descentralizadas. O sujeito
participante desses movimentos não é parte de uma “massa”, do “povo” ou das “classes
trabalhadoras”, mas seria um agente autônomo que produz colaborativamente com
outros agentes.
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Citando Antonio Negri, Dahlberg (2011) denota que o sujeito de redes coletivas
é referido como “multitude” para refletir sua pluralidade irredutível, sua comunidade de
singularidades. Seriam enfatizadas a produção e a (re)distribuição de bens digitais de
fonte aberta (open source) e livre, o que incluiria softwares (e.g. Linux), músicas e
filmes (incluindo a pirataria) e mesmo novas formas de se publicar (e.g. Wikis,
Indymedia). Essa produção, distribuição e compartilhamento livres tornariam a
sociedade mais inteligente e politicamente consciente, ao mesmo tempo em que
oferecem novos instrumentos aos ativistas para transformações sociais e políticas
(LEMOS, LÉVY, 2010).
Aqui, em maior ou menor medida, seria possível localizar movimentos
libertários, movimentos de software livre, de cultura aberta, de transparência hacker e
similares. Algumas visões de governo aberto também poderiam ser encaixadas aqui (cf.
YU, ROBINSON, 2012). Apesar de este modelo pregar uma separação do Estado,
enfatizar-se-ia o papel das redes digitais e, principalmente, da colaboração dos
indivíduos para ajudarem os governos a entender melhor as necessidades e os anseios da
população. Da mesma maneira, as demandas por abertura do governo passariam
diretamente pela abertura dos dados governamentais, que seguiriam vários dos
princípios aqui elencados.

2.1.2.2 Discussão (e formação da opinião)
Comunitário

O modelo comunitário enfatiza a possibilidade de a internet fortalecer o espírito
e os valores comunitários (DAHLBERG, 2001). “Nessa corrente, a democracia só se
sustenta se os valores forem compartilhados e as relações reforçadas, produzindo assim
engajamento cívico e capital social. Para eles, a comunidade deve prevalecer frente ao
indivíduo” (BRAGATTO, 2008, p. 23). A comunicação descentralizada, interativa e em
duas vias permitiria utilizações que não se restringiriam ao comercial ou governamental
e possibilitaria a instalação de comunidades virtuais que reforçariam os elos
comunitários.
A ideia de “comunidade virtual” é significativamente permeada por esta
visão. Para Howard Rheingold, as comunidades virtuais são agregações
sociais que se formam através de redes de computadores, onde o interesse
por um debate sobre determinado tema se prolonga, levando um conjunto
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de pessoas a criar laços sentimentais, constituindo teias de relações no
ciberespaço. Ele vê nestas comunidades on-line um novo espaço público
capaz de revigorar as relações comunitárias desgastadas pelo
esvaziamento do espaço público tradicional (SILVA, 2005, p. 55).

Para Lemos e Lévy (2010), uma atualização do debate sobre comunidades
virtuais implica em também considerar os sites de redes sociais, assim como outras
ferramentas de comunicação digitais, como blogs e aplicativos de mensagem
instantânea (e.g. Skype). Neste sentido, os membros destas comunidades virtuais mais
contemporâneas compartilhariam um espaço telemático e simbólico “mantendo certa
permanência temporal e fazendo com que seus participantes sintam-se parte de um
agrupamento de tipo comunitário, diferentemente de outros que podem se dar no mesmo
espaço telemático sem, no entanto, guardarem qualquer vínculo afetivo e temporal” (p.
102).
No restante, já tratamos a respeito dessa visão ao apresentarmos a corrente
comunitária no tópico da Ciberdemocracia. Para mais sobre redes comunitárias digitais
e comunidades on-line, ver os trabalhos de Chadwick (2006) e Lemos, Lévy (2010).

Contrapúblico

Poucos trabalhos efetivamente tocam na palavra contrapúblico e, provavelmente,
alguns autores resistiriam em serem encaixados nesse modelo; entretanto, nos parece
que realmente essa proposição de Dahlberg (2011) é uma categoria ampla, capaz de
abarcar inúmeros estudos de internet e de democracia46, motivo pelo qual apresento o
modelo abaixo.
Segundo Dahlberg (2011), neste modelo, a democracia é baseada em duas
suposições. Primeiramente, qualquer formação social necessariamente envolve relações
de inclusão ou exclusão, uma contestação discursiva e organizada das relações sociais
(incluindo identidades e práticas); segundo, esta situação antagônica é a base para a
formação de vibrantes contrapúblicos, ou seja, espaços de comunicação interativos e
reflexivos, onde identidades alternativas e contradiscursos contestam os discursos
dominantes e enquadram práticas e sentidos hegemônicos, incluindo os limites
legítimos da esfera pública (p. 867). Neste sentido, a democracia digital contribui para a
46

Aqui optamos por não tratar do modelo pluralista de e-democracia proposto por Van Dijk (1996; 2000).
Acreditamos que haja poucos estudos que efetivamente utilizem a teoria de Dahl ([1989]2012) como
referência para estudos de internet e democracia. De toda sorte, os estudos que o façam estariam em
menor ou maior medida encaixados entre as visões comunitárias e de contrapúblico.
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articulação e o desenvolvimento dos contrapúblicos e dos contradiscursos. Em especial,
as mídias digitais seriam capazes de incluir vozes de discursos minoritários e permitir a
formação de contrapúblicos e contradiscursos; ligar as diferentes vozes representativas
para, estrategicamente, formar contradiscursos; e, consequentemente, contestar os
limites discursivos da esfera pública mainstream (BENNET, 2003; CASTELLS, 2003;
DAHLBERG, 2007; LYCARIÃO, SAMPAIO, 2011; MAIA, 2007, 2011; MITRA,
2001).
Numa definição similar (Partisan Democracy), Päivärinta e Sæbø (2006)
denotam que, neste modelo, se trata de cidadãos ativos participando do debate político,
mas não através de canais tradicionais e não necessariamente através de representantes.
As tecnologias de informação são utilizadas para obter visibilidade para críticas e
expressões políticas alternativas, sem as interrupções ou controle da elite política. Essas
discussões sem restrição seriam capazes de agendar as discussões públicas (p. 824).
Estes contrapúblicos seriam formados através de sites alternativos, espaços on-line
subalternos, listas e sites de movimentos sociais, redes digitais de mídias alternativas,
wikis e blogs (DAHLBERG, 2011, p. 861-862).
Finalmente, Dahlberg também inclui algumas formas de ativismo on-line e offline como partes integrantes deste modelo. No primeiro quesito, o autor destaca
especialmente a desobediência civil eletrônica (ou hacktivismo), que atrasam ou
derrubam certos websites, e obstruções culturais, como sites de paródia. No ativismo
presencial, a comunicação digital ainda daria apoio indispensável para a coordenação e
a publicidade dos processos (DAHLBERG, 2011, p. 862).
Aqui, é possível o paralelo com o modelo de democracia basista ou default,
relatado por Gomes (2007). Este seria excessivamente acionado no Brasil, ocasionado
pelo passado de ditadura militar no Brasil, o que teria proporcionado pesquisadores e
ativistas sociais centrados apenas na sociedade e com uma atitude crítica – fortemente
antiliberal – em relação ao Estado. Nesse sentido e consoante Dahlberg (2011), Gomes
lista quatro pontos principais dessa visão default de democracia:
Neste quadro, a internet da sociedade civil é aquela em que se verifica uma
profusão de iniciativas digitais dotadas de pelo menos uma das características
seguintes: a) destinadas à formulação de reivindicações diante de um Estado
que lhe é naturalmente adversário; b) apropriadas para o desafio,
protagonizado pelos contrapúblicos ou pelas vozes alternativas às formas
tradicionais e institucionalizadas da circulação do poder político; c) voltadas
para que a sociedade cuide dos seus próprios assuntos, apesar e a prescindir
do Estado e das instituições políticas (GOMES. 2007, p. 13).
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Deliberativo

Da mesma maneira que houve uma guinada deliberativa nos estudos sobre
democracia e teoria política (DRYZEK, 2000), pode-se afirmar que o mesmo ocorreu
com a teoria, a pesquisa e as aplicações de e-democracia (DAHLBERG, 2011). Há
diferentes correntes da teoria deliberativa que podem enfatizar diferentes valores
(MARQUES, 2008), porém, é seguro afirmar que a teoria de Habermas foi a mais
influente nas diferentes correntes de e-democracia.
Em seu modelo, Habermas (1997) reconhece os avanços das democracias
representativas liberais, enfatizando a importância dos direitos (e das leis e
constituições), da igualdade e liberdade dos cidadãos, mas enfatiza a importância de as
decisões políticas e as leis serem legitimadas pela soberania popular, logo, há uma
esfera pública pujante e desejável para uma democracia. A esfera pública, que não é
uma instituição ou lugar claro, forma-se através do poder comunicativo e seu objetivo é
captar as diferentes demandas dos públicos que a compõem, filtrar as principais
demandas e, em seguida, ampliá-las em direção ao centro de tomada de decisões.
Apesar de não ter poder administrativo, a esfera pública deve influenciar e guiar as
decisões dos agentes políticos formais. Para tanto, os cidadãos devem entrar em
processos deliberativos, que são baseados em debates racionais, nas trocas, públicas e
livres, de argumentos, em que todos os participantes devem ser considerados iguais e
capazes de influenciar o debate, ou, ainda, nos quais não existam disparidades
econômicas e sociais intoleráveis e que a força do melhor argumento seja a mais
decisiva (HABERMAS, 1997, 2005, 2006)47.
Em especial, há dois elementos que parecem justificar essa ênfase
deliberacionista. Primeiramente, utilizam-se os princípios da teoria deliberativa no qual
os cidadãos são considerados soberanos na democracia e que precisam estar mais
diretamente conectados às decisões políticas (PÄIVÄRINTA, SÆBØ, 2006). Em
segundo lugar, um grande número de estudiosos acreditou que a internet era,
inicialmente, a materialização da esfera pública idealizada por Habermas (cf.
BOHMAN, 2004; BUCHSTEIN, 1997; DEAN, 2003; GIMLER, 2001; PACHARISSI,
2002; POLAT, 2005). “A comunicação digital em duas vias, de baixo custo, user47

Para mais sobre o modelo deliberativo e as diferentes fases do pensamento de Habermas, ver Gomes
(2008), Maia (2010).
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friendly, flexível e moderada é vista como fomentando o compartilhamento de
informação, o debate racional e a formação da opinião pública” (DAHLBERG, 2011, p.
860, tradução nossa)48.
Grosso modo, pode-se afirmar que três correntes atuaram em paralelo. A
primeira foi baseada justamente na tentativa de se refletir sobre o papel da internet como
uma “esfera pública virtual”, ou seja, se a internet era uma esfera pública ou se ela tinha
o papel de incrementar ou reduzir a esfera pública já existente. Fung e colegas (2013)
descrevem esse modelo como sendo da esfera pública robusta. Em resumo, pressupõese que as tecnologias digitais aceleram os fluxos de comunicação, permitem a
comunicação de muitos para muitos (em comparação com as tecnologias de
radiodifusão que eram de um para muitos) e baixam os custos para criar e expressar
visões de mundo.
Nesse sentido, alguns autores defenderam a internet como a esfera pública
proposta originalmente por Habermas (1984) e sua situação ideal de fala. Tratar-se-ia
de uma rede aberta e inclusiva de públicos sobrepostos que têm ligações temporais,
sociais e substanciais; um local onde seria possível a comunicação sem sujeito. Como
ela ofereceria acesso universal, comunicação sem coerção, liberdade de expressão,
agenda sem restrições, participação fora das instituições políticas tradicionais e geraria
uma opinião pública através de processos de discussão, a internet se assemelharia à
situação de ideal de fala (cf. BUCHSTEIN, 1997, p. 251).
Ademais, a internet teria enorme potencial para facilitar as discussões entre
cidadãos e governantes. O debate não mais seria determinado pelo tempo, podendo ser
multidirigido, não existindo a necessidade de parceiros fixos ou autorizados (MAIA,
2008). O anonimato possibilitado pela internet poderia diminuir as diferenças
socioeconômicas dos participantes da discussão e contribuir para uma condição mais
paritária de participação no debate49. Por sua vez, “se a discussão acontece em um
ambiente livre de medo, de intimidação ou de ridículo, uma variedade maior de pontos
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No original: “Digital media in general, and the internet in particular, are seen as enabling this democratic conception. The two-way, low-cost, user-friendly, pliable, and readily moderated form of much
digital communication is understood as affording information sharing, rational debate, and public opinion
formation”.
49
Nos estudos de deliberação online e de comunicação por computadores, há uma polêmica sobre os reais
efeitos do anonimato. Para alguns, ele terá esse efeito mitigador das diferenças socioeconômicas
existentes nas relações presenciais. Para outros, entretanto, o anonimato impactará em tornar os
participantes menos responsivos por seus atos, o que poderá facilmente levar a mais brigas e discussões.
Para discussões sobre tema, ver Coleman, Moss (2012), Janssen, Kies (2005), Hamburger et al. (2008).
Wright (2006), Wright, Street (2007).
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de vista pode ser expressa” (MAIA, 2008, p. 287), afinal seria um ambiente menos
ameaçador e a falha teria menores consequências psicológicas para os participantes
(HAMBURGER et al, 2008).
Uma vez que a internet permite aos indivíduos conversarem entre si e ouvirem
vários pontos de vista, ela poderia ser usada para expressão política, deliberação e até
mesmo tomada de decisões. As diversas redes de conversação formadas em tal ambiente
poderiam ajudar na solução de alguns problemas da nação, como alienação e
desintegração social, uma vez que facilitariam a participação política (DAVIS, 2005).
Nessa lógica, a internet e outras redes digitais incrementam a democracia ao
tornarem a esfera pública mais acessível e menos concentrada (cf. FUNG, GILMAN,
SHKABATUR, 2013). Nesse sentido, Mitra (2001) afirma que as vozes marginalizadas
no mundo presencial poderiam usar a world wide web para chamar a atenção dos
poderes dominantes ou mesmo para colocá-los em situações de pressão, nas quais tais
forças ficariam impedidas de ignorar as vozes marginalizadas. Ou seja, a voz de uma
multidão de pessoas poderia exigir ser ouvida e reconhecida pelo sistema político
dominante.
Recentemente, os escritos de Castells (2008) e Benkler (2006) voltaram a
movimentar o debate, que agora enfatiza a web 2.0 e, principalmente, a arquitetura em
rede. Nesse sentido, a esfera pública interconectada (networked public sphere) seria
diferente da tradicional em dois sentidos principais: “primeiro, a arquitetura de conexão
em rede dá aos usuários a capacidade de se conectarem a vários pontos ao mesmo
tempo, isto é, cada cidadão (nodo) é acessível a outro de maneira automática”
(CARREIRO, SAMPAIO, MORAIS, 2014, p. 4) e segundo, pelo custo quase zero dos
indivíduos se tornarem produtores livres e consumidores de conteúdo.
De fato, Silveira (2009) afirma que, com a arquitetura distribuída da internet e a
drástica redução dos custos de se tornar um falante, um “cidadão comum com poucos
recursos teve a possibilidade de levar sua mensagem sem nenhum intermediário (exceto
a própria rede) para milhões de pessoas” e “nunca cidadãos comuns produziram tanto
conteúdo comunicacional, inclusive de caráter político, como ocorreu a partir do
advento da comunicação em redes digitai distribuídas” (SILVEIRA, 2009, p.81-82). De
modo semelhante, Lemos (2009) lança a hipótese do ciberespaço como uma nova esfera
pública:
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Pode-se assim, como hipótese, pensar no ciberespaço como uma nova esfera
pública de conversação onde o “mundo da vida” amplia o capital social,
recriando formas comunitárias, identitárias (público), ampliando a
participação política. A função conversacional das mídias de função pósmassiva pode servir como fator privilegiado de resgate da coisa pública,
embora não haja garantias. A participação, a colaboração e a conversação são
as bases para uma ação política, mas não garantem a sua efetividade
(LEMOS, 2009, p.27).

Em segundo lugar, houve um campo paralelo autodenominado como da
“deliberação on-line” (online deliberation). Aqui, mais que verificar a possibilidade de
uma esfera pública ou não ou mesmo a possibilidade da criação de uma democracia
deliberativa, os estudiosos estavam preocupados em entender se era possível a
deliberação pública em ambientes on-line. Buscou-se verificar se o debate racional
defendido por Habermas poderia acontecer nos sistemas interativos on-line
(DAHLBERG, 2011).
Conforme Sampaio, Barros e Morais (2012) o campo da deliberação on-line
[OD] está dividido em cinco objetivos primários. Primeiramente, parte dos
pesquisadores compara as deliberações on-line com as presenciais, procurando
comprovar (geralmente por pesquisas empíricas quase experimentais) que ambas podem
incrementar os conhecimentos dos participantes sobre os assuntos, a eficácia política, e
a vontade para participar na política (GASTIL, 2000; DAHLBERG, 2004; BAEK,
WOJCIESZAK, CARPINI, 2011).
O segundo grupo analisa a deliberação on-line natural (in the wild). Busca-se
analisar a qualidade dos debates on-line que ocorrem espontaneamente entre cidadãos
interessados e compreender as características que facilitaram ou dificultaram a
deliberação qualificada entre os participantes (BARROS, 2013; GRAHAM, 2008, 2012;
JANSSEN, KIES, 2005; WILHELM, 2000).
O terceiro conjunto analisa a deliberação em programas participativodeliberativos ou em fóruns on-line hospedados em sites institucionais. Nesses casos,
geralmente, a apreensão da OD visa, em primeiro lugar, verificar se o processo
participativo conseguiu abrigar uma deliberação qualificada, buscando-se compreender
os motivos para tais resultados e, em segundo lugar, verificar se tais deliberações
apresentaram impactos políticos mais tangíveis por serem promovidas pela esfera
política formal (DAHLBERG, 2004; JENSEN, 2003; MITOZO, MARQUES, 2013;
SAMPAIO, MAIA, MARQUES, 2010).
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Em quarto, há um agrupamento de estudos que procura investigar como o design e
a estrutura afetam a qualidade da deliberação e os seus resultados. Apreendem-se as
características estruturais que poderão ser controladas por criadores dos espaços de
debate, tais como formulários (quadros de avisos contra as listas de e-mail), abertura
(com/sem registro), diversidade (participantes homogêneos vs. heterogêneos), regulação
(com/sem moderadores) e assim por diante (DeCINDIO, PERABONI, 2010;
JANSSEN, KIES, 2005; NOVECK, 2004; WRIGHT, STREET, 2007).
Em quinto lugar, há diversas pesquisas baseadas na avaliação de mapas de
argumentos criados por softwares50. Em vez da codificação manual (humana) dos
fóruns, tais softwares são capazes de avaliar um número muito superior de mensagens e
de gerar interligações entre os argumentos e criar mapas visuais que demonstram a
utilização dos argumentos em determinada discussão (LOUKIS, XENAKIS,
TSEPERLI, 2009; KARAMANOU, LOUTAS, TARABANIS, 2011; TAMBOURIS et
al., 2011).
Finalmente, para além da esfera pública virtual e da deliberação online,
proponho a inclusão de um terceiro grupo de estudos, o da “e-deliberação” (edeliberation). Formalmente, não há diferença entre o campo da deliberação on-line e o
campo da e-deliberação. Didaticamente, consideramos pertinente separá-los e conectar
este à e-participação. Em outras palavras, considero que a e-deliberação seja o uso de
ferramentas digitais, técnicas, aplicativos e afins que fomentem formas deliberativas de
discussão e de decisão dentro de projetos de e-participação. Apesar de tal vertente
também se encontrar nos agrupamentos de estudos sobre deliberação on-line levantados
por Sampaio, Barros e Morais (2012), essa separação ajuda a organizar a discussão aqui
pretendida. Esse ponto será posteriormente desenvolvido, no próximo capítulo, ao tratar
sobre projetos de e-deliberação dentro dos estudos da e-participação.

2.1.2.3 Tomada de decisão
Democracia (semi) direta, forte, radical ou participativa.

Uma considerável parcela dos adeptos dessa linha tende a ver a participação
como um valor democrático que não pode ser abandonado. Geralmente, esse tipo de
50

Ver Benn, Macintosh (2011) para uma discussão sobre essa nova forma de avaliação da deliberação online e sobre os principais softwares utilizados.
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perspectiva se relaciona contextualmente com a percepção de “crise” das democracias
representativas liberais modernas, algo já contestado na introdução deste trabalho.
Neste sentido, como já discutido, as TICs seriam vistas como formas de
incrementar a participação política, como catalisadoras de outros processos
participativos em funcionamento ou, mesmo, como capazes de criar novas formas de
participação. Geralmente, os argumentos mais radicais enfatizavam que os meios
digitais agora permitiam ignorar o paradoxo do homem intermediário (middle-man
paradox), ou seja, das instituições (e.g. mídias massivas, movimentos sociais e partidos
políticos) e atores (e.g. líderes comunitários, vereadores) que intermediavam as relações
entre cidadãos e seus representantes51. Logo, nesta lógica, os intermediários seriam
cortados e a separação entre esferas política e civil se diminuiriam por esse aumento da
interação direta, que seria permitida por intermédio destes instrumentos de participação
(e deliberação) direta (cf. FUNG. GILMAN, SHKABATUR, 2013).
É pertinente enfatizar que boa parte da inquietação relacionada à ligação entre a
democracia digital e a democracia direta está nessas ênfases participativas. Em verdade,
a maioria dos democratas digitais não deseja uma efetiva democracia direta em atuação
no lugar da representativa, mas, sim, mecanismos de democracia direta para aprimorar e
aperfeiçoar elementos da democracia representativa, no que eu optei denominar como
modelo de democracia semidireta52. Portanto, a democracia semidireita inclui todos os
modelos mais radicais e participacionistas de e-democracia. Apesar da democracia
semi-direta ser um dos modelos mais empregados nas diferentes linhas da e-democracia,
o próximo capítulo irá se preocupar em tratar das diferentes linhas e aproximações do
campo da e-participação.

2.1.3 Para quê modelos de democracia?

A ideia de avaliar os modelos de democracia nos conceitos de e-democracia foi
vista como um refinamento teórico, que permitiu uma melhor organização do campo e,
consequentemente, tornou possível compreender como diferentes perspectivas

51

O paradoxo se encontra no fato de que os mesmos parlamentares e agentes que, supostamente,
deveriam criar mais oportunidades, meios e canais de participação política são justamente aqueles que
mais resistem à ideia de compartilhar o poder (MAHRER, KRIMMER, 2005).
52
O mesmo acontece em relação ao orçamento participativo, que é considerado uma forma de democracia
semidireta (e.g. VITALE, 2004).
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afirmavam estar tratando de democracia digital e, ainda, defender premissas, objetivos e
caminhos distintos ou mesmo antagônicos entre si (DAHLBERG, 2011).
Como já dito, o próprio conceito de democracia é contestado, pois já apresenta
uma longa história de debates. Logo, o próprio discurso acerca do significado da
democracia

–

seus

conceitos-chave,

teorias

e

preocupações

–

se

alterou

significativamente no último século (BOBBIO, 2000; GOMES, 2005, 2007; HELD,
2006; SANTOS, AVRITZER, 2003). Nesse sentido, David Held acredita que apresentar
modelos de democracia ajuda a mapear as posições, suas recomendações, suposições e
argumentos-chaves, assim como as reflexões críticas sobre eles. Mas, é importante
ressaltar, novamente, que essas são construções teóricas com o objetivo de facilitar a
compreensão de pontos chave de diferentes teorias democráticas (HELD, 2006). Como
afirma Marques (2008), estes pontos essenciais funcionam melhor como guias gerais
para arquitetura de procedimentos e instituições mais adequados a um estado
democrático e “não necessariamente os modelos devem ser vistos como receitas a serem
obedecidas passo-a-passo, literalmente, na execução cotidiana dos processos
democráticos” (p. 131).
Para Dahlberg (2011), fazer a reconstrução das posições, no caso específico da
democracia digital, apresenta quatro vantagens: 1) realçar a diversidade de
possibilidades sendo articuladas pela prática e pela retórica da democracia digital; 2) ao
reconstruir as diferentes posições, a pesquisa da democracia digital ganha o foco crítico
sobre fins democráticos em vez de meios instrumentais; 3) a divisão oferece um modelo
de trabalho para futuras pesquisas que poderão avaliar a razoabilidade de cada posição e
4) ao se estender o foco crítico, a divisão sugere uma avaliação normativa do valor
democrático de cada posição, em que os avaliadores precisam identificar e justificar o
ponto no qual seus julgamentos são realizados (p. 867).
Contudo, cabe questionar se ainda é válida a classificação da área de edemocracia por modelos. Fung e colegas (2013), por exemplo, optaram por modelos
que não se espelham diretamente em diferentes valores democráticos, mas, sim, em
expectativas, objetivos e modos de ação dos diferentes grupos interessados em questões
políticas através de meios digitais de comunicação e informação. Ao avaliar inovações
democráticas presenciais e on-line, Smith afirma que os modelos tendem a ser
incompletos e a simplificarem excessivamente a complexidade da prática democrática
(SMITH, 2009, p. 10).
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Acrescenta-se o fato de haver uma crítica feita aos defensores dos diferentes
modelos que, “por se considerarem concorrentes, acabarem deixando de lado, em certas
ocasiões, princípios importantes e que, em vez de serem tomados como excludentes,
deveriam complementar-se” (MARQUES, 2008, p. 136). É importante lembrar que, em
certas ocasiões, tais defesas veementes poderiam criar um viés, uma distorção à
pesquisa que tenderia a contribuir apenas para reduzir o impacto e os resultados
encontrados nos estudos (DAHLBERG, 2011; NORRIS, 2001), conforme ressalta
Gomes:
Os pesquisadores findam por se concentrar em determinados focos e ênfases,
tomados como se fossem o todo, enquanto desconhecem, ignoram ou deitam
fogo às possibilidades que lhes são concorrentes. Parte-se, em geral, de uma
ideia genérica de democracia, sem mais, para em seguida apoiar sobre esta
plataforma conceitual não examinada o modelo de democracia preferido
pelo pesquisador ou militante, entendido, então, como a forma única ou,
ao menos, principal, de realização dos ideais democráticos (GOMES, 2007,
p. 3).

Neste trabalho, defendo que a identificação dos diferentes modelos dentro do
campo da e-democracia ainda seja válida. Como apresentaremos em uma seção abaixo,
geralmente há uma definição amplamente aceita do conceito de e-democracia, que está
basicamente atrelado à participação e à deliberação (NORRIS, 2001). Contudo, poucos
irão denominar tal definição como uma “democracia digital participativa” ou uma
“democracia digital deliberativa”, como é feito por Dahlberg (2011). Na maioria dos
casos, acredita-se que a democracia digital é, necessariamente, participativa e
deliberativa em suas funções mais básicas. Como será mais bem defendido abaixo,
verificar a existência de diferentes modelos, ênfases e valores democráticos sendo
realçados e avaliados nas relações entre internet e democracia é válido justamente para
alargamos o conceito de democracia digital.
Não obstante, é importante ressaltar o fato de esses modelos se reconhecerem
como concorrentes, como afirmou Marques (2008), ou incapazes de realizar trocas entre
si. Aqui, discordo de Norris (2001), que verifica a excessiva ênfase em participação e
deliberação e defende que em seu lugar sejam verificados outros valores mais
“importantes” às democracias representativas, tachando aqueles estudos como
“distrações irrelevantes”. Consoante Marques (2008) e Gomes (2007), é preciso
compreender que os modelos são por si limitados. Podemos ter ideias de “democracia”,
de “participação” etc. que não são exclusivas a este ou àquele modelo, porém, tais
definições são construídas a partir da combinação de vários modelos. Afinal, “há
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problemas de determinadas naturezas na consumação das realidades democráticas que
apenas contando-se com os petrechos de várias destas sistematizações podem receber
uma solução razoável e consistente” (MARQUES, 2008, p. 136). Ou, ainda, como
aponta o exemplo de Gomes, “queremos deliberação e esfera pública para corrigir a
desconexão entre Estado e sociedade, que os mecanismos principais da democracia
liberal não foram capazes de evitar, antes, aguçaram – como ensina Habermas em
Direito e Democracia – e não para jogar fora as conquistas da democracia liberal”
(GOMES, 2007, p. 25).
Nessa linha, mesmo modelos fortes, radicais ou semidiretos de democracia não
deveriam ser contrários ou mesmo resolutos a valores democráticos enfatizados por
vertentes liberais, como liberdade, igualdade e altos graus de informação disponíveis.
Em determinados casos, estas defesas serão, inclusive, incoerentes, já que valores
democráticos raramente andam separados. A título de exemplo, são necessárias
informação e transparência para uma participação mais qualificada, assim como é
preciso igualdade política para uma deliberação democrática. Liberdade de expressão e
de publicação e liberdade de auto-organização serão pré-requisitos para quaisquer
modelos democráticos. Portanto, a excessiva ênfase nos modelos pode levar a análises
rasas ou mesmo distorcidas dos objetos. A este ponto retornarei após a apresentação dos
vetores da e-democracia.

2.2 Os vetores da democracia eletrônica
Para além dos modelos, a literatura de e-democracia também aborda os vetores
que as iniciativas de democracia digital assumem. Há uma atenção especial sobre os
atores que iniciam tais projetos, seus objetivos e suas consequências. Grande parte disso
está ligada à “direção” ou vetor que este projeto assume. Isto é, projetos iniciados por
governos, instituições e representantes políticos podem ter (e geralmente terão)
objetivos e resultados muito distintos daqueles iniciados e mantidos por agentes da
esfera civil. Algumas reflexões acerca dessas visões são apresentadas abaixo.

2.2.1 A democracia que “vem de baixo”
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Nesta vertente, a introdução de Coleman e Blumler (2009) é esclarecedora.
Segundo os autores, abaixo do reino da política oficial e institucional, há uma vasta
esfera de interações autônomas. Nesta esfera pública, as pessoas se encontram
intencional ou acidentalmente e tais encontros estão gradativamente ocorrendo em
maior medida no meio on-line – o que oportuniza situações únicas para os cidadãos
interagirem atrás, em torno ou através dos canais institucionais e controlados de
comunicação. Consequentemente, ao reduzir os custos de encontrar, contatar e manter
comunicação com o outro, a internet facilitou que grupos dispersos de pessoas
formassem associações, compartilhassem informações e se mobilizassem para ações
políticas (p. 117).
A vertente de democracia estabelecida de “baixo para cima” (bottom-up,
ground-up ou grassroot), ou democracia social, engloba os estudos sobre os diferentes
usos da internet por movimentos sociais, organizações sociais e voluntárias ou mesmo
indivíduos; ou seja, pela esfera civil. Nesse sentido, enfatiza-se a articulação e a
formação de redes cívicas, de conexões globais e locais em torno de temas e causas
comuns e a criação de novas dinâmicas de participação política e atuação para a
resolução de problemas sociais (CASTELLS, 2008; COLEMAN, BLUMLER, 2009;
CARREIRO, 2012; MAIA, 2011).
Aqui, é necessária uma explicação. Há duas maneiras para se considerar a
perspectiva social na e-democracia (CARREIRO, 2012). A mais ampla irá envolver
ações, iniciativas, projetos, eventos de associações, movimentos, grupos e indivíduos
buscando a promoção de diversos valores democráticos, o que permite incluir a ação
coletiva on-line e o ciberativismo (cf. MAIA, 2011). A mais restrita vai considerar
iniciativas e projetos (no sentido estrito) de democracia digital criados, mantidos e
guiados pela esfera civil, geralmente direcionados ao sistema político formal53.
No primeiro sentido, que está diretamente relacionado ao conceito de ação
coletiva, destacam-se potenciais mudanças ocorridas com tais grupos, além de
manifestos realizados com a proliferação das redes e ferramentas digitais. No quesito
recrutamento (engajamento, mobilização), as redes digitais ofereceriam ganhos em
termos administrativos (comunicação interna) e estratégicos (comunicação externa). No
primeiro sentido, as organizações cívicas podem estender seu alcance geograficamente,

53

Entretanto, essa separação pode se tornar menos óbvia em determinadas ações e objetos. Por exemplo,
uma iniciativa formal de webcidadania, como o Cidade Democrática, pode levar a uma passeata ou
manifestação para o avanço de uma causa discutida em seus fóruns digitais.
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atrair membros onde não possuam infraestruturas físicas, engajar com seus apoiadores
(os limites de pertencimento a tais grupos podem ser mais flexíveis) em uma base mais
regular e até mesmo contar com integrantes ou apoiadores virtuais. As redes digitais
ofereceriam um meio para os indivíduos interagirem com amigos e conhecerem uns aos
outros, ao passo que podem formar extensas redes de laços fracos e impessoais na
ausência de uma agenda centralizada. Dessa maneira, coalizões pouco robustas,
mobilizações quase espontâneas e movimentos sem grande hierarquia ou cadeia de
comando podem, em determinadas situações, substituir organizações formais,
estruturadas e permanentes. Ou seja, tais ferramentas também podem auxiliar os
diferentes integrantes de campanhas e organizações a reconfigurarem as campanhas das
quais fazem parte e reduzir o controle central de tais organizações (BENTIVEGNA,
2006; BIMBER, STOHL, FLANAGIN, 2009; BORGES, 2012; CASTELLS, 2003,
2008; COLEMAN, BLUMLER, 2009; CARREIRO, 2012; MAIA, 2007, 2011;
PEREIRA, 2011; WARD, GIBSON, 2009).
Em termos de marketing, ou na difusão, divulgação ou publicidade das causas,
“a internet age no sentido de formar uma rede de pequenos ativistas interessados em
passar à frente conteúdo voltado para determinado assunto, espalhando através de sites,
e-mails, fóruns e, mais recentemente, redes sociais online informações de maneira ágil e
rápida” (CARREIRO, 2012, p. 90). Estes assuntos podem ser menos formais e mais
efêmeros, podem ter implicações extremamente localizadas (e.g. preço do transporte
público) ou ser de ordem global (e.g. paz, meio ambiente) e podem também ser temas e
problemas antigos (e.g. justiça, corrupção) ou novos (e.g. neutralidade da rede).
Indivíduos interessados nos grupos, nos movimentos ou mesmo em suas ações e causas
defendidas podem colaborar com informações, como insumos para sites, contribuições
para wikis e mesmo o compartilhamento de músicas, vídeos, imagens e dados (e.g.
hashtags)

relacionados

aos

movimentos

e

campanhas

(BENNETT,

2003;

BENTIVEGNA, 2006; BIMBER, STOHL, FLANAGIN, 2009; CASTELLS, 2003;
CHADWICK e HOWARD, 2009; COLEMAN, BLUMLER, 2009; FUNG, GILMAN,
SHKABATUR, 2013; LEMOS, LÉVY, 2010).
Nesse sentido, essas duas questões fomentam o que Maia (2011) denomina
circuito alternativo de vozes de sujeitos marginalizados, que pode criar e sustentar
contradiscursos, ou seja, a produção de rotas interpretativas diferentes das
convencionais, que podem ser direcionadas à sociedade, ao governo ou ao jornalismo. A
internet pode ser usada para a interpretação de interesses e a construção de identidades
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coletivas, para que os indivíduos “expressem e atualizem suas identidades, valores e
interesses” (MAIA, 2007, p. 49). Há, na verdade, certo consenso de que as atuais
grandes disputas se dão na definição de identidades e em torno de valores simbólicos,
em vez de serem organizadas em função de classes, do mundo do trabalho, da luta direta
por poder ou por realizações do sistema de decisão política (BENNETT, 2003;
CASTELLS, 2003; PEREIRA, 2011).
Nessa direção, ao ponderar sobre tais usos da comunicação digital para a edemocracia e, em especial, para a participação política, Rousiley Maia conclui que há
três questões principais levantadas:
a) a sustentação de campanhas permanentes, que visam transformações no
modo de entendimento e tratamento de certos problemas em vez da conquista
de uma meta política específica [...]; b) o crescimento de grandes redes de
protesto em escala global, com uma ampla gama de atividades com graus
diversos de duração e eficácia [...]; c) a sustentação de media alternativas,
media táticas e blogs, os quais oferecem informações que usualmente não
estão disponíveis nos media massivos tradicionais (MAIA, 2011, p.75-76,
grifos da autora).

No sentido mais estreito de e-democracia, podemos considerar apenas projetos e
iniciativas de democracia digital iniciadas, mantidas e organizadas por atores da esfera
civil. Entendemos “iniciativas”, conforme proposto por Gomes (2007, 2011) e Gomes et
al. (2014), como meios, práticas, atividades e projetos, que articulam ferramentas,
dispositivos e aplicativos para executar funções mais determinadas, como a solução de
problemas ou o alcance de propósitos mais específicos. Aqui, estamos falando de
websites, redes sociais, apps e aplicações do tipo que têm funções específicas e que
foram criados e mantidos por entidades ou indivíduos da sociedade civil54. No Brasil,
tais ações têm sido classificadas como iniciativas de “webcidadania” (DINIZ,
RIBEIRO, 2012)55, termo que também vou utilizar56. Tais iniciativas buscam,
essencialmente, por meio digital, inúmeros avanços democráticos. Por exemplo: (1) o
monitoramento de contas e obras; (2) o acompanhamento de representantes; (3) criar
e tornar disponível informação para a cidadania; (4) a Democracia Direta; (5) a
expressão de reivindicação civil; (6) deliberação; e (7) criação de comunidades on-line
54

Coleman e Blumler (2009) certamente discordariam dessa definição, uma vez que eles enfatizam o
caráter mais fraco, efêmero e descentralizado das iniciativas from below.
55
“Webcidadania” é o nome de um projeto que se iniciou em 2010, que reúne as principais iniciativas online da sociedade civil brasileira em termos de e-democracia. O objetivo é criar uma rede de cooperação e
trocas entre os diferentes projetos. Ver mais em Diniz, Ribeiro (2012) e no site:
<http://www.webcidadania.org.br/>. Acesso 15 Out. 2013.
56
O termo, porém, é pouco utilizado na literatura de e-democracia, que geralmente se refere a essas
iniciativas simplesmente como bottom-up, from below, ground-up, grassroot ou citizen to citizen.
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(ALMADA, 2013; CARREIRO, 2012; DINIZ, RIBEIRO, 2012; LYCARIÃO,
SAMPAIO, 2010; MAIA, 2007).
Seja no sentido estreito ou mais amplo, existem defensores de tais iniciativas
advindas da base em relação àquelas mantidas pelos governos. Os principais motivos já
foram elencados, mas poderiam ser resumidos em: a) não estarem ligadas ao poder
institucional formal; b) serem geralmente mais efêmeras e baseadas em temas e
questões do presente; c) permitirem, assim, um engajamento mais ocasional; d) serem
menos restritas por leis, organizações e burocracias e mais capazes de efetivas
inovações e, finalmente, e) muitas vezes, poderem ser baseadas em aplicativos,
plataformas e redes sociais (on-line ou não) que já são utilizadas naturalmente pelos
cidadãos. Logo, há uma defesa de que deveriam ser os governantes a buscar tais redes e
plataformas nas quais os cidadãos já estão discutindo e se articulando, em vez de criar
plataformas e aplicativos geralmente muito restritos e mal desenhados. Além disso, as
instituições governamentais teriam reservas de ordem burocrática para a criação de
projetos realmente inovadores e, muitas vezes, viriam a resistir na elaboração desses
projetos inovadores, adaptando as TICs exclusivamente para seus processos cotidianos
(BENTIVEGNA, 2006; COLEMAN, MOSS, 2012; GRAHAM, 2012; MAIER,
REIMER, 2010; MOSS, COLEMAN, 2013; KOLSAKER, LEE-KELLEY, 2008).
Surpreendentemente, Coleman e Blumler (2009) admitem que diversas dessas
características também representam fraquezas e limites de iniciativas de democracia
digital. Em outras palavras, esse caráter mais efêmero, baseado em questões presentes e
a falta de conexão com as instâncias de decisão política acabam levando a uma grande
dificuldade de se manter o interesse, o engajamento e as energias criativas que formam
tais projetos. Os autores também admitem que as causas muito específicas e efêmeras
podem acabar atraindo indivíduos que já têm interesse e conhecimento sobre essas redes
de mobilização, ou seja, o cidadão comum pouco mobilizado pode ter dificuldade de
achar tais iniciativas e de manter relações com as mesmas (p. 136).

2.2.2 A democracia que “vem de cima”

Para Coleman e Blumler (2009), a perspectiva top-down de democracia digital
advém das próprias mudanças das relações comunicativas entre o Estado e seus
cidadãos. Em sua visão, historicamente, a comunicação entre Estado (governos,
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parlamentos, autores locais e afins) e esfera civil era realizada basicamente em uma
única via, na qual os agentes políticos distribuíam suas mensagens aos cidadãos por
meios massivos de comunicação. Por sua vez, o contato dos cidadãos com o Estado era,
geralmente, individual (por telefone ou carta), originado por circunstâncias pessoais
(e.g. reclamações sobre problemas locais).
Durante as eleições, campanhas púbicas intensificam essa relação de transmissão
monológica. Tal condição teria mudado com a entrada dos meios digitais, uma vez que
os cidadãos passaram a experimentar relações comunicacionais em duas vias com
instituições de natureza diversa, como lojas, agências de viagem, bancos, escolas,
universidades e até mesmo atores das mídias de radiodifusão. Isso, na visão dos autores,
teria levado a uma expectativa crescente de que os representantes também se tornariam
mais acessíveis e ao alcance da interação on-line (p. 90). Os estudiosos concluem que a
perspectiva top-down de e-democracia abrange todas as iniciativas que são fundadas,
iniciadas e gerenciadas por corpos estatais.
Macintosh (2008), Van Dijk (2012) e Kamal (2009) enfatizam que as iniciativas
top-down teriam basicamente dois propósitos principais: providenciar um acesso maior
e mais fácil à informação governamental (para outros órgãos do Estado e, basicamente,
para os cidadãos) e garantir que cidadãos possam expressar suas visões sobre políticas
públicas pelas quais tivessem interesse. “Esse conjunto de experiências serve como
portas que o Estado abre para o cidadão participar da elaboração das leis, políticas
públicas, organização dos serviços públicos, implementação de políticas e mesmo
realizar sua avaliação” (FARIA, 2012, p. 107).
Bragatto (2008) acredita que tais estudos estejam mais conectados à organização
do ambiente e da dinâmica democrática (são de ordem mais estrutural) e, por isso,
tratam da ligação entre Estado democrático e cidadania (p. 21). Neste sentido, Gomes
apresenta uma definição ampla e clara sobre essa vertente, que ele classifica como
“institucional”:
A vertente “institucional” da aproximação se concentra, em geral, sobre os
aparatos institucionais do Estado democrático e a sua qualidade para o
incremento de oportunidades de interface entre o Estado e os cidadãos.
Correspondentemente, há aqui três endereços: a) a conformação digital das
instituições da democracia em sentido estrito (cidades e governos digitais,
parlamentos on-line) ou lato (partidos políticos on-line); b) as iniciativas
institucionais no vetor que vai do Estado aos cidadãos (como a
prestação de serviços públicos on-line e governo eletrônico); c)
iniciativas institucionais no vetor cidadãos-Estado (oportunidades de
participação ou de oferta de inputs por parte da cidadania na forma de
votos, respostas a sondagens, decisões ou sugestões orçamentárias,
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registro e discussão de opiniões em fóruns eletrônicos etc.). (GOMES,
2007, p. 12).

Por um lado, diversos autores reconhecem que projetos de e-democracia
iniciados e liderados por governos são mais comuns que aqueles de iniciativa da esfera
civil (COLEMAN, NORRIS, 2005; MAIER, REIMER, 2010; MEDAGLIA, 2011;
SANFORD, ROSE, 2007; SUSHA, GRÖNLUND, 2012; MACINTOSH, COLEMAN,
SCHNEEBERGER, 2009) e que aqueles guardam uma grande vantagem em relação aos
projetos bottom-up, uma vez que já estão localizados dentro da estrutura do Estado e
com maiores chances de chegar ao centro de decisão política (COLEMAN, BLUMLER,
2009). Por outro lado, a literatura também aponta diversos limites e dificuldades destes
projetos.
De maneira resumida, há grande desconfiança acerca de tais projetos tanto do
lado dos cidadãos quanto dos próprios políticos. Em relação aos últimos, diversos
representantes políticos temem que os projetos de e-democracia minem sua autoridade
política. A própria ideia de compartilhar o poder com outras instâncias cria o temor de
que o fluxo de insumos e contribuições seja demasiadamente extenso para ser absorvido
e tratado pelos agentes públicos a serviço do Estado. Consequentemente, receia-se que
tais iniciativas se perderiam no meio da burocracia estatal, que poderia não conseguir
gerir os projetos pela necessidade de estes passarem por diferentes setores, órgãos,
instituições, agentes públicos e políticos. Em resumo, se a participação política on-line
é reconhecida como elemento a reduzir os custos para o envolvimento dos cidadãos, é
preciso reconhecer que há um aumento dos esforços do lado dos agentes
governamentais dispostos a oferecer tais mecanismos e, ademais, os trâmites
burocráticos podem e normalmente vão atrasar, restringir ou mesmo impedir que
projetos efetivamente criativos sejam desenvolvidos e, principalmente, mantidos em
longo prazo (CARREIRO, 2012; CHADWICK, 2011; COLEMAN, NORRIS, 2005;
COLEMAN, BLUMLER, 2009; MARQUES, 2010; MAHRER, KRIMMER, 2005).
Ademais, muitos governos ainda veem a e-democracia com receio e com pouca
capacidade de conceder retornos políticos que sejam considerados válidos; logo, há, no
geral, pouco investimento em projetos amplos e duradouros de democracia digital (LEE
et al, 2011).
Do lado do cidadão, existe a desconfiança generalizada da própria interação com
o Estado. Coleman (2008) nos lembra de que os cidadãos não confiam nos governos
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para coletar, guardar e utilizar seus dados pessoais. Perdura um medo generalizado de
que todas as interações com o governo são monitoradas, que os dados podem ser
distribuídos entre agências governamentais sem seu consentimento e que esses dados
podem ser usados para criar perfis negativos dos cidadãos. Finalmente, há grande receio
de que esses dados possam ser roubados por crackers ou terceiros.
Além disso, as iniciativas de e-democracia mantidas pelo governo são muitas
vezes consideradas exercícios simbólicos (tokenistic), que aparentam engajar o público,
porém, desejam apenas legitimar decisões previamente definidas. Logo, participantes de
iniciativas de e-democracia top-down estão constantemente frustrados com os resultados
e impactos do processo interativo com os políticos. Assim, em vez de aumentar a
eficácia política dos cidadãos, tais experiências podem ter resultado oposto. Finalmente,
com base nessas duas pressuposições, agentes da esfera civil, especialmente os
coletivos, temem que as iniciativas busquem apenas cooptar os participantes e suas
energias cívicas e direcioná-las para projetos mantidos e controlados pelo governo
(COLEMAN, BLUMLER, 2009; MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER
2009).

2.2.3 Para quê se entender os vetores da e-democracia?

Da mesma forma que os modelos, as definições dos vetores da e-democracia são
construções teóricas que buscam nos ajudar a compreender ênfases, conceitos-chave,
suposições e objetivos das reflexões teóricas e das pesquisas empíricas na e-democracia.
Novamente, há quem defenda um vetor em função do outro. Por isso, optou-se por
apresentar os principais potenciais e restrições de cada vertente. Existem, por trás dessas
defesas, certos valores e suposições sobre o papel da sociedade civil e do Estado na
renovação de valores democráticos através do uso das TICs. Como na teoria
democrática, há defensores do protagonismo da sociedade civil e outros do papel ainda
central do Estado na política contemporânea.
Assim como ocorre no caso dos modelos, o risco está nas ocasiões quando as
duas vertentes se consideram concorrentes em vez de complementares. Em especial,
Gomes (2007) alerta para posições basistas e default de democracia, que consideram o
Estado como o inimigo a ser combatido ou a ser conquistado. Logo, não haveria
inovações ou ganhos na apresentação de projetos de e-democracia advindos do Estado:
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só seriam válidos aqueles que verdadeiramente nasceram no cerne da sociedade. No
outro extremo, a tradição liberal-democrática revisionista enfatiza a estabilidade dos
regimes democráticos sobre a ideia normativa de governo do povo (p. 15), podendo
promover também o desencaixe entre Estado e sociedade.
Para Gomes (2007), qualquer abordagem social que não leve seriamente em
conta o Estado, ou qualquer vetor proveniente do Estado que não considere a esfera da
cidadania, é inadmissível (p.13). Para o autor, na teoria democrática, o domínio da
cidadania só faz sentido junto à comunidade política, ao Estado. Conceder cidadania a
alguém significa igualmente lhe dar um Estado. “É a existência de um Estado que torna
civil a sociedade civil” (p. 14).
Dessa maneira é indesejável (ou mesmo democraticamente inconcebível) um
vetor de e-democracia que considere a total desconexão entre Estado e sociedade. Em
vez disso, recomenda o autor, é mais produtivo para a democracia digital uma agenda
geral que considere ambos os movimentos, conforme desenvolvido abaixo.

Uma agenda geral deveria consistir em criar e explorar meios e
oportunidades digitais, eficientes e extensivamente acessíveis, dedicados a
facilitar, ampliar ou intensificar a democracia. Numa perspectiva horizontal,
a agenda se materializa nas oportunidades de democratização da sociedade.
Numa perspectiva vertical, esta agenda se materializaria como a busca de
ampliar e/ou intensificar a influência e/ou o controle e/ou a intervenção da
cidadania nas decisões sobre gestão, normas e leis no interior do Estado
(GOMES, 2007, p. 12).

À luz deste pensamento, acredito que sejam possíveis três movimentos distintos
– antagônicos, mas complementares – ao se tratar de vetores. Primeiramente, é possível
se admitir que iniciativas institucionais (e não necessariamente top-down) possam ser
criadas para o fortalecimento do próprio Estado e das democracias representativas
liberais, como defende Norris (2001). Discorremos, por exemplo, sobre iniciativas de
governo eletrônico que buscam otimizar a operação estatal ou mesmo de ações de
transparência, as quais permitem a accountability entre diferentes setores do governo
(aqui, pensando na possibilidade de um órgão sancionar outros por desvios). Não há
necessariamente, aqui, ações voltadas para o cidadão, mas a democracia é
definitivamente fortalecida. Da mesma maneira, diversas iniciativas da sociedade civil
(e não necessariamente bottom-up) podem se voltar exclusivamente aos cidadãos e
grupos cívicos, como é o caso de lutas por reconhecimento e por identidades, muitas
vezes voltadas a redefinir conceitos espraiados pela sociedade ou mesmo ações que
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busquem fomentar o capital social e o engajamento cívico em comunidades (MAIA,
2011). Estas ações da sociedade civil podem fortalecer a democracia sem
necessariamente envolver o Estado.
Em segundo lugar, penso que, a depender do contexto, é possível admitirmos
que determinada vertente seja priorizada em detrimento de outra. Por exemplo, no caso
de estarmos lidando com um governo mais fechado e autoritário, iniciativas bottom-up
que demandam transparência, participação e controle cognitivo podem ser mais
indicáveis (uma vez que o próprio governo será resistente a propô-las). Nesta sociedade
em questão, o enfrentamento do Estado pode ser importante para a democracia, que
pode estar sendo ameaçada. No outro extremo, encontraremos o caso de sociedades com
história democrática recente, que apresentam sociedades civis menos vibrantes, nas
quais, provavelmente, há mais espaço e necessidade de iniciativas top-down do governo
para fomentar determinados valores democráticos.
Em terceiro lugar, está a perspectiva de integração ou complementaridade entre
as agendas top-down e bottom-up. Consoante a esta defesa, Coleman e Blumler (2009)
atentam que as restrições de cada vertente só podem ser resolvidas nos encontros entre
elas, ou seja, na criação simultânea de canais oficiais de comunicação (top-down) entre
cidadãos e governos e na consideração de redes e discussões políticas informais
(bottom-up). Em outras palavras, como o poder de decisão continua residindo nos
governos, iniciativas de e-democracia vindas de cima já possuem a vantagem de terem
naturalmente maior possibilidade de produzir impactos sobre o sistema político formal.
Da mesma forma, deve-se reconhecer que as iniciativas de baixo precisam ter mais
conexões com os centros de decisão política. Dessa maneira, os governantes deveriam
se aproveitar das inovações e da criatividade natural das redes e iniciativas que vêm de
baixo. Ou seja, Coleman e Blumler (2009) não veem problemas nas divisões entre as
duas vertentes, acreditando, inclusive, que existem vantagens em sua separação; porém,
como Gomes (2007), consideram fundamental que o movimento seja paralelo e que haja
pontos de encontro entre as duas ou mesmo iniciativas que considerem,
simultaneamente, aspectos de ambas.
Apesar de antagônicos, creio que esses três movimentos consigam cobrir em
grande medida a avaliação entre disputas e complementaridades envolvendo os três
vetores. Logo, defendo que um modelo não é necessariamente melhor ou mais adequado
que os demais. Além disso, também é possível admitir que nem sempre há
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complementaridade entre os modelos, já que a disputa é parte natural e importante das
relações políticas, o que não é diferente no caso da democracia digital.
Um adendo importante às vertentes propostas é não ignorar que nem todas as
relações entre Estado e sociedade civil se dão diretamente através de meios digitais.
Como nos lembram Gomes e Maia (2008), os meios massivos de comunicação ainda
detêm o centro da visibilidade política na sociedade atual e ainda são os principais
mediadores da comunicação política entre o centro da decisão política e a periferia (
para colocarmos nos termos habermasianos). Adicionalmente, não se pode esquecer que
a internet é uma mídia, que é parte de um complexo sistema midiático (CHADWICK,
2013; DAHLGREN, 2013; LYCARIÃO, 2012; MAIA, 2012; MIOLA, 2012). O que
acontece em redes digitais de comunicação, como a internet, pode ser “sequestrado”
para TV, rádio e impresso, sendo o oposto também verdadeiro. Em diversos casos,
iniciativas de democracia digital só serão bem-sucedidas se isso ocorrer. Por exemplo,
um problema crônico das iniciativas top-down está na sua falta de publicidade. Os
cidadãos não têm conhecimento sobre as diferentes oportunidades oferecidas pelo
Estado para o envio de contribuições e insumos diversos, algo que pode ser mudado no
caso de ampla cobertura nas mídias massivas pelo jornalismo industrial. Da mesma
maneira, uma iniciativa bottom-up de e-democracia terá suas chances de influência
sobre o Estado drasticamente ampliadas se receber uma maior cobertura nas mídias
massivas tradicionais. Este ponto será tratado com mais atenção, posteriormente.

2.3 Modelos, vetores e valores dentro do sistema

Para Van Dijk (1996), um dos primeiros a aplicar modelos de democracia na
discussão sobre e-democracia, estes devem ser classificados de acordo com sua ênfase
na formação de opinião e na tomada de decisão. Já Hagen (1997) acredita que o foco
esteja na dimensão da participação política que é enfatizada e a agenda política desejada
(aqui estando os modelos). De modo similar, ao realizarem sua classificação, Päivärinta
e Sæbø (2006) separam os modelos de e-democracia entre aqueles que o governo
controla a agenda de decisões políticas e aqueles que são os cidadãos a fazê-lo.
Finalmente, ao reavaliar o campo, Van Dijk (2012) acredita que os modelos de
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democracia podem ser divididos entre aqueles que se centram no governo e aqueles que
se centram nos cidadãos.
Parece-me razoável, por exemplo, supor que, geralmente, a perspectiva do
governo eletrônico seja de uma vertente institucional ou top-down e que as reflexões do
modelo de contrapúblico sejam geralmente bottom-up. Contudo, a classificação dos
modelos feita exclusivamente através das vertentes parece-me restringir excessivamente
o campo e mesmo tornar certas visões estáticas. Por exemplo, no modelo deliberativo,
podemos ter tanto minipúblicos desenhados por governos que buscam abarcar a
deliberação qualificada de cidadãos para orientar decisões políticas (e.g. SMITH, 2009)
quanto pensar em deliberações ampliadas na sociedade, que busquem direcionar e
influenciar a decisão política através da esfera pública (HABERMAS, 1997) e não
ignorando a importância dos meios digitais para tanto (PARKINSON, 2012).
Stephen Coleman, neste sentido, tem defendido em vários textos a possibilidade
de os governantes irem aos locais onde essas discussões fluem normalmente e utilizar
essa informação para guiar a ação estatal (COLEMAN, BLUMLER, 2009; COLEMAN,
MOSS, 2012), sendo uma das possibilidades para tanto o uso do Big Data57 (MOSS,
COLEMAN, 2013). Da mesma maneira, governos podem oferecer plataformas digitais
que permitam a participação, a formação de comunidades on-line ou, alternativamente,
estas iniciativas podem nascer por meio de grupos e indivíduos da esfera civil.
Enraizar que determinado modelo é necessariamente top-down ou bottom-up soa
como pouco profícuo para a análise do campo. Parece-me mais válido justamente o
cruzamento das diferentes perspectivas. Há valores ou fins democráticos a serem
alcançados através das iniciativas de e-democracia e essas agendas podem surgir tanto
do Estado quanto da sociedade. Normalmente, esse movimento será difuso e, em certas
ocasiões, de mão dupla. A título de ilustração, este trabalho enfatizou os três grandes
axiomas destacados na e-democracia: informação, discussão e participação; mas
reconhece que os três podem ser alcançados por iniciativas estatais e por iniciativas
civis. Aqui, o importante é destacar que os movimentos podem ser duplos e
complementares. Ou, como descreve Gomes (2005), ao tratar da interatividade entre
57

Big data é o termo para uma coleção de conjuntos de dados tão grande e complexo que se torna difícil
para processar usando na mão ferramentas de gerenciamento de banco de dados ou aplicações de
processamento de dados tradicionais. Os desafios incluem a captura, curadoria, armazenamento, busca,
compartilhamento, a transferência, a análise e a visualização. A tendência para os conjuntos de dados
maiores é devido à informação adicional produzida a partir de análise de um único grande conjunto de
dados relacionados, em comparação com conjuntos distintos de menores, com a mesma quantidade total
de dados, permitindo correlações destes dados, que talvez não existam em conjuntos de dados menores.
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_data. Acesso em 29 jan. 2014.
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cidadãos e governantes, referindo-se “a uma comunicação contínua e de iniciativa
recíproca entre esfera civil e agentes políticos, uma comunicação que deve servir para
um recíproco feedback entre cidadania e sociedade política” (p. 68).
No Brasil, há algumas dessas iniciativas em operação. Um exemplo é o Porto
Alegre.cc58, um projeto que foi criado dentro da universidade (com apoio de
organizações da sociedade civil) para servir como uma plataforma para os cidadãos
relatarem problemas e sugerirem sugestões para a capital gaúcha59. O projeto foi bem
aceito pela prefeitura, que o tornou um método oficial para os cidadãos mandarem
reclamações e sugestões para cidade e foi englobado no projeto “Porto Alegre: eu curto,
eu cuido”, que visava, justamente, conscientizar os habitantes da importância de se
cuidar da cidade.
Outro exemplo é o Cidade Democrática60, uma plataforma discursiva organizada
por fóruns online de discussão que tem o objetivo principal de fomentar debates sobre
melhorias em cidades brasileiras. É um projeto basicamente criado e mantido pela
sociedade civil, mas estudos já evidenciaram que os casos mais bem sucedidos são
exatamente aqueles nos quais há participação de atores políticos (e.g. vereadores) nas
discussões (ALMADA, 2013; CARREIRO, 2012).
Nos exemplos de governo aberto, também estes movimentos duplos ficam mais
claros. Diversas vezes, são os governos que começam os projetos convidando hackers e
programadores interessados em trabalhar em dados abertos pela instituição. Porém, no
segundo momento, são estes grupos os responsáveis por criarem os aplicativos, que
podem, posteriormente, ser administrados de modo mais independente dos governos
(ROBINSON et al., 2009). Ou, em outros casos, os aplicativos e plataformas voltam
para o interior do governo, que passam a utilizá-los para a gestão de uma determinada
política pública ou decisão política (MERGEL, 2012).
Portanto, podemos razoavelmente pensar em iniciativas de participação
desenhadas pelo governo que sejam destinadas a indivíduos e que tenham pouca
necessidade (ou mesmo espaço) para grupos da sociedade civil. Por um lado, é plausível
dizer que estas iniciativas poderão ser mais divulgadas e melhor aceitas se houver
mobilização e engajamento de tais grupos cívicos. Por outro, é plausível pensar em
iniciativas de Estado em prol da participação que não possuam forte ênfase em tais
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grupos (cf. GOMES, 2011). Neste momento, pode ocorrer uma perda de intensidade, ou
seja, talvez uma quantidade menor de indivíduos venha a participar, mas o valor
democrático ainda pode ser fomentado.
Não obstante, em outros casos a complementaridade é vital. No que tange à etransparência, isso se torna mais claro. Pode-se considerar este processo iniciado e
mantido por agentes governamentais através de regulamentos, leis e práticas que
fomentem a publicação de informações e que tornem as contas e ações públicas menos
opacas aos cidadãos. Entretanto, como já definido anteriormente, em muitos casos será
necessária a ação de indivíduos, grupos e empresas da sociedade civil para interpretar e
simplificar tais dados para os indivíduos (ALMADA, 2013; SILVA, 2014). Em outras
palavras, o Estado efetivamente está realizando inúmeras ações de transparência, mas
esta talvez só se realize em um grau suficientemente aceitável quando tais iniciativas
(ou ações) civis complementarem o passo inicial dado pelos governos.
Numa última ilustração, este trabalho estuda orçamentos participativos.
Originalmente, trata-se de iniciativas geralmente inauguradas e mantidas por governos,
mesmo reconhecendo que um dos fatores de sucesso para os orçamentos participativos
seja o nível de associativismo nos seus locais de implementação. Avritzer (2008) define
que a vontade política é vital para implementar e manter os OPs. Não obstante, no
Reino Unido e também nos Estados Unidos há iniciativas de orçamento participativo
que são totalmente mantidas e organizadas por grupos cívicos, nas quais apenas consta
apoio (financeiro e de outras naturezas) dos governos (SINTOMER, HERZBERG,
ALLEGRETTI, 2012), logo, sendo de caráter bottom-up. Da mesma maneira, os
diferentes valores defendidos nos modelos supracitados podem aparecer em maior ou
em menor medida nos diferentes desenhos de orçamento participativo existentes.
Alguns são mais deliberativos, outros valorizam comunidades locais e outros, ainda,
estão ligados à modernização (e outras agendas) do Estado (SINTOMER, HERZBERG,
ALLEGRETTI, 2012). Portanto, seria pouco profícuo (e mesmo equivocado) dizer que
o OP é necessariamente top-down com ênfases deliberativas e comunitaristas. Essas
nuances e diferenças também poderão ser vistas nos diferentes modelos on-line de OP.
Isso quer dizer que precisamos pensar na agenda geral proposta por Gomes
(2007) e Coleman e Blumler (2009) sobre as vantagens de adotarmos movimentos
paralelos e complementares. Por exemplo, governos oferecem iniciativas, canais e
oportunidades institucionais para receber insumos e contribuições dos cidadãos e
também consideram as iniciativas (e redes de discussão) iniciadas pela esfera civil. Esta,
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por sua vez, aceita participar das iniciativas institucionais, porém, simultaneamente, está
envolvida em outras redes de ação e iniciativas informais que também podem ter (ou
buscar ter) influência sobre o Estado. Os modelos encontram uma melhor compreensão
dos valores e objetivos a serem incrementados dentro de cada vertente, quando se
reconhece que podem ser fomentados ora por ação originada do Estado ora por ação
original da sociedade civil. Contudo, também deve-se reconhecer que, geralmente, tais
bens democráticos só serão fomentados quando ambas as instâncias estiverem
envolvidas.
Por fim, como uma importante ressalva, também precisamos admitir que em
inúmeras situações os movimentos são contraditórios e adversários. Muitas vezes,
iniciativas top-down e bottom-up não apenas deixarão de colaborar como também
entrarão em conflito. Em especial, as iniciativas civis podem ser criadas como respostas
a ações ou iniciativas institucionais. Então, nestes casos, o objetivo não é cooperar, mas,
literalmente, desafiar o poder vigente (na forma de instituições ou mesmo figuras
políticas). No Brasil, um exemplo disso foi a criação do blog do Planalto pela
Presidência da República, em 2009, que foi lançado sem a possibilidade de gerar
comentários. No dia seguinte, foi criado um blog “clone”, que postava exatamente as
mesmas matérias do blog original, mas com a opção de comentários habilitada61.
Ainsworth, Hardy, Harley (2005) também retratam uma consulta pública online lançada
pelo Banco Mundial em um fórum online, que foi vista como inadequada por vários
grupos civis participantes (e.g. pela moderação ali realizada), que optaram por criar um
fórum digital em paralelo para discutir o tema da consulta pública.
Além disso, enquanto, normativamente, tentamos refletir e sugerir práticas que
podem fomentar diversos valores democráticos simultaneamente, também devemos
ponderar o fato de isto nem sempre ocorrer. Welch (2012) relata como participação e
transparência nem sempre caminham juntas (i.e. em sua pesquisa, ele evidenciou que
maior transparência não implica em mais participação) e como podem ser utilizadas
estrategicamente por governos para fins bem distintos entre si. Nesta direção, Meijer,
Curtin, Hillebrandt (2012), ao analisar a literatura de governo aberto, verificaram que
nem sempre participação e deliberação apresentam efeitos de reforços, podendo um ter
impacto negativo sobre o outro, como participantes que se sentem restritos em suas
possibilidades de fala por estas serem transparentes a atores externos (p. 15). Em outro
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exemplo, envolvendo outros valores, é notório que a participação nos OPs foi mal
avaliada por vereadores em inúmeras cidades do Brasil, uma vez que se acreditava que
esta era uma participação engendrada pelo Executivo para minar o poder do Legislativo
de controlar o orçamento municipal (NYLEN, 2003; WAMPLER, 2007). Situação que
pode se repetir com algum e-OP.
Portanto, crê-se que possamos lidar com a questão de maneira mais sistêmica.
Por exemplo, ao tratar do sistema deliberativo62, Mansbridge e colegas (2012)
reconhecem que dificilmente teremos deliberação em todas as instâncias participativas e
em todas as instituições do Estado sem exceção. Todavia, defende-se que um amplo
sistema deliberativo deve garantir que ocorra a deliberação em momentos chave, com o
objetivo de poder corrigir imperfeições daqueles momentos não deliberativos.
A isso, proponho adicionarmos a ideia de tarefas defendida por Graham Smith
(2009)63, em relação a bens democráticos, e também por Coleman e Blumler (2009), em
termos de projetos de democracia digital. Para os autores, dificilmente uma instituição
inovadora (e.g. um programa participativo ou deliberativo, como um minipúblico ou um
orçamento participativo), seja presencial ou on-line, será capaz de fornecer todos os
valores democráticos simultaneamente. Ela poderá incrementar e fomentar tais bens de
diferentes maneiras e em diferentes combinações. Isso significa reconhecer que
diferentes iniciativas podem ter “tarefas” ou objetivos distintos. A agenda institucional
será capaz de promover alguns objetivos (e.g. provisão de informações) de maneira
mais qualificada, outras tarefas serão mais bem desenvolvidas no cerne social (e.g.
discussões públicas), enquanto que determinadas empreitadas só acontecerão pela ação
dupla e conjunta de Estado e cidadãos (e.g. transparência e controle cognitivo do
Estado).
Nesta linha, isso quer dizer que cada iniciativa de democracia digital precisa ser
avaliada dentro do contexto do qual faz parte. Por si, a iniciativa pode ter reduzida a sua
capacidade de fomentar alguns bens democráticos. Porém, pode possuir uma grande
62

Conforme Mansbridge e pesquisadores (2012), o sistema deliberativo é aquele baseado nas
conversações para lidar com os conflitos políticos e a resolução de problemas através de arguições,
demonstrações, expressões e persuasão. Ele “é composto por discursos formais, bem como falas
informais e cotidianas entre atores comuns e políticos, tais como representados e representantes eleitos e
não eleitos, ativistas e não ativistas e os mídia. Sua função é permitir que os atores compreendam melhor
o que querem e necessitam, tanto individual quanto coletivamente. O objetivo da deliberação passa a ser,
portanto, clarear o conflito e tentar conformá-lo” (FARIA, SILVA, LINS 2012, p. 253). Para mais sobre a
ideia de sistema deliberativo, ver Faria, Silva, Lins (2012), Maia (2012), Miola (2012).
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O conceito de sistema deliberativo também trabalha com a ideia de tarefas. Neste caso específico,
entretanto, a preocupação está nas diferentes momentos de um processo deliberativo, que pode apresentar
papeis distintos para as instituições e atores políticos participantes (MAIA, 2012).
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importância dentro do sistema por ser a única a promover este tipo específico de valor
(cf. MACINTOSH et al., 2012). A título de exemplo, se estamos lidando com contextos
com governos notoriamente corruptos, pode-se necessitar de mais iniciativas de
transparência e controle cognitivo que iniciativas de participação.
Além disso, é preciso cuidado para não avaliar todas as iniciativas através de um
único modelo ou valor democrático. Se, por exemplo, temos a agenda participativa tão
desejada pelos propositores da e-democracia, pode parecer contraproducente a criação
de novas iniciativas que promovam a promulgação de informação estatal – que está
muito mais disponível que a desejada participação civil. Entretanto, como sabemos,
nenhuma participação qualificada ocorre sem estoques suficientes de informação aos
participantes, o mesmo valendo para participações deliberativas (LEVINE, FUNG,
GASTIL, 2005). Assim, pode-se incorrer no erro apontado por Norris (2001) de
demandar participação em todas as iniciativas e projetos de e-democracia (ignorando
outros importantes valores democráticos) e avaliar negativamente as iniciativas que não
nos entregam a esperada participação.
Em resumo, a avaliação individual e isolada de uma iniciativa pode subestimar a
sua importância (ou mesmo superestimar a sua falha) dentro dos complexos sistemas
democráticos. Nesse sentido, é preciso entender que diferentes iniciativas podem
realizar tarefas distintas. Não se trata de exigir que todas realizem tudo ou que todas
fomentem o seu valor democrático “favorito”, mas de enfatizar a complementaridade
entre esses projetos. De outra forma, pode-se estar fadado a uma eterna agenda de
frustração. Ademais, sugere-se a verificação dos movimentos existentes entre os valores
envolvidos em cada iniciativa e no sistema avaliado, uma vez que se esperam
movimentos duplos (socidade-Estado e vice-versa) e complementares.

2.4 De outra proposta para entender o campo da e-democracia

Enquanto cada uma das classificações apresentadas anteriormente tem seus
méritos e pontos positivos, é notável como poucas efetivamente se debruçaram sobre as
fases da e-democracia. Evidentemente, já houve esforços em tal direção (e.g.
BRAGATTO, 2008; HAGEN, 1997; NEVES, 2007; STREET, 2001; VEDEL, 2006);
entretanto, todos parecem finalizar a classificação ao adentrar a atual “fase” da edemocracia. O objetivo, então, é evidenciar que mesmo esta última “etapa” foi
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composta por diferentes momentos. Reconhece-se o fato de que a classificação abaixo é
normativa e tem objetivo didático. Na prática, tal divisão não ocorreu de maneira tão
organizada e trabalhos de várias naturezas, abaixo separados, podem ter ocorrido
simultaneamente. Entretanto, considera-se que tal classificação ajude a melhor
compreensão do campo da e-democracia64.

1º momento – “Dias de um futuro esquecido” ou a pré-história da e-democracia

Conforme Hagen (1997), Vedel (2006) e Street (1997), há duas fases anteriores
à atual da democracia digital, a democracia cibernética e a teledemocracia, ambas já
apresentadas. Apesar de já termos visto que as democracias e as tecnologias apresentam
um longo histórico de relações (ARTERTON, 1987), creio que apenas estas duas estão
mais diretamente conectadas ao percurso da democracia digital e aqui as disponho como
uma única grande fase.
Esta fase da “pré-história” se relaciona às primeiras tentativas de se pensar a
utilização de tecnologias eletrônicas para incrementar processos políticos e,
principalmente, democráticos. Inicialmente, na cibernética, surgem as primeiras
reflexões sobre como as máquinas poderiam traduzir a comunicação em fórmulas
matemáticas, que poderiam ser calculadas e previstas (cf. EVANGELISTA,
KANASHIRO, 2013; VEDEL, 2006). Posteriormente, na teledemocracia, já se pensa de
maneira menos utópica, porém, certamente otimista sobre as utilizações da TV a cabo,
telefone e computadores para o incremento de processos democráticos, que poderia
inclusive, como defendeu Barber (1984), ser o caminho para uma democracia forte.
Portanto, esta fase é, substancialmente, otimista e utópica65. Mesmo que as
tecnologias disponíveis à época ainda fossem primárias em relação ao existente
atualmente, tais tecnologias foram vistas como capazes de revolucionar os processos
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Esta proposta foi gerada no cerne das discussões do grupo “Comunicação, Internet e Democracia”
(CID). Agradeço aos colegas e ao professor Wilson Gomes pela ajuda indispensável para esta
organização.
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Uma notável exceção a este postulado se encontra nas reflexões de Arterton (1987), que já na década de
80 reconhecia que, apesar de seus enunciados potenciais democráticos, seus estudos indicavam que era a
questão política o ponto mais importante para o sucesso de iniciativas de teledemocracia. Arterton (1987)
também já refletia sobre “formas de uso” de tais tecnologias, que teriam pouco efeito se não empregadas
para fins democráticos. Essas constatações aparentemente demoraram mais tempo para ser absorvidas na
e-democracia.
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políticos. Ainda assim, ela se baseia na conjuntura de possibilidades “futuras” 66, que as
emergentes tecnologias poderiam trazer para os cidadãos e governos. Ela estaria
localizada dentro da tecno-utopia, descrita por Lemos (1998), na qual “os tecnoutópicos, que tentam mostrar como as novas tecnologias criam possibilidades inusitadas
para a humanidade, sendo uma espécie de panaceia contra os males da tecnocracia
moderna” (p.48), porém, anteriormente à expansão da internet comercial. Trata-se do
momento no qual alguns conceitos sociológicos passaram a ser mais ligados às
tecnologias da mesma maneira que aconteceria de forma mais evidente com a internet
futuramente, como “interatividade”, “retroalimentação” (feedback), “redes” e afins.
Substancialmente, a conexão da e-democracia com a teledemocracia aparenta ser
mais evidente, algo que parece natural pela maior proximidade temporal e tecnológica
entre as duas. Diversos empregos das tecnologias da teledemocracia propostos por
Arterton (1987) e Barber (1984) são similares ao que, posteriormente, se pregaria como
característicos e advindos da internet, como a comunicação de muitos para muitos, a
possibilidade de os cidadãos enviarem mensagens com respostas (feedbacks) a
instituições políticas e mesmo o voto à distância (já denominado eletrônico neste
momento).
Também neste momento, tais autores já ponderavam algumas potencialidades
democráticas destas tecnologias que são idênticas às defendidas posteriormente pelos
democratas digitais, a saber: aumento da quantidade de informações disponíveis e da
velocidade de sua transmissão, aumento das possibilidades de interação entre indivíduos
(inclusive separados geograficamente) e também entre estes e governantes, maior
conveniência e conforto para a participação política, que poderia ser realizada à
distância e um consequente maior envolvimento e participação dos cidadãos
(especialmente os marginalizados) em atividades políticas em suas comunidades e
mesmo em nível nacional.
Tudo isso, porém, aparenta ser “esquecido” ou “ignorado” com o advento da
internet e da world wide web. Daí o encantamento, os potenciais e as possibilidades
voltam a ser abordados como “novidades” e como possibilidades “revolucionárias”,
conforme descrito na próxima seção.

66

Ao mesmo tempo em que alimentava o imaginário sobre possibilidades futurísticas, como a criação da
inteligência artificial e uma conexão quase completa entre homens e máquinas (EVANGELISTA,
KANASHIRO, 2013).
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2º momento – “O que pode fazer a internet pela democracia?”

O segundo momento dessa trajetória seria efetivamente o primeiro momento da
e-democracia. Com a expansão dos microcomputadores pessoais e com o advento e a
expansão da internet comercial, começam as primeiras aproximações entre internet e
democracia. Apesar do grande número de movimentos existentes, este é um momento
ainda otimista e ainda bastante reflexivo, apesar de os primeiros estudos de edemocracia já existirem desde a década de 90. Tais correntes e movimentos ocorrem
simultaneamente, mas são organizados de maneira didática, abaixo. Acredita-se que
essa organização reflita a principal tendência dos estudos.
Há indícios de que os primeiros a marcarem o território do recente ciberespaço
foram os libertários (GOMES, 2002), em meados dos anos 90, querendo deixar claro
que aquele se tratava de um novo “território” com regras e lógicas muito diferentes do
mundo “real”. Com inspiração em preceitos libertários e anárquicos (LEMOS, 1998),
tal movimento inicial pregou a “independência do ciberespaço”67, que deveria ser livre
de regras, leis e imposições. Os indivíduos deveriam ter a capacidade de seguir seus
próprios gostos e interesses (inclusive econômicos) online, sem a intervenção do
Estado. Em outras palavras, que o ciberespaço era um local (totalmente separado do
espaço real) que não deveria ser regulado e, especialmente, que não teria papel para os
governos nacionais. O anonimato e a ausência de censura eram pontos fundamentais nos
textos e manifestos. O ciberespaço não precisaria de controles, regras ou censuras, uma
vez que seus integrantes optavam autorregulação (GOMES, 2002) e autogoverno.
Com o surgimento e a expansão do novo meio, surgiam comunidades de
interesse comuns e também as primeiras formas de colaboração entre os usuários do
novo meio, o que leva às primeiras reflexões dos comunitaristas sobre as
potencialidades das comunidades virtuais (e.g. GALSTON, 2002; RHEINGOLD,
1993), que fomentaria não apenas os interesses compartilhados, mas também a
intimidade entre seus componentes e a perenidade das relações estabelecidas. Boa parte
67

Provavelmente, o manifesto mais famoso foi realizado por John Perry Barlow, no qual o autor afirmava
falar, literalmente, do ciberespaço e que os Estados Unidos não possuíam o consenso dos usuários do
ciberespaço para quaisquer intervenções. O manifesto ainda deixava claro que o ciberespaço não era
norte-americano, mas, sim, um espaço que não pertencia a qualquer país. Afirmava, então, que este
espaço sem fronteiras deveria continuar livre de governos e de intervenções e autorregulado. Aqui mais
sobre seu autor: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Perry_Barlow. Aqui o manifesto em si:
https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html. Acesso em 9 de Jan. de 2014.
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da discussão que se seguiu foi a reflexão e crítica de outros autores sobre se tais
“comunidades virtuais” poderiam ser efetivamente consideradas comunidades, dada a
ausência de contato corporal e distância geográfica e temporal68.
Posteriormente, seriam os deliberacionistas a alcançar o ciberespaço. Inspirados,
basicamente, no Habermas de Mudança estrutural da Esfera Pública (HABERMAS,
1984), houve certo encantamento inicial com a possibilidade de a internet representar a
situação ideal de fala e ser a manifestação da esfera pública concebida pelo filósofo
alemão (cf. BUCHSTEIN, 1997), assim como, também, houve toda uma gama de textos
buscando justamente demonstrar como a internet não se tratava de uma esfera pública
ideal (e.g. DEAN, 2003; PAPACHARISSI, 2002; POLAT, 2005; MARQUES, 2006).
Pouco depois, já no início dos anos 2000, seriam outros deliberacionistas a se
interessarem pelo ciberespaço, porém estes mais baseados no Habermas da Ética do
Discurso e de Direito e Democracia, portanto, menos interessados no conceito de esfera
pública e mais na ideia de “deliberação pública” ou, neste caso, deliberação online (e.g.
DAHLBERG, 2001; GASTIL, 2000; DAVIS, 1999; SCHNEIDER, 1997; WILHELM,
2000).
Por sua vez, os participacionistas adentram o debate refletindo sobre os
potenciais dos novos meios para as diferentes formas de participação política. Com foco
especialmente culturalista, estes primeiros textos refletiam sobre as capacidades dos
novos meios em potencializar atividades participativas, especialmente nos quesitos de
organização e engajamento, tendo constantemente o foco na capacidade de mobilizar os
cidadãos, especialmente os menos interessados na política69 (BUCY, GREGSON, 2001;
KRUEGER, 2002; WARD, GIBSON, LUSOLI, 2003; WEBER, LOUMAKIS,
BERGMAN, 2003), mas, também, havendo destaque para o ciberativismo e
movimentos contra público (e.g. AYRES, 1999; BENNET, 2003; LEIZEROV, 2000) e
capital social (e.g. SHAH, KWAK, HOLBERT, 2001; WELLMAN, 2001).
Por fim, neste momento inicial, começariam os estudos Schumpeterianos, ou
seja, aqueles mais preocupados com o incremento das práticas das democracias liberais
modernas através das TICs. Em especial, estas reflexões e estudos demonstravam foco
na maior oferta de informações governamentais, o que deveria tanto fortalecer as
instituições democráticas (fomentar os checks and balances entre poderes e instituições)
68

Para mais sobre tal discussão, assim como sua atualização, ver Chadwick (2006) e Lemos, Lévy
(2010).
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O que ficou conhecida como a teoria da mobilização (MARQUES, 2008; WRIGHT, 2006). Mais sobre
este ponto será discutido na segunda parte deste trabalho.
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quanto fomentar maior controle cognitivo do cidadão em relação a seus representantes.
Em outras palavras, em vez de deliberação e participação, refletiam sobre informação,
transparência, publicidade, accountability etc. (e.g. NORRIS, 2001; WEARE, MUSSO,
HALE, 1999).

3º momento – A internet não salvará a democracia ou “politics as usual”

Apesar de localizado temporalmente em um momento similar ao segundo,
defende-se que este terceiro momento foi uma resposta ao anterior, especialmente às
afirmações otimistas dos impactos das novas tecnologias sobre os processos
democráticos. Esta fase, basicamente empiricista, buscou, efetivamente, avaliar as
utilizações de novas tecnologias nas mais diferentes áreas dos processos políticos. As
conclusões são céticas, no mínimo, chegando a níveis pessimistas. As pesquisas
apontaram que não houve mudanças estruturais em governos, parlamentos, partidos,
instituições políticas. Em outras palavras, agentes e instituições políticas formais
adaptaram os novos meios às suas agendas, rotinas e necessidades, negando todo o
caráter revolucionário das novas mídias. Além disso, tais estudos buscaram evidenciar
que mesmo as atividades políticas realizadas online não exibiam um caráter mais
democrático e, para isso, analisaram fóruns, comunidades, campanhas eleitorais, ações
de advocacia, lobby e ativismo etc. (DAVIS, 1999; WILHELM, 2000; HILL,
HUGHES, 1998; MARGOLIS, RESNICH, 2000; NORRIS, 2001). Como Michael
Margolis e David Resnick (2000) afirmaram: tratou-se da política usual (“Politics as
usual”).
As críticas não se resumiram a esta normalização dos novos meios pelos atores
políticos tradicionais. Pesquisadores deste momento também teorizavam e refletiam
sobre a possibilidade da internet e meios digitais não apenas falhar em empoderar as
parcelas marginalizadas da operação, mas também agir no efeito exatamente oposto:
fortalecer os atores mais poderosos da política tradicional e retroalimentar a exclusão
dos marginalizados. Dito de outra forma, baseados em suas pesquisas e nos números
ainda elevados de exclusão digital, diversos autores concluíram que a internet poderia
reforçar a exclusão dos mais marginalizados, afinal, se um governo se torna digital e
passa a oferecer oportunidades online de os cidadãos enviarem contribuições e insumos
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para os governos, a parcela mais carente da população tenderá a não participar, uma vez
que não possui nem computadores e nem habilidades para navegar online. A questão é
que já se trata da parcela da população que também é mais carente de serviços públicos
e com menos recursos (e.g. tempo, educação) para intervir nas tomadas de decisão
políticas, ou seja, retroalimentaria o processo de exclusão daqueles já naturalmente mais
excluídos (DAVIS, 1999, 2005; WILHELM, 2000).

4º Momento – “De volta para o futuro” ou formas de uso e projetos de edemocracia

Como Scott Wright (2012) já refletiu, tais assertivas sobre a ideia de
normalização apresentam um defeito central: uma premissa revolucionária. Logo, ou a
internet revoluciona a política ou ela de nada nos serve. Naturalmente, tal
enquadramento é problemático e incapaz de analisar adequadamente as mudanças
trazidas pelos novos meios.
O quarto momento já apresenta premissas e objetivos menos revolucionários. Já
não se acredita que a internet é inerentemente democrática ou que a sua simples
utilização levará a democracias melhores. Em primeira instância, os pesquisadores
passam a reconhecer a importância do contexto para os resultados, sendo a cultura
política um importante fator na equação. Aqui, entende-se que há “formas de uso”
(SALTER, 2004), que a internet é um meio e que ela não fará algo por si. Em outras
palavras, que as formas como os meios são utilizados são determinantes para os
resultados a serem obtidos. Isso não significa defender uma neutralidade das
tecnologias; porém, reconhecer que o simples uso dos novos meios não acarretará em
avanços democráticos (CHADWICK, 2006; COLEMAN, BLUMLER, 2009; GOMES,
2011; GRÖNLUND, 2003). Logo, além de vários estudos de caso, os pesquisadores
também passam a se interessar por comparações internacionais entre as ocorrências e a
se verificar o impacto de questões locais nos resultados obtidos (e.g. MACINTOSH,
2008; TAMBOURIS et al., 2012; WEP.DEP, 2007).
Em segundo lugar, os pesquisadores começam a tratar de projetos ou iniciativas
de e-democracia. Sob uma perspectiva mais pragmática, os pesquisadores buscam
entender os pontos cruciais do desenho de tais iniciativas, assim como os fatores que
poderiam ser mais associados ao sucesso ou ao fracasso de um empreendimento de
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democracia digital (e.g. ASTRÖM, GRÖNLUND, 2012; MACINTOSH, WHYTE,
2008; CHADWICK, 2011). Nesse sentido, foi dada considerável atenção ao design dos
instrumentos digitais (e.g. aplicativos, softwares, plataformas) de e-democracia, uma
vez que se passou a reconhecer que ferramentas mal desenhadas poderiam acarretar uma
participação menos qualificada (e.g. WRIGHT, STREET, 2007). Em determinados
casos, houve, inclusive, defesas de que apenas softwares pensados para alcançarem
determinados fins democráticos, sendo a deliberação o caso mais emblemático,
poderiam efetivamente ser bem sucedidos (e.g. JANSSEN, KIES, 2005; NOVECK,
2004).
Ademais, para além do formato de tais aplicações digitais e influenciados pela
literatura sobre minipúblicos (e.g. FUNG, 2004; SMITH, 2009), os pesquisadores
passaram a reconhecer que iniciativas de e-democracia também apresentavam um
desenho institucional e que seus elementos precisavam ser considerados tanto na criação
quanto na análise de tais empreendimentos, a exemplo de objetivos da iniciativa, formas
para o participante enviar suas contribuições e se engajar no projeto, como ela se insere
dentro do ciclo da política pública (e.g. DEMO-NET, 2008; WEP.DEP, 2007) e até os
ganhos democráticos advindos de tais iniciativas (e.g. COLEMAN, BLUMLER, 2009;
GOMES, 2011; MACINTOSH, WHYTE, 2008).
Em resumo, este momento, que pode ser definido como o contemporâneo, tem
características menos evidentes, i.e., não apresenta aspectos intrinsecamente otimistas
ou pessimistas. De modo geral, os principais expoentes estão preocupados em
apresentar, testar e analisar os diferentes componentes de sucesso (e.g. ASTRÖM,
GRÖNLUND, 2012) e fracasso (e.g. CHADWICK, 2011) das diferentes iniciativas que
foram realizadas a nível mundial. Após um período de foco quase exclusivo nos estudos
de caso (cf. MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2009), a área parece
avançar para comparações internacionais, mesmo que o foco ainda esteja nos Estados
Unidos e, principalmente, na Europa.

5º momento – “Lá e de volta outra vez” ou a sobriedade da e-democracia?

Segundo Chadwick (2013), cada vez que uma nova mídia surge são exaltadas as
suas diferenças para as mídias existentes, assim como os novos potenciais, vantagens e
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benefícios que podem ser ligados às suas novas características. Ao que tudo indica, o
mesmo acontece na trajetória da e-democracia, porém envolvendo apenas o surgimento
de novas tecnologias70. Nesse sentido, isso fica claro com a web 2.0. Após a adoção do
termo sugerido por O’Reilly (2005) e de uma notável aceitação geral de que,
efetivamente, a internet havia se tornado mais amigável aos usuários e mais
colaborativa, também os democratas digitais passaram a tratar a respeito dos diferentes
potenciais das “novas” ferramentas 2.0 para os experimentos e projetos de e-democracia
(e.g. CHADWICK, 2009). Há, novamente, o encanto com as possibilidades. Em certa
medida, o “problema” da democracia digital era justamente a falta de efetiva
colaboração, de plataformas amigáveis, de instrumentos que pudessem, com efeito,
incluir os cidadãos nos projetos (e.g. SPADA, ALLEGRETTI, 2013).
Ademais, a web 2.0 passa a enfatizar a questão dos dados dos usuários, que
passam ser um grande capital a ser valorizado. Em outras palavras, todas as ações de
usuários das redes digitais deixam traços, que podem ser rastreados para inúmeros fins
(inclusive vigilância) e estes dados podem ser úteis aos governos de inúmeras formas,
como já discutido anteriormente. Neste sentido, vários movimentos conectados em
maior ou menor medida às discussões da e-democracia surgem, como o governo aberto
(e dados abertos) e o uso da big data. O primeiro já foi descrito anteriormente, mas
importa destacar como o uso de dados abertos é visto com grande potencial para
incrementar a transparência e a abertura dos governos. Já o segundo é visto como uma
forma de governos, ativamente, buscarem entender o que desejam os cidadãos, através
de dados obtidos de conversações em redes sociais (e.g. MOSS, COLEMAN, 2013).
Em resumo, as discussões a respeito do surgimento e dos potenciais da web 2.0 e
do uso dos dados para fins democráticos parecem apontar para um encantamento e
mesmo retóricas hiperbólicas a respeito dos potenciais tecnológicos de forma cíclica na
e-democracia. Porém, defende-se que o campo adquiriu mais maturidade e este
encantamento com as novas tecnologias parece se extinguir mais rapidamente.
Enquanto determinados grupos defendem tais retóricas, percebe-se que a literatura
busca demonstrar como as novas tecnologias disponíveis só serão úteis se pensadas para
as necessidades de governantes e cidadãos e como há também dificuldades para sua
implementação e desvantagens (e.g. GURSTEN, 2011; PELED, 2013).
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Aqui a discussão de Umberto Eco (2006) sobre Apocalípticos e Integrados também pode ser útil.
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Dito de outra forma, é natural o encantamento com novas tecnologias assim
como reflexões iniciais sobre suas potencialidades e usos possíveis, porém o campo da
e-democracia parece já ter adquirido maturidade o suficiente para englobar as novas
tecnologias que vão surgindo dentro de suas pesquisas rotineiras. Isso significa que, por
mais que alguns atores vão defender e surfar nestas ondas da revolução e das grandes
mudanças trazidas pelas inovações, aparentemente, o campo como um todo mantém a
sobriedade em suas análises e ponderações. Logo, mais que um quinto momento, esta
seria uma pequena fase que ocorre no momento dessa escrita, na qual o entusiasmo de
alguns autores parece apontar para um retorno cíclico das primeiras fases, porém, a que
o campo parece resistir como um todo.
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CAPÍTULO 3. O CONCEITO DE e-DEMOCRACIA
Enquanto campo, tentamos demonstrar acima que há inúmeras vertentes e áreas
de ponderação e de pesquisa empírica acerca da e-democracia. Há também conceitos
concorrentes que modificam seu significado de acordo com o contexto ou com a área de
origem. Mesmo ao refletirmos sobre algum conceito de e-democracia que fosse amplo e
pudesse, em maior ou menor medida, abarcar todas as linhas apresentadas, vemos que
não se trata de uma tarefa fácil.
Se o conceito de democracia é, por sua vez, contestado e disputado por
diferentes linhas teóricas, Lusoli (2013) pondera que ao adicionar o “e” de eletrônico
(electronic no original) à democracia, não temos, necessariamente, uma restrição
semântica e sim uma expansão. O eletrônico se refere aos aspectos da vida moderna (e
semanticamente tenta incluir os aspectos mais modernos das tecnologias, como
conectividade, multimídia, interatividade, digitalização, organização em redes etc.). Já a
democracia se refere a uma forma de governo baseada na soberania popular, que é, por
sua vez, assentada em constituições e instituições que asseguram uma série de direitos,
como igualdade, política e liberdade. Ao se somar os dois, teríamos simplesmente o uso
de tecnologias para avanços da democracia ou ainda a realização de atividades
democráticas por meios tecnológicos. Todavia, como Lusoli (2013) concluiu, novos
sentidos foram atrelados à e-democracia e alguns deles são mais estreitos que o
desejável. Assim, apresentamos este sentido estreito de e-democracia, ligado à
participação política e ao discurso da e-democracia (LUSOLI, 2013) e também ao
sentido amplo de democracia, baseado no conceito de Gomes (2007, 2011).

3.1 O conceito estreito de e-democracia

Muitos estudos anteriores começam de uma perspectiva desnecessariamente
estreita baseada na suposição de que a internet deveria funcionar para
maximizar oportunidades individuais para participação e deliberação e que,
se ela falhar nesse sentido, as tecnologias digitais terão impacto mínimo
sobre a democracia (NORRIS, 2001, p. 101, tradução nossa)71.
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No original: “Many previous studies start from an unduly narrow perspective, based on the assumption
that the Internet should function to maximize individual opportunities for participation and
deliberation and that, if it fails in this regard, digital technologies will have minimal impact on
democracy”.
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Esta foi a conclusão de Pippa Norris ao avaliar o campo da e-democracia em
2001, em seu livro Digital Divide. Mais de uma década depois, surpreendentemente, a
conclusão é a mesma. O campo da e-democracia no Brasil, Europa e Estados Unidos
continua basicamente preocupado com o uso de tecnologias de informação e
comunicação para aumentar ou criar oportunidades para participação e deliberação dos
cidadãos nos regimes democráticos. Conceitualmente, inclusive, a e-democracia é
amplamente definida como se limitando a oportunidades de e-participação e de edeliberação ou, ainda, de formas de participação que considerem a discussão ou,
idealmente, a deliberação entre os diferentes participantes. Abaixo, demonstramos de
modo ilustrativo que há mais de uma dúzia de estudos relevantes que apontam
exatamente para essa definição, classificada por nós como estreita:

- Apesar de defensores diferirem sobre seu modelo preferido de democracia
[direta ou representativa], eles estão unidos pela crença na habilidade da
tecnologia eletrônica criar as condições para participação política (STREET,
1997, p. 30-31);
- A democracia digital pode aprimorar a informação política, o debate
público (deliberação) e a participação de cidadãos nas tomadas de decisões
políticas (TSAGAROUSIANOU, 1999, p. 189);
- Deliberação ou reflexão crítico-racional é entendida como uma condição
necessária para conversação política on-line, sem a qual a democracia digital
pode seguir o caminho de mídias massivas e falhar em atender [suas]
expectativas (WILHELM, 2000, p. 87);
- Democracia digital é um modo de estender a participação na sociedade civil
para além dos representantes eleitos (SCHLOSBERG, DRYZEK, 2002, p.
332);
- Tecnologias on-line são amplamente utilizadas para a promoção de edemocracia, através de e-voto, consultas on-line e outras formas de
participação cidadã on-line (PRATTIPATI, 2003, p. 386);
- e-democracia (Teledemocracia; TI-democracia e assim por diante) é um
termo usual e vagamente usado para aplicação de IT para incrementar a
participação pública em processos democráticos (GRÖNLUND, 2003, p. 57);
- e-democracia torna mais conveniente a participação política e influência na
entrega de serviços públicos ao encurtar tempo e distância e aumentar o
número de cidadãos a deliberarem e darem opiniões (feedback) quase
simultaneamente (CHADWICK, 2003, p. 452);
- Para muitos, a e-democracy sugere participação dos cidadãos com mais
habilidade no uso da Internet, das comunicações móveis e de outras
tecnologias. Por outro lado, exige uma participação mais ativa nas variadas
formas de envolvimento dos cidadãos nos desafios públicos (REZENDE,
FREY, BETINI, 2003, sp.);
- Democracia eletrônica pode ser entendida como a capacidade de novos
ambientes de comunicação incrementarem o grau e a qualidade da
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participação pública no governo [...] Portanto, ela tem o potencial de
fortalecer a interação entre governo e cidadãos e entre candidatos políticos e
eleitores e afeitar a natureza da governança democrática (KAKABADSE,
KAKABADSE, KOUZMIN, 2003, p. 47);
- “Democracia Eletrônica (e-democracy): refere-se aos sistemas de votação
eletrônica e experiências piloto de consulta on-line aos cidadãos” (JARDIM,
2004, p.3).
- Um dos desafios mais interessantes é como utilizar a internet para atrair a
participação política do segmento da população mais afastado dela, a
juventude (PORRAS, 2004, p. 17).
- A Terceira visão sobre e-democracia – a utilitarista – é otimista, mas não
utópica. Apesar de reconhecer que a internet, como qualquer forma de
tecnologia pode ser usada de diferentes formas, eles veem potencial para lidar
para uma forma mais participativa de democracia ao permitir novos modos
dos cidadãos interagirem diretamente com os representantes, assim como
podendo aumentar o senso de comunidade e o capital social (AINSWORTH,
HARDY, HARLEY, 2005, p.125);
- A literatura de e-governo geralmente argumenta que a e-democracia
valoriza a ideia de agilizar comunicações políticas, alterando aspectos da
tomada de decisões políticas para incrementar a efetividade e eficiência da
democracia (MAHRER, KRIMMER, 2005, p.29);
- A e-democracia deve ir além do e-voto e oferecer canais tangíveis para
input cidadão em políticas públicas (FLEW, 2005, p. 3);
- A e-democracia se refere aos cidadãos on-line comunicarem opiniões e
reclamações ao governo em relação a questões públicas (THOMAS,
STREIB, 2005, p. 261);
- e-democracia é um meio para disseminar mais informação política e
incrementar comunicação e participação, assim como, idealmente, em longo
prazo, transformar o debate político e a cultura política (Cf. COLEMAN,
NORRIS, 2005, p. 6);
- e-democracia – alterar ou incrementar a forma da sociedade democrática em
relação à participação (SANFORD, ROSE, 2007, p. 412).
- e-democracia pode ser dividida em e-participação e e-voto: um endereçado
para processos eleitorais e outros para a e-participação cidadão em processos
democráticos de tomada de decisão (MACINTOSH, 2008, p. 89);
- o termo “Democracia Digital” é usado de maneira vaga e costuma estar
ligado à aplicação das novas tecnologias de informação e comunicação para
aumentar a participação pública (a e-participação) em processos
democráticos, aumentando a efetividade e eficiência da democracia e do
sistema de governo representativo (SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008).
- “A e-democracy, por sua vez, pressupõe o envolvimento da participação
política popular através de ferramentas da Internet, principalmente nos
processos de deliberação pública, podendo ser consultiva ou deliberativa”
(FERREIRA, 2009, p. 20);
- Os propósitos do desenvolvimento da e-democracia são adquirir um sistema
de e-democracia que possa ser usado por cidadãos e para apoiar a
participação
cidadã
em
processos
democráticos
(FUNILKUL,
CHUTIMASKUL, 2009, p. 17);
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- [A democracia digital] se relaciona à formulação compartilhada de políticas
públicas e abrange formatos de participação política que complementam e
enriquecem (ou confrontam, conforme as diferentes visões do problema) as
instituições da democracia representativa (ROTHBERG, 2010, p.2);
- Uso de TICs pelo governo para incrementar eficiência, igualdade e
qualidade da participação democrática. Os mais importantes aplicativos de edemocracia incluem mecanismos para informar, consultar e engajar cidadãos
através do uso de TICs em processos políticos (LEE, CHANG, BERRY,
2011, p. 445);
- O conceito de e-democracia envolve alterar o papel da sociedade
democrática em relação à participação política (REDDICK, 2011, p. 168);
- Desde o início da era digital, muitos estudiosos e militantes pensaram que a
contribuição principal das novas TICs para democracia seria criar conexões
diretas entre cidadãos e tomadores de decisão (FUNG, GILMAN,
SHKABATUR, 2013, p. 37).

De modo complementar, é notável que inúmeras agências nacionais e
internacionais (assim como governos) também tenham disseminado semelhantes
definições estreitas de e-democracia, como se pode ver abaixo:
- Muitos países esperam que as TICs aumentem o grau de interesse e
envolvimento dos cidadãos na política e atuar como uma ajuda à democracia
representativa. Essa esperança é baseada no conceito de que o público
deveria ter um papel ativo no dia-a-dia da política interpretando o que é bom
e o que é ruim (SWEDISH ASSOCIATION OF LOCAL AUTHORITIES,
2000, p. 3);
- Para fortalecer as relações entre governos e cidadãos e incrementar a
democracia, os governos devem promover mais iniciativas de informação,
consulta e participação civil ativa, sendo as TICs alguns dos meios para a
promoção desses valores (OECD, 2001, p. 44);
- Participação está no centro do governo democrático. Duas áreas de ação
governamental, e-participação e e-voto, realçam modos pelos quais os
mecanismos da democracia podem ser incrementados ao modernizar métodos
de voto, melhorando o acesso a urnas e aumentando o escopo de consultas
governamentais. Tecnologias de Comunicação e Informação (TIC) garante
um meio pelo qual a participação pública pode ser aumentada [...] edemocracia oferece novos modos de participar e busca complementar, em
vez de substituir, as estruturas existentes (UK HM GOVERNMENT, 2002, p.
6);
- Citando o documento acima, o relatório de Macintosh para a OECD
argumenta que a e-democracia pode ser dividida em engajamento on-line e evoto (OECD, 2003, p. 32);
- Uso das TICs para aumentar as oportunidades de participação cidadã e
envolvimento em processos de tomada de decisões para atender as crescentes
expectativas dos cidadãos (UNESCO, 2003, p. 9);
- Este estudo enfatizou o acesso à informação e a participação pública. Estes
dois aspectos formam a base para integrar uma cidadania informada em
qualquer corpo de decisão política (UN REFORM EDUCATION, 2004, p.3);
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- Aprofundar a participação cidadã na democracia é vital para garantir que
governos em todos os níveis e em todos os países possam acomodar a
vontade de seus povos e mais efetivamente atender os desafios públicos da
era da informação (UN, 2004, p. 3);
- e-democracia é aproveitar o poder de novas tecnologias para incentivar o
cidadão à participação na tomada de decisões locais entre os tempos de
eleição (BRISTOL CITY COUNCIL, 2005, p. 9);
- Apesar de conter uma definição mais ampla de e-democracia – apresentada
na próxima seção – o relatório do Parlamento Europeu define que o campo da
e-democracia pode ser basicamente estruturado em e-público, e-participação
e e-voto (EUROPEAN PARLIAMENT, 2011, p. 12-13).

Logo, há uma visão amplamente defendida de que a e-democracia se resume a
formas de participação política através de usos diversos das TICs. Não é tarefa simples
explicar os motivos para tanto. Recorremos à explicação dada por Wainer Lusoli
(2013), que define o caso como o “discurso da e-democracia”. Para Lusoli, o discurso
sobre e-democracia sempre foi envolto por uma visão de empoderamento popular
relacionado às promessas da tecnologia. A e-democracia, então, se origina num contexto
de convergência entre oferta e demanda de práticas democráticas por um lado e o
desenvolvimento tecnológico acompanhado de vasto poder comunicativo do outro.
Como explicam Coleman e Blumler (2009), a demanda democrática, como já
explicada, estava envolta na visão dos déficits democráticos, no qual é perceptível a
queda da participação política e eleitoral, do interesse em política, da confiança em
instituições políticas e da participação em associações e comunidades, entre outros, em
democracias avançadas; ou seja, foi considerada a “crise da democracia” ou “crise da
representação”. Simultaneamente, surge a “revolução” causada pela nova era da
informação (ou sociedade da informação). Nesse momento, há uma convergência de
agendas (demanda e necessidade), na qual os governos (destaque para os Estados
Unidos e Reino Unido) se sentem obrigados a reagir e passam a adotar o discurso da edemocracia. Assim, os governos e políticos eminentes nos dois países, como Bill
Clinton e Tony Blair, passaram a valorizar políticas e discursos que enfatizassem o
papel das TICs em fomentar a maior participação política dos cidadãos, o que justifica,
em grande medida, porque diversas instituições internacionais adotaram este discurso
específico da e-democracia.
Neste discurso, geralmente são consideradas as características “novas” e
“intrínsecas” da internet, como vasta quantidade de informação acessível, interatividade,
descentralização do poder, redes globais, possibilidade da associação livre e do cidadão
se tornar um emissor/criador de mensagens etc. Todas estas “vantagens” aparecem
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demandando menos dos indivíduos em termos de esforço e com menores restrições de
tempo e espaço (LUSOLI, 2013, p. 35). Ou seja, como, em teoria, o novo meio
“naturalmente” empoderava o cidadão (dando-lhe mais acesso a informações e mais
possibilidades de ser um ator ativo na política), a ele foi dada a tarefa de incrementar o
valor que se acreditava mais em baixa (ou mais necessário para reverter a suposta crise
das democracias), nomeadamente a participação dos cidadãos em processos políticos
(ver também COLEMAN, BLUMLER, 2009; VEDEL, 2006; WRIGHT, 2006). Esse
discurso, como discutido em outro ponto deste trabalho, é extremamente problemático
por considerar que há uma solução técnica (technical fix) para o problema da cidadania
democrática (STREET, 1997; COLEMAN, 1999; COLEMAN, BLUMLER, 2009).
Esse discurso da e-democracia, que muito lembra o imaginário da Cibercultura
já pontuado por Lemos (1998), leva ao que defino como conceito reduzido ou estrito da
democracia digital. Apesar de outros quesitos democráticos também serem levantados
usualmente em tais definições, em especial informação e deliberação, estes estão, creio,
diretamente atrelados à participação.
Em outras palavras, não se deseja um cidadão mais bem informado para
alcançarmos o cidadão monitorial defendido por Schudson (2003), aquele capaz de
acompanhar a atuação dos governantes e agir em momentos específicos para reclamar
seus direitos, mas de um cidadão que precisa se informar melhor para poder participar.
Da mesma maneira, nesta linha, a informação não promove a prestação de contas ou
transparência dos governos puramente, mas, sim, a prestação de contas ou transparência
da participação política. Ou seja, os governantes são accountables em relação à
participação política. De modo idêntico, argumento que a deliberação muitas vezes é
vista simplesmente como uma forma de participação. Os cidadãos devem discutir e
deliberar, porém com o objetivo de estarem mais bem informados e para chegarem a
melhores decisões nos processos decisórios dos quais estão tomando parte. Como
geralmente há muita valorização de formas diretas de consulta e de participação,
conceitos que privilegiam a participação como tentativa de influência têm pouco espaço.
Logo, valoriza-se o processo de deliberação pública e, especialmente, de deliberação
entre os participantes do projeto de e-democracia em questão, mas não a esfera pública
ou a deliberação em si. Estes são acessórios à participação.
Nesse sentido, Pippa Norris conclui, então, que:
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O debate extensivo sobre o papel das tecnologias digitais para democracia
forte ou direta nos Estados Unidos e na Europa Ocidental pode ser
considerado como uma distração irrelevante, um mosquito barulhento, que
desvia a atenção do potencial da internet para fortalecer as instituições do
governo representativo e as sociedades civis em todo o mundo (NORRIS,
2001, p. 104, tradução nossa)72.

Norris está correta ao dizer a necessidade de verificarmos o potencial da internet
para fortalecer outros valores democráticos e, especialmente, as democracias
representativas já existentes. Todavia, a autora parece ignorar um fato importante em
sua avaliação. Conforme já avaliou Van Dijk (2012), após cerca de 25 anos de
existência, a maior conquista da democracia digital está no provimento, na troca e na
recuperação de informações. Há um gigantesco estoque de informações governamentais
(nos níveis local, regional, nacional e supranacional), que pode ser utilizado por
cidadãos (para votarem melhor), por grupos da sociedade civil (monitorar e exercer
pressão sobre os governos) e por jornalistas (monitorar ações e desvios
governamentais). Entretanto, como sabemos, um estoque maior de informações
disponíveis não leva, necessariamente, a uma maior participação política. Nesse sentido,
um conjunto bastante relevante de pesquisas no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa
concluem que os websites governamentais incrementam muito mais informação,
prestação de contas, publicidade, transparência etc. que formas de participação e
deliberação por parte dos cidadãos (BUCY, GREGSON, 2001; DAVIS, 1999;
GRÖNLUND, 2003; JAMBEIRO et al, 2009; JENSEN, VENKATESH, 2007;
MARQUES, 2008; MARQUES, MIOLA, 2007; MAHRER, KRIMMER, 2005;
MUSSO, WEARE, HALE, 2000; NETCHAEVA, 2002; PINHO, 2008; SILVA, 2009;
SILVA et al., 2009; VAZ, 2007).
Como a própria Norris (2001) reconhece, a participação política é um importante
valor das democracias representativas liberais contemporâneas. Portanto, o fato das
pesquisas demonstrarem que há menos canais, chances, meios e oportunidades de
participação online, parece plausível que estudiosos e militantes demandem por mais
participação. Isso não quer dizer que não queiramos informação ou transparência, mas
que a participação está aquém de outros quesitos democráticos.
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No original: “The extensive debate about the role of digital technologies for direct or strong
democracy in the United States and Western Europe can be regarded as a distracting irrelevance, a
buzzing mosquito, deflecting attention from the potential function of Internet in strengthening the
institutions of representative governance and civic societies worldwide”.
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Ao fim do capítulo, apresento uma visão oposta a esta que denota um conceito
ampliado de e-democracia. Porém, nos próximos tópicos, opto por discorrer sobre as
relações entre tecnologia e democracia e a ideia de projetos de democracia digital,
definições que serão importantes para pontuar o conceito aqui defendido.

3.2 Definindo e-democracia

3.2.1 Das relações entre tecnologia e democracia

Este trabalho não deseja se alongar a respeito da técnica. Outros trabalhos sobre
internet e política já cobriram a questão de maneira satisfatória no Brasil (MARQUES,
2004, 2008; SILVA, 2005, 2009), além disso, todo o campo da Cibercultura tem se
ocupado com (e avançado) em maior ou menor medida com essa discussão (e.g.
LEMOS, 1998; LEMOS, LÉVY, 2010). Todavia, é preciso considerar que a edemocracia apresenta, necessariamente, alguma relação com tecnologias de
comunicação e informação e as implicações trazidas por tais tecnologias.
Como já mencionado, o discurso da e-democracia é basicamente composto por
uma ideia de “revolução” que será proporcionada ou mesmo fomentada pelas
tecnologias de comunicação e informação digitais com destaque para a internet
(COLEMAN, BLUMLER, 2009; LUSOLI, 2013; WRIGHT, 2012). Contudo, há um
consenso geral de que cada nova grande tecnologia de comunicação e informação traz
consigo esperanças de renovação democrática (CHADWICK, 2013) assim como os
críticos e apocalípticos, se seguirmos a concepção de Umberto Eco (2006).
Aqui, valho-me inicialmente da revisão realizada por Sivaldo Silva (2005), na
qual ele identifica quatro grandes momentos em que as tecnologias levantaram um
discurso sobre mudanças e revoluções acerca da proximidade entre os indivíduos, das
formas de comunicação e, consequentemente, da democracia. Em seguida, tento
evidenciar como a literatura já aponta que as relações entre democracia e tecnologia são
perenes. Por último, tento evidenciar uma visão sócio-técnica a respeito das tecnologias,
o que valoriza as “formas de uso” de tais ferramentas ao mesmo tempo em que não
desconhece o impacto dos instrumentos sobre seus utilizadores. Tais argumentos me
permitirão desenvolver acerca do desenho de iniciativas de democracia digital.
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Para Silva (2005), baseado em Armand Mattelart e Juliet Musso, o primeiro
momento de entusiasmo está ligado a ferrovias e telégrafos. Ambas as tecnologias eram
vistas como elementos redentores no século XIX, quando havia um sentimento de que
as técnicas teriam encurtado a distância e aumentado a possibilidade de troca de ideias e
mesmo comerciais entre regiões longínquas, fomentando essa possibilidade entre países.
Em particular, o telégrafo foi visto como uma nova forma de comunicação que envolveu
grandes predições políticas sobre suas capacidades de reunir todos os homens em um
“local”, no qual todos possam ver tudo que está sendo feito, ouvir tudo que está sendo
dito e mesmo julgar aspectos das políticas. Para os mais otimistas, o telégrafo teria o
potencial mesmo para trazer a paz mundial. Mais sobre os discursos e potenciais
cercando os telégrafos podem ser verificados em diferentes reflexões (ARTERTON,
1987; COLEMAN, 2007; COLEMAN, 2008; DAHLBERG, 2001; VAN DIJK, 2000).
Continuando, Silva (2005) define o segundo momento de entusiasmo como
aquele relacionado à radiodifusão. Já no século XX, Silva denota a popularização do
rádio em torno da década de 20, que foi acompanhada de discursos sobre ampliação e
integração das democracias de massa. O autor evidencia como as retóricas acerca da
internet também se aplicavam em grande medida ao rádio, como virtualidade,
eliminação de fronteiras espaciais, comunicação sem mediadores, e a possibilidade de
maior interatividade entre os cidadãos (ver também MARQUES, 2008). Coleman
(2007) também destaca o papel do rádio amador que surgira nessa época como uma
ferramenta para comunicação interpessoal, que poderia fomentar as relações entre
cidadãos e mesmo permitir uma comunicação direta com os governos. Uma melhor
discussão acerca dos potenciais das falhas do rádio acerca de seus potenciais
democráticos pode ser vista em outros trabalhos (ANTTIROIKO, 2003; ARTERTON,
1987; BUCHSTEIN, 1997; COLEMAN, 2007; MARQUES, 2008; SILVA, 2005),
porém, em resumo, “tais estudiosos sublinhavam a capacidade de promoção de
modificações políticas oferecida pelo rádio na medida em que os cidadãos teriam
estímulo e condições de participar e de se organizar de maneira autônoma”
(MARQUES, 2008, p. 215).
O terceiro momento, para Silva (2005), se centra na televisão e, posteriormente,
na TV a cabo. Grande parte da discussão a respeito disso foi realizada no tópico sobre
Teledemocracia. A televisão no geral e a TV a cabo em especial também foram
acompanhadas por discursos a respeito de seus potenciais para a democracia. A TV,
assim como o rádio, foi vista como um meio que tornaria possível a troca de extensos
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volumes de informação que permitiriam aos cidadãos defenderem seus pontos de vista
individualmente ou em grupos, o que potenciaria sua capacidade de participar na
formação da agenda pública e na determinação de políticas públicas. Aqui, em especial,
os potenciais benéficos ou não da televisão para a democracia eram centrados em sua
capacidade de influenciar o interesse por a política (ou a apatia), as conversações acerca
de política, o engajamento cívico, a extensão do número de pontos de vista e mesmo a
integração social73. Também, em especial, com o surgimento e a importância da
propaganda política na TV (spots políticos) e dos debates entre candidatos, há bastante
atenção sobre os efeitos da TV sobre eleitores (ALBUQUERQUE, 1999; ALDÉ, 2004;
ARTERTON, 1987; ANTTIROIKO, 2003; BUCHSTEIN, 1997; COLEMAN, 1999;
COLEMAN, 2008; COLEMAN, BLUMLER, 2009; COLEMAN, SPILLER, 2003;
GOMES, 2004, 2008; MAIA, 2006; STREET, 1997; VEDEL, 2006; WILHELM,
2000).
Por sua vez, como já dito no tópico a respeito da Teledemocracia, a TV a cabo
foi basicamente a base dos primeiros projetos e iniciativas de democracia eletrônica,
sendo somada a outras tecnologias, como telefone, televisão e computadores, para se
pensar as primeiras tentativas de maior interatividade e trocas entre cidadãos separados
geograficamente e entre cidadãos e governantes (BUCHSTEIN, 1997; COLEMAN,
1999, 2007, 2008; HAGEN, 1997; MARQUES, 2004, 2008; STREET, 1997, 2001;
SILVA, 2005; VAN DIJK, 2012; VEDEL, 2006).
O quarto momento para Silva (2005), nas hipérboles a respeito dos potenciais
das “novas” tecnologias sobre processos políticos e democráticos, é o atual em que
vivemos com o advento e rápida expansão da internet e dos computadores. Buschtein
(1997), Coleman (1999, 2008) e Street (1997, 2001) chegam a denotar que mesmo
outras tecnologias foram tomadas como tais em seus momentos, como cartas, a prensa
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Da mesma maneira, um grande número de estudos começa a apontar a TV como uma das grandes
vilões da “crise” das democracias modernas. Estes estudos buscavam tentar evidenciar malefícios
causados pelos indivíduos que utilizassem excessivamente a TV (e.g. PUTNAM, 2000). Gomes (2008)
resume os problemas apresentados por tal visão em três pontos principais: 1) a televisão consome o tempo
que seria utilizado em atividades fora do lar (principalmente na comunidade ou relacionadas a
engajamento cívico); 2) a televisão distorce a visão dos espectadores sobre o mundo real, dando-lhe a
impressão de que este é pior que efetivamente o é (mean world) e 3) o consumo de TV tem efeitos
psicológicos duradouros e, geralmente, problemáticos sobre as crianças (aqui, em especial se destaca a
violência na TV e a ilusão criada do mundo maligno ou mundo cão). No segundo ponto, acredita-se, em
particular, que a cobertura política realizada pelas instâncias jornalísticas seja excessivamente negativa, o
que distorceria a visão do público acerca da política, induzindo apatia e cinismo político (para mais acerca
disso, ver Norris,2010). Para uma visão mais geral acerca desses diferentes discursos dos potenciais e dos
malefícios das mídias massivas, ver Albuquerque (1999); Aldé (2004); Gomes e Maia (2008), Maia
(2006, 2008, 2012), Gomes (2004, 2010).

126

(possibilidade de imprimir cartazes em grande quantidade) e a imprensa. Mas a
conclusão é, decerto, clara. Cada nova tecnologia foi envolta em um discurso utópico e
revolucionário, no qual o novo meio de comunicação apresentaria “novos” potenciais
para incrementar processos políticos, empoderar os cidadãos, tornar governos mais
accountables e fortalecer as democracias representativas. Tudo que geralmente acreditase, no senso comum, estar conectado exclusivamente à internet.
Para Coleman (COLEMAN, 1999, 2008; COLEMAN, BLUMLER, 2009;
COLEMAN, SPILLER, 2003) e Street (1997, 2001) essas defesas estariam,
essencialmente, ligadas a visões determinísticas da tecnologia e sobre uma suposição de
que as democracias apresentariam problemas que poderiam ser resolvidos através de
soluções técnicas (technological fix). Ou seja, que a técnica molda completamente a
mensagem, ou, ainda, o comportamento dos indivíduos e que, por si, teria impactos
sociais de grandes proporções.
Aqui, optamos por uma visão sociotécnica. Entende-se que as tecnologias não
têm potencialidades autônomas, portanto, é pouco profícuo afirmar que a internet, ou
qualquer outra tecnologia, é inerentemente “participativa” ou mesmo “democrática”.
Não é a tecnologia per se que determina a política ou sequer a comunicação política,
uma vez que as relações políticas entre indivíduos e entre cidadãos e Estado estão
envoltas em complexos sistemas de valores culturais, econômicos, políticos que
moldam a estrutura da comunicação política e o modo como utilizamos estas técnicas.
Ademais, as ferramentas são geralmente desenhadas para fins específicos com
determinadas expectativas em mente, porém não esquecendo que vários atores ou
interesses em competição podem agir durante o desenvolvimento desses instrumentos.
Ou seja, diversas forças sociais agem nos processos de construção de tais ferramentas,
assim como também na forma como elas são compreendidas e utilizadas. Por outro
lado, não se pode falar de um grau zero74, o que pode tender a levar para um
determinismo social75. As tecnologias não são neutras. Como veículos de comunicação,

74

Barber (2006) defende que a tecnologia é sempre uma ferramenta, um instrumento, algo usado para
algum fim. Não tem objetivo inerente ou telos. Elas podem ser utilizadas de distintas maneiras. Nesse
sentido, defende Barber, ela tende a refletir e espelhar a sociedade na qual se encontra. Ela é mais o
reflexo que um determinante de algo. Logo, a tecnologia vai tender a parecer com a sociedade que a
produz. Acima, questionamos essa visão de Barber.
75
No oposto, o determinismo social (ou socioeconômico) tende a minimizar a importância e o impacto
das tecnologias, enfatizando as questões sociológicas, a influência econômica e/ou o peso das instituições.
Algumas teorias da normalização acabam enfatizando excessivamente este ponto. Salter (2004) ressalta
que o determinismo socioeconômico falha em distinguir entre tecnologias e usos por diferentes seções da
sociedade. É inegável que interesses econômicos dominantes na sociedade e nos governos contribuam
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as diferentes tecnologias apresentam características e especificidades que determinam a
maneira como são utilizadas, ou seja, podem estruturar, guiar ou incentivar
determinadas escolhas e preferências. Logo, são fatores que podem determinar, em
maior ou menor medida, a forma da utilização (ou mesmo a não utilização) de certos
instrumentos. Ao satisfazer certas necessidades, a existência de uma tecnologia pode
mudar o comportamento humano. Além disso, novas oportunidades podem surgir em
conjunto com novas técnicas de comunicação. Em resumo, processos políticos moldam
as tecnologias e as tecnologias moldam a política (ARTERTON, 1987; COLEMAN,
1999, 2007, 2008; COLEMAN, BLUMLER, 2009; COLEMAN, SPILLER, 2003;
MACINTOSH,

COLEMAN,

SCHNEEBERGER,

2009;

GRÖNLUND

2003;

HOWARD, CHADWICK, 2009; LEMOS, LÉVY, 2010; STREET 1997; WRIGHT,
STREET, 2007).
Nesse sentido, as definições de Lee Salter (2004) ajudam a compreender as
diferenças. O autor reforça que muitas vezes se fala da internet como se esta fosse uma
única coisa, um bloco único. De modo simples, o autor sugere que, ao menos, a
separemos em termos de estruturas tecnológicas e pelas formas de uso. Interessa-me,
aqui, a ideia das formas de uso. Salter discorre sobre o modo como as tecnologias são
desenvolvidas com um uso específico em mente, que corresponde à necessidade que a
tecnologia busca cumprir. Contudo, ressalta, muitas vezes as tecnologias são utilizadas
para fins distintos dos seus originais, como é o próprio caso da internet, que foi pensada
com objetivos militares.
O ponto principal para Salter é o fato de diversos autores consideraram que
características técnicas das estruturas impactam, necessariamente, em determinados
usos. Ele cita o fato de fóruns on-line permitirem, tecnicamente, o anonimato dos
debatedores. Como é comumente levantado a respeito, o anonimato pode fomentar o
valor dos argumentos em vez da autoridade dos participantes e encorajar a fala, mas
pode, também, em outras situações, diminuir a responsabilidade dos debatedores (i.e.
permitir mais ofensas on-line). Isso não quer dizer que a internet necessariamente
apague as diferenças sociais em todos os debates on-line ou, no outro extremo, que a
internet seja um ambiente de irresponsabilidade. “Logo, sugerir que a internet possua
um impacto positivo ou pernicioso no discurso e na comunicação ignora o fato que a
internet não faz nada sem que os indivíduos façam algo com ela” (SALTER, 2004, p.
para determinar a direção da pesquisa e do desenvolvimento tecnológicos, mas não é razoável afirmar que
esta é a única influência no desenvolvimento das tecnologias.
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192, tradução nossa)76. Então, se a internet vai ser usada como um fórum deliberativo,
por exemplo, isso dependerá da forma como é utilizada pelos indivíduos.
Todavia, Salter não está defendendo a tecnologia como instrumento neutro,
como Barber (2006), já que ele reconhece, primeiramente, que a estrutura constitutiva
da tecnologia limita sua utilização e, segundo, que há um processo complexo e
dinâmico por trás dos desenvolvimentos das tecnologias, que envolve diferentes atores,
interesses e contextos77. Logo, Salter conclui, poucos efeitos positivos da internet para a
democracia podem ser isolados das maneiras pelas quais as tecnologias foram usadas e
das estruturas desenvolvidas em torno desses usos, conforme resume Azevedo:

O foco agora sai dos efeitos para os usos que os indivíduos fazem dos meios
e oportunidades à disposição e para as consequências que decorrem disto.
Parte-se do suposto, portanto, de que os efeitos serão resultado da equação
estrutura mais formas de uso. Se de fato ‘as formas de uso afetam a internet,
e elas são diversas, não fica claro que ‘efeito’ a internet tem, motivo pelo
qual uso é foco de análise mais apropriado do que efeito’ (Salter, 2005: 191).
A premissa aqui é bem simples e razoável: diferentes efeitos são produzidos
por diferentes formas de uso. Daí decorre a necessidade do estudo mais
minucioso das diversas experiências de atividades políticas na internet. [...]
Neste sentido, o foco passa a ser os indivíduos e grupos já engajados, os
modos como se apropriam dos recursos à disposição e os resultados que são
obtidos em decorrência destes usos (AZEVEDO, 2007, p.11-17, tradução
nossa).

Em especial, é pertinente como Salter ressalta o fato de termos a visão de que a
internet não é uma só e que como tecnologia ela é dinâmica, está em constante
alteração, não é uma tecnologia concluída. Se nos seus primeiros anos, a internet se
resumia a websites, rapidamente houve uma proliferação de plataformas e aplicativos,
como emails, fóruns, chats, blogs, plataformas de redes sociais, plataformas de
compartilhamento de conteúdo (vídeos, músicas e imagens), aplicativos para tablets,
celulares e mesmo computadores. Ademais, com a ampla proliferação de celulares,
tablets, notebooks e dispositivos móveis diversos com acesso à internet (por redes
específicas baseadas nas antenas que já mantêm os sinais de celulares), estamos
atualmente num momento de ubiquidade das redes digitais. Deixamos a condição de
dificuldade de conexão (de “entrar” na internet) para um ambiente de hiperconexão, no
76

No original: “So to suggest that the Internet has a positive or detrimental impact on communication and
discourse ignores the fact that the Internet does nothing without people doing something with it”.
77
Por sinal, Salter (2004) enfatiza como a excessiva comercialização da internet estaria levando ao fim de
formatos mais abertos nos protocolos que mantém a internet, o que fomenta a criação de redes fechadas e
controladas por interesses privados e específicos. Essa discussão, entretanto, não nos é cara para esta
seção ou mesmo trabalho.
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qual estamos conectados às redes em todos os momentos e em todos os lugares. Isso,
obviamente, implica dizer que a separação entre “virtual” e “real” tornou-se ainda mais
irrealista e que crescentemente mais aspectos da vida sociais se entrecruzam com os
ambientes on-line, ao ponto de certas questões da sociabilidade já estarem,
necessariamente, entrelaçadas a uma existência on-line78 (COLEMAN, 2008; GOMES,
2012,

2014;

HOWARD,

CHADWICK,

2009;

LEMOS,

LÉVY,

2010;

PAPACHARISSI, 2012)79.
Retornando ao nosso ponto, a internet não é a primeira tecnologia a ser cercada
por discursos ufanistas sobre seus potenciais para modificar a sociedade de maneira
ampla80 (CHADWICK, 2013; DAHLGREN, 2013) e, em seguida, ter grandes impactos
sobre as democracias. Essa visão é baseada em determinismos tecnológicos que
superestimam os efeitos das tecnologias na sociedade e no Estado. Além disso, tais
visões tendem a acreditar que as características “intrínsecas” das ferramentas
determinam seus impactos. Tentamos evidenciar como características das estruturas que
compõem a internet (e outras tecnologias) não significam, necessariamente, impactos
predeterminados. Diferentes utilizações das tecnologias terão diferentes impactos. As
formas como as tecnologias são empregadas são muito mais determinantes que suas
características técnicas, o que não significa negar o fato de que tais instrumentos
moldam suas formas de uso. Finalmente, não se pode negar que a internet, como outras
ferramentas, não é um conceito estático e se modificou muito desde sua criação. Nesse
momento, já estamos num contexto de ubiquidade das redes e dispositivos móveis, que
promovem uma sensação de hiperconexão, na qual os indivíduos podem estar sempre
conectados.
Para nossos interesses, basta compreender que todas essas visões e
determinismos foram importantes no “discurso da e-democracia” (LUSOLI, 2013).
Partiu-se dessas características compreendidas, naquele momento, como inerentes à
internet e se seguiu diretamente para conclusões acerca dos efeitos esperados (ou, ao
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Aqui, pensamos tanto na dificuldade que um jovem teria para sociabilizar com seus pares sem ter um
celular ou uma conta em alguma rede social. Todavia, há outros aspectos que podem ser enfatizados,
como a necessidade da declaração de renda ser feita on-line no Brasil e a obrigação dos pesquisadores
terem um Currículo Lattes, que é totalmente on-line.
79
Esse contexto de ubiquidade da rede e de hiperconexão, porém, não quer dizer que a exclusão digital
esteja superada. Entretanto, como trataremos no capítulo seguinte, iniciativas de e-democracia precisam
ter os excluídos em conta. Todavia, também defenderemos que a simples utilização das novas tecnologias
não implica, necessariamente, em exclusão de participantes.
80
Segundo o estudo de Chadwick (2013), isso acontece cada vez que uma nova tecnologia é introduzida
nos sistemas midiáticos.
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menos, potenciais esperados) da internet para a democracia. Como dito, se a internet é
apenas uma denominação para um conjunto complexo de redes, protocolos e
aplicativos, que está em constante evolução (logo, é dinâmico), podemos afirmar que,
igualmente, o conceito de e-democracia é complexo e dinâmico.
Assim como Marques (2012) argumentou que o discurso acerca da exclusão
digital está em constante alteração pelo próprio contexto e pelas modificações
tecnológicas, o mesmo se aplica à e-democracia. Por exemplo, se no começo bastava
que sites de governos e que representantes políticos tivessem e-mail, gradativamente as
exigências, demandas e expectativas crescem (MARQUES, 2008), vide as novas
expectativas geradas pela web 2.0, que enfatiza ambientes interativos e colaborativos
(CHADWICK, 2009). Tratou-se, também, do fato da internet não ser esta complexa
tecnologia de forma isolada, mas, sim, parte de um sistema midiático híbrido, que é
ainda mais complexo (CHADWICK, 2013; DAHLGREN, 2013; MAIA, 2012);
portanto, iniciativas de e-democracia não deveriam ser pensadas tendo a internet como
única ferramenta na concepção de suas iniciativas e projetos – este ponto será mais
discutido na próxima seção.
Finalmente, esta seção enfatizou as formas de uso: isto é, não consideramos os
supostos impactos da estrutura, porém, sim, os efeitos e consequências das utilizações
de tais tecnologias, enfatizando-se que nem sempre as tecnologias são aplicadas para
seus fins originais e que seu desenvolvimento é envolto em disputas de interesse,
valores e contextos. Isso tudo nos subsidia para a discussão acerca de iniciativas de
democracia digital, que iniciamos em seguida.

3.2.2 Do desenho e da importância de iniciativas de democracia digital

Como a ideia de democracia tem que se confrontar, em um certo momento,
com problemas relacionados ao design institucional que dá forma ao
Estado, também a noção de e-democracia precisa ser confrontada com
questões relativas aos projetos que a materializam (GOMES et al., 2014, p.2).

Aqui, Gomes e equipe estão enfatizando a importância de se pensar o desenho
de iniciativas de democracia digital. Da mesma maneira que há grande ênfase das
teorias participativas e deliberativas a respeito dos melhores formatos para fomentar
uma participação que seja igualitária, justa e baseada em processos de deliberação entre

131

os participantes81, as literaturas de e-democracia e de e-participação têm se preocupado
com o formato das iniciativas digitais82. Aqui, compartilhamos a definição geral de
Gomes (2011), na qual “iniciativas são projetos ou ideias que articulam ferramentas,
dispositivos e aplicativos para realizar determinadas funções dedicadas a resolver
problemas ou alcançar propósitos específicos” (p. 28).
Para se compreender os diferentes aspectos de um projeto de e-democracia,
considero a proposta de Ann Macintosh como capaz de organizar bem os diferentes
aspectos envolvidos (MACINTOSH, 2004; MACINTOSH, WHYTE, 2008). Em seus
estudos, a pesquisadora conclui que há três aspectos principais a serem considerados em
tais iniciativas: I) a perspectiva democrática; 2) a perspectiva sociotécnica e 3) a
perspectiva do projeto.
O primeiro aspecto considera que todo projeto de e-democracia deve
suplementar, reforçar ou corrigir aspectos de práticas políticas buscando fomentar
valores democráticos (MACINTOSH, WHYTE, 2008). Segundo estes autores, os
principais valores democráticos a serem incrementados pela e-participação são:
representação, engajamento, transparência, deliberação, igualdade (com toques de
pluralidade) e controle da comunidade. A esses podem ser acrescentados ou subtraídos
outros valores democráticos de acordo com as necessidades do público participante ou
mesmo do órgão que propõe o projeto participativo. Como Grönlund (2009) critica,
democracia digital não se resume à melhor tecnologia. A e-democracia não pode ser
avaliada, exclusivamente, por sua eficiência técnica, mas, principalmente, por sua
capacidade de incrementar a democracia. Isso também reforça a visão de que iniciativas
de e-democracia não têm valor por si mesmas, ou seja, devem ser julgadas com base em
suas funções e impactos (GOMES, 2011; SALTER, 2004).
Este ponto já foi satisfatoriamente discutido na união entre modelos e vetores
dos projetos de e-democracia. Logo, como Macintosh e Whyte (2008), defendeu-se que
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Grande parte dessas iniciativas tem sido classificada como minipúblicos. Com base nessa perspectiva,
Fung (2004) desenvolve o conceito de “minipúblicos”. Os minipúblicos seriam, de forma resumida,
instituições criadas e mantidas pelo poder público com o intuito de discutir e resolver questões práticas
em conjunto com atores da sociedade civil e cidadãos. Geralmente, são realizados em âmbito municipal e
envolvem escolhas e debates sobre questões específicas, como o orçamento do Poder Executivo ou o
encaminhamento de políticas públicas, como é o caso dos conselhos de saúde. A seleção dos participantes
dos minipúblicos pode ser aberta a todos interessados, mas fundamenta-se em escolhas aleatórias ou
representativas da população (a termos demográficos). Mais sobre minipúblicos em Goodin, Dryzek
(2006); Chambers (2009); Fung (2004); Smith (2009) e Smith, Ryan (2012).
82
No caso da e-democracia e, em especial, da e-participação, os trabalhos de minipúblicos têm tido
grande influência, mas cremos que as indicações de Ann Macintosh (MACINTOSH, 2004, 2008;
MACINTOSH, WHYTE, 2008; WEP.DEP, 2007) têm sido condutoras no campo da e-participação.
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não se deve pensar em apenas um ou outro modelo de democracia, mas em uma
pluralidade de valores capazes de avançar as democracias representativas liberais em
vigor, compreendendo-se, entretanto, que, raramente, uma iniciativa será capaz de
avançar todos os valores simultaneamente; logo, cada iniciativa pode ter uma tarefa
específica. É necessário avaliar de maneira sistêmica para compreender se as diferentes
iniciativas de e-democracia estão funcionando de maneira entrelaçada e, especialmente,
complementar.
Por outro lado, o aspecto sociotécnico proposto por Macintosh e Whyte (2008)
reconhece a importância das tecnologias para tais iniciativas. Como já iniciada na
discussão de Lee Salter (2004), a questão do design das ferramentas digitais é
importante, senão vital, no caso da e-democracia. Grönlund (2003) chega a dizer que o
design é a política. Por sua vez, o quesito do design das ferramentas é altamente
discutido nas literaturas de e-democracia e de e-participação. Existe bastante esforço em
se tentar avaliar quais as principais determinantes tecnológicas para o sucesso ou não
das iniciativas democráticas digitais (CHADWICK, 2011; MEDAGLIA, 2011). Um site
com um bom design pode facilitar ou mesmo incentivar a inserção dos cidadãos na
política, enquanto ferramentas pouco divulgadas ou que não correspondam às
expectativas dos usuários podem aumentar o custo da participação, uma vez que são
capazes de desincentivar a participação dos cidadãos (CHADWICK, 2006; COLEMAN,
BLUMLER, 2009; GOMES, 2011; GRÖNLUND, 2003; JENSEN, VENKATESH,
2007; MARQUES, 2008; SMITH, MACINTOSH, 2007; WILHELM, 2000; WRIGHT,
STREET, 2007).
Alguns quesitos frequentemente citados são: organização da informação on-line,
usabilidade, navegabilidade, uso de ferramentas interativas síncronas ou assíncronas,
possibilidade ou não de anonimato ou de registro on-line, existência de regras para
moderação, uso ou não de ferramentas colaborativas ou que se encaixam na ideia de
web 2.0 (como wikis, blogs e sites de redes sociais), uso ou não de software livre,
canais disponíveis, segurança do sistema, hardware necessário para manter e para
utilizar as ferramentas digitais etc. (COLEMAN E BLUMLER, 2009; DAVIES,
CHANDLER, 2012; JANSSEN, KIES, 2005; LATHROP E RUMA, 2010;
MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER 2009; MACINTOSH, WHYTE, 2008;
MERGEL,2012).
Finalmente, o terceiro aspecto sugerido por Macintosh e Whyte (2008) seria
aquele do projeto, ou seja, os aspectos concernentes ao desenho institucional em si de
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tais iniciativas. Os autores mencionam objetivos gerais que tais iniciativas deveriam ter,
como engajar uma público maior, obter opiniões melhor informadas, analisar as
contribuições dos cidadãos e garantir retorno (feedback) às contribuições. Em outros
trabalhos, entretanto, Macintosh revela que há inúmeros quesitos situados neste ponto.
De modo simples, geralmente pode-se questionar quem participa, como participa e qual
o impacto ou influência desta participação (FUNG, 2006).
Em relação aos participantes, acreditamos haver certo consenso de que a esfera
civil deva ser o objetivo primário de exercícios de e-democracia (SÆBØ, ROSE,
FLAK, 2008; MEDAGLIA, 2012); por outro lado, geralmente se questiona se através
de indivíduos (e.g. GOMES, 2011) ou de grupos cívicos (e.g. MAIA, 2011). Há grande
preocupação acerca das técnicas de seleção dos participantes. Segundo Fishkin (2009),
se não podemos contar com “o” público em projetos de participação e deliberação,
podemos ao menos contar com uma amostra representativa desse público, que tenderá,
idealmente, a decidir como o público original decidiria se obtivesse informação
qualificada e pudesse participar de deliberações de alto nível. Porém, desejo-me ater a
questão do cidadão que é “esperado” nas iniciativas de e-democracia.
Uma crítica recorrente a tais iniciativas digitais, especialmente àquelas de ênfase
deliberacionista, encontra-se em duas constatações: a) elas são, basicamente, pensadas
ou mesmo destinadas a um tipo de cidadão excessivamente dedicado e cívico por
natureza (CHADWICK, 2009, 2011; DAHLBERG, 2011. GOMES, 2011); ou, se não o
são, b) as iniciativas de democracia digital desejam fomentar as habilidades cívicas do
cidadão de modo a criar cidadãos deliberativos mais preparados para buscar informação,
discutir temas políticos e intervir quando for necessário (e.g. COLEMAN, 2012). Logo,
é possível dizer que ou as iniciativas de e-democracia estão, no geral, pregando para os
convertidos nos termos de Norris (2013) ou estão tentando evangelizar outros cidadãos
com tal intuito.
A segunda constatação é menos problemática. Ela advém de linhas clássicas da
democracia participativa, que defendem o valor educativo da participação, ou seja, que
os cidadãos aprendem a participar, participando (PATEMAN, 1994, 2012); e também,
de defesas mais recentes sobre os ganhos epistêmicos da deliberação: que discussões
deliberativas tendem a qualificar as opiniões dos participantes, uma vez que eles são
tanto expostos a pontos de vista que muitas vezes com os quais não teriam contato (se
não estivessem no exercício deliberativo) e quanto pela necessidade de melhorar seus
próprios argumentos na contenda deliberativa. Em outras palavras, o choque de
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argumentos tenderia a levar a uma capacitação de seus participantes. No geral, só se
questiona uma “catequização” proposta por tais iniciativas. Ao se pensar no cidadão
digital, deliberativo ideal, geralmente está se pensando em um cidadão disposto a
constantemente se informar sobre política, engajando-se em debates políticos, utilizando
as oportunidades abertas para influenciar as decisões políticas. Em alguma medida, o
problema está em considerar que este é o cidadão ideal e que se ele está cada vez mais
escasso, sendo tarefa ou objetivo de tais iniciativas moldá-lo.
Nesse sentido, a acepção de Bennet (2007) é útil. Ao tratar do constatado
desinteresse dos mais jovens pela política, o autor faz uma diferenciação entre o cidadão
engajado (dutiful citizen) e o cidadão em atualização (actualizing citizen). O primeiro
seria aquele com alto senso de dever cívico, que acredita na obrigação de participar das
atividades de governo, votar, se informar sobre o governo e se juntar a organizações da
sociedade civil ou expressar seus interesses através de partidos políticos. Por sua vez, o
cidadão em atualização tem um senso de obrigação com o governo muito inferior, tendo
um maior foco em propósitos individuais; ele acredita que o voto é menos importante
que outras atividades políticas mais pessoais, como o voluntariado em comunidades e os
ativismos transnacionais. Este cidadão ainda teria grande desconfiança das mídias (i.e.
cobertura jornalística através de mídias massivas) e tenderia a participar de redes de
ação comunitárias com menos níveis de organização e obrigação.
Para Bennet (2007), os jovens estariam, em sua maioria, mais próximos do
segundo tipo de cidadão. Apesar de sua reflexão também ser voltada à educação cívica,
Bennet enfatiza diferentes maneiras de se despertar a atenção dos jovens, como o uso de
ferramentas mais interativas e próximas ao seu cotidiano e a ênfase de temas
relacionados às suas vontades. O objetivo, Bennet complementa, não é tornar cidadãos
em atualização em cidadãos engajados, mas permitir alguma apreciação da vida cívica
pelos primeiros, de um modo que seja pessoalmente importante para os jovens cidadãos
em atualização.
Voltando ao ponto, a e-democracia é excessivamente voltada a este cidadão
engajado, dutiful. Defende-se que a e-democracia possa ser pensada para inúmeros
perfis de cidadãos. Para Gomes (2011), uma das grandes vantagens das iniciativas
democráticas digitais está na adaptação de tais meios ao cidadão contemporâneo. Se por
um lado, individualmente, eles aparentam menor interesse e inaptidão às atividades
políticas tradicionais, por outro lado, fica claro que podem atuar de acordo com seus
interesses em atividades específicas. Não se pode ignorar que a internet está se tornando
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progressivamente o principal meio de informação da população e mesmo que não
participem de atividades políticas diretas ou clássicas, eles podem realizar atividades
políticas indiretas, como ler jornais ou blogs de política, assistir vídeos relacionados no
YouTube, acompanhar instituições e representantes políticos em sites de redes sociais e
curtir, compartilhar e retuitar mensagens de mobilizações, campanhas ou mesmo de teor
político (BUCY, GREGSON, 2001; GOMES, 2011).
Em outras palavras, mesmo que hoje, no geral, os indivíduos estejam menos
propensos a participação e ao engajamento, isso não significa que eles não são capazes
ou mesmo que não desejam tomar parte ocasionalmente, quando o tema ou quando o
meio lhes for importante ou atraente. Assim, tais indivíduos devem ser considerados, de
uma forma global, como participantes de diversas instâncias sociais, entre elas a da
política. Projetos e meios de democracia digital podem lidar com esse cidadão menos
interessado em participar politicamente e se adaptar a esta realidade.
Se, quando assim o deseja, o cidadão puder encontrar ou criar (como
aconteceu nas eleições americanas de 2008) canais adequados de
participação, estará então assegurado o princípio segundo o qual numa
sociedade democraticamente saudável todo concernido deve poder participar,
embora nem todos os concernidos sejam sempre e efetivamente participantes
(GOMES, 2011, p. 39).

Na questão de como participa, está o cerne do desenho institucional (FUNG,
2004; SMITH, 2009). No geral, a questão sobre o modo de participação é vista sobre
dois pontos principais: o desenho do formato de e-participação e o desenho das
ferramentas digitais (já discutida). No quesito do formato ou desenho institucional, há
inúmeras categorias de análise, mas as seis descritas abaixo são especialmente visitadas:
1) Processos internos no desenvolvimento da ferramenta: Chadwick (2011) reforça que
questões como restrição de orçamento, instabilidade organizacional, mudanças políticas,
ambivalência política dos representantes, riscos legais e terceirização são barreiras que
podem levar iniciativas promissoras a fracassos; 2) Eficiência: do ponto de vista do
gestor, o projeto deve caber nos recursos, ser eficiente em entregar os resultados, ter
tarefas

ou

metas

bem

definidas

e

ser

finalizado

conforme

os

prazos

(AICHHOLZER, WESTHOLM, 2009); 3) Regras do funcionamento: o estágio no ciclo
da política pública, o tema a ser abordado, a maneira pela qual os participantes se
informam; os modos de interação, a existência ou não de momentos dialógicos ou
deliberativos e as regras de tais discussões; existência ou não de moderadores e
facilitadores treinados (WEP.DEP, 2007); 4) Influência, Impacto, Efeitos: as
consequências das ferramentas ou dos projetos analisados. Geralmente são vistos em
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termos de empowerment na tomada de decisão, mas não pode ser ignorada a capacidade
de alterar a agenda de discussões (agenda-setting) (MEIJER, BURGER, EBBERS,
2009); 5) Feedback ou monitoramento: se a iniciativa ou ferramenta produz um
feedback adequado a seus participantes ou se permite um monitoramento on-line
posterior (MACINTOSH, COLEMAN E SCHNEEBERGER 2009); 6) Transparência
ou abertura: durante toda sua realização e após os resultados, o processo deve ser o
mais transparente possível e deve ter uma estrutura aberta que permita que tanto
indivíduos quanto softwares sejam capazes de acessar e processar os dados gerados
(LATHROP, RUMA, 2010); 7) Avaliação: todo projeto de e-participação ou edemocracia deveria ter algum momento de avaliação da iniciativa, que, idealmente, é
isenta e científica e buscará levantar os pontos fortes e fracos da experiência
(MACINTOSH E WHYTE, 2008).
Por fim, deve-se considerar a influência ou os impactos das atividades
democráticas em avaliação. Um grande problema é que se pensam os efeitos da eparticipação apenas no sentido de empowerment e de influência, ou, ainda, no sentido de
uma capacidade de gerar ou de afetar decisões políticas. Esta capacidade é,
frequentemente, vista como o grau máximo que uma escala de participação pode
alcançar, como critica Grönlund (2009). Porém, o que se defende aqui é que uma
iniciativa de e-democracia será efetivamente relevante na medida em que for capaz de
incrementar ou gerar valores democráticos (GOMES, 2011; MACINTOSH, WHYTE,
2008; SMITH, 2009). Por exemplo, pouco valor teria um projeto de e-participação com
total empowerment que decida, ao fim, promover ataques contra minorias políticas. Por
outro lado, um projeto com baixo empowerment, mas com alto efeito democrático, é
bastante aprazível (e.g. projetos de formação de cidadania)83.
Ora, permitir que um meio seja visto como oportunidade não quer dizer,
necessariamente, que este meio seja empoderado. Obviamente, como é bastante
retratado na literatura sobre deliberação, minipúblicos e instituições participativas, o
empoderamento é uma questão importante. Ao saber que sua voz terá influência, os
participantes podem fazer “apostas” mais altas, ou seja, se dedicar mais ao processo
participativo. Além disso, se constantemente frustrados por não verem quaisquer
83

Aqui, me refiro a uma definição mais estrita de empoderamento, isto é, de um aumento da efetiva
capacidade dos cidadãos de influenciarem as decisões políticas. Por outro lado, é reconhecido que o
empoderamento apresenta aspectos cognitivos. Em suma, se um indivíduo não se sentir empoderado,
dificilmente ele irá participar dessas oportunidades oferecidas. Para uma melhor discussão sobre
empoderamento cognitivo e a influência da internet para tanto, ver trabalhos de Hamburger et al. (2008) e
Bucy, Gregson (2001).
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impactos de suas atividades participativas, os cidadãos poderão adotar uma visão ainda
mais cética e cínica em relação ao sistema político formal (AVRITZER, 2008; FUNG,
2004; LUBAMBO, COELHO, 2005; SMITH, 2009; VITALE, 2004). Essa lógica é
também válida para iniciativas de e-democracia (COLEMAN, BLUMER, 2001, 2009;
GOMES, 2005a).
Por outro lado, como Coleman e Blumler (2009) admitem, o empowerment
pleno não é necessariamente o ponto mais vital de um exercício democrático. Importa,
porém, que haja transparência sobre a efetividade da atividade em que o público toma
parte e que o público possa ser reconhecido, ouvido e respeitado no processo. Assim,
em algumas ocasiões, o público pode participar mesmo sabendo que a atividade não
gerará uma decisão política direta (como é o caso de consultas públicas on-line), desde
que acredite que ela será importante e capaz de produzir fins desejáveis, que possam,
em certos casos, ser simbólicos (BUCY, GREGSON, 2001; COLEMAN, BLUMLER,
2009) ou derivados de outras fontes, tais como: “o sentimento de que é uma
responsabilidade sua fazê-lo; a satisfação que brota da participação com outros por um
objetivo comum; a identificação de um problema público que lhe afeta, ou aos mais
próximos; e a crença de que seu envolvimento fará a diferença” (2000, p. 343). Logo,
repito, todos esses aspectos devem tentar tornar o meio (canais, iniciativas, projetos) em
oportunidades, ou seja, “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. 30-31).

3.2.3 O conceito ampliado de e-democracia

Nesse momento, cabe uma explicação. Primeiramente, demonstramos a
complexidade em torno da e-democracia, que envolve diferentes termos e definições
que variaram segundo os campos de avaliação e suas expectativas ou até mesmo
conforme os momentos de avaliação. Posteriormente, demonstrou-se que existem
diversas linhas de estudo e de reflexão dentro da e-democracia de acordo com diferentes
modelos democráticos. Adicionalmente, vimos que podem ser consideradas
perspectivas top-down ou mesmo bottom-up de democracia digital. Porém,
posteriormente, tentou-se demonstrar como o conceito de e-democracia está
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basicamente reduzido à participação e à deliberação, estando os outros valores como
acessórios a estes.
Este movimento pode soar como paradoxal ao leitor, mas agora poderá ser mais
bem definido. Sua explicação se encontra na delimitação da e-democracia enquanto
campo teórico e de pesquisa. Enquanto campo autodenominado, a e-democracia tende a
assumir o sentido estrito já expresso no tópico anterior. Por outro lado, se tomado de
maneira ampla, é capaz de abarcar todas as definições e vertentes já apontadas.
Logo, por um lado, há o discurso da e-democracia já identificado, segundo o
qual as TICs funcionam predominantemente para resolver a grande mazela das
democracias representativas contemporâneas, isto é, a grande separação entre
representantes políticos e representados ou à falta de participação política por parte dos
cidadãos (COLEMAN, BLUMLER, 2009; LUSOLI, 2013). Há, inclusive, como já
apresentado, uma gama de autores que afirmam que a e-democracia está cada vez mais
centrada apenas nos estudos do e-voto, ou seja, de tecnologias para permitir o voto
eletrônico em eleições e em consultas e referendos (MACINTOSH, 2008;
MACINTOSH, WHYTE, 2008; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; SANFORD, ROSE,
2007).
Por outro lado, grosso modo, pode-se compreender a democracia digital
enquanto o uso de tecnologias de comunicação e informação para o avanço de valores
democráticos ou simplesmente para facilitar atividades democráticas (COLEMAN,
NORRIS, 2005; STREET, 2001). Logo, geralmente também se deseja o revigoramento
ou simplesmente fortalecimento da relação entre cidadãos e seus representantes
(ibidem). Porém se admite que a participação política não é o único caminho para tanto.
Esta é justamente a defesa realizada por Norris (2001), que deseja o uso das
tecnologias digitais de comunicação e informação para o fortalecimento de governo e,
principalmente, das instituições da democracia representativa através de eleições livres
e justas. Norris enfatiza a necessidade de competição pelos cargos oficiais e a
alternância de partidos e candidatos nessa disputa. O ponto chave seria em que medida
governos e sociedade civil aprenderam a utilizar os novos canais de comunicação e
informação para fortalecer as instituições representativas, conectando Estado e
cidadãos. Logo, a participação pública e o engajamento cívico são importantes, mas
também transparência, abertura e accountability de agências governamentais e o
fortalecimento de canais interativos entre cidadãos e instituições intermediárias.
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Tal situação justifica o interesse de Norris (2001) no uso das TICs por governos,
parlamentos e partidos, assim como indivíduos e sociedade civil, especialmente
tentando verificar se as TICs oferecem novas ou mais oportunidades para atores
periféricos nas disputas de poder, como cidadãos não organizados, organizações cívicas
de pequeno porte e partidos políticos menores (ver também NORRIS, 2003).
Também valorizando a representação, porém com uma ênfase mais
deliberacionista, a perspectiva de Stephen Coleman é bastante eminente no campo. Seu
longo trabalho vem tentando demonstrar que os principais ganhos da e-democracia não
se resumem à participação política, mas, sim, ao fortalecimento da representação
política. As TICs deveriam ser utilizadas para tornar os representantes políticos mais
accountables, mais próximos dos seus representados ao mesmo tempo em que
fomentariam as habilidades cívicas dos cidadãos, permitindo e incentivando práticas
democráticas (i.e. e-participação e deliberação on-line). Ou seja, se temos uma lacuna
excessiva entre as duas instâncias e se os indivíduos não estão naturalmente propensos a
participar das oportunidades, os governos devem fazer um movimento duplo.
Primeiramente, eles devem estar atentos às redes de comunicação, interação e
colaboração já existentes na sociedade civil, nas iniciativas bottom-up para aproveitar
sua inventividade e suas energias criativas na renovação dos processos de representação,
como já descrito anteriormente.
Em segundo lugar, Coleman acredita que os governantes devem agir para
fomentar e-cidadãos, através de espaços nos quais os indivíduos possam postar
mensagens, histórias, sentimentos, valores, perspectivas etc. que possam, efetivamente,
alcançar e moldar a agenda política. Isso, em grande medida, não pede por simples e
restritas iniciativas de e-democracia, que tendem a ser fechadas em torno de si mesmas,
mas, sim, de políticas públicas, que enfatizem esse fortalecimento das relações entre
cidadãos e governos. Através do exemplo do Reino Unido, que foi um dos líderes nas
políticas públicas e na experimentação de projetos de e-democracia, Coleman acredita
que seja a hora de superar o discurso e efetivar estes valores, capazes de fomentar
cidadãos mais deliberativos e governos mais propensos a ouvir e responder às
deliberações públicas. Logo, seu trabalho valoriza o fortalecimento das relações entre
cidadãos e governos em democracias representativas no que ele chama de representação
direta, ou seja, o fortalecimento da representação através de canais diretos de inputs dos
cidadãos e de escuta e feedback por parte dos governantes, o que manteria as bases das
democracias representativas liberais, mas incrementaria a relação de representação
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existente entre indivíduos e governos (COLEMAN, 1999; COLEMAN, GOTZE, 2001;
BLUMLER, COLEMAN, 2001; COLEMAN, SPILLER, 2003; COLEMAN, 2004;
COLEMAN, 2005; COLEMAN, 2007; COLEMAN, 2008; COLEMAN, 2009;
COLEMAN, BLUMLER, 2009; COLEMAN, 2012; COLEMAN, MOSS, 2012; MOSS,
COLEMAN, 2013; COLEMAN, SAMPAIO, 2014).
Não obstante, acredito que a concepção do professor Wilson Gomes (2011) seja
a mais ampla, sendo, inclusive, capaz de enfatizar valores defendidos por ambos. Em
sua definição, a democracia digital é
qualquer forma de emprego de dispositivos (computadores, celulares,
smart phones, palmtops, ipads...), aplicativos (programas) e ferramentas
(fóruns, sites, redes sociais, medias sociais...) 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).

Nesse sentido, Gomes aposta em uma visão mais ampla, que valoriza diferentes
valores políticos que sejam importantes aos Estados democráticos, dentre os quais:
liberdade de expressão, opinião e participação, accountability, transparência,
incremento de pluralismo, da representação das minorias e uma consolidação de direitos
de grupos ou indivíduos mais vulneráveis na sociedade (GOMES, 2011, p. 28). Assim,
para serem democraticamente relevantes, Gomes defende que as iniciativas de edemocracia devem promover, ao menos, um dos três princípios abaixo: 1 –
fortalecimento da capacidade concorrencial da cidadania (aumentar e/ou consolidar
quotas relevantes do poder do cidadão em relação a outras instâncias na disputa da
produção de decisão política, sendo, geralmente, promovido através transparência ou
participação política); 2 – consolidar e reforçar uma sociedade de direitos (assegurar que
minorias políticas e setores vulneráveis da sociedade tenham acesso à justiça); 3 –
promover o aumento da diversidade de agentes e agendas na discussão pública e nas
instâncias de decisão política, aumentando instrumentos, meios e oportunidades para
que essas minorias se representem ou sejam representadas nas decisões políticas (p. 2930)84.
Apesar de sua perspectiva concorrencial se aproximar levemente da proposta de
Pippa Norris (2001), a diferença é notável. Enquanto a autora deseja um fortalecimento
principal de instituições e de corpos intermediários das democracias representativas,
84

Também Coleman, ao defender a democracia representativa, afirma que a e-democracia não é um
experimento que deve substituir todo o sistema democrático que evoluiu até hoje, mas suplementar e
complementá-lo (COLEMAN, NORRIS, 2005).
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Gomes está enfatizando o ator político que acredita estar em desvantagem no atual jogo
político, o cidadão individual. Como sabemos, Gomes (2007) deseja que os ganhos das
democracias liberais não sejam perdidos ou mesmo menosprezados, contudo, deseja que
se enfatize a esfera de decisão política como uma arena, que está em constante disputa
por inúmeros atores, como governo, oposição, partidos políticos, agentes econômicos e
religiosos e, também, corporações sociais – ONGs, movimentos sociais e associações
cívicas – que também lutam por implementar a sua agenda (ver também GOMES,
2004). Em sua visão, fomentar a sociedade civil organizada não basta, pois algumas
destas corporações sociais possuem agendas tão específicas, que grande parte dos
cidadãos individuais não se sentiria contemplada por elas85.
Assim, Gomes prega o reforço do poder da soberania popular. Neste esforço, a
participação é um dos meios para garantir esse empowerment, já que uma das formas de
verificar a saúde democrática de um Estado está no poder relativo que um cidadão tem
de “fazer prevalecer a sua opinião e a sua vontade face às instâncias que com ele
concorrem na determinação da decisão política no Estado e na sociedade”
(GOMES, 2011, p. 37), o que não significa menor atenção a outros valores, como
transparência, liberdade de ação, igualdade, informação ampla, entre outros.
Todavia, poder-se-ia argumentar que, na verdade, a defesa de Gomes não é uma
defesa ampla, mas, corrobora com o discurso da democracia, apontado por Lusoli
(2013). Na verdade, é importante destacar que Gomes reconhece a participação como
um valor democrático importante, todavia, enfatiza que não é necessariamente o mais
importante. Ele se mostra contrário à defesa genérica de que mais participação significa
necessariamente mais (ou melhor) democracia, lembrando que há participações que são
vazias de significado ou mesmo com objetivos não democráticos.
Portanto, não há a necessidade aventada pela democracia participativa de uma
participação massiva e constante dos cidadãos, mas que haja canais abertos e
oportunidades para os concernidos participarem quando desejar. Gomes ainda lembra
que as tecnologias digitais são importantes para informação política, accountability e
transparência e que todas essas iniciativas podem incrementar a formação da opinião
pública e, consequentemente, da participação de indivíduos em tais iniciativas. Ou seja,
sua defesa está em não considerar os indivíduos nem como republicanamente
imprestáveis, nem como cidadãos que estão sempre ativos e desejando tomar parte de
85

Para ver uma defesa dos ganhos democráticos advindos de tais grupos da sociedade civil e de como os
conflitos entre indivíduos e grupos podem ser resolvidos na agenda da e-participação, ver Maia (2011).
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discussões e oportunidades de participação política (ver também COLEMAN, 2009;
MARQUES, 2008).
Logo, na visão de Gomes (2005a, 2007, 2011), é possível denotar diversos
valores democráticos que são enfatizados, incrementados e corrigidos pelo uso das TICs
tanto por cidadãos quanto por governantes. Assemelha-se, em grande medida, ao
proposto por Graham Smith (2009), como já demonstrado. Ou seja, mais que enfatizar
este ou aquele bem democrático ou modelo de democracia, busca-se compreender a
complexidade das democracias e a necessidade de iniciativas e meios que fortaleçam de
maneira ampla a cidadania e, em consequência, a soberania popular.
Gomes então tece uma definição de e-democracia, a meu ver, ampla. Nesta
acepção, faz sentido englobarmos as inúmeras vertentes e posições já elencadas nos
diferentes modelos de e-democracia, vetores e nomenclaturas já apresentadas. Dessa
maneira, acredito que quando determinados autores apresentaram os modelos de
democracia mais relevantes no campo, eles tinham em mente uma visão mais ampla dos
usos dos meios digitais e eletrônicos para criar, fortalecer e realizar atividades
democráticas, ou ainda, ações que fomentassem valores democráticos visando o bem da
comunidade política.
O conceito de Gomes só não traduz a questão da trajetória da e-democracia.
Como este trabalho extensivamente demonstrou, a ideia de democracia digital mudou de
modo significativo em um período de tempo curto. Por sinal, acredito que isto esteja
diretamente ligado aos dois conceitos básicos que a formam.
Como sabemos, a democracia é essencialmente um projeto. Bobbio (1997)
defendeu-a, em diversos momentos, como se tratando de um projeto em constante
“crise”, isto é, que sempre conterá insatisfeitos. Afinal, explica Bobbio, as sociedades
estão constantemente se alterando e as leis e os valores democráticos precisam se
adaptar a tais mudanças ao longo do tempo. Logo, a democracia é um projeto
inacabado, mas que nunca será concluído e aí está parte de sua força e importância. Para
Coleman, Norris (2005), a democracia é um experimento social. Não chegam as bases
constitucionais e institucionais, mas deve haver um conjunto de valores-guias, que são
constantemente refinados, atualizados e moralmente interrogados. Em certo nível, a edemocracia pode ser vista como um estágio da evolução histórica do experimento
democrático. Logo, a e-democracia também é um experimento em si, que “busca
utilizar as novas e interativas tecnologias para dar mais realismo à reivindicação
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democrática de que o governo é, em algum sentido, feito por e para o povo” (Coleman,
Norris, 2005, p. 30)86.
Da mesma maneira, a parte eletrônica do conceito denota tecnologias de
comunicação e informação, que são atualizadas e melhoradas em uma velocidade quase
imensurável. Da mesma maneira que Marques (2012) destaca como as exigências para a
inclusão digital dos cidadãos crescem ao longo dos anos, o mesmo é válido para a
democracia digital. No começo, era de grande valia que os governos tivessem sites e
utilizassem emails (e.g. NORRIS, 2001; HILL, HUGHES, 1998; MARGOLIS,
RESNICK, 2000;), enquanto, no momento, já esperamos que ofereçam plataformas
digitais com certo nível de sofisticação, utilizem redes sociais, dados abertos e
ferramentas web 2.0. Da mesma maneira, cresce o nível de expectativa não apenas da
utilização, mas também do emprego de tais ferramentas (e.g. maior presença e interação
por parte de políticos e instituições na rede).
Dessa maneira, de forma ampla, compreendo que:

e-Democracia denota o emprego adequado de tecnologias de informação e
comunicação para suplementar, reforçar ou incrementar valores democráticos, que
sejam vistos, em determinado momento histórico, como oportunos para a ampliação da
influência da esfera civil em regimes democráticos modernos.
Neste conceito, o “adequado” caracteriza o uso de tecnologias vigentes. Logo,
não se quer dizer as tecnologias mais avançadas, modernas ou novas, mas aquelas mais
propícias, de acordo com o contexto. Em diversas situações, inclusive, isso significa
não fazer uso das tecnologias mais modernas de forma a incluir mais cidadãos nos
processos de e-democracia.
Por sua vez, a expressão “como oportunos” destaca que a e-democracia deve ser
vista como um projeto em constante modificação e evolução conforme as necessidades
do povo em consideração em ligação direta ao seu “momento histórico”, como já
destacado. A ideia de oportunidade também busca ressaltar a possibilidade da edemocracia não tratar apenas de necessidades, mas também de anseios por melhorias e
desenvolvimento.

86

No original: “E-democracy is, in one sense, a stage in the historical evolution of the democratic
experiment. Itself an experiment, e-democracy seeks to use new, interactive technologies to give greater
reality to the democratic claim that government is in some sense both by and for the people”.
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Por fim, este é um conceito que se centra na soberania popular ao dizer
“influência da esfera civil”. Isso não quer dizer que não haja importância na perspectiva
shumpeteriana com foco em iniciativas voltadas para o Estado, porém, implica em
afirmar que, se tais iniciativas buscam exclusivamente uma melhoria dos processos
internos, esta ocupação está nos estudos de e-governo. Por outro lado, esforços que
ampliam a accountability dos governantes e das agências estatais estariam da mesma
maneira incluídos neste conceito de e-democracia, afinal há uma ligação direta com a
soberania popular.
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PARTE 2: E-PARTICIPAÇÃO
No último capítulo, tentou-se demonstrar a complexidade envolta na definição
de e-democracia, apresentando-se termos, modelos e vetores, assim como os discursos
envolvidos em seu surgimento e desenvolvimento. Entretanto, a definição da eparticipação não é tarefa menor. Como já demonstrado em outros trabalhos, a
participação se tornou acepção onipresente em múltiplas áreas (NICO, 2012). Apesar de
continuar sendo um termo nobre, geralmente conectado à filosofia política e às ciências
sociais aplicadas, o conceito participação reverberou para uma infinidade de campos e
áreas correlatas a essa. Porém, também se espalhou para áreas pouco relacionadas sobre
a lógica de uma “cultura participativa”, especialmente com a entrada dos meios digitais
de comunicação e informação e, recentemente, das plataformas web 2.0 (DELWICHE,
HENDERSON, 2013).
Tendo isto em mente, o quarto capítulo se inicia de forma contrária ao caminho
realizado nos capítulos acerca da e-democracia, isto é, o capítulo abre apresentando o
conceito de e-participação. Ao contrário do campo da e-democracia, que tem um
histórico maior e mais envolto em disputas semânticas, acredita-se que a e-participação
tenha uma trajetória mais recente e apenas um imbróglio no que se refere ao uso de
termos. Assim, a primeira seção objetiva exatamente a apresentação do conceito que
será utilizado nesta tese, enfatizando-se a e-participação como sendo relacionada ao
poder (ou tentativa de influência). A seção seguinte trata da online political
participation, que é considerada aqui diferente do campo da e-participação, por ser
fundamentalmente culturalista. O restante do capítulo se preocupa em apresentar o
campo da e-participação e seus pontos principais, nomeadamente atores, atividades,
contexto, tecnologias e efeitos, o que será importante posteriormente para análise dos eOPs.
O quinto capítulo se preocupa em tratar das diferenças entre e-participação e
participação presencial, tendo um foco sobre especificidades da e-participação. Em
especial, deseja-se apresentar as principais críticas à e-participação, que podem ser
realizadas de um ponto de vista de participacionistas e deliberacionistas ,

que

são

contrários ao uso das TICs em substituição de determinadas atividades presenciais. Em
seguida, tento apresentar as principais defesas contra tais críticas através de ilustrações
práticas e de referências de estudos empíricos. O capítulo se encerra tratando sobre a
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questão de métodos combinados ou mistos, isto é, do uso de etapas online e presenciais
simultaneamente em processos participativos no geral e em OPs em específico. Tenta-se
evidenciar alguns dos ganhos advindos de tais combinações, assim como polêmicas e
dilemas em tais propostas.
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CAPÍTULO 4: O CAMPO DA e-PARTICIPAÇÃO
Segundo Sæbø, Rose, Flak (2008), o “e” da e-participação teria uma associação
clara com áreas da eletrônica (como e-comércio e e-governo) e refere-se ao emprego
das novas tecnologias de comunicação e informação para mudar ou transformar o
envolvimento civil em processos de deliberação ou tomada de decisões. Ou, de modo
resumido, “e-participação é simplesmente participação política, com a restrição de que
se dá por meio do uso de tecnologias de comunicação, particularmente aquelas
vinculadas à internet” (GOMES et al., 2014). Porém, como será descrito abaixo, há
diversos pontos que precisam ser esclarecidos.
Para Macintosh, Coleman e Schneeberger (2009, p.1), a e-participação é um
termo híbrido e com múltiplas entradas. A título de exemplo, ela se relaciona com a
teoria democrática (e argumentos normativos a respeito da participação política),
ciência política (que estudam a participação empiricamente), estudos de comunicação
(que relacionam canais e padrões de mediação), estudos de tecnologia (que relacionam
o desenho e operação das ferramentas digitais) e ciência da informação (que exploram
as formas pelas quais os dados e o conhecimento são socialmente produzidos e
distribuídos). Os estudos de Sanford e Rose (2007) ainda demonstram entradas de
filosofia política, sociologia e administração pública. Nesse último, há ainda uma visão
que conecta a e-participação diretamente aos estudos de governo e governança
eletrônica (cf. SUSHA, GRÖNLUND, 2012). Nesse sentido, estes autores defendem
que a e-participação engloba a participação cidadão em qualquer serviço público e não
necessariamente relacionada apenas à governança ou à participação política formal.
A verdade é que, assim como o termo participação pode designar uma grande
série de atividades, o mesmo acontece com e-participação. Neste sentido, a definição de
Carpentier Nico (NICO, 2012) é profícua. O autor evidencia como o “termo”
participação tem sido usado em diferentes áreas e literaturas, que não têm quaisquer
relações com a política, tais como a participação em mídias, em produção de conteúdos,
no jornalismo digital etc. Nico (2012) sugere que tentemos a diferenciação entre três
termos: acesso, interatividade e participação.
Para Nico, acesso estaria mais relacionado a estar presente, a ter uma entrada
para, efetivamente, colaborar ou tomar parte em outro momento. Interatividade já
estaria relacionada a relações sociocomunicativas, que acontecem entre indivíduos ou
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homem-máquina (na próxima seção haverá mais sobre interatividade). Por último,
baseado em teorias democráticas, Nico (2012) sugere que a participação seja restrita,
enquanto termo, às questões que envolvem o poder. Logo, a participação precisa tanto
considerar as disputas de poder na sociedade em questão quanto envolver algum nível
de influência nessas disputas. No primeiro sentido, o autor se refere às dinâmicas de
poder, tais como diferentes injustiças sociais e políticas existentes nas sociedades
contemporâneas (e.g. minorias políticas e exclusão social) que precisam ser
consideradas ao se oferecer atividades participativas, especialmente, quando
consideramos a importância da igualdade política para a efetiva participação. No
segundo, Nico (ibidem) atenta para o fato de que a participação precisa envolver alguma
influência87 ou, ao menos, tentativa de influência no processo88 da tomada de decisão.
Ao trazer a discussão para esse ponto, reconhece-se que a participação é um dos
diversos valores (ou bens) democráticos, assim como são transparência, accountability,
liberdade, igualdade etc. Todavia, simultaneamente é importante reconhecer que a
participação política cívica não é um valor em si mesma89. De outra sorte, a participação
cívica em grupos de xenofobia, racismo e ódio seriam atividades democráticas, o que,
obviamente, não se mantém (MAIA, 2008; GOMES, 2011). Como já dito, consoante
Gomes (2011), a participação política só é democrática se for capaz de gerar algum bem
para a comunidade política (cidadãos, sociedade civil organizada ou sistema político
formal).
De forma similar, Sæbø e equipe (2008) concluem que a maior parte da
literatura de e-Participação afirma que a tecnologia facilita ou medeia a extensão (ou
transformação) da atividade, geralmente significando que: 1. Mais pessoas ou uma
maior diversidade de pessoas podem participar; 2. o efeito da atividade é intensificado
ou concentrado em novos e atores e/ou 3. A forma da atividade é alterada (SÆBØ,
ROSE, FLAK, 2008, p. 416, tradução nossa).

87

A questão da influência é detalhada por Gomes: “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” (GOMES, 2011, p. 29).
88
Alguns autores (e.g. MACINTOSH, WHYTE, 2008) evidenciam como uma política pública é formada
por inúmeras fases. À vista disto, deve-se reconhecer que há tomadas de decisão em cada uma. Logo, a
tomada de decisão, de forma ampla, deve ser vista com um processo e não restrita à decisão final.
89
Lavalle (2011) faz um resumo dos diferentes apontamentos na questão, demonstrando que para certas
linhas a participação é um valor em si (por seus efeitos transformadores), enquanto para outras linhas está
ligada à sua utilidade.
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Segundo Macintosh, Whyte (2008, p. 24), os principais valores democráticos a
serem

incrementados

pela

e-participação

são:

representação,

engajamento,

transparência, deliberação, igualdade (com toques de pluralidade) e controle da
comunidade. A esses podem ser acrescentados ou subtraídos outros valores
democráticos de acordo com as necessidades do público participante ou mesmo do
órgão que propõe o projeto participativo (ver também Smith, 2009)90. Como Grönlund
(2009) critica, democracia não é tecnologia. A e-participação não pode ser avaliada
exclusivamente por sua eficiência técnica, mas, principalmente, por sua capacidade de
incrementar a democracia.
Por último, Nico (2012) enumera duas outras características da participação, que
parecem adequadas à nossa proposta. Para o autor, primeiramente, a participação não
deve ser vista como parte de uma fantasia democrático-populista, que é baseada na
substituição das diferenças hierárquicas por total igualdade (i.e. desaparecimento das
elites políticas), isto é, não há uma ligação com a democracia direta pura, que defende o
fim das atividades representativas. Em segundo lugar, Nico defende que a participação
deve ser baseada em convite (invitational) e não imposta. Em resumo, isso quer dizer
que o direito de não participar deve ser respeitado, como também defendido por Gomes
(2011), na questão da e-participação. Os indivíduos não devem ser obrigados a
participar. É parte do desafio da participação, consoante Gomes (2011), que os
mecanismos ou iniciativas de e-participação sejam vistos como meio ou oportunidades
adequadas para atingir fins desejáveis, como vantajosas em relação ao seu custo de
tomar parte do processo (cf. MARQUES, 2008).
Portanto, teríamos um conceito ao afirmar que:

e-participação refere-se ao emprego espontâneo de tecnologias de comunicação e
informação por agentes da esfera civil, buscando-se influenciar o processo de tomada
de decisão de modo que seus resultados gerem, incrementem ou corrijam algum valor
democrático em benefício da comunidade política91.

90

Segundo Smith (2009), os principais bens democráticos são: inclusão, controle popular, julgamento
considerado, transparência, eficiência e capacidade de ser transferido para outras realidades.
91
“Espontâneo”, nesta discussão, é entendido enquanto voluntário e enquanto ativo. Compreende-se que
há ações políticas passivas, que são consideradas formas de participação política passivas, como se
informar sobre política ou ter uma discussão com o vizinho sobre política (e.g. BUCY, GREGSON, 2001;
OHLIN, 2009), porém aqui se deseja enfatizar estas formas ativas da participação política.
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Não obstante, como ocorre nas ciências sociais, argumentaremos que há duas
linhas principais de estudos. A primeira apresenta uma base culturalista, visando
verificar os efeitos da internet na participação política em comparação com os outros
pré-requisitos tradicionalmente ligados à participação, como questões socioeconômicas,
capital social e consumo de mídia. A segunda tem grande influência institucionalista e
acredita que o desenho institucional de iniciativas participativas é o principal quesito a
ser verificado para garantir a participação política on-line. Este trabalho apresenta uma
perspectiva que melhor dialoga com a segunda linha - motivo pelo qual a primeira será
apenas apresentada, enquanto que a segunda será desenvolvida.

4.1 A Participação política online culturalista

Esta seção busca apenas reconhecer uma importante linha de estudos ligada à
participação política on-line. Grosso modo, parece-me que se trata de uma linha de
estudos,

predominantemente,

norte-americana92

e

baseada

em

pressupostos

“culturalistas”; ou seja, busca verificar o impacto da internet em ações políticas dentro
da sociedade, buscando, em especial, verificar os possíveis impactos das mídias digitais
na participação política. Este debate a respeito da participação política on-line (online
political participation) se iniciou com a própria discussão a respeito das potencialidades
negativas ou positivas da internet para mobilizar os indivíduos a participarem mais de
questões políticas (GOMES, 2005; MARQUES, 2008).
A base dessa discussão advém de campos tradicionais da política.
Primeiramente, em maior ou menor medida, tais estudos são influenciados pela ideia de
custos para a participação política, ou seja, que o ato de participar envolve cálculos
racionais dos indivíduos em termos de custos e possíveis benefícios. Nessa lógica,
pensa-se em indivíduos que lançam mão de cálculos com o objetivo de evitar a
participação política e até mesmo o esforço para a compreensão da política. Acredita-se
que estes indivíduos tomarão quaisquer atalhos para facilitar o alcance de seus
objetivos, tais como atalhos cognitivos, ou se aproveitarão da ação de outrem (DOWNS,
1957; OLSON, 1965). Podemos concluir, então, que quanto mais conveniente for o ato
92

Há, claro, exceções a isso. Os trabalhos de Peter Dahlgren (2005, 2009, 2013) apresentam um forte
foco em questões culturalista, mesmo não apresentado ênfases empíricas. Além disso, os trabalhos dos
britânicos Stephen Ward, Rachel Gibson e Wainer Lusoli (GIBSON, LUSOLI, WARD, 2005; LUSOLI,
2013; WARD, GIBSON, 2009).
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de participar, maiores as chances da adesão de um maior número de indivíduos
(TRECHSEL, 2007; GRONKE, 2008). Logo, ao se considerar a internet nesta equação,
a conexão se torna clara: se era dito que a internet tornava a participação política mais
fácil, cômoda e conveniente em termos espaciais e temporais, faria “sentido” que mais
pessoas participassem de forma on-line. Marques resume essa perspectiva da seguinte
maneira:
As referências a tratarem da questão da motivação para a participação através
dos media digitais de maneira positiva apontam três principais fatores a
sustentarem tal concepção: (1) menores custos, conveniência, facilidade e
rapidez de comunicação, (2) capacidade de permitir a organização e a
mobilização de indivíduos e entidades sem levar em conta barreiras
temporais ou geográficas e (3) aptidão para se atrair cidadãos que antes se
envolviam de forma limitada ou nula no jogo político (MARQUES, 2008, p.
243).

Em segundo lugar, os estudos norte-americanos de participação política on-line
foram fortemente influenciados pelos estudos de cultura cívica de Almond e Verba e de
Verba e colegas. Em poucas palavras, a cultura política seria um grande conjunto de
características culturais e sociais que permitem às pessoas aceitarem a autoridade do
Estado e garantir uma crença geral na participação em atividades cívicas: seria essa
cultura política que conectaria os indivíduos com as estruturas políticas. Grande parte da
preocupação deste pensamento estava na estabilidade política de regimes democráticos
e nos motivos pelos quais os indivíduos participariam ou não de atividades cívicas e
políticas em um sentido mais formal (ALMOND, VERBA, 1963; VERBA, NIE, 1972).
Em relação à participação política, “Voice and Equality in America; Civic voluntarism
in American politics” se tornou grande referência para os estudos de participação
política. Considerado um célebre estudo da área, a publicação demonstrou que há ampla
desigualdade entre as chances de participação existentes nos Estados Unidos, mas que
esta desigualdade advinha diretamente de características socioeconômicas, como renda,
educação, raça, gênero, tempo disponível e senso de autoeficácia, dentre outras
(VERBA, SCHLOZMAN, BRADY, 1995). Novamente, com o advento da internet,
questionou-se o potencial mobilizador do novo meio e se ele seria capaz de engajar os
indivíduos, uma vez que tornava disponível grande quantidade de informação política,
tornando específicas atividades políticas mais simples e cômodas (e.g. contatar o seu
parlamentar), além de permitir novas formas de organização política, como já destacado
por Marques (2008).
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Baseados em tais premissas, boa parte dos primeiros estudos de participação
política on-line buscaram verificar 1) se a internet era efetivamente capaz de mobilizar
mais cidadãos para os processos participativos e 2) em que medida este efeito ocorria e
3) quais as variáveis determinantes para tal processo de mobilização. Nesse sentido, três
grandes hipóteses passaram a ser continuamente testadas pela literatura, a saber:
mobilização, normalização e reforço.
Na hipótese da mobilização93, há uma crença democrática na capacidade de os
novos meios diminuírem os custos de participação e impactarem na criação de novas
oportunidades de participação, em especial, para grupos que antes se encontravam
excluídos ou desmobilizados (cf. BIMBER, 2012; MARQUES, 2008; PEIXOTO, 2012;
WRIGHT, 2006, 2012). Neste ponto, muitas variáveis são incluídas em função dessa
esperança democrática. A título de exemplo, havia uma expectativa de que houvesse
mais facilidade para os agentes políticos tornarem públicas as informações
governamentais (e.g. transparência e dados abertos), o que, consequentemente,
facilitaria a condução de um maior número de processos de constrangimento ao poder
público iniciados pela esfera civil; a ampliação do acesso às informações políticas
permitiria também a formação de cidadãos mais informados e capazes de intervir no
sistema político formal; as ferramentas digitais tornariam possíveis novas formas de
comunicação, de caráter direto (sem mediação do jornalismo ou de partidos políticos) e
interativo (ou seja, em duas ou três vias), entre representantes políticos e cidadãos,
permitindo novas experiências participativas e deliberativas; por último, a característica
horizontal da internet facilitaria ou até mesmo permitiria novas formas de organização
política de grupos cívicos, entre outros94. Tudo isso, em maior ou menor medida,
também poderia incorrer em maiores índices de envolvimento dos cidadãos na vida
cívica na comunidade e em processos de participação política presencial clássicos, como
o ato de votar (BENNETT, 2003; COLEMAN, 1999; MITRA, 2001)95.

93

Outros estudiosos preferem chamar a hipótese da “equalização” de que a internet retiraria as distinções
baseadas na aparência, localização e status. Com foco nos estudos sobre campanhas e organizações
políticas, acreditava-se que a internet tenderia a equalizar os diferentes atores políticos; ou seja, que os
atores mais fracos (e.g. partidos pequenos) poderiam utilizar os meios digitais, que, em teoria, exigiriam
menos recursos para a publicação e a comunicação de suas mensagens e que isso tenderia a equiparar a
política em determinadas ocasiões, com destaque para as eleições (NORRIS, 2001, 2003; SMALL, 2008).
94
Nessa linha da mobilização, Wright (2006) afirma que ainda se pode diferenciar entre os
revolucionários e reformistas, ou seja, entre aqueles que acreditam que a internet iria transformar
radicalmente o sistema democrático e aqueles que acreditavam que internet iria revigorar o sistema
político ao desenvolver soluções técnicas para aliviar os déficits democráticos (p. 237).
95
Ver discussões a respeito em Wright (2006), Gomes (2005), Sampaio (2010), Bimber (2012).
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Na hipótese do reforço, busca-se demonstrar que o amplo acesso a informações
políticas e às novas possibilidades interativas da internet teriam pouco impacto sobre os
cidadãos desengajados e que, na verdade, seriam utilizadas por indivíduos com alto grau
de interesse e informação política; ou seja, aqueles que já estavam mobilizados, aqueles
que já estavam participando. Pippa Norris chegou a afirmar que a hipótese tratava
apenas do “pregar para os já convertidos” da política. E, apesar de haver um valor
democrático em “ativar os mais ativos”, não é claro como outros grupos de internautas
“poderão ser persuadidos a desligar seus jogos, suas compras on-line ou seus downloads
de músicas por tempo suficiente para prestar atenção ao mundo político” (NORRIS,
2003, p. 43, tradução nossa) .
Ou, nas palavras de Francisco Marques:
para os autores da hipótese em questão [Reforço], fatores concernentes à
cultura cívica, ao engajamento prévio e às condições socioeconômicas são
aqueles mais fundamentais para se especular acerca do alcance da Internet
enquanto motivadora de participação política. Uma vez que tais recursos se
encontram mantidos, não haveria porque se especular a existência de novos
padrões de participação. Em outras palavras, esta perspectiva defende que a
Internet não traz modificação alguma para o cenário e para as práticas
políticas no que concerne à inserção de novos agentes e perspectivas de
interpretação política (MARQUES, 2008, p. 230).

Por sua vez, a hipótese da normalização versa que a internet não altera de
maneira significativa o sistema político, mas apenas reforça práticas políticas já
existentes. Os arranjos e interesses institucionais preestabelecidos irão resistir às
potenciais mudanças democráticas trazidas pela internet e, simultaneamente, adaptar os
novos meios às suas rotinas e necessidades (BENTIVEGNA, 2006; WRIGHT, 2006).
Os agentes políticos incorporarão as novas técnicas aos seus sistemas e agendas e,
assim, cortar quaisquer potenciais revolucionários (WRIGHT, 2006; COLEMAN,
BLUMLER, 2009). A título de exemplo, voltando às campanhas políticas, observou-se
que os maiores partidos possuíam mais motivos e recursos (profissionais e websites
mais sofisticados tecnologicamente) que lhes permitiam estar on-line; logo, terminavam
por atrair mais usuários aos seus websites. Ou seja, mesmo que, no momento inicial, a
internet possa ser utilizada com fins democráticos, ela tenderá posteriormente, por
seguir o caminho de outros meios de comunicação tradicionais, como a TV, “e tal
fenômeno apontará para uma reestabilização dos patamares de comunicação política
usuais, evidenciando que os mesmos constrangimentos a impedirem uma participação
mais efetiva dos cidadãos permanecerão presentes” (MARQUES, 2008 p.231). Ou, em
resumo, o uso político da internet irá se normalizar Nesse sentido, a política on-line é
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apenas “politics as usual” (BENTIVEGNA, 2006; MARGOLIS, RESNICK, 2000;
SMALL, 2008).
Em muitos dos arranjos acima apresentados, há forte presença de dois
determinismos antagônicos: o socioeconômico e o tecnológico, que já apresentamos no
capítulo anterior juntamente com críticas ao mesmo. Além disso, destacamos que estas
eram linhas que focavam excessivamente sobre os potenciais da internet, sobre “as
promessas” do novo meio. Esta linha participacionista representaria o que Gomes
classificou como a “internet como promessa”:
De fato, a internet parecia a terra prometida da participação tanto pelo que
impedia quanto pelo que proporcionava. De fato, ela impedia ou, ao
menos, reduzia consideravelmente a importância de circunstâncias sociais
que atrofiam a autonomia da comunidade dos cidadãos. [...] A internet,
portanto, está em condições de prover poderosos instrumentos selfservice (ou autônomos, isto é, produzidos pela sociedade civil para o
consumo dos próprios cidadãos) de formação da opinião e da vontade
políticas e fantásticas oportunidades de participação e engajamento por
parte da sociedade civil (GOMES, 2007, p. 4).

Além disso, como já destacou Wright (2012), muito acerca desse discurso fora
baseado em um ideal de revolução, ou, ainda, naquilo que tornava a internet e os novos
meios digitais de comunicação e informação em ferramentas potencialmente
revolucionárias para alterar as estruturas de poder ou em instrumentos apenas
insignificantes. Este enquadramento da “revolução” atrapalhou os estudiosos na análise
de nuances em seus estudos. Suas expectativas eram tão altas que todas as mudanças
geradas e permitidas pelos novos meios foram simplesmente ignoradas e levavam a um
caminho de frustração.
Por fim, destaco que tais estudos continuaram ocorrendo, porém, baseados em
menor medida por potenciais e promessas. Boa parte dos estudos passou a verificar as
diferenças entre a participação política tradicional e a participação política em meios
digitais, buscando analisar se os mesmos quesitos tradicionais da participação política
presencial (que já destacamos) eram também determinantes na participação política online ou se outros fatores entravam em jogo (BEST, KRUEGER, 2005; GIBSON,
LUSOLI, WARD, 2005; SCHLOZMAN, VERBA, BRADY, 2012; WEBER,
LOUMAKIS, BERGMAN 2003)96.

96

Bimber (2012) faz uma completa revisão sobre os principais estudos a respeito da influência da internet
sobre a participação política. Ver também Lusoli (2013).
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4.2 O campo da e-participação

Paralelamente à discussão acima apresentada, outros teóricos e estudiosos
refletiam e estudavam acerca de objetos de ordem mais prática, ou, ainda, projetos,
iniciativas ou aplicações de participação política em meios digitais, que trataremos
como e-participação. Esta vertente consiste, de maneira ampla, em se retirar o foco de
questões genéricas sobre a qualidade democrática da e-participação e a deslocar para
questões de design e implementação de projetos ou iniciativas de e-democracia, e,
especificamente, a e-participação (SALTER, 2004; VEDEL, 2006; GOMES et al.,
2014).
Apesar de se tratar de uma perspectiva mundial, reconhece-se aqui que houve a
formação de um campo teórico específico, que foi fortemente influenciado pelas
iniciativas e estudos europeus, que foram amplamente patrocinados pela União
Europeia, por estados europeus97, e por diferentes instituições com foco na Europa (e.g.
AICHHOLZER, WESTHOLM, 2009; MACINTOSH, 2008; MIORI, RUSSO, 2011;
TAMBOURIS et al., 2012; WEP.DEP, 2007), como Democracy network (Demo-net)98,
e-practice99, European eparticipation100, European Comission eparticipation101, PanEuropean eParticipation Network102.
Enquanto campo constituído, ou, ao menos, em formação, diversos
pesquisadores apontam problemas, barreiras e pontos a serem melhorados na pesquisa
de e-participação. Em especial, é frequentemente considerado o fato de ser um campo
com muitas entradas, mas que se mantém fragmentado. Haveria, então, uma ausência de
agendas de pesquisa coordenadas, o que termina por levantar temáticas duplicadas ou
sobrepostas. Nessa linha, os autores declaram que cada pesquisador se firma em seu
campo de origem e não deseja interagir com outras disciplinas, o que geraria uma falta
de consistência terminológica (como já apontamos no último capítulo).
Nesta linha, o estudo de Sanford e Rose (2007), que analisou os principais
artigos do campo, concluiu que há sete áreas principais de entrada, a saber:
Comunicação, Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Filosofia Política,
97

Em especial, o Reino Unido (COLEMAN, BLUMLER, 2009; LUSOLI, 2013; MOSS, COLEMAN,
2013; WRIGHT, 2006).
98
http://participedia.net/en/organizations/demo-net. Acesso em 12 Dez. 2013.
99
http://www.epractice.eu/community/eParticipation. Acesso em 12 Dez. 2013.
100
http://www.european-eparticipation.eu. Acesso em 12 Dez. 2013.
101
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/eparticipation. Acesso em 12 Dez. 2013.
102
www.pep-net.eu. Acesso em 12 Dez. 2013.
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Ciência Política, Administração Pública e Sociologia. Logo, enquanto campo, haveria
poucas teorias próprias, geralmente requisitadas em outros campos de estudo, gerando
diferentes visões sobre motivos, interesses e valores envolvidos nas atividades de eparticipação, assim como visões distintas sobre conceitos importantes como “cidadão”,
“deliberação”, “público” ou mesmo sobre a própria democracia. Da mesma maneira,
haveria uma imaturidade de métodos e design de pesquisa e de avaliação, que acabam
incorrendo no mesmo problema de pouco diálogo e complementaridade entre os
diversos métodos adotados (KAMAL, 2009; LEE et al., 2011; MACINTOSH,
COLEMAN E SCHNEEBERGER 2009; MEDAGLIA, 2011; SÆBØ, ROSE, FLAK,
2008; SUSHA, GRÖNLUND, 2012) 103.
Em particular, conforme o último capítulo, acredita-se que a e-participação
galgou espaço dentro do campo de e-governo, especialmente pelas linhas de
pensamento que reconhecem a participação política, e mesmo a e-democracia, como
fases ou partes do campo ampliado de governo eletrônico. Enquanto, por um lado,
algumas das principais revistas científicas continuaram a publicar artigos de eparticipação ligados às áreas de Comunicação e Ciências Sociais (como, por exemplo,
New Media & Society, Information, Communication & Society e Computer Social
Science Review), houve, por outro lado, uma extensa proliferação de eventos mantidos e
organizados por estudiosos de governo eletrônico, que passaram a ter espaços cada vez
maiores para a e-participação, como o Electronic Government and the Information
Systems Perspective (egovis)104, Electronic Government, Conference for E-Democracy
and Open Government (CeDem)105 e International conference of Theory and Practice
of Electronic Governance (Icegov)106, entre outros, com destaque para o Electronic
Participation (ePart)107, criado justamente para este fim.
Essa também é a conclusão de Susha e Grönlund (2012), ao considerarem o
campo da e-participação. Os autores acreditam que a e-participação se originou da e103

Como possível solução para esses problemas do campo, alguns autores apontam que há uma
necessidade de se fomentarem pesquisas integradas e interdisciplinares que utilizem métodos, ferramentas
e banco de dados que sejam compartilhados, empregar desenhos de pesquisa mais capazes de mensurar a
qualidade e os efeitos da e-participação, reconhecendo-se a complexidade do domínio, e desenvolver uma
teoria independente que fosse baseada em dados da e-participação, mas sem descolar dos trabalhos base
em teoria política e democrática (MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2009; SUSHA,
GRÖNLUND, 2012).
104
http://www.dexa.org/egovis%26edem2013, que passou inclusive a ter um evento de e-democracia
simultaneamente. Acesso em 12 Dez. 2013.
105
http://www.donau-uni.ac.at/de/department/gpa/telematik/edemocracyconference/index.php?URL=/en/department/gpa/edemocracy-conference. Acesso em 12 Dez. 2013.
106
http://icegov.org/. Acesso em 12 Dez. 2013.
107
http://www.epart-conference.org/. Acesso em 12 Dez. 2013.
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democracia, mas que, atualmente, estaria na grande (wider) área de e-governo. Para os
autores, há uma definição mais “ampla” de e-participação que descreve a participação
de cidadãos em diversos serviços públicos e em diversos estágios das políticas públicas,
o que reforçaria as ligações entre e-participação e e-governo. Em outras palavras, os
autores argumentam a existência de formas de participação que não possuem propósitos
democráticos, logo, há utilizações das TIC para a participação dos cidadãos em serviços
públicos e não necessariamente nos campos relacionados à política ou à governança.
Nesse sentido, a pesquisa de práticas de e-participação corresponderia aos aspectos
sociotécnicos do fenômeno, como o design centrado nos usuários, a usabilidade, a
acessibilidade, a avaliação de performance etc.
Já a e-democracia, segundo Susha e Grönlund (2012), estaria centrada no
impacto político de tais meios digitais, assim como os efeitos democráticos de tais
usos108. Para os autores, a questão é que as duas linhas se encontram em determinado
ponto, no qual cidadãos tomam parte em atividades políticas através de meios
eletrônicos; então, em questões práticas, os dois campos andam de “mãos dadas”. Ao
final deste capítulo, apresento motivos para que a e-participação não deva ser
considerada como distinta ou mesmo desconectada da e-democracia.
Ainda nesta lógica da e-participação, algumas revisões de literatura foram
realizadas com o intuito de apontar as principais características dos artigos e estudos
desenvolvidos e, em seguida, apresentando as características do campo da eparticipação. Esses estudos são resumidos abaixo. De acordo com a pesquisa de Sanford
e Rose (2007), que analisou os principais trabalhos publicados até 2006, haveria quatro
discursos principais no campo da e-participação. O primeiro seria “normativo” ou ético
e se preocuparia com os tipos de informação, consultas ou formas de participação que as
sociedades democráticas desejam. Portanto, consistiria em recomendações, regras,
padrões, conselhos ou ferramentas para incrementar os objetos de estudo. Finalmente,
os estudiosos dessa linha tentariam entender como certas práticas de e-participação
levariam a determinados resultados da participação (p. 409).
Em segundo lugar, haveria o discurso “interpretativo” focado nas interações da
vida social, que trabalha com a natureza fragmentada e conflituosa da deliberação entre
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Além disso, há algumas linhas que sugerem que a e-democracia está mais diretamente relacionada a
formas de fortalecer os mecanismos das democracias representativas através das tecnologias, vulgo evoto, enquanto todas as outras formas de participação política em meios digitais seriam do campo da eparticipação (MACINTOSH, 2004; SANFORD, ROSE, 2007; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008).
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participantes e que geralmente avalia o papel da participação em projetos
governamentais e o papel das TICs em facilitar essa participação (Ibidem, p. 409).
Terceiro, o discurso “crítico” que busca avaliar os motivos e razões dos
bastidores das ações políticas organizadas, ou ainda, ao fomentar o diálogo aberto entre
participantes em diferentes níveis de autoridade e poder, se as fontes de influência e
dominação podem ser discutidas para chegar a resoluções justas (Ibidem, p. 409).
Por fim, o discurso “dialógico” seria aquele que enfatiza a realidade como
resultado de uma assimilação dinâmica, coletiva e relacional de fontes externas de
informação. Ele buscaria mapear as estruturas e práticas institucionais negativas e as
substituiria por relações mais visíveis e transparentes entre políticos e cidadãos (Ibidem,
p. 110).
Os principais estudos e reflexões acerca do campo da e-participação tentaram
organizar os aspectos considerados mais importantes nos diferentes trabalhos do campo,
dividindo-os conforme preocupações tocantes aos atores envolvidos ou interessados
(stakeholders), às atividades de e-participação, às aplicações e formas, aos fatores
contextuais, aos efeitos da e-participação e à avaliação final. Além disso, há, no geral,
diversas avaliações sobre barreiras, limitadores, dificuldades e problemas do campo, o
que também apresentaremos em separado. Ao realizar tal revisão, acreditamos ser
possível compreender o campo da e-participação no geral, o que, posteriormente, nos
facilitará o entendimento de como os e-OPs se encaixariam em tal campo. Como a
revisão tem justamente esse propósito, serão enfatizados os tópicos das diferentes
atividades de e-participação existentes e a questão de aplicações e formas, em que serão
destacadas características específicas da participação on-line.

4.2.1 Atores envolvidos

Segundo Sæbø, Rose, Flak (2008), o foco principal da e-participação é o cidadão e
os modos de incrementar suas capacidades em relação ao governo, ou seja, “o propósito
da e-participação é aumentar as habilidades do cidadão em participar da governança
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digital (incluindo a participação em processos políticos e a transformação de serviços e
informação e serviços governamentais) (p. 402-403, tradução nossa)109.
Logo, grande parte dos estudos de e-participação assumem que os dois
principais atores a serem considerados são os cidadãos – enquanto indivíduos – e o
governo (MEDAGLIA, 2011; KAMAL, 2009; SANFORD, ROSE, 2007; SÆBØ,
ROSE, FLAK, 2008). Do lado do governo, geralmente há maior ênfase sobre a classe
política, porém, também costumam-se considerar os administradores públicos e outros
técnicos componentes das agências estatais (GRÖNLUND, 2003).
No que tange aos cidadãos, há bastante ênfase na igualdade ou no acesso de
ampla gama às oportunidades de e-participação (ver abaixo a crítica de MEDAGLIA,
2011), considerando a desigualdade na disponibilidade de computadores e habilidades
necessárias para participação on-line. No geral, há destaque em diversas ações para
mitigar a exclusão digital, como o uso de facilitadores e moderadores, ou mesmo a
criação de projetos que possuam fases on-line e presencial, a fim de garantir que todos
possam efetivamente participar. Nesse sentido, existe a preocupação em engajar
parcelas da população que demonstram pouca afeição pela participação política, sendo
os jovens uma classe frequentemente mencionada (BENNET, 2007; COLEMAN, 2008;
LEE et al., 2011; MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2009).
Além disso, são, frequentemente, evidenciados os motivos pelos quais os
cidadãos não participam de projetos e iniciativas de e-participação, sendo, geralmente, a
cultura política uma das explicações constantemente acionadas. Em resumo, afirma-se
que os cidadãos: a) não confiam suficientemente em políticos e governos para tomar
parte e b) não acreditam que suas contribuições serão levadas a sério. No primeiro
quesito, os autores afirmam que o indivíduo não confia no governo o suficiente para
coletar, guardar e usar seus dados pessoais e, de forma ampla, não acredita que
iniciativas de governo sejam válidas para dedicar a elas seu tempo e esforço. Neste
sentido, em segundo lugar, eles teriam pouca esperança de que suas contribuições
(inputs) sejam, de fato, consideradas ou mesmo capazes de alterar os resultados das
políticas públicas (low external efficacy) (AINSWORTH, HARDY, HARLEY, 2005;
CHADWICK, 2009; COLEMAN, 2008; MACINTOSH, WHYTE, 2008; SMITH,
2009; WOJCIK, 2007; WRIGHT, STREET, 2007).

109

No original: The focal point of eParticipation is the citizen, i.e., the purpose of eParticipation is to
increase citizens' abilities to participate in digital governance (including participation in the political
process and transformation of digital government information and services).
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Ao se transferir para o ambiente online, há três questões principais.
Primeiramente, a limitação espacial tende a diminuir drasticamente ou até ser extinta em
certos casos, sendo, geralmente, a língua o único limitador na escolha dos participantes
(Wright, Street, 2007; Smith, Macintosh, 2007). Apesar de ainda haver inúmeras
dificuldades em se pensar minipúblicos online a nível nacional (ou, simplesmente,
envolvendo regiões muito extensas, como estados de uma federação), é possível realizar
experimentos de participação em larga escala (SMITH, 2009). Recentemente, no Brasil,
houve uma experiência com o governo do estado do Rio Grande do Sul, que realizou as
votações do PPA do estado pela internet. Apesar de a votação ter sido restrita a um
único dia, o programa constou com mais de um milhão de pessoas envolvidas e mais de
140 mil votos online110. Ainda que não apresente todas as intrincadas características de
um minipúblico, tal experiência evidencia que essa possibilidade é palpável.
Em terceiro lugar, a internet permite o anonimato dos participantes. Há uma
divisão quanto à questão. Há tanto aqueles que defendem que o anonimato pode
diminuir as diferenças socioeconômicas e minimizar o medo de ser ridicularizado
(igualando chances na discussão) quanto há aqueles a afirmar que o anonimato está
diretamente ligado às brigas virtuais (flames), pois diminuiria a responsabilidade do
participante em relação à sua participação (DAVIS, 2005; JENSEN, 2003; WILHELM,
2000; WRIGHT, STREET, 2007).
No que se refere aos governos, o destaque está sobre os processos internos e
burocráticos que poderão facilitar ou dificultar a criação de iniciativas de e-participação,
como os obstáculos de se criar estruturas dentro de governos para acomodar ou
promover a e-participação, para coordenar a cooperação entre diferentes instituições a
fim de atingir os melhores resultados, assim como definir responsabilidades e tarefas
dos diferentes órgãos e profissionais envolvidos, entre outros. Nesse sentido, em
especial, é geralmente ressaltada a grande resistência institucional em utilizar canais de
e-participação. Como já especificado, paira uma resistência geral entre os representantes
políticos na aplicação de processos participativos que possam diminuir seu poder e
autoridade. Além disso, os processos de e-participação tendem a tornar as decisões
políticas mais complexas (o número de insumos recebidos por tais canais digitais pode
ser maior que a capacidade de tratamento das instituições políticas envolvidas e não
havendo respostas adequadas, os participantes podem se frustrar ainda mais) e aumentar
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http://www.participa.rs.gov.br/. Acesso em 15 Jan. 2014.
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os processos de avaliação de instituições, representantes e políticas públicas que não
mais se restringiriam aos momentos eleitorais. Como já dito em outros momentos, a
necessidade de prover informações para a participação e de dar retornos (feedback)
sobre os resultados desta demandam ainda mais transparência e recursos (i.e. tempo e
dinheiro) das instituições políticas que as promovem, não havendo, necessariamente,
ganhos políticos em termos eleitorais a curto prazo (COLEMAN, 2008; DEMO-NET,
2007; MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2009; MARQUES, 2010;
WELCH, 2012).
Todavia, estes estudos também apontam a necessidade de se abandonar o
triângulo formado por administradores ou instituições, políticos e cidadãos,
compreendendo que certos processos participativos podem envolver uma ampla gama
de atores interessados (stakeholders). Por exemplo, da parte da sociedade, os autores
enfatizam a necessidade de serem considerados grupos coletivos organizados, como
movimentos sociais, grupos de lobby, ONGs ou grupos voluntários em sua diversidade
(SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; MEDAGLIA, 2011; SUSHA, GRÖNLUND, 2012).
Ademais, mesmo dentro destas categorias, é preciso lembrar que há diferentes grupos
que podem vir a apresentar objetivos distintos; portanto, os projetos de e-participação
podem ser direcionados a grupos específicos (WEP.DEP, 2007), agentes, grupos ou
instituições supranacionais (SUSHA, GRÖNLUND, 2012) ou mesmo serem baseados
em perfis particulares, considerando a vida cotidiana e a percepção de determinados
cidadãos (GOMES, 2011; SUSHA, GRÖNLUND, 2012).
Por fim, os autores, como também já enfatizado no último capítulo, reforçam o
fato de haver pouca atenção às iniciativas bottom-up de e-participação, assim como
escassa verificação de ferramentas da web 2.0, sites de redes sociais, wikis e blogs, ou
seja, de iniciativas que sejam iniciadas ou geridas por agentes da esfera civil e se
governos e políticos podem assumir um papel mais ativo em considerar tais formas mais
espontâneas de conversação e participação (COLEMAN, BLUMLER, 2009;
GRAHAM,

2012;

MACINTOSH,

COLEMAN,

SCHNEEBERGER,

MEDAGLIA, 2011; SUSHA, GRÖNLUND, 2012; WRIGHT, 2012).

4.2.2 Atividades

2009;
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Grande parte das reflexões sobre atividades de e-participação consideram os
diversos usos das TICs em inúmeras formas de participação política111. Dessa maneira,
tais estudos observam campanhas digitais, formas de engajamento cívico digital,
ciberativismo, diversas formas de pressionar os poderes públicos a alcançarem
determinados objetivos políticos, como lobby e até mesmo a participação dos cidadãos
em iniciativas governamentais para provisão de serviços (CHADWICK, 2006; FUNG,
GILMAN, SHKABATUR 2013; MEDAGLIA, 2011; SANFORD, ROSE; SÆBØ,
ROSE, FLAK, 2008; VAN DIJK, 2012). Para este estudo, apresentaremos apenas as
atividades de e-participação que estejam mais relacionadas a iniciativas e projetos de edemocracia, como definido no capítulo anterior.
Essa definição das diferentes atividades será, posteriormente, pertinente no
delineamento dos diferentes tipos existentes de orçamentos participativos eletrônicos,
discutido nos próximos capítulos. Em suma, o pressuposto é que, apesar de serem
classificados, geralmente, como formas de e-tomada de decisões [e-decisionmaking]
(MEDAGLIA, 2011), os e-OPs podem assumir características e funções de diferentes
atividades de e-participação, assim como já acontece com os OPs presenciais
(SINTOMER et al., 2013).

4.2.2.1 Participação Deliberativa

Como definido no último capítulo, a retórica em torno da e-democracia foi
amplamente baseada na suposição de que as novas tecnologias deveriam ser usadas,
basicamente, para a promoção da participação cidadã nas tomadas de decisão e,
preferencialmente, por formatos de democracia direta (LUSOLI, 2013; NORRIS, 2001).
Essa lógica se mantém no campo da e-participação ao ponto de Grönlund (2009) criticar
a excessiva valorização da democracia direta em alguns modelos de e-participação.
Entretanto, essas formas de participação, apoiadas pelos estudiosos da e-participação,
111

Este trabalho opta por se isentar da discussão a respeito de campanhas online ou e-campaigns, que são
geralmente tratadas em tais revisões sobre e-participação. Apesar de reconhecermos que tal literatura
esteve fortemente influenciada por premissas democráticas em seus primórdios, acredita-se que haja
muitos objetivos e questões ligadas às campanhas on-line que estão na linha de e-politics e não edemocracia, o que justifica a exclusão. Para estudos sobre impactos das TICs em campanhas, ver Braga
(2011), Chadwick (2006), Davis (1999), Stromer-Galley (2013). Para uma revisão longitudinal dos usos e
importâncias das TICs nas análises de campanhas digitais, recomendo Aggio (2009). Para alguns
exemplos de análise de campanhas eleitorais no Brasil, ver Braga, Nicolas, Becher (2012) e Aggio, Reis
(2013).
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apresentam em quase sua maioria alguma vertente deliberativa: ou as próprias formas de
participação devem considerar interações e diálogos entre cidadãos e governantes ou
tais discussões e deliberações devem preceder outras formas de participação (e.g.
debater antes da tomada de decisões) (COLEMAN, GØTZE, 2001; COLEMAN,
BLUMLER, 2009; MACINTOSH, WHYTE, 2008; MEDAGLIA, 2011; MITOZO,
MARQUES, 2013; SANFORD, ROSE, 2007; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; SUSHA,
GRÖNLUND, 2012).
Embora alguns autores enfatizem a questão da esfera pública ou da ideia de
democracia deliberativa de forma ampla, e a necessidade de considerarmos as formas de
e-participação conectadas com as mídias massivas, conversas cotidianas (presenciais ou
on-line) e o cotidiano político (COLEMAN, BLUMLER, 2009; DAHLGREN, 2013;
MAIA, 2008; MARQUES, 2008), a maior parte da literatura de e-participação parece
estar mais preocupada com as formas de deliberação on-line que podem ser utilizadas
nos experimentos de e-participação. Como já foram apresentadas, as principais formas e
estudos de deliberação on-line no capítulo anterior, aqui nos deteremos apenas em seu
foco na e-participação.
Nesta linha, a maioria dos teóricos de e-participação aceita e utiliza preceitos de
legitimidade da própria teoria deliberacionista, a saber, afirmando que a legitimidade da
participação cidadã nas tomadas de decisão está atrelada às capacidades de os cidadãos
realizarem julgamentos baseados em trocas de argumentos e reflexões. Haveria diversos
motivos para adotar formas deliberativas de participação. Por exemplo, critica-se a
opinião original e bruta (raw) dos indivíduos, que podem não deter conhecimento o
suficiente para participarem de determinadas decisões. Portanto, ao tomarem parte de
experimentos deliberativos, os cidadãos poderiam considerar não apenas suas opiniões e
pontos de vista, mas, também, aquilo que seria importante para outros cidadãos.
Idealmente, os participantes deveriam refletir sobre os diversos argumentos
apresentados e estarem dispostos a revisar seus pontos de vista originais. Em decisões
complexas, essa poderia ser a melhor forma de solucionar um problema ou, ao menos,
tomar decisões que considerem diversos argumentos e perspectivas; logo, as
contribuições enviadas pelos cidadãos não são apenas uma agregação de pontos de vista
originais, porém, são resultados de processos deliberativos e de acordos entre os
participativos firmados no processo deliberativo (mesmo que o consenso não seja
alcançado). Nesse sentido, os próprios participantes de uma deliberação poderiam
incrementar seus conhecimentos (i.e. ganhos epistêmicos a partir da deliberação) e
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estarem mais bem preparados para outras oportunidades de intervir em atividades
políticas. Já do ponto de vista dos ofertantes, quando os tomadores de decisão utilizam
os resultados dessa deliberação, suas escolhas tenderão a encontrar menos resistência,
vulgo, serem consideradas mais legítimas. Como já tratado anteriormente, as
ferramentas digitais de comunicação e informação on-line permitem inúmeras formas de
interação, colaboração e diálogo entre os participantes, inclusive podendo ser
assíncronas; destarte, já foram vistos como capazes de fomentar ou mesmo criar
oportunidades para deliberação entre atores políticos que poderiam não ter esta
oportunidade sem tais ferramentas (e.g. separados geograficamente). Apesar do recente
foco em sites de redes sociais, a maior parte da literatura tratou a respeito de fóruns
digitais que pudessem ser demandados para essa e-deliberação, com o objetivo de
envolver tanto os grupos e indivíduos interessados da esfera civil quanto os funcionários
do governo e representantes políticos. Dessa forma, verifica-se a existência de fóruns
criados para consultas ou tomadas de decisão específicas (policy forums) da mesma
forma que fóruns abertos para discussões amplas, que poderão ou não utilizados pela
classe política (have your say) (COLEMAN, GØTZE, 2001; DAHLBERG, 2001;
HAMLETT, 2002; HAYHTIO, 2003; JENSEN, 2003; JANSSEN, KIES, 2005;
MITOZO, MARQUES, 2013; SMITH, 2009; TOMAS, BECKER, 2006; WRIGHT,
STREET, 2007).
As críticas realizadas a outras formas de e-participação também são aplicáveis a
este caso, sendo a exclusão digital e o acesso um dos pontos mais observados, uma vez
que deliberações públicas verdadeiramente democráticas não podem gerar situações nas
quais cidadãos interessados em participar sejam excluídos; dessa forma, os participantes
de tais fóruns on-line nunca seriam representativos da população, sendo geralmente
formados por aqueles com maior status socioeconômico. Além disso, as deliberações
on-line tendem a ser monopolizadas por um baixo número de usuários, além de
fomentar uma polarização de pessoas com pontos de vista similares (like minded
people), que não buscariam o acordo, mas apenas a destruição dos pontos de vista
contrários. Atores dominantes, como a classe política, também seriam incomuns em tais
fóruns e, ainda mais raramente, tais fóruns teriam efetiva influência nas tomadas de
decisão (AINSWORTH, HARDY, HARLEY, 2005; DAVIS, 1999, 2005; HILL,
HUGHES, 1998; HINDMAN, 2009; JANKOWSKI, VAN OS, 2004; SUSTEIN, 2001;
WILHELM, 2000; WOJCIK, 2007). Ademais, há críticas sobre a idealização de um
cidadão deliberativo, que estaria disposto a se informar, engajar-se em tais deliberações
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e desistir de seus próprios interesses, o que tenderia a ser irreal (CHADWICK, 2011;
DAHLBERG, 2011). Critica-se, ainda, a excessiva consideração dos estudos de eparticipação e e-deliberação a respeito de fóruns mantidos pelos governos, ignorando
expressões mais naturais e caóticas de redes sociais ou de fóruns de discussão mantidos
pela sociedade civil (COLEMAN, MOSS, 2012; GRAHAM, 2012; MAIA, 2011;
MOSS, COLEMAN, 2013; WRIGHT, 2012).

4.2.2.2 Consultas online

Consultas públicas (online consultation ou e-consultation) são formas de eparticipação nas quais agentes políticos, geralmente governamentais, utilizam as TICs
para consultar as opiniões, vontades e posições dos cidadãos sobre uma questão (ou um
conjunto delas) de interesse público ou que dizem respeito à gestão da coisa pública,
sendo uma das formas de e-participação mais utilizadas nas democracias pelo mundo
(SHANE, 2012). As consultas que podem ser obrigatórias para certas questões, a
depender de cada país, podem ser orientadas para múltiplos fins, como a tomada de
decisões, a criação de leis, normas ou regulamentos ou, simplesmente, para a condução
de políticas públicas (MEDAGLIA, 2011; SHANE, 2012). Ou, conforme Barros e
Galvão:
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 maior influência na realidade; ou como um modo de
engajar o cidadão na construção coletiva de uma solução para uma questão
comum. De um lado, teríamos a consulta online como tão somente um modo
de coletar a opinião do cidadão. Do outro, a consulta online como parte
institucionalizada do processo legislativo ou administrativo ( BARROS,
GALVÃO, 2013, p. 278).

Por um lado, acredita-se que a internet possa abrir novos espaços para consultas
mais bem sucedidas, uma vez que: estas podem ser convenientes para pessoas muito
ocupadas; os participantes não são julgados por questões físicas ou morais (se sentindo
menos intimidadas); não há limitação espaço-temporal; os jovens estariam mais
propensos a se engajarem em tais consultas; providenciaria mais informação relevante
aos cidadãos; aumentaria a responsividade do governo através de mecanismos de
feedback; e criaria políticas públicas melhores e mais legítimas, fomentando a confiança
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da população da classe política (COLEMAN, GIBSON, SCHNEEBERGER, 2012;
GOMES, 2008; SAMPAIO, 2010; WHYTE, MACINTOSH, 2002; VAN DIJK, 2012).
Por outro lado, existem inúmeros fatores complicadores. Entre eles, a
possibilidade de as consultas on-line acarretarem novos problemas, como a exclusão
digital (o que tenderia a reforçar a exclusão dos grupos mais marginalizados e com
acesso restrito à rede); falta de empowerment e impacto real nas decisões; a diferença
excessivamente

discrepante

entre

os

participantes

(alfabetização,

acesso,

conhecimento); à falta de inclusão e acessibilidade a todos os cidadãos interessados e
concernidos; a falta de interesse dos atores e representantes do sistema político por
conta do temor que os novos mecanismos on-line gerem excessivo trabalho e poucos
ganhos políticos; a elevação das expectativas da população, que não recebem,
posteriormente, o feedback adequado, fomentando seu cinismo com relação aos
políticos; a existência de mecanismos mal pensados e mal planejados para as consultas e
a própria falta de interesse e vontade da esfera civil em tomar parte (BARROS,
GALVÃO, 2013; COLEMAN, BLUMLER, 2009; CHADWICK, 2003; MACINTOSH,
WHITE, 2008; MARQUES; 2010; SHANE, 2012; TOMKOVA, 2009; WRIGHT,
2012).
Reconhece-se que: 1) existem consultas verticais e horizontais (assim como
diferentes objetivos), mas elas são geralmente ofertadas e geridas pelos governos; 2)
esfera civil e agentes estatais devem se engajar em processo interativo e dialógico para
alcançar os melhores resultados; 3) não se pode ignorar a assimetria dos poderes entre
os participantes, especialmente no que tange o ator político a realizar a consulta (que
tende a ter mais atribuições e poder dentro do processo); 4) o formato adotado (duração,
agenda, moderação, tópicos, impacto etc.) é vital na avaliação da consulta pública online; e 5) o design das ferramentas digitais impacta diretamente em seus resultados112
(COLEMAN, GIBSON, SCHNEEBERGER, 2012; SHANE, 2012; MACINTOSH,
WHITE, 2008; MEIJER, BURGER, EBBERS, 2009; WHYTE E MACINTOSH, 2002;
WRIGHT, 2012).

4.2.2.3 Petições online

112

Para mais sobre os principais fatores de sucesso de consultas on-line, ver Aström, Grönlund (2012).
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Petições são definidas como requisições direcionadas às autoridades públicas
(geralmente governos ou parlamentos). No geral, as petições objetivam modificar
políticas públicas, conseguir declarações oficiais ou evocar certos atos de instituições
públicas. Sendo aceitas na maioria dos países, as principais características das petições,
enquanto formas de participação política, são: 1) em contraste com as consultas
públicas, petições são iniciadas por cidadãos (bottom-up); 2) petições não precisam
atender requisitos formais complexos para serem consideradas; 3) petições
encaminhadas a instituições políticas não podem ser ignoradas oficialmente, porém,
enquanto forma de participação, elas nunca têm efeitos vinculantes. Isso quer dizer que
o objetivo principal das petições é tentar influenciar decisões políticas, que, em
determinadas situações, podem ser simplesmente a resposta a algum tipo de indagação
ou reclamação. A grande diferença das petições com relação às consultas públicas está
em sua capacidade de agendamento (agenda-setting), ou seja, de a população decidir os
temas ou questões a serem abordados (a receberem atenção) em vez de instituições e
representantes políticos. Como as petições com maior número de assinaturas tendem a
ser mais chamativas e detêm maior capacidade de influência, outra função que pode ser
atribuída às petições são seus efeitos de mobilização em torno de campanhas políticas.
Logo, são ressaltadas a capacidade de as petições gerarem atenção pública, iniciarem
debates, influenciarem a opinião pública e obterem apoiadores (BÖHLE, RIEHM, 2012;
LINDNER, RIEHM, 2011; MEIJER, BURGER, EBBERS, 2009; SMITH, 2009; VAN
DIJK, 2012). Outra particularidade em grande medida associada às petições é o fato de
estas estarem geralmente relacionadas a um único tema ou pedido político, demandando
baixos níveis de comprometimento e engajamento de seus participantes (CHADWICK,
2009; MILLER, 2009; MOSS, COLEMAN, 2013).
Nesse sentido, as e-petições são simplesmente plataformas on-line que permitam
o envio e/ou o endosso a petições para o poder público. Na literatura de e-participação,
há, como nas outras atividades, um foco quase exclusivo nas plataformas de e-petições
oferecidas pelos governos, assim como seus formatos e regras. Porém, existem,
também, sites exclusivamente voltados à criação de tais petições on-line, como é o caso
do Avaaz113, do Petition Online114, iPetition115 e, no Brasil, do Petição Pública Brasil 116.
No caso destas iniciativas em separado, há grupos que enviam os resultados dessas
113

http://www.avaaz.org/po/. Acesso em 18 Dez. 2013.
http://www.petitiononline.com/. Acesso em 18 Dez. 2013.
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petições aos poderes públicos por si (como o Avaaz, que também cria e convoca
assinaturas para fazer lobby juntos aos representantes políticos) enquanto outros
simplesmente mantêm as plataformas em funcionamento e cabe aos criadores e
participantes das petições o envio dos dados aos órgãos ou representantes mais
adequados. Para uma discussão a respeito dessas diferentes plataformas, ver Aldé,
Santos (2014).
Por serem formas de participação de baixo custo e por contarem com uma
facilidade extra trazida pelos meios digitais, as e-petições são amplamente consideradas
a forma de e-participação mais bem sucedida por alguns autores, especialmente por sua
capacidade de atrair elevados números de participantes (algo raro em outras atividades
de e-participação) e por já terem sido vinculadas a diversos governos, como Alemanha,
Áustria, Escócia (o modelo mais antigo e bem sucedido, que funciona desde 1999),
Estados Unidos, Inglaterra e Reino Unido, dentre outros, estando nesses países
funcionando como a principal forma de e-participação, pela qual os cidadãos podem
influenciar a agenda das decisões políticas (BÖHLE , RIEHM, 2012; CHADWICK,
2009; LINDNER, RIEHM, 2011; ÖSTLING, 2011; WRIGHT, 2012).
No geral, os benefícios apontados estão, em primeiro lugar, na facilidade para
criação e participação de tais petições digitais, o que flexibiliza, potencialmente, o
envolvimento de diferentes camadas da população e dos mais jovens (LINDNER,
RIEHM, 2011), e na possibilidade de organização política de interesses alternativos ou
sub-representados nas agendas políticas em vigor (ALDÉ, SANTOS, 2014). Só a título
de exemplo, Scott Wright (2012) demonstrou que o UK Downsing Street e-petitions, o
sistema oficial de petições on-line do Reino Unido, já havia aceitado 33.058 petições, as
quais receberam mais de 12 milhões de assinaturas em quatro anos de programa,
contando que mais de três mil petições receberam respostas oficiais (p. 454). Para além
da facilidade da participação, o fato de as e-petições já terem sido, oficialmente,
agregadas a determinados parlamentos, poderia acarretar determinados benefícios
democráticos, como diminuição da distância entre cidadãos e políticos, maior
legitimidade das decisões políticas, que podem, inclusive, tornar-se melhores com a
ajuda das opiniões dos cidadãos, além de poderem tornar as instituições mais abertas,
transparentes e responsivas ao público (BÖHLE , RIEHM, 2012; LINDNER, RIEHM,
2011).
Todavia, as pesquisas empíricas realizadas nos principais sistemas mantidos por
governos demonstram que esses potenciais não se concretizaram totalmente. Como a
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maior parte dos sistemas é aberta e não usa formas específicas de seleção dos
participantes, as e-petições tendem a atrair indivíduos já mobilizados, ativos
politicamente e com grau de instrução mais elevado que a população média, e que os
indicadores de exclusão digital também afetam o perfil dos participantes. Também não
há indícios de que as e-petições são mais capazes de atrair os jovens que outras formas
de e-participação. Como os principais sistemas governamentais recebem milhares de epetições, é possível se verificar quantas foram respondidas, mas não quantas tiveram
alguma efetiva influência nas decisões finais. E nos casos emblemáticos em que houve
influência, não há evidências de que esta tenha sido pelo sistema de e-petição em si, já
que há indícios ou já faziam parte dos planos e agendas dos governos ou, ainda, as
petições alcançaram o sucesso por questões circunstanciais, como cobertura midiática.
Há ainda, no outro extremo, indícios de resistência interna por parte de parlamentares e
servidores envolvidos no processo, pela dificuldade de tratar o alto número de petições
recebidas nestes sistemas, e de que o impacto na confiança dos cidadãos acabe sendo
negativo (BÖHLE, RIEHM, 2012; LINDNER, RIEHM, 2011; MILLER, 2009;
WRIGHT, 2012).
Além disso, há uma crítica, basicamente deliberacionista, que, embora tais
formas de e-participação possam ser menos demandantes em comparação a outras
formas deliberativas e, consequentemente, mais bem sucedidas no número de
participantes, elas têm menor valor democrático enquanto estiverem confinadas a
contribuições individualistas, geralmente reduzidas a respostas de “sim” ou “não”: ou
seja, baseadas em uma cidadania de “apertar botões”, “de um clique”, que não permite
aos cidadãos desafiar, refinar ou combinar os argumentos entre si, podendo aprovar
decisões com pouca reflexão ou que não representem todos os pontos de vista
envolvidos. Geralmente, tais críticas sugerem que os próprios sistemas on-line de epetições passem a disponibilizar ferramentas que permitam discussões entre os
participantes, como é o caso de fóruns on-line, e, ainda, que as e-petições não sejam
desconectadas da deliberação pública da sociedade (MOSS, COLEMAN, 2013;
WRIGHT, 2012).

4.2.2.4 Voto online
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Dentro da e-democracia, e especificamente da e-participação, um dos primeiros
pontos que passaram a ser considerados pelos democratas foi a possibilidade do voto à
distância e as consequências positivas, ou negativas, que esta modalidade poderia
acarretar (BARBER, 1984, 2006; HELD, 2006; SARTORI, 1994). As primeiras
reflexões, como já explicitadas no capítulo anterior, estavam mais voltadas a formas de
Teledemocracia, enquanto o e-voto passou a ser considerado com o advento da internet,
passando-se a considerar ferramentas baseadas em TICs para criar novas oportunidades
de voto (SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008), com grande ênfase no design de sistemas de
votação seguros e funcionais (MEDAGLIA, 2011).
Logo, a área incluiria tanto sistemas e urnas eletrônicas de votação presencial
(kiosk voting) em pontos públicos, quanto votação remota pela internet (OOSTVEEN,
BESSELAAR, 2004; VAN DIJK, 2012). Embora alguns enfatizem todas as
oportunidades de voto on-line como encampadas no e-voto, geralmente a literatura se
deteve no uso de votação on-line nas próprias eleições de representantes (e.g.
LADNER, PIANZOLA, 2010), como será apresentado abaixo.
Como em outras atividades de e-participação, parte da retórica em torno do evoto esteve relacionada às potencialidades e aos riscos envolvidos na atividade.
Sabendo que a maior parte das reflexões considerou países onde o voto não é
obrigatório, o voto eletrônico foi implementado como uma forma de aumentar o número
de participantes das eleições, uma vez que tornava o ato de votar mais conveniente e
acessível para determinados grupos (e.g. idosos e pessoas com deficiência). Além disso,
pressupõe-se que, em diversas ocasiões, os indivíduos não comparecem para votar por
estarem trabalhando, viajando ou em diversas ocupações, o que se tornaria um problema
menor com o uso desses sistemas on-line de votação. Do ponto de vista dos governos,
os sistemas de e-voto também poderiam reduzir os gastos com as eleições, assim como
problemas e erros relacionados aos métodos de voto tradicionais (e.g. papel)
(OOSTVEEN, BESSELAAR, 2004; LADNER, PIANZOLA, 2010; SÆBØ, ROSE,
FLAK, 2008; SMITH, 2009; VAN DIJK, 2012). Lemos e Lévy ainda realizam uma
defesa baseada na naturalidade das tecnologias digitais nas sociedades modernas:
Supõe-se que o voto pela internet melhore a participação eleitoral dos
indiferentes e permita um voto mais fácil aos deficientes físicos, a pessoas
distantes dos lugares de escrutínios, em viagem ou expatriados. [...] O debate
político se realizará cada vez mais em comunidades virtuais bem informadas
e habituadas às sondagens eletrônicas sobre todos os assuntos. A vida urbana
e a democracia local empregarão de maneira crescente o canal da internet.
Não existirá nenhuma razão para não votar on-line pra eleger os
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representantes nas instâncias legislativas, executivas e judiciárias dos
governos (LEMOS, LÉVY, 2010, p. 149).

Por outro lado, o e-voto sempre foi envolto por muita crítica e temor. O primeiro
aspecto mais levantado se refere às questões tecnológicas. Obviamente, em qualquer
sistema de e-democracia, a questão da segurança tecnológica precisa ser considerada
(e.g. WRIGHT, 2012), porém, este é um ponto fundamental no e-voto (RAMILLI,
PRANDINI, 2010). A literatura no geral reflete sobre o medo dos cidadãos de que tais
sistemas sejam crackeados, o que permitiria tanto o roubo dos dados pessoais dos
votantes quanto a manipulação dos resultados eleitorais. Logo, questões como a
capacidade de autentificar o votante, validar seu voto, manter a escolha em segredo e a
integridade do sistema, são vitais em tais considerações. Nessas considerações, há tanto
o medo da ação de agentes mal intencionados (crackers) quanto o temor que indivíduos
votem no lugar de outros usando apenas suas identidades. Ademais, as questões de
exclusão digital também são amplamente tratadas, já que o e-voto só tornaria,
potencialmente, o voto mais conveniente para uma parcela muito específica da
população (OOSTVEEN, BESSELAAR, 2004; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; SMITH,
2009; STROMER-GALLEY, 2003; VAN DIJK, 2012).
O segundo quesito mais questionado está no caráter público do voto. Barber
(1984), ao propor suas formas de democracia semidiretas na década de 1980, já temia
que o voto de casa impedisse que os cidadãos realizassem o ato simbólico de votar em
pontos públicos, onde precisariam ver e interagir com outros eleitores. Nessa linha,
critica-se que o voto de casa faria com que as eleições passassem a ser menos um evento
da comunidade e mais um voto isolado, individualista (uma vez que passa a ser privado)
e pouco ponderado (não baseado em deliberações públicas). Em algumas visões (mais
específicas), chega-se a afirmar que a facilidade trazida pelo e-voto é excessiva, logo
que o ato de votar se tornaria fácil “demais”, banal e se perderia o esforço de ir ao local
de votação, o sentimento cívico e a consciência de se esforçar para tanto; portanto, seria
reduzida a importância do ato simbólico e público de votar (BARBER, 2006;
OOSTVEEN, BESSELAAR, 2004; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008; STROMERGALLEY, 2003). Por fim, os poucos testes efetivos de e-voto em eleições dão indícios
de que não há impactos significativos no número de eleitores (cf. LADNER,
PIANZOLA, 2010; VAN DIJK, 2012).
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4.2.2.5 e-decisão (e-decision making)

Em maior ou menor medida, todas as atividades de e-participação estão
relacionadas às tomadas de decisão (decision making) – até porque a participação
política deve estar diretamente relacionada à capacidade de a atividade influenciar o
centro das decisões políticas (NICO, 2012). Além disso, a literatura de e-participação,
como um todo, é baseada na perspectiva de que as democracias representativas
contemporâneas geraram uma inadequada autonomia da classe política de um lado e
uma quase ausência de oportunidades reais de os cidadãos oferecerem suas opiniões,
perspectivas, vontades e necessidades para processos de tomada de decisão, nas quais
possam efetivamente ser ouvidos e respeitados, ou ainda, tornarem- se coprodutores das
decisões políticas tomadas (AINSWORTH, HARDY, HARLEY, 2005; COLEMAN,
GØTZE, 2001; MEDAGLIA, 2011; MACINTOSH, WHYTE, 2008; SÆBØ, ROSE,
FLAK, 2008; ZAVESTOSKI, SHULMAN, SCHLOSBERG, 2006; TONN, 2004).
Diversos autores defendem a importância da instância participativa (on-line ou
presencial) para gerar influência e/ou resultados concretos, pois, se os participantes
discutem repetidas vezes sem obter nenhum resultado, o mais normal seria
abandonarem os programas participativos Além disso, diversos autores também
afirmam que programas participativos com consequências tangíveis tendem a reunir
participantes mais engajados, que investirão mais tempo e recursos no processo,
fomentando as habilidades de formulação de propostas, justificação, cooperação e
compromisso (AVRITZER, 2005, 2008; COLEMAN, GØTZE, 2001; FUNG, 2004,
2006; SMITH, 2009). A ideia geral dessa perspectiva
parte da premissa de que os cidadãos levarão as ferramentas de participação
digital a sério e se sentirão dispostos a contribuir apenas se perceberem que
suas iniciativas são efetivamente respeitadas e influentes. Tal demonstração
de boa vontade requer o curso de um processo de adoção contígua e efetiva
dos recursos de Internet por parte dos agentes do estado, não se devendo
limitar tal atitude à promoção de melhorias na imagem pública de agentes e
instituições. A ideia, assim, é acenar com a intenção de se encaminhar uma
reorganização no relacionamento entre esfera dos representantes e esfera civil
(MARQUES, 2008, p. 247-248).

Todavia, a literatura tende a considerar que há uma categoria específica de edecision making, ou e-decisão117, nos projetos que estejam conectados mais
117

A tradução literal de e-decision making é e-tomada de decisão, termo que eu uso em alguns momentos.
Porém, via de regra, optarei por adotar “e-decisão”.
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explicitamente às decisões políticas em si, ou seja, no uso de TICs para permitir,
incrementar ou guiar as tomadas de decisão. Nessa categoria, estariam incluídos, dentre
outros, debates parlamentares (FARIA, 2012; MARQUES, 2008), elaboração coletiva
de documentos de políticas públicas (MERGEL, 2012; STEIBEL, 2012; VAN DIJK,
2012), planejamento urbano (CHADWICK, 2011; TONN, 2004; VAN DIJK, 2012),
inclusão de opiniões ou de feedback dos cidadãos em políticas públicas (MERGEL,
2012; OHLIN, BECKER, 2006) e, em teoria, os orçamentos participativos digitais
(ABREU, 2012; PEIXOTO 2009; FERREIRA, 2012).
A questão sobre os possíveis efeitos positivos, e as barreiras para tanto, já foram
discutidas em inúmeras outras seções, logo, não será reproduzido aqui. Todavia, uma
crítica pertinente é realizada por Grönlund (2009), que acredita no fato de o
empowerment ter se tornado uma espécie de tarefa a ser alcançada por todas as
iniciativas de e-participação, uma vez que era sempre colocado nos graus mais altos das
“escalas” de participação. Isso pode ter lhe atribuído uma ênfase desnecessária em
formas de democracia direta, como se esta fosse preferível à democracia representativa.
Além disso, essa visão tende a ignorar a importância de formas consultivas,
informativas ou mesmo deliberativas que não precisam necessariamente ser voltadas
para as tomadas de decisão (e.g. COLEMAN, MOSS, 2012; GOMES, 2011; MAIA,
2011).

4.2.3 Contexto

Nos estudos de e-participação, a questão do contexto passou a ganhar mais
importância quando foi superada a fase de excessiva ênfase sobre os potenciais das
tecnologias e sobre o desenho de ferramentas que serviriam para toda e qualquer
atividade de e-participação. Passou-se a reconhecer que há uma miríade de fatores em
torno das práticas de e-participação que não podem ser desconsiderados, como
estruturas sociais, propriedades dos sistemas políticos formais e mesmo o contexto das
tecnologias em vigor (SUSHA, GRÖNLUND, 2012).
Segundo Sæbø, Rose e Flak (2008), as questões contextuais mais acionadas nos
estudos seriam: a) disponibilidade de informação, ou a reflexão sobre a quantidade ou a
necessidade de informação confiável sobre o governo e sobre a sociedade que possa ser
a base para a deliberação, formação de agenda e ciclo de decisão; b) acessibilidade, ou
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seja, diversas condições que podem tornar uma iniciativa de e-participação mais ou
menos acessível, como questões geográficas, sociais, econômicas ou até mesmo em
termos de perícia tecnológica, entre outras (e.g. pessoas com deficiências físicas); c)
questões legais, que podem restringir ou facilitar a e-participação, aqui incluindo a
própria governança da internet; e d) organização governamental ou ainda a estrutura
administrativa e organizacional da governança, que poderia restringir ou fomentar a eparticipação, que precisaria ser enfrentada ou desenvolvida de acordo com a situação (p.
418). A isso só poderíamos acrescentar questões acerca da cultura política local, tais
como os níveis de consumo de notícias, de interesse em política, de associativismo e
engajamento dos cidadãos, de confiança em governantes e em instituições políticas, do
senso de autoeficácia e da eficácia externa para alterar as tomadas de decisão
(AICHHOLZER,

WESTHOLM,

2009;

SUSHA,

GRÖNLUND,

2012).

Em

determinados contextos, também precisam ser consideradas as diversas etnias e mesmo
línguas envolvidas, assim como o nível de desenvolvimento democrático da região em
análise (WEP.DEP, 2007).
Por exemplo, o estudo de Lee, Chang e Berry (2011) avalia a difusão de egoverno e de e-democracia (na verdade, um índice de e-participação) pelo mundo. No
caso do e-governo, eles constatam que tanto fatores internos quanto externos
influenciam a difusão de políticas de e-governo. No primeiro, os autores destacam a
importância do índice de desenvolvimento humano (IDH), que foi fortemente associado
ao desenvolvimento de e-governo nos países verificados e o mesmo pode ser verificado
em relação ao nível de usuários de internet. Já na questão externa, os autores
verificaram que o e-governo se assemelha ao e-comércio e se adapta mais rapidamente
às necessidades dos clientes, o que significa que o e-governo é influenciado pela
competição de países próximos e pelos exemplos de nações líderes na área. Por sua vez,
a propagação da e-democracia tende a ser afetada apenas por fatores internos a cada
país, como nível do IDH e quantidade de usuários de internet, o que tende a indicar uma
relação com pressão interna.
Finalmente, o estudo de Medaglia (2011) evidencia a forte ênfase top-down e de
governo eletrônico existente na área de e-participação, destacando a tendência de
trabalhos cada vez mais concentrados no contexto do design das tecnologias e da
organização interna dos governos, enquanto que os demais fatores aparecem,
gradativamente, em menor medida nos artigos da área. O autor destaca, em especial, o
acesso à informação e à acessibilidade, que seriam cada vez menos consideradas como
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importantes em avaliações de e-participação. Neste sentido, outros autores também
destacam a importância de se ter em mente os desejos e necessidades dos cidadãos que
usarão tais tecnologias de e-participação, o que será determinante para o sucesso ou não
das iniciativas (COLEMAN, 2008; MACINTOSH, WHYTE, 2008).

4.2.4 Tecnologias, aplicações e formas

“A internet é geralmente tomada como algo garantido em vez de ser explorado.
Estando presente ou ausente, ela é frequentemente considerada como uma tecnologia
unitária (‘A Internet’)118 em vez de uma coleção diversa de infraestruturas que entregam
as mais diversas coleções de tecnologia” (SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008, p. 411, tradução
nossa)119.
Em contrapartida, geralmente, os trabalhos de e-participação dão grande ênfase
às escolhas das tecnologias ideais para se alcançar determinados resultados, ao ponto de
alguns autores criticarem o determinismo tecnológico de outros pensadores, que veem
as tecnologias como solução para quaisquer problemas democráticos, compreendendo
as relações políticas de modo excessivamente funcional e mecânico (STREET, 1997;
COLEMAN,

1999;

COLEMAN,

2008;

MACINTOSH,

COLEMAN,

SCHNEEBERGER, 2009; SALTER, 2004).
Aqui, geralmente são tratadas as questões referentes ao design das ferramentas
para se alcançarem certos objetivos, assim como as características estruturais (SÆBØ,
ROSE, FLAK, 2008; SALTER, 2004), como já foi discutido no último capítulo. Há,
todavia, algo que boa parte dessas revisões aponta, mas que poucos efetivamente se
detiveram a discutir, que é o fato de as ferramentas on-line de participação não
existirem em isolamento e que canais tradicionais de participação e de informação
poderão funcionar de modo interdependente com canais e aplicativos de e-participação
118

A definição da Wikipédia me parece suficientemente completa para a discussão aqui. No vocábulo,
aparece a seguinte definição: “A internet é um sistema global de redes de computadores interconectados
que usam o padrão Internet protocol suite (TCP/IP) para servir dezenas de bilhões de usuários pelo
mundo. Ela é uma rede de redes que consiste de milhões de redes privadas, públicas, acadêmicas, de
negócios e governamentais, de escopo local ao global, que são conectadas por ampla gama de tecnologias
eletrônicas, sem fio e ópticas. A internet transporta uma extensa quantidade informação e de serviços,
como os documentos em interligação (inter-link) da World Wide Web (WWW), a infraestrutura para
manter email e as redes peer-to-peer” (tradução nossa). Fonte: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet.
Acesso em 29 Nov. 2013.
119
No original: The Internet is often taken for granted rather than explored. It is either present or absent
and is often considered as a unitary technology (“the Internet”) rather than a diverse collection of
infrastructures delivering an even more diverse collection of technologies.
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(COLEMAN, BLUMLER, 2009; MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER,
2009; MEDAGLIA, 2011), ao ponto de, em diversas situações, os pesquisadores
considerarem que mudanças nos padrões de participação dos cidadãos são atribuídas
única e equivocadamente ao uso de canais digitais de atividade e comunicação política
(SUSHA, GRÖNLUND, 2012). Entretanto, esta questão será discutida na seção sobre
participação on-line e off-line.
Finalmente, existe a questão da e-participação 2.0, ou seja, formas de eparticipação que fazem uso das ferramentas da web 2.0. Trata-se de um termo
popularizado pela empresa americana O’Reilly e busca evidenciar uma segunda geração
de técnicas, ferramentas e comunidades na internet, que são, intrinsecamente, mais
interativas, facilitando e mesmo fomentando que os usuários deixem de ser apenas
consumidores de informação e conteúdo e tomem posições mais ativas. Estas
ferramentas valorizariam e auxiliariam os usuários a se tornarem produtores dos
conteúdos e também propiciariam mais capacidade de influenciar esses conteúdos na
forma de classificações, avaliações e comentários em massa (e.g. etiquetas ou tags).
Consequentemente, essas ferramentas favoreceriam ambientes de larga colaboração
entre os usuários. Ademais, ferramentas web 2.0 apresentam conteúdos mais dinâmicos
e responsivos aos inputs dos usuários, funcionando um pouco menos na lógica da
demanda (o usuário busca o conteúdo que deseja) e mais na lógica de oferta específicas
de acordo com os perfis de uso (dados da navegação e de compras são utilizados para a
oferta de serviços e publicidade mais direcionada aos interesses específicos dos
indivíduos). Além disso, a internet deixa de ser vista como um ambiente exclusivo de
websites e passa a denominar um conjunto de plataformas e aplicações, como blogs,
wikis, sites de redes sociais e aplicativos120.
Chadwick (2008) se ocupou de verificar como estes princípios da web 2.0
podem ser aplicados à política. Ele trata de sete Princípios a serem considerados. Em
primeiro lugar, a internet se torna uma plataforma para discussão política mais efetiva,
apenas devendo haver cuidado para que o discurso seja organizado de modo a receber
visibilidade. O segundo ponto é a inteligência coletiva, que permite uma maior
variedade de produtores e contribuidores de produzir informações e desafiar as fontes
autorizadas e concentradas, especialmente em eventos políticos como as eleições.
Chadwick (2008) também destaca a possibilidade de maior vigilância cidadã sobre as
120

Para mais sobre o conceito de web 2.0, suas características e suas controvérsias, ver
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0. Acesso em 29 Nov. 2013.
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ações dos representantes políticos. Em terceiro lugar, o autor destaca a importância dos
dados, que permitem a agentes de campanhas políticas e de governos terem acesso sobre
gostos e preferências dos cidadãos e enviarem mensagens cada vez mais personalizadas.
Em quarto, a web 2.0 implica em um constante experimentalismo no domínio público,
caracterizada por maior fluidez dos ambientes online e maior colaboração entre
desenvolvedores e usuários. Por sua vez, em quinto e em sexto lugar, Chadwick
(ibidem) destaca a criação de formas de engajamento político em pequena escala, como
a criação de pequenas plataformas para pressionar o poder público (e.g. Fix My Street) e
a propagação de conteúdo político através de múltiplos aplicativos. E, por último, o uso
de experiências baseadas nos dados dos usuários em websites políticos. Aqui, o autor
acredita tanto no uso para um aumento da eficácia dos serviços oferecidos pelos
governos quanto na possibilidade de isso ser aproveitado em momentos políticos, como
as campanhas eleitorais, tendendo a diminuir os custos para tanto.
De forma sintética, Mergel (2012) apresenta inúmeros usos destas ferramentas
2.0 por governos para interagir mais ativamente com os cidadãos. Com destaque para as
redes sociais e para as aplicações criadas por cidadão, Mergel (2012) acredita na
emergência e no desenvolvimento de esforços democráticos mais distribuídos. Logo,
alguns governos estão utilizando as tecnologias 2.0 para engajar cidadãos em
identificação, organização, priorização e solução dos problemas de que os governos não
possuem o conhecimento ou recurso suficiente para resolver por si. Desta maneira, a
responsabilidade seria distribuída entre os cidadãos, que poderiam ativamente tomar
parte em certas questões e ajudar a fomentar a vida cívica em suas comunidades (p.
148).
Na mesma linha, Ferro e colegas (2013) defendem a ideia de políticas públicas
2.0, na qual agências de governo façam uso das mídias sociais para oferecer
oportunidades para: 1) aumentar a participação e o engajamento cidadão, provendo voz
a mais grupos em discussões sobre implementação e desenvolvimento de políticas
públicas; 2) promover a transparência e accountability e reduzir a corrupção; 3)
coprodução de serviços públicos com ação conjunta de agências governamentais e o
público; 4) explorar o conhecimento e o talento do público para desenvolver soluções
inovadoras para enfrentar problemas sérios e complexos da sociedade. A vantagem,
como já destacou Chadwick (2008), está no caráter crowdsourced de tais iniciativas,
que podem receber ideias e colaborações mais amplas e heterogêneas de um alto
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número de cidadãos interessados, que pode levar a ideias inovadoras no setor público e
mesmo a formas de coprodução de serviços públicos.
Por sua vez, Sæbø, Rose, Nyvang (2009) tratam das principais características e
potencialidades das redes sociais para a e-participação. Eles também enumeram sete
vantagens: I) facilitação da mobilização política de movimentos sociais, por tais
aplicativos em rede; II) aumento das redes sociais (no sentido clássico) com extensão
das redes e nós existentes, especialmente, com vínculos fracos; III) desenvolvimento de
comunidade ao criar largas e densas redes de vínculos sociais fracos e ao prover
ferramentas para organização; IV) disseminação viral de ideias e temas sem altos
investimentos, o que pode impactar em maior papel no agendamento político; V) erosão
das distinções entre identidade real e virtual, uma vez que as identidades tendem a ser
visíveis em tais plataformas; VI) participação na governança interna dos próprios sites
de redes sociais, que podem ser feitos colaborativamente por seus integrantes; VII)
extensão do comércio e de governos através de redes sociais, já que tais sites podem ser
potencialmente usados para a criação de redes entre instituições governamentais,
empresas, grupos de interesse e cidadãos.

4.2.5 Efeitos e avaliação da e-participação

No geral, a avaliação de Medaglia (2011) é que o foco da e-participação deixou
a descrição das atividades para estudar efeitos e formas de avaliação; ou seja, os efeitos
ou impactos dos exercícios participativos para os diferentes atores políticos envolvidos
e para as atividades políticas incrementadas por meios digitais. Existe, em especial, um
desejo de não avaliar o sucesso ou os impactos obtidos apenas a curto prazo, mas tentar
compreender se há efeitos em longo prazo em relação aos atores políticos, à sociedade e
às instituições envolvidas ou mesmo mudanças estruturais (MACINTOSH, WHYTE,
2008; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008).
Consoante Coleman e Blumler (2009, p. 162), a avaliação do impacto de
exercícios

da

e-democracia

é

problemática

pela

dificuldade

de

considerar

separadamente os efeitos de uma única atividade política. Citando o caso de consultas
públicas digitais, os autores afirmam que há quatro impactos principais que podem
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geralmente acontecer em tais práticas: democrático (e.g. aumento ou diminuição do
acesso dos cidadãos a práticas políticas), político (e.g. considerar diferentes pontos de
vista através de canais digitais que não seriam consideradas em políticas públicas pelos
meios tradicionais), administrativo (e.g. ganhos de eficiência em termos de tempo dos
funcionários ou facilidade de processar os dados) e financeiro (apesar de haver custos
para criar consultas, elas podem ter impacto positivo se reduzir o tempo de contatar
funcionários ou os custos para se guardarem documentos e informações) (p. 162).
Todavia, para se alcançar mais conhecimento sobre efetividade, valor e sucesso
de um projeto, iniciativa ou programa de e-participação são necessárias avaliações
específicas. A avaliação ajuda, a saber, em que medida os objetivos foram cumpridos ou
não, assim como identifica déficit e necessidade de mudanças. Portanto, a avaliação
pode incrementar o conhecimento sobre questões organizacionais, de gerenciamento e
da qualidade das ferramentas de e-participação (AICHHOLZER, WESTHOLM, 2009).
A literatura aponta inúmeros problemas e dificuldades sobre esse quesito. Para
Coleman (2008), um dos grandes problemas dessas áreas é o pensamento de que as
tecnologias devem ser desenhadas apenas para tornar os sistemas mais eficientes, logo,
diversas avaliações acabam se centrando apenas em aspectos técnicos em termos de
custos e benefícios (“são mais baratos que outros métodos”?) ou se garantem ‘soluções’
(“as tecnologias funcionam”?). (AICHHOLZER, WESTHOLM, 2009; MACINTOSH,
COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2009; MACINTOSH, WHYTE, 2008).
Outra questão frequentemente apontada é a necessidade de superar o lado do
suprimento, ou, ainda, de avaliações centradas, unicamente, no que é ofertado on-line
(geralmente através de “surveys na web” com uma lista de questões para determinar o
conteúdo e as ferramentas disponíveis on-line) e não no lado dos usuários, ou seja, de
quem utiliza tais ferramentas (e o porquê) e como elas são utilizadas (AICHHOLZER,
WESTHOLM, 2009; MACINTOSH, WHYTE, 2008).
Em termos pragmáticos, os parâmetros mais comuns de avaliação da eparticipação são a quantidade de participantes (como uma evidência de engajamento
cívico), a demografia dos participantes (para verificar quais os grupos estão sendo
engajados) e os efeitos deliberativos da participação (impactos das TICs na qualidade da
discussão democrática) (MEDAGLIA, 2011; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008).
Entretanto, permanece, nessa lógica, pouca reflexão sobre os objetivos
normativos que tais ferramentas deveriam ter, especialmente se tratando de valores
democráticos. Além disso, os autores reconhecem que mesmo quando há tal
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normatividade para guiar as pesquisas, as ferramentas analíticas tendem a ser incapazes
de verificar os impactos na democracia, uma vez que estes só tendem a ser efetivos em
longo prazo (AICHHOLZER, WESTHOLM, 2009; MACINTOSH, COLEMAN,
SCHNEEBERGER, 2009; MACINTOSH, WHYTE, 2008).
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CAPÍTULO 5 PARTICIPAÇÃO ONLINE X OFF-LINE
Finalmente, após esta revisão do campo de e-participação, esta seção se deterá em
um ponto que se julga importante para a análise de orçamentos participativos on-line, a
saber, desafios, críticas e polêmicas do uso de métodos mistos (mixed) entre
participação on-line e presencial (off-line). Por um lado, sabemos que a dicotomia “online x off-line” é, em princípio, “falsa”. Falava-se muito do “mundo virtual” (ou
ciberespaço) com diferentes populações, conteúdos, práticas e representações
(EISENBERG, 2003; GOMES, 2013).
Do lado dos não iniciados em tecnologias digitais de comunicação havia a
representação de que algumas pessoas “entravam” na internet, para lá fazer
coisas extravagantes, como Alice e o coelho branco entravam por uma toca
no País das Maravilhas, igualmente extraordinário, para o bem ou para o mal.
Dizer, ali pelos anos 1990 e 2000, que as pessoas “viviam na internet” ou
“estão agora na internet” era uma espécie de declaração de que eles estavam
indisponíveis e fora de alcance, em um mundo paralelo (GOMES, 2013,
p.10).

Obviamente, tal separação era falsa e desnecessária. As redes digitais fazem parte
da vida e do cotidiano das pessoas, inclusive de maneira crescente com o maior acesso à
banda larga e conexões móveis (e.g. tablets e celulares). Para Eisenberg (2003), a
característica central de um processo de “virtualização” seria a desterritorialização e não
a criação de um ciberespaço, como já fora defendido. Logo, o autor defende que:
O ciberespaço não existe, portanto. Do ponto de vista ontológico, a Internet
não cria nada de novo que não existisse antes a não ser ela mesma, uma rede
mundial de computadores conectados eletronicamente, com diversos
instrumentos de comunicação humana, modificando as interações já
existentes e abrindo um novo conjunto de interações antes impossíveis. Do
ponto de vista fenomenológico, por outro lado, a Internet altera de inúmeras
maneiras as experiências de interação humana, e muitas dessas
transformações estão associadas ao processo de virtualização associado a este
meio (EISENBERG, 2003, p. 496).

Para Gomes, também não se pode ignorar a questão geracional, isto é, como
gerações antigas apresentam uma relação diferente com a internet em relação aos jovens
que já nasceram em mundo conectado:
Pessoas mais velhas entram na internet, pessoas mais jovens nem pensam em
sair do mundo, apenas em encontrar uma boa conexão wifi ou 3/4G para
poder usar os programas, sites e aplicativos mediante os quais se liga
intensa e constantemente ao mundo. Nem lhes passa pela cabeça que há dois
mundos, mas apenas um, de onde podem lançar as suas pontes digitais para
alcançar qualquer outro lugar. Assim, está-se ao mesmo tempo no cinema e
num aplicativo de chat, de qualquer lugar (inclusive da passeata) se podem
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registrar coisas e imediatamente postar como vídeo ou foto em alguma
plataforma de compartilhamento, enquanto ao mesmo tempo tudo isso é
colocado na roda para os amigos da rede social digital de cada um. Do
mesmo modo como se está na aula e ao mesmo tempo no Facebook ou no
Twitter, para a tristeza dos professores. Não há descontinuidade entre existir
on e off-line; são as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e
promovendo circuitos aceleradíssimos entre os mundos da experiência direta
e os conteúdos e experiências digitais (GOMES, 2013, p. 11).

Entretanto, as aspas postas em “falsa”, anteriormente, são intencionais. Para esta
seção, serão desenvolvidos três tópicos que denotam a complexidade que esta
diferenciação pode ter. Primeiramente, é evidenciado o fato, muitas vezes
negligenciado, de que a participação em meios digitais tem diversas especificidades que
podem torná-la bem diferente da participação presencial. Em segundo lugar, são
apresentadas diversas críticas realizadas à e-participação, mas que se originariam do
ponto de vista de participacionistas e deliberacionistas. Por último, são apresentados
dificuldades e desafios para a realização dos métodos mistos.

5.1 Especificidades dos meios digitais para a e-participação

Apesar de todos sabermos que a participação on-line e a presencial não serem
idênticas, as especificidades da e-participação foram pouco exploradas pela literatura.
Como veremos na próxima seção, apenas o campo de deliberação on-line se preocupou
efetivamente em comprovar que a deliberação em meios digitais poderia atingir os
mesmos benefícios que a presencial. Entre os demais, grande parte dos testes e
verificações esteve atrelada a estudos midiáticos e estudos de internet que verificavam
as características da CMC, vulgo comunicação intermediada por computadores (cf.
DAVIES, CHANDLER, 2012).
Esta seção, entretanto, não objetiva adentrar essas diferentes características,
assim como seus impactos de modo detalhado, porém realizar um apanhado das
peculiaridades que denotam o ambiente on-line e são passíveis de crítica na
comparação. Esta avaliação, geralmente mais cara ao campo da Cibercultura, é mais
rara entre os estudos de internet e política. Todavia, justifica-se a sua presença aqui pelo
fato de estarmos estudando um processo que era completamente presencial e que passou
a ter fases on-line ou mesmo experiências completamente digitais, a saber, o orçamento
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participativo. Como há indícios que estas mudanças não foram rápidas ou aceitas sem
resistência por parte dos praticantes (FERREIRA, 2012; SPADA, ALEGRETTI, 2013),
cremos que essa pequena revisão seja válida. Nesse sentido, a análise de tais resultados
empíricos realizada por Davies, Chandler (2012) será nossa base.
Primeiramente, há um conjunto de características que são atribuídas
genericamente aos meios digitais (geralmente à internet, como se esta fosse uma coisa
única), assim como seus possíveis benefícios. Rapidamente, as destacamos aqui: fim
dos limites geográficos e espaciais, o que permitiria, potencialmente, acesso universal a
essas vantagens; formas de comunicação e interação rápidas121 (ou mesmo
instantâneas), que permitiriam aos cidadãos comunicação célere e direta ou mesmo
acesso rápido e eficiente a uma gama gigantesca de informações de todas as ordens;
comunicação de muitos para muitos, que não demandaria a necessidade de parceiros
fixos ou autorizados e que poderia ser iniciada pelos próprios cidadãos, agora
produtores e emissores das mensagens; possibilidade de comunicação anônima, que
poderia mitigar as diferenças socioeconômicas dos participantes (para uma apresentação
de tais características e potenciais da internet, ver BARNET, 1997; BOHMAN, 2004;
BUCHSTEIN, 1997; COLEMAN, 1999; FREY, 2001; GOMES, 2008; MAIA, 2008;
MARQUES, 2008; POLAT, 2005; SAMPAIO, 2010; STREET, 1997; VAN DIJK,
2012).
A primeira e principal característica considerada intrínseca aos meios digitais é
certamente a interatividade. Nessa lógica, a afirmação básica é que a internet facilita
trocas interativas entre pares ou de muitos para muitos, permitindo maior simetria do
poder de comunicação que formas unidirecionais para envio da informação, como
aquelas da imprensa escrita e da radiodifusão (BUCHSTEIN, 1997; COLEMAN,
BLUMLER, 2009; LEMOS, LÉVY, 2010; STREET, 1997).
Trata-se de argumento central na afirmação do papel dos novos meios de
massa no incremento da participação política: a estrutura e os
dispositivos mais comuns da internet, particularmente a Web e o correio
eletrônico, fazem com que ela forneça eficientes canais perfeitamente
adaptados para fluxos de comunicação e informação em mão dupla entre
cidadãos e sociedade política (GOMES, 2005, p. 67-68)
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VAN DIJK (2012) afirma que “rápido” é uma das palavras-chave da digitalização, como
computadores, modens, programas e conexões rápidos. Motivados pela rapidez das próprias indústrias da
informática e pelo incentivo ao consumo, haveria uma cultura da velocidade. Para mais, ver Van Dijk
(2012, p. 214).
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A interação tem um longo histórico na teoria sociológica e realmente se refere ao
estabelecimento de relações sociocomunicativas (NICO, 2012). Nesse sentido, a
comunicação é interativa quando há um alto grau de responsividade e reflexividade, ou
seja, não é um modo linear de comunicação, mas um sistema integrado de trocas
compostas por envios e respostas dinâmicas (STROMER-GALLEY, 2013).
No que tange a websites, os autores acreditam que a possibilidade de modificar a
troca é vital. Em sistemas interativos, o usuário controla o conteúdo da interação
requisitando ou dando informações em tempo real (FERBER, FOLTZ, PUGLIESE,
2005), ou, ainda, a interatividade só acontece quando há relações entre duas ou três vias
(FERBER, FOLTZ, PUGLIESE, 2008). Alternativamente, a interatividade também
poderia estar ligada à percepção que a experiência tem de simular uma comunicação
interpessoal. Logo, muitos pesquisadores definiriam a interatividade como uma
combinação de processos, características e percepções122 (FERBER, FOLTZ,
PUGLIESE, 2005).
Porém, no que realmente tange a esta pesquisa, a interatividade foi vista com
grande potencial para promover mais oportunidades de os cidadãos se comunicarem
com líderes políticos (STROMER-GALLEY, 2013). Consoante Gomes (2005), uma vez
que democracias são amparadas na ideia de soberania popular, a interatividade entre
representantes e cidadãos é uma questão pregnante. Afinal, se os fluxos de informação
provêm apenas do centro da esfera de decisão política em direção à esfera civil, trata de
uma soberania popular reduzida ao episódio eleitoral. Enquanto, na verdade, em
regimes democráticos robustos, esperamos “uma estrutura multilateral, dotada de fluxos
multidirecionais de informação e comunicação” (p. 68) , que credite à esfera civil a
chance de dizer algo e influenciar a decisão política. A vista disto, a interatividade
política baseada na internet denota uma comunicação contínua e que seja de iniciativa
recíproca entre esfera civil e atores da sociedade política.
Coleman e Blumler (2009) afirmam que este potencial da interação online entre
líderes e cidadãos surgiu naturalmente. À medida que os indivíduos começavam a
experimentar relações de duas vias com outras instituições – lojas, agências de viagem,
bancos, radiodifusores, universidades – houve uma expectativa crescente que os
governantes se tornassem mais acessíveis e interativos nos ambientes on-line (p. 90).

122

Essas definições demonstram que a interatividade pode significar tanto a interatividade entre
indivíduos, mediada por computador, ou a interatividade entre homens e máquinas (ou meio midiático).
Para mais sobre essa discussão, ver Stromer-Galley (2013).
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Todavia, os autores alertam que interatividade nesse sentido significa mais que a
demanda por respostas (feedback) sobre serviços governamentais. Na acepção aqui
desejada, o termo geralmente implica em parceria, em interdependência entre
governantes e governados. No ideal, uma comunicação interativa pressupõe uma
imagem de transparência, respeito e entendimento mútuos. Logo, o sucesso da
interatividade nesta linha não estaria em operações técnicas, mas em medidas capazes
de ampliar a eficácia política dos cidadãos (COLEMAN, BLUMLER, 2009).
Uma segunda questão constantemente acionada versa sobre o fato de grande
parte das discussões on-line ainda serem baseadas em texto. Diversos elementos
relacionados à linguagem corporal e aos tons de voz são perdidos na deliberação on-line
e essa comunicação não verbal ajuda a compreensão mútua e o uso de sentimentos em
tais discussões. Mesmo que emoticons e símbolos semelhantes auxiliem a compreender
o sentimento do participante on-line, deve-se admitir que existem perdas, se comparado
à comunicação presencial. Se aqueles com maior dificuldade de expressão oral podem
se beneficiar mais da discussão on-line, por outro lado ela tende a valorizar o nível de
formação educacional dos indivíduos e aqueles com pouco estudo podem se sentir
inibidos (WILHELM, 2000). A revisão de Davies e Chandler (2012) evidencia que
chats baseados em textos tendem a ser menos cativantes (engaging) que aqueles
baseados em voz, o que tenderia, nessa linha de argumentação, a tornar tais discussões
excessivamente superficiais e pouco louváveis de sustentar uma deliberação qualificada
(cf. FISHKIN, 2002; LUSKIN, 2006). Da mesma maneira, os participantes tendem a
preferir serem mais produtivos quando estão falando em vez de escrevendo, uma vez
que a fala é menos demandante cognitivamente. Logo, ao se comparar grupos
presenciais e grupos mediados por computadores, constatou-se que estes podem
demorar de quatro a 10 vezes mais tempo que aqueles para finalizar tarefas devido à
falta de atalhos verbais que facilitem a compreensão mútua (DAVIES, CHANDLER,
2012, MIN, 2007; PRICE, 2006; SMITH et al., 2009)
Outra questão bastante abordada pela literatura está na capacidade da internet de
permitir comunicação assíncrona. Observe que há uma polêmica a respeito das
vantagens e desvantagens de tal opção. Por um lado, ela geraria a possibilidade de um
debate estendido no tempo e no espaço, além de maior período disponível

aos

participantes para ponderarem seus pontos de vista antes de responderem. Por outro
lado, tal condição poderia tornar a experiência deliberativa menos natural, interativa ou
capaz de gerar deliberações qualificadas. Segundo a revisão de Davies e Chandler
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(ibidem), existem indícios de que fóruns assíncronos geram postagens mais longas,
porém, também, um maior número de ataques pessoais. Ademais, tais fóruns tendem a
permitir maior igualdade entre os participantes, todavia, com uma perda no nível de
interatividade, maior repetição das postagens e menor capacidade de alterar as visões
dos participantes, que tendem a postar mais para estabelecer seus posicionamentos
(DAVIS, 1999, 2005; DAVIES, CHANDLER, 2012; HOFFMAN, 2012; JANSSEN,
KIES, 2005; WILHELM, 2000; WRIGHT, STREET, 2007)123.
Nesse sentido, ao considerar interatividade, temporalidade e meio da mensagem
(i.e. texto ou voz), Davies e Chandler (2012) ponderam como os diferentes meios
(instrumentos e técnicas) exibem diferentes níveis de expressividade. Os meios que
detêm maior expressividade (e.g. vídeos) permitem aos participantes que expressem
seus sentimentos e se comuniquem melhor, porém, tendem a demandar mais atenção e
ocasionar um overload de informação, ou seja, distrações que podem acarretar menor
compreensão. Por outro lado, formas com menor grau de expressividade (e.g. textos)
possibilitam que os participantes controlem mais precisamente a informação que é
comunicada, mas incorrem na perda de nuances relacionadas às emoções em relação ao
receptor. Por sua vez, maior interatividade (síncrona) permite aos comunicadores se
responderem mutuamente de maneira mais rápida e, assim, evitar desentendimentos
prolongados, mas também significa maiores demandas cognitivas dos participantes, que
precisam prestar atenção às respostas e respondê-las sobre a pressão do tempo. Menor
interatividade (assíncrona) aceita que tanto os emitentes quanto os receptores detenham
maior controle sobre o ritmo de produção e compreensão das mensagens, contudo,
significa também uma perda do terreno comum da comunicação (ver também BAEK,
WOJCIESZAK, CARPINI, 2011; MIN, 2007; PRICE, 2006).

5.2 Críticas participacionistas e deliberacionistas à e-participação

Dadas as características específicas da participação digital, existe todo um
conjunto de críticas realizado apenas a esta forma de intervir na política. Há um
123

Numa visão mais otimista, Mitra (2001) afirma que o caráter assíncrono da internet também se
mostraria benéfico, pois as vozes dos grupos e indivíduos marginalizados poderiam ser ouvidas a
qualquer hora ou até simultaneamente, possibilidade inexistente em reuniões presenciais. Os indivíduos
preteridos não precisariam esperar suas vezes para falar. O que permitiria uma valorização do indivíduo,
que também teria voz (chance de reclamar aos poderes centrais e ser ouvidos).
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agrupamento de trabalhos que apresentam e dissecam as diferentes críticas à
participação on-line (BUCHSTEIN, 199; GOMES, 2005; MARQUES, 2008; POLAT,
2005; SAMPAIO, 2010), porém, não desejamos novamente repassar por todos os
pontos existentes. Deseja-se, dessa forma, ressaltar as críticas que são feitas à eparticipação sob uma perspectiva que valoriza a participação ou a deliberação
presencial. Ou seja, não se trata de críticas que poderiam ser realizadas simultaneamente
às duas formas de intervir nas ações políticas, todavia, aquelas que teoricamente apenas
se aplicam à participação on-line e que geralmente são tecidas por aqueles que
enobrecem semelhantes atividades presenciais.
A primeira e maior crítica aos processos de e-participação está ancorada à ideia
de barreiras ou exclusão digital, ou ainda, ao fato de grande parcela da população ainda
não possuir acesso às tecnologias de comunicação e informação on-line. Além disso, se
considerarmos o nível de habilidades necessárias para a e-participação, notaremos que
existe um grupo de habilidades para lidar com as ferramentas de informação e de
comunicação digital, requisitadas a uma participação qualificada nos meios on-line (cf.
BORGES, 2012; LEMOS, LÉVY, 2010).
Estudos diversos comprovam que o acesso à internet e a tais habilidades são
diretamente influenciados pela renda e nível educacional dos participantes
(DIMAGGIO et al. 2001; WILHELM, 2001), sendo que a exclusão digital não se
restringe a países em desenvolvimento (WILHELM, 2000; NORRIS, 2001;
CHADWICK, 2006). Considerando tal realidade, nesta linha, iniciativas de eparticipação sistematicamente excluiriam indivíduos das chances on-line de intervir na
política e, pior, aqueles que mais necessitam ganhar influência sobre a esfera de decisão
política, ou seja, aqueles com menores SES (Social Economic Status) seriam os mais
excluídos de iniciativas digitais (WILHELM, 2001; DAVIS, 2005). Paralelamente, os
atores já naturalmente poderosos nas disputas de poder (e.g. governos e corporações)
seriam os primeiros a terem acesso e usufruir dos “ganhos” da democracia digital (cf.
MARQUES, 2012)124. Isso poderia gerar uma retroalimentação da exclusão destes
grupos.
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Chadwick (2006) apresenta uma linha de defesa, baseada em Castells, que busca defender que a
exclusão digital não é apenas importante pela questão da e-democracia, mas, também, por manter esses
grupos excluídos de outras vantagens advindas da sociedade da informação. Logo, a necessidade de maior
inclusão não passa, necessariamente, pela questão das e-iniciativas, mas de mais chances de ter acesso a
educação, cuidados médicos, produtividade no trabalho, democratização, cidadania, coesão social e
integração com o mundo econômico (p. 51). Então, ele afirma que não é como outros divides (como não
possuir um carro). “It matters” (p. 51).
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Em outras palavras, se as políticas públicas já têm dificuldade para incluir certas
parcelas da população, tal fato seria ainda mais reforçado pelas iniciativas digitais, que
automaticamente deixariam à margem parcelas da população que já estavam excluídas
de participar das tomadas de decisões (WILHELM, 2001). Apesar de não haver
evidências concretas dessa retroalimentação, que é geralmente retórica, há evidências de
que a internet tenha efeitos apenas moderados na capacidade de mobilizar um maior
número de indivíduos a participar politicamente (cf. SCHLOZMAN, VERBA E
BRADY, 2012), demonstrando que, mesmo ao se considerar meios digitais, as
concentrações de grupos que participam (com maiores SES) não são significativamente
alteradas.
No contexto dos OPs digitais, Best e colegas (2010) entrevistaram vários
gestores públicos e membros de associações geralmente envolvidas em OPs. Dos
entrevistados, 28% alegaram que um dos motivos pelos quais nenhuma fase de OPs
deveria ser online era justamente a exclusão digital. Por sua vez, no relatório do PB Unit
(2009), que foi realizado por diversos gestores e militantes britânicos, eles chegam à
conclusão similar, ainda se destacando como as tecnologias digitais podem empoderar
públicos diferentes dos pretendidos originalmente, isto é, fortalecer os grupos com mais
recursos na sociedade.
Enquanto alguns autores ressaltam como positiva a velocidade com que a
internet permite que certas informações sejam acessadas, reunidas e transmitidas
(DELLI CARPINI, 2000), outros vão ponderar tal característica como nociva. A
comunicação on-line tende a ser rápida, o que, para alguns críticos, pode ser
considerado um problema em termos democráticos.
Como afirma Barber, se queremos uma democracia baseada na deliberação, ela
deve ser lenta e ter um movimento prudente. A democracia não é apenas sobre a tomada
de decisões; ele continua, mas sobre uma tomada de decisões coletiva, que pressupõe a
deliberação. E deliberação significa um movimento lento, quase glacial – e a internet é
rápida. Logo, neste sentido, a internet seria desfavorável para a democracia, porque ela
trata de escolhas rápidas, enquanto a democracia é sobre deliberar e fazer opções
lentamente (BARBER, 2006, p. 7). Alguns estudos empíricos, por exemplo, tenderiam a
mostrar que essa “rapidez” da internet seria usada para os indivíduos falarem o que
quiserem e, assim, mesmo que todos possam falar, poucos indivíduos estariam,
efetivamente, dispostos a ouvir os outros participantes dos debates (DAVIS, 1999;
2005; HUGHES, HILLS, 1998; WILHELM, 2000). Ademais, a rapidez da internet não,
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necessariamente, se converteria em discussões mais dinâmicas, conforme o relato da PB
Unit.
Trocas online, enquanto aparentam ser rápidas, não podem competir com a
dinâmica de um encontro de indivíduos em um espaço físico. Trocas
instantâneas de um extenso número de indivíduos são possíveis [online], mas
arriscando o uso de rápidas vozes no lugar de um argumento detalhado,
[logo] a reação instantânea pode substituir o debate sofisticado e racional
(THE PB UNIT, 2009, p. 9)125.

Por sua vez, sendo uma forma de participação que pode ser estendida no tempo
(assíncrona) e baseada em texto, acredita-se que a internet se trata de um meio frívolo,
incapaz de permitir mais expressões, e emoções ou de realmente engajar os
participantes. Como formas de participação tradicionais são geralmente baseadas em
tradições de esquerda, há um favorecimento de formas de participação que sejam
presenciais e baseadas no engajamento comunitário. Allegretti (2012), ao verificar as
experiências de orçamento participativo, conclui que muitos organizadores consideram
a participação presencial como mais acolhedora (warm) e capaz de transformar os
participantes, enquanto há certo desdém pelo caráter “frio” das tecnologias digitais.
Conforme Buchstein (1997), essa linha de pensamento crítica afirmaria que a
participação on-line não é um substituto satisfatório para a presença, sendo inapropriada
para lidar com questões substanciais, como agenda política e interpretação de
necessidade ou temas de políticas sociais, pois estes dependem de visibilidade,
experiência pessoal e confrontação direta (p. 260). A frase abaixo retirada do relatório
da PB Unit também expressa esse temor:

Através do contato presencial nós aprendemos muito sobre os motivos dos
outros. Ao observar mudanças sutis na expressão, entonação ou linguagem
corporal, podemos intuitivamente gerenciar complexas interações sociais e
rapidamente retirar conclusões de quem podemos confiar e onde está o
interesse comum. (THE PB UNIT, 2009, p. 8, tradução nossa) 126.

Se, notadamente, a e-participação é aprazível por ser mais fácil que a presencial,
aqui a crítica é que e-participação se torna “inferior” por ser fácil “demais”. Como
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No original: “online exchanges, whilst appearing to be rapid, cannot compete with a dynamic meeting
of individuals within a shared physical space. Instantaneous exchange with a large number of people is
possible, but at a risk of using short sound-bites in place of detailed argument. Instantaneous reaction can
replace reasoned and sophisticated debate”.
126
No original: “Through face to face contact we learn many things about each others motives. By
watching subtle changes of expression, intonation or body language we intuitively manage complex
social interaction and can rapidly draw conclusions about who we can trust, and where common interest
may exist”.
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expressado, a literatura de e-participação parece não cobrir adequadamente esta
ponderação, uma vez que tratam, em sua grande maioria, de pilotos e experiências já
desenhadas para serem mistas, havendo poucos casos nos quais programas
participativos presenciais passaram a ser também on-line. Dessa maneira, opta-se por
fazer um paralelo entre esse julgamento e a crítica do Slacktivism127 ou Clicktivism.
Apesar de haver alguma controvérsia sobre a procedência do termo, é
geralmente atribuída a Evgeny Morozov a origem da principal crítica. Em um artigo da
Foreign Policy128, Morozov (2009a) criticou o “bravo novo mundo” do Slacktivism, que
basicamente descreve atividades que fazem bem ao participante, mas que possuem zero
impacto político ou social. Segundo Morozov, trata-se do ativismo ideal para uma
geração preguiçosa, que quer evitar os riscos do ativismo presencial, como a
possibilidade de ser preso, a brutalidade policial e afins. Nesta lógica, como os
participantes não precisam confrontar normas e práticas sociais, essas atividades
serviriam apenas para reconhecimento social e louvor (cf. SKORIC, 2012).
Para além do fato do Slacktivism não ter impacto real, Morozov ainda aponta a
possibilidade de o mesmo substituir ações do ativismo presencial convencional e formas
comprovadas de ativismo, como demonstrações, passeadas e confrontos com a polícia,
entre outros. Como reconhece Christensen, mesmo quando tais críticos reconhecem que
tais formas de atividade on-line são formas de participação política, “elas ainda podem
ser meios menos eficazes para os cidadãos atingirem as metas políticas desejadas. Nesse
sentido, atividades políticas na internet podem ter efeitos perniciosos sobre os níveis de
engajamento político” (2011, sp.).
Em um segundo artigo sobre o tema129, Morozov (2009b) afirma que pequenos
esforços digitais nos fazem sentir importantes, contudo os mesmos possuem zero
impacto social no geral. Ele trabalha com exemplos, como se juntar a grupos no
Facebook ou petições on-line, nos quais as pessoas clicam em “like” ou “sim” sem
pestanejar, mas acreditam que isso seja o fim da ação em vez do início. Ressalta-se,
ainda, como, repetidamente, essas ações têm mais a ver com narcisismo e egoísmo dos
indivíduos, que só querem impressionar os seus pares. Finalmente, o autor, que
127

“Slack”, nesse sentido, quer dizer, literalmente, “preguiçoso”, então Slacktivism poderia ser traduzido
como “ ativismo preguiçoso”.
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http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2009/05/19/the_brave_new_world_of_slacktivism?wp_login_redi
rect=0. Acesso em 29 Nov. 2013.
129
http://neteffect.foreignpolicy.com/posts/2009/09/05/from_slacktivism_to_activism. Acesso em 29 Nov.
2013.
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argumenta sobre formas de transformar o Slacktivism em Activism, enfatiza o esforço
necessário para tanto. Tanto que suas duas primeiras “dicas” para tanto são: “Primeiro,
torne difícil pra seus apoiadores se tornarem um slacktivista: não dê às pessoas seus
troféus de identidade até que elas tenham provado seu valor” e “segundo, crie tarefas
distintas, diversas e não triviais; seus apoiadores podem fazer mais que apenas clicar no
botão ‘mandar para todos’ o dia todo. Uma vez que a maior parte de campanhas de
ativismo digitais sofrem do problema de difusão de responsabilidade, torne impossível
para seus apoiadores sumirem nas multidões e pegarem ‘carona’ [free ride]130 no
trabalho de outras pessoas (MOROZOV, 2009b, sp., ênfase nossa). Ou seja, há certa
lógica Calvinista de que a participação é difícil, mas compensativa.
Em tais críticas ao Slacktivism, cremos haver um princípio bastante similar às
críticas de fases, ferramentas e iniciativas em projetos de e-participação, que é a
suposição de que a participação presencial é per se superior. Como definido por
Christensen (2011), o ativismo tradicional frequentemente envolve o investimento de
tempo e riscos pessoais, além de ser caracterizado por fortes laços entre os ativistas
(ênfase nossa). Aqui, outro ponto importante dessas críticas merece destaque: não é
apenas que o digital seja mais frívolo ou fácil, porém, o presencial também é vital.
Como já criticou Gomes (2007), há uma visão basista, na qual tudo que advém
da sociedade seria, por natureza, melhor. Nesta visão, a participação presencial é vital
ao processo, pois o processo participativo é importante em si. “A participação em seu
sentido pleno pressupõe intensidade. Sua recompensa é a atividade em si, ele tem
sentimentos intensos em relação à política” (SARTORI, 1994, p. 167). Há alguns
pontos distintos de entrada, como a crença comunitarista no engajamento cívico e na
formação de relações de confiança entre os integrantes das comunidades; a
possibilidade de os presentes entrarem em processos de troca pública de razões segundo
regras democráticas ou, ainda, na capacidade da participação servir como meio de
aprendizado para seus participantes; mas todas são tradicionalmente baseadas na (ou
pensadas para) presença física de seus participantes. Como critica Sartori, a participação
só é válida se for intensa e, por sua vez, ela só será intensa se for presencial. Nesta linha,
há pouca esperança de que capital social, deliberação ou participação possam acontecer
em meios digitais.
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Novamente, há uma referência a teoria da escolha racional. Olson (1965), em especial tratou muito
sobre os “free-riders”, ou seja, os indivíduos que desejam apenas pegar carona no esforço cognitivo de
outros cidadãos.
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Ademais, se a participação em meios digitais é mais rápida, simples, acessível e
cômoda, desafiando limites espaciais e temporais, há diversos defensores do uso das
novas tecnologias para formas mais diretas de democracia (Cf. BARNET, 97;
PÄIVÄRINTA, SÆBØ,2006; REEDY, WELLS, 2009; STREET, 1997; VAN DIJK,
2000). Por outro lado, outros estudiosos e pensadores temem exatamente isso,
especialmente pelo excessivo individualismo permitido pelos meios digitais (Cf.
BUCHSTEIN, 1997; KAKABADSE, KADABADSE, KOUZMIN, 2003; WILHELM,
2000).
As críticas de Sartori (1994) à democracia direta e plebiscitária definem a
questão. Ao tratar de uma possível democracia de referendo, Sartori diz que a mesma é
direta ao dispensar os intermediários, mas também perde as interações diretas. “É, por
assim dizer, uma democracia direta de indivíduos isolados e distintos – não de
participantes que interagem” (p. 157). E complementa esse pensamento ao afirmar que
“o ator no referendo é como o ator eleitor, atua na solidão, por si mesmo, sem uma
participação em debates. Assim, o esclarecimento proporcionado pela discussão crucial
em termos de melhoria das decisões é excluído” (ibidem). Conforme Sartori, essa
democracia de referendo, que seria permitida pelas novas tecnologias, só representaria a
tirania da maioria e se trataria de uma forma de participação pouco intensa.
Barber (1984), por sua vez, era grande defensor do uso de tecnologias para a
criação de uma democracia participativa forte, porém, é claramente contrário ao voto
em casa. Ele acredita que, se o eleitor está fora de halls e assembleias nas quais se
encontra com outros eleitores, tenderá a votar sem pensar no restante dos cidadãos. É
uma visão bastante comunitarista, que fica expressa na afirmação: “A casa de um
homem é seu castelo, o lar de um homem é o bairro; ele pode comer, dormir e rezar no
primeiro, mas deve votar apenas no segundo”131 (p. 290, tradução nossa).
Barber (2006), em outro momento, fala que essa é, inclusive, uma característica
inerente da arquitetura da internet, um meio privado – que é mais sobre cada indivíduo.
A rede aparenta ser um espelho no qual cada um olha e vê suas preferências refletidas.
Cada pessoa no seu próprio espaço, blog e favoritos. Nada disso, continua, seria bom
para a democracia, já que ela não é feita de encontros entre clones, mas de lidar com
estranhos. A democracia requer encarar as diferenças em vez de aproveitar os elementos
em comum. A política, conclui, é sobre a diferença e o problema é que, apesar de a rede
131

No original: “A man’s home is his castle, a citizen’s home is neighborhood; he can eat, sleep, and pray
in the first, but he ought to vote only in the second.”
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ter muitos espaços diferentes, não requer que todos compareçam a estes espaços. Crítica
semelhante é realizada por Habermas (2006), ao afirmar que o despertar de milhões nas
salas de bate-papo ao longo do mundo tende a levar a uma fragmentação das audiências
de massa estabelecidas nacionalmente. Além disso, Habermas afirma que os debates online só podem promover a comunicação política quando grupos de notícia se cristalizam
em torno de pontos focais da imprensa de qualidade, como jornais nacionais e revistas
políticas (p. 423).
As críticas de Barber (2006) e Habermas (2006) são frequentemente acionadas
sobre ambientes on-line e podem ser resumidas como observações à fragmentação e aos
posicionamentos idênticos (like-minded). Grosso modo, a primeira, como já pontuada,
acredita que as relações no ambiente on-line vão levar a uma completa fragmentação da
esfera pública, com milhares de ilhas totalmente separadas de discussão. E, pior, cada
“ilha” será formada por indivíduos com pensamento similar. Aqui, geralmente é
enfatizado o fato de que as tecnologias digitais facilitam aos usuários evitar argumentos
diferentes dos seus e frequentar apenas ambientes (e.g. chats, fóruns ou grupos do
Facebook) com indivíduos que pensam de maneira similar ou idêntica, ou seja, evitar os
dissidentes, o que tenderia a levar à polarização dos discursos (DAVIS, 1999, 2005;
JAEGER, 2006; SUSTEIN, 2001; WILHELM, 2000). Complementarmente está a
crítica mais recente de que algumas corporações ainda usam cookies132 e outros rastros
digitais, assim como artifícios técnicos (logaritmos), para manter os usuários em uma
“bolha fechada” (filter bubble)133, nas quais corporações lhe oferecem apenas elementos
relacionados às suas preferências e desejos, o que também tem reflexo nas suas
pesquisas em buscadores, como o Google e Bing ou em sites de relacionamento, como o
Facebook ou Twitter (HINDMAN, 2009).
A crítica do individualismo é, por sinal, constantemente acionada em discussões
sobre OPs online, uma vez que as versões tradicionais são fortemente baseadas nas
ações coletivas (SPADA, ALLEGRETTI, 2013). Em e-OPs, as escolhas seriam
realizadas individualmente, sem as interações sociais, sem possibilidade de mudança de
opinião, sendo excessivamente baseadas em instrumentos de democracia direta, que
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Arquivos instalados nos computadores, geralmente através do uso de navegadores da web, que
registram informações básicas sobre as preferências do usuário, como sites acessados, buscas por
informação ou produtos (que poderão ser usadas por outras empresas) ou mesmo configurações realizadas
pelo próprio utilizador (e.g. preferências de cor em algum website ou qual buscador será o principal).
133
Para mais sobre a teoria de Filter Bubble, há uma descrição bastante completa do vocábulo na
Wikipédia. http://en.wikipedia.org/wiki/Filter_bubble. Acesso em 30 Nov. 2013.

194

fomentariam apenas um engajamento individualizado e supérfluo dos participantes (cf.
ALLEGRETTI, 2012; THE PB UNIT, 2009).
Todas essas considerações, em maior ou menor medida, acabam sendo
pontuadas por uma crítica deliberacionista. A exclusão digital tenderia a ferir o
princípio da inclusividade nas deliberações, a fragmentação da esfera pública e a
preferência por ambientes like-minded, dificultando o confronto de pontos de vista e
argumentos diversos; a velocidade das relações on-line dificultaria a reflexão adequada
acerca dos argumentos de outros participantes; o caráter frívolo das ferramentas on-line
e sua base em texto não facilitariam as tarefas deliberativas e finalmente, partindo de
uma crítica similar ao do Slacktivism, alguns autores deliberacionista criticam a
possibilidade de uma democracia direta baseada em TICs. A democracia de “apertar
botões” (Push-button democracy) seria unidirecional, baseada em ações isoladas e sem
grande reflexão, o que só levaria a um modo agregativo de democracia, exatamente o
que as teorias de democracia deliberativa menos desejam (SCHLOSBERG, DRYZEK,
2002; JAEGER, 2006; MOSS, COLEMAN, 2013).
Na definição de Gomes:
Muita gente, sobretudo os pouco afeitos ou adaptados ao universo dos sites
de redes sociais e ao consumo de conteúdos on-line, apressa-se em
subestimar esses ambientes. Falam que são ambientes de circulação frívola
de fatos privados e irrelevantes, que a consciência e informação políticas são
rasas e parcas, que a escrita é curta e rápida demais para permitir
profundidade e complexidade, que o seu tempo é melhor aproveitado
quando dedicado a outras fontes de informação e cultura (GOMES,
2013, p. 9).

Nos OPs, esta crítica também é constantemente realizada às fases online. A
crítica de Best e equipe (2010), por exemplo, demonstra que a maior parte dos gestores
e militantes do OP seria contrário a quaisquer fases online. “Uma das reflexões
possíveis é a falta de diálogo e discussão acerca das propostas apresentadas ao OP por
meio digital, uma vez que a impessoalidade da discussão virtual acaba por diminuir o
caráter de democracia deliberativa do OP tradicional” (BEST et al., 2010, p. 120). O
relatório da The PB Unit também ressalta as deliberações de pior qualidade ao se
usarem ferramentas digitais. Abreu (2012) e Sampaio (2011) concluíram que o OP
digital de Belo Horizonte foi um exemplo de uma iniciativa digital essencialmente
plebiscitária e com pouco espaço para a deliberação das questões envolvidas. Neste
sentido, Ferreira conclui:
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A Internet realmente ajuda a ampliar a participação nos processos
deliberativos e decisórios, mas não tem se mostrado capaz de qualificar
significativamente a deliberação pública que entendemos ainda depender
fundamentalmente de arenas deliberativas presenciais (FERREIRA, 2012,
p. 271).

5. 3 Respostas às críticas

No presente trabalho, reconhecemos que algumas críticas são coerentes e devem
ser consideradas na formatação de iniciativas de e-participação. Por outro lado, também
almejamos demonstrar que existem contra argumentos para as principais críticas
levantadas, estas, em nossa opinião, baseadas em premissas equivocadas. Assim, são
apresentadas abaixo algumas respostas que serão importantes para a consideração sobre
orçamentos participativos digitais, no próximo capítulo. O primeiro ponto é geralmente
o mais questionado pelas críticas. Em resumo, ainda há exclusão digital, que se
manifesta de inúmeras formas. Aqui, as definições de Marques (2012) parecem-nos
bastante adequadas. Primeiramente, o autor afirma que a exclusão é um “conceito
móvel”, ou seja, que varia de acordo com as tecnologias disponíveis e com o grau de
literacia dos usuários; segundo, ela depende de fatores contextuais, como a própria
disposição dos usuários, e terceiro, ela não será resolvida apenas com políticas
governamentais. Em especial, os segundo e terceiro pontos são importantes ao debate
pretendido.
No primeiro ponto, Marques (2012) lembra que nem todos os indivíduos que
possuem as condições para ter o acesso (e.g. recursos financeiros, tempo e
conhecimento), o desejam. O mesmo ocorre com as iniciativas de e-participação.
Enquanto que, evidentemente, alguns desses indivíduos que não têm acesso às redes
poderiam desejar participar de certas e-iniciativas, o mesmo é válido para a situação
inversa: pessoas que possuem o acesso, mas não desejam participar. Marques (2012)
ressalta como há uma crítica de que as novas possibilidades e iniciativas promovidas
pelas tecnologias não se reverteram em participação massiva, mas que isso é ignorado
quando se deseja criticar a e-democracia pelo viés da exclusão digital.
Ademais, reconhecer que ações governamentais não são totalmente capazes de
erradicar a exclusão digital é conceber que ela está conectada a diversos fatores
socioeconômicos e também culturais. Dessa maneira, seria pouco eficaz ou mesmo
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pouco lógico que as ações governamentais se concentrassem exclusivamente na
erradicação da exclusão digital, excluindo todas e quaisquer iniciativas de e-democracia.
Seria a mesma lógica de não abrir um canal com a prefeitura para o pedido de serviços
por telefone até que todos os cidadãos tenham acesso a uma linha ou celular. Ora, em
toda e qualquer exclusão ou problema social, as políticas públicas acontecem
simultaneamente. Um governo não pode (ou não deve) parar todos seus assuntos até
“resolver” o problema da educação ou da saúde. Infelizmente, é algo insustentável pelo
número de áreas em que um governo atua e é necessário. Sendo os recursos finitos (e.g.
tempo, orçamento, funcionários etc.), governos precisam tomar decisões e estas
geralmente significam investimentos contínuos e paralelos, em diferentes áreas. A
questão da inclusão digital não poderia ser diferente. “Existem padrões distintos de
acesso, bem como disposições peculiares típicas de cada usuário, fazendo com que nem
política e nem economia consigam dar conta de algumas das dificuldades apontadas
pela literatura” (MARQUES, 2012, p. 12).
Como reconhece Marques (2012), também não podemos descartar todas as
vantagens e os ganhos da e-democracia sob a ótica da exclusão digital. Citando o
exemplo da transparência, o autor lembra que a exclusão digital não significa
necessariamente que a democracia digital não terá efeitos benéficos:

Por um lado, o acesso limitado de uma parcela dos cidadãos às redes
telemáticas deve ser visto com preocupação; por outro lado, há iniciativas
que constrangem instituições e agentes políticos a prestarem contas, a
responderem demandas, a se posicionarem frente à opinião pública. Em
alguma medida, assim, ainda que desigualdades persistam, é preciso
reconhecer que, em determinadas dimensões, os media digitais têm
contribuído de forma relevante para diminuir a incômoda distância entre
representantes e representados (MARQUES, 2012, p. 10-11).

Para além da ideia de que não há sentido em esperar que todos estejam
conectados para realizar testes e projetos com as novas ferramentas, também é possível
questionar a lógica de que iniciativas digitais necessariamente implicam em exclusão.
Obviamente, isso não quer dizer que as políticas públicas de inclusão devam ser
diminuídas ou ignoradas, porém uma coisa é assumir que a e-participação dificulta a
entrada de certos grupos. Outra coisa, bem distinta, é assumir que iniciativas de eparticipação significam automaticamente exclusão.
Em primeiro lugar, há de se considerar as inúmeras situações em que as
iniciativas possam dificultar ou impedir o cidadão de participar de reuniões presenciais.
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Além de recursos diversos necessários à participação (e.g. tempo, transporte) que
podem ser reduzidas por conta das tecnologias digitais, também devem-se considerar as
grandes áreas geográficas (e.g. indivíduos em áreas rurais) ou mesmo os indivíduos com
problemas específicos (e.g. dificuldades de locomoção). Finalmente, não se podem
classificar todas as formas de tecnologia como excludentes. Celulares, por exemplo,
estão amplamente disponíveis mesmo em países em desenvolvimento e têm sido usados
como formas de inclusão em processos participativos diversos, incluindo OPs, como foi
o caso de La Plata, Argentina (PERUZZOTTI, MAGNELLI, PEIXOTO, 2011) e
Ipatinga (OLIVEIRA, VAZ, CARTY, 2004).
De fato, alguns casos de orçamento participativo demonstram empiricamente
que o uso de tecnologias pode vir a promover a inclusão em processos participativos.
Por exemplo, na cidade de Belo Horizonte, durante o orçamento participativo digital de
2008, os três bairros com maior número de votos on-line eram considerados carentes
financeiramente com relação à média da cidade (PEIXOTO 2009, SAMPAIO, 2011).
No mesmo ano, a obra vencedora da votação (apenas uma foi eleita em toda a cidade)
também não se localizava na região com maior acesso a computadores (SAMPAIO,
2011). Da mesma maneira, uma survey realizada com participantes do OP digital do
Estado do Rio Grande do Sul demonstrou, também, certas inversões em relação à
participação presencial, como 1) mais mulheres participavam proporcionalmente on-line
e 2) cerca de 33% dos participantes afirmaram que só participaram pelo processo
possuir uma fase on-line ou, de outra forma, não teriam tomado parte do mesmo134.
As outras críticas estão ligadas às características que são, teoricamente,
intrínsecas aos meios digitais. Voltando nossa atenção a elas, tais críticas irão dizer que
os meios digitais valorizam o isolamento e individualismo dos indivíduos, que levam,
por sua vez, à fragmentação da esfera pública e polarização dos grupos. Além disso, os
meios são excessivamente velozes e frívolos, o que facilita uma participação
excessivamente fácil e “preguiçosa”, mantendo a participação presencial com o status
de mais adequada.
Sobre a fragmentação da esfera pública, novamente existem valores
concorrentes em questão. Enquanto a fragmentação é vista de modo negativo por
determinados deliberacionista, não se podem ignorar seus ganhos em termos de
pluralismo. A fragmentação também pode significar o aumento de vozes políticas, de
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Pesquisa realizada pelo Banco Mundial em 2012, a ser publicada.

198

novos modos de engajamento político e definições da política. Pode-se afirmar que a
esfera pública é estendida, quando os discursos contestadores são igualmente
expandidos, quando há múltiplos e vibrantes espaços para o discurso deliberativo,
quando grupos minoritários podem se unir para serem ouvidos. Neste sentido, não se
pode afirmar que a criação e participação em grupos de mesmo pensamento seja,
necessariamente, negativa, porque em determinadas situações estaremos tratando com
grupos minoritários que podem testar e desenvolver argumentos no grupo para vocalizar
suas posições posteriormente. Podem se tratar de “locais seguros” para o
desenvolvimento de identidades, discursos e práticas, especialmente em situações em
que discursos dominantes silenciem essas vozes minoritárias e excluídas. Logo, as TICs
podem ter um papel significativo ao garantir um local de encontro, conteúdo variado e
personalizado e oportunidades para interação entre tais cidadãos (BENTIVEGNA,
2006; DAHLBERG, 2007; DAHLGREN, 2005; HAMBURGER et al, 2008; MITRA,
2001).
Em segundo lugar, as pesquisas empíricas acerca dos meios digitais dão indícios
de que a situação dos like-minded não é sempre aplicável. Lev-on, Manin (2009) citam
o exemplo dos estudos sobre as seções de comentários em jornais on-line, nas quais
acontecem “acidentes felizes”: indivíduos com pensamentos díspares acabam se
encontrando para discutir seus pontos de vista. Apesar de tais diálogos poderem
alcançar elevados níveis de confronto e ofensa, as pesquisas demonstram como também
apresentam altos níveis de argumentação (SAMPAIO, BARROS, 2012) e uma
disposição maior dos participantes em engajar discursivamente com aqueles de posições
contrárias dos colegas com o mesmo posicionamento (LEV-ON, MANIN, 2009).
Além disso, mesmo que os indivíduos desejem e detenham recursos para tentar
evitar conteúdos desagradáveis, as atuais configurações das redes tendem a dificultar
tais filtros (VAN DIJK, 2012). Por exemplo, um indivíduo mantém diferentes redes de
relacionamento com familiares, amigos, colegas de trabalho, profissionais. Esse
indivíduo não estaria conectado a um colega de trabalho, provavelmente, por conta de
seus ideais políticos, que podem vir a ser opostos entre si, o mesmo valendo para os
familiares. Da mesma maneira, esse indivíduo pode seguir perfis de noticiários,
jornalistas e líderes de opinião. Mesmo que ele tente só adicionar aqueles que estejam
mais próximos dos seus pontos de vista, invariavelmente vai acabar sendo exposto a
conteúdos não desejados. Até porque, atos de compartilhar, retuitar, curtir, marcar como
favorito e afins, podem levar esse conteúdo à página principal de um indivíduo em um
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site de rede social. Na mesma lógica, há conteúdo pago e promovido dentro das redes
sociais que será exibido mesmo que alguém não o deseje (para mais sobre a lógica e
funcionamento de redes sociais digitais, ver KADUSHIN, 2012; VAN DIJK, 2012).
Em determinadas situações, um indivíduo pode estar num grupo por um motivo
específico, como um hobby, e não haverá como ele controlar o surgimento de conversas
políticas, que poderão ganhar tais espaços casuais durante campanhas eleitorais, casos
polêmicos ou eventos políticos de grande atenção, como a descoberta da corrupção
(GRAHAM, 2012; COLEMAN, MOSS, 2012).
Finalmente, usando o ponto observado por Wright (2012), é interessante notar
como há exigências maiores para os meios on-line. Denotam-se todas as implicações
negativas da internet e TICs para a geração de indivíduos mais isolados, que só desejam
estar com pessoas similares e evitar argumentos contrários. Soa estranho como se tais
atitudes se aplicassem exclusivamente a estes meios, como se os cidadãos estivessem
constantemente buscando se engajar em discussões com indivíduos que detenham
outros pontos de vista em grupos, essencialmente, heterogêneos; como se bancas de
revistas já não permitissem aos indivíduos escolher publicações para nichos e
pensamentos cada vez mais particulares a determinados grupos (ANDERSON, 2006);
como se grupos e organizações políticas tradicionais, como partidos e movimentos
sociais, já não fossem a reunião de indivíduos com pensamentos, causas e motivações
similares na vida política135. Ora, se a internet e os meios digitais são criticados
exatamente por não modificarem, estruturalmente, os hábitos dos indivíduos, que
também não sejam criticados pelas possibilidades que oferecem aos indivíduos
buscarem suas opções.
A questão sobre o individualismo é baseada, em si, numa premissa equivocada.
Ela parte do pressuposto de que a internet e as redes digitais estão por si tornando os
cidadãos mais isolados e individualistas, em vez de considerar que os cidadãos estão se
tornando mais individualistas e usando as tecnologias desse modo. Ora, há anos os
cientistas sociais vêm detectando que a modernização das sociedades levaram ao
desenvolvimento humano, como maiores níveis de literacia, educação e perícias
cognitivas. Ao mesmo passo, detectou-se uma importância cada vez menor de certas
instituições, como escola, família, igreja e comunidade na vida dos mais jovens, que
135

Mutz (2006) demonstra fortes indícios de que, como os cidadãos tendem a preferir morar em lugares
com indivíduos similares a ele, tende a preferir evitar conflitos e encontros com pessoas muito distintas.
Por outro lado, ela também evidencia que esses encontros com pessoas com pensamentos diferentes
acontecem numa base regular.
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vêm apresentando cada vez menos interesse em formas tradicionais de política (e.g.
engajamento cívico em comunidades e participação política formal, como o ato de
votar). Da mesma forma, percebe-se um pluralismo cada vez maior de interesses
culturais, estilos de vida, consumo e uso de mídias ao mesmo tempo em que cresceu a
centralidade do consumismo. A isso, sim, se soma a violência urbana, aos múltiplos
lugares que podem ser utilizados para atualização e manutenção da identidade e as
facilidades extras para se comunicar por meio de tecnologias móveis e das TICs. Tudo
isso, em maior ou menor medida, têm contribuído para uma sociedade mais
individualista (ALMOND, VERBA, 1963; VERBA, NIE, 1972; DALHGREN, 2007;
GOMES, 2008; NORRIS, 2010; PAPACHARISSI, 2012; PUTNAM, 2000; VAN
DIJCK, 2012).
Em relação às tecnologias, o que efetivamente temos é um individualismo em
rede ou um networked self, ou seja, um uso das redes sociais on-line com motivações
individualistas, ou ainda, a possibilidade de os indivíduos se conectarem a esferas locais
e remotas com amigos, familiares e conhecidos, com diferentes níveis de laço social. Os
indivíduos passam a se autoapresentar em tais meios on-line, que assumem diferentes
níveis de publicidade e privacidade, porém cientes de que há diversos expectadores para
suas atualizações de status, sendo este um dos vários meios para criação, manutenção e
atualização de identidade para os jovens (FRIEDLAND, HOVE, ROJAS, 2006;
PAPACHARISSI, 2012; VAN DIJCK, 2012).
Apesar de existirem pesquisas que demonstrem indícios de que as redes sociais
podem ter efeitos positivos ou negativos sobre a sociabilidade, cremos que a ideia de
Papacharissi seja mais profícua. Devemos admitir que todas tecnologias de
comunicação não tornam os indivíduos mais ou menos sociais, porém, ao conectá-los,
elas permitem que uma infinidade de situações sociais ocorram. É válida a investigação
de quem elas conectam e como (PAPACHARISSI, 2012, p. 309).
Em relação ao suposto caráter frívolo das interações on-line, Hamburger e
equipe (2008) e Davies, Chandler (2012) evidenciam que boa parte das críticas não é
baseada em pesquisas, mas apenas em impressões. Nessa revisão, entre outras coisas, os
autores demonstram que há pesquisas que apontam: 1) o contexto on-line pode atenuar
distorções (biases) sociais que se manifestam mais em ambientes presenciais e podem
interferir na efetividade do julgamento de um grupo (HAMBURGER et al., 2008;
ROCH, AYMAN, 2005 apud DAVIES, CHANDLER, 2012, p. 118); 2) comunicação
por computadores pode satisfazer seus participantes tanto quanto a presencial em grupos
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não anônimos e com tempo o suficiente para concluir certas tarefas (LI, 2007 apud
DAVIES, CHANDLER, 2012, p. 118); 3) não há evidência empírica consistente de que
a comunicação por computadores seja, necessariamente, menos emocional ou menos
envolvente que a presencial. Ao contrário, algumas pesquisas indicam que comunicação
emocional on-line e off-line são surpreendentemente similares, podendo haver,
inclusive, mais amostras de emoção explícita naquela realizada por computadores
(HAMBURGER et al, 2008; DERKS, FISCHER, BOS, 2008 apud DAVIES,
CHANDLER, 2012, p. 122).
No que tange à deliberação on-line, especificamente, diversos estudos que
compararam deliberação presencial com deliberação on-line não encontraram diferenças
negativas significativas entre esta e aquela. A deliberação online foi considerada mais
satisfatória em alguns casos, o que ainda enfatizaria as vantagens da deliberação on-line
pela comodidade e pelas menores restrições temporais e geográficas (e.g. BAEK et al.,
2011; MIN, 2007; PRICE, 2006).
Outra revisão da literatura aponta indícios de que as discussões on-line podem
ser mais igualitárias que os encontros presenciais, reduzindo a dominação individual e
aumentando as contribuições de participantes de baixo status social, que geram trocas
de ideias mais abertas, produzem mais questões e permitem maior expressão pessoal,
uma vez que contribuem com a criação de ambientes mais confortáveis para os
participantes se expressarem (PRICE, 2006, p. 7). Em relação à deliberação on-line em
específico, o estudo de Tucey (2010) evidenciou que participantes on-line expressaram
uma maior variedade de pontos de vista e demonstraram mais igualdade na participação
que os participantes presenciais, além de terem feito mais referências a experiências
pessoais e terem se sentindo mais satisfeitos com os resultados da deliberação.
Existem algumas razões para um designer de deliberação escolher um fórum online sobre, ou em adição a, um presencial. As razões mais óbvias têm a ver com o custo,
com a conveniência pessoal para os participantes e a oportunidade de envolver mais
pessoas que não podem estar presentes em engajamento cívico deliberativo. Em
contextos em que encontros presenciais criam barreiras para alguns usuários (devido à
timidez ou outras dinâmicas sociais, como preconceito), o diálogo on-line estruturado
pode prover uma experiência democrática e deliberativa superior se as escolhas de
modalidade do designer forem equivalentes às perícias e preferências dos participantes
(DAVIES, CHANDLER, 2012; MIN, 2007; PRICE, 2006).
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Tais críticas, geralmente, consideram que essas características são “intrínsecas”
e imutáveis e se aplicam igualmente a todas as plataformas, iniciativas, aplicativos,
websites e redes dentro do que usualmente chamamos de internet. Ignoram, por
exemplo, que na mesma tecnologia que usamos um chat baseado em textos podemos
passar rapidamente para outro baseado em voz e em vídeo e depois voltar para o texto
escrito. Desconhecem que diversas plataformas são altamente multimidiáticas, logo, o
nível de emoção e frivolidade pode mudar bastante de acordo com as formas de uso de
tais ferramentas (ver seção sobre métodos combinados). E ignoram a possibilidade de se
pensar em métodos combinados.
Da mesma forma, ao se contestar a afirmação de que o Slacktivism seja
exclusivo ao ambiente on-line, alguns autores nos lembram que muitos atos tradicionais
de participação política não requerem grandes esforços dos participantes e nem são
realmente capazes de melhorar as preferências políticas, como é o caso de assinar uma
petição presencial, usar bottons ou camisas de campanhas políticas (CHRISTENSEN,
2011; SKORIC, 2012). Adicionalmente a isso, alguém poderia argumentar que, mesmo
em reuniões presenciais, nem todos os participantes desejam (ou mesmo podem)
participar com falas e nem sempre todos os participantes estão 100% atentos a todo o
tempo. Assim como as deliberações on-line não são perfeitas, o mesmo acontece com as
presenciais, que também têm diferentes níveis de participação e mesmo de exclusão.
Skoric ainda lembra a vantagem que as campanhas geram ao aumentar o
conhecimento público sobre uma questão ou movimento social. O ato de espalhar uma
informação ou torná-la mais acessível costuma ser um primeiro passo para consertar um
problema ou criar uma mudança (SKORIC, 2012). A pesquisa de Vitak e colegas
(2011) também evidencia que essas ações sem tanto esforço (effortlessness) geram
oportunidades para a prática de habilidades cívicas com comprometimento mínimo de
tempo e empenho, o que é mais atrativo para gerações mais jovens.
O problema, neste caso, é considerar que toda participação on-line seja
necessariamente simples, fácil ou pouco demandante ou cativante. Primeiramente, há
inúmeras formas de participação on-line que podem 1) envolver os cidadãos em
discussões profundas a respeito de temas sérios, como é o caso de consultas públicas
on-line (BARROS, GALVÃO, 2013; STEIBEL, 2012); 2) engajar indivíduos e grupos
em torno de causas e campanhas para pressionar o sistema político a determinadas
ações, como é o caso de petições on-line (e.g. WRIGHT, 2012); 3) permitir que os
cidadãos efetivamente opinem sobre políticas públicas e tomem decisões importantes
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sobre o futuro de suas cidades, como é o caso de alguns orçamentos participativos
digitais (BEST et al., 2010; SAMPAIO, PEIXOTO, 2013); dentre outras questões que
não podem ser simplesmente descartadas como pouco influentes ou importantes para a
cidadania.
Em segundo lugar, como discutirei abaixo, existem métodos combinados. Se a
participação on-line não for considerada a melhor (por qualquer razão), isso não a torna
imediatamente imprestável. Métodos combinados, em teoria, podem permitir que
algumas vantagens dessas facilidades da e-participação sejam combinadas a modos
tradicionais. Orçamentos participativos digitais, por exemplo, têm utilizado múltiplos
canais de votação (on-line e presencial) ou mesmo o uso misto de fases on-line e offline em um mesmo processo (PERUZZOTTI, MAGNELLI, PEIXOTO, 2011;
SAMPAIO, PEIXOTO, 2013; SPADA, ALEGRETTI, 2013). Em outro exemplo, a
equipe que coordena os deliberative polls® já fez testes com formas de deliberação online utilizando tecnologia baseada em voz, uma vez que eles acreditam que isso tornaria
tais deliberações mais engajantes e mais próximas da deliberação presencial (LUSKIN,
2006).
E, em terceiro lugar, se por algum motivo os gestores/proponentes desejarem, a
participação on-line pode ser desenhada para se tornar mais complexa e até difícil. Em
termos técnicos, qualquer forma de e-participação pode ser pensada para possuir
inúmeras etapas, inúmeras verificações e mesmo tarefas antes de permitir o envio do
insumo (input) final. Aqui, pensamos em formas de e-voto e de e-petição que só
permitiriam o voto após a participação em fóruns on-line ou mesmo com uma senha que
só poderia ser adquirida em um local físico. Algumas campanhas on-line, por exemplo,
já montaram espécies de jogos, nos quais os participantes com mais ações de
engajamento (e.g. enviar fotos e vídeos a amigos, comentar postagens, conseguir mais
participantes etc.) receberiam prêmios, como jantares ou conhecer a equipe da
campanha136.
Todavia, essa possibilidade nos soa estranha. Parece-nos que o discurso é o
mesmo, porém, altera-se o vetor. A participação política on-line é considerada mais
cômoda ou fácil com relação à presencial. Enquanto boa parte da literatura da internet e
136

Inspirada na campanha de 2008 de Barack Obama, a candidata a presidente do México em 2012,
Josefina Vázques, criou uma espécie de jogo participativo para a mobilização online. Cada atividade
online em prol da campanha valeria pontos neste jogo. Aqueles que alcançassem mais pontos em
determinados períodos receberiam prêmios diversos. Ao fim, aqueles com mais pontos seriam convidados
a assistir a cobertura dos resultados das eleições com a própria candidata. O vídeo abaixo detalha o
sistema. http://www.youtube.com/watch?v=ZQiGX3BM1jA. Acesso em 20 Jan. 2014.
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política saúda esse quesito como um valor, ele é aqui visto como um problema. Ou
ainda, a e-participação é desejável por ser mais fácil para o cidadão comum em tempos
modernos nos quais os indivíduos têm cada vez menos tempo e interesse para participar
e a e-participação é “odiável” por ser fácil demais e não permitir o verdadeiro
engajamento presencial dos cidadãos.
Finalmente, a crítica deliberacionista sobre o caráter excessivamente
plebiscitário e participativo da e-participação é problemática por si. Em alguma medida,
ela posiciona a deliberação como único quesito democrático a ser alcançado durante tais
experiências. Como admitido por certos autores deliberacionistas, não se necessita de
deliberação em todos os momentos do processo político (e.g. GOODIN, 2008;
MANSBRIDGE et al., 2012; MAIA, 2012). Com efeito, a votação aberta a todos os
participantes reforça outros valores democráticos igualmente válidos, como a abertura e
a publicidade do processo. Ela também incrementa a legitimidade do processo, uma vez
que mais indivíduos referendam as decisões tomadas. Ou ainda, “o simples registro de
preferências não precisa ser o rebaixamento da democracia, se permite a oportunidade
para aqueles que já deliberaram ou que se sentem confiantes para ‘ter sua voz’”
(BARNET, 1997, p. 213)137.
Em e-OPs esta crítica é altamente acionada, uma vez que OPs foram pensados
inicialmente para fomentar as relações na comunidade e o engajamento coletivo (cf.
THE PB UNIT, 2009; ALLEGRETTI, 2012; SPADA, ALLEGRETTI, 2013). Nesse
sentido, as pesquisas sobre OPs digitais já evidenciaram que os cidadãos enquanto
indivíduos são os principais beneficiados em alguns OPs digitais, como é o caso de Belo
Horizonte, no qual são os indivíduos e não organizações da sociedade civil a decidir as
obras a serem aprovadas (ABREU, 2012; PEIXOTO, 2009; SAMPAIO, 2012; VAZ,
2008). Porém, ressalta-se que estes autores não veem isso como negativo, mas, sim,
como um ganho. Estas reflexões ressaltam como esta é exatamente uma das vantagens
de OPs presenciais: a possibilidade de o cidadão atomizado influenciar as decisões
políticas sem precisar estar filiado a esta ou àquela associação.
Como Peixoto (2009) e Sampaio (2011) ressaltam, também é plausível supormos
que alguns indivíduos passaram a conhecer o OP através da experiência digital e
poderão, posteriormente, também tomar parte dos OPs presenciais. Finalmente, Abreu
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No original: “The crucial point, then, is that the simple registration of preferences need not be a
debasement of democracy if it provides an opportunity for those who have deliberated or who feel
strongly to ‘have their say’”.

205

(2012), Ferreira (2012) e Vaz (2008) também denotam como as associações da
sociedade civil também não ficam imóveis diante dos e-OPs, mobilizando seus
contingentes e comunidades para aprovação de determinadas obras, o que foi
determinante no processo de 2008 (FERREIRA, 2012; NABUCO et al, 2008).
Defende-se que as principais críticas às formas de participação digital são
ancoradas em três premissas equivocadas. A primeira, como já citada, está ancorada na
suposta separação entre mundo virtual e real. Logo, a participação on-line, nessa lógica,
se daria no mundo digital, virtual, no ciberespaço e pouco teria relação com a
participação presencial. A segunda consiste em acreditar que ou a internet revoluciona
as atividades e mesmo estruturas políticas ou é insignificante em seus impactos
(WRIGHT, 2012).
Segundo Wright (2012), esse enquadramento da revolução (e mesmo o da
normalização) distorce a maneira como os pesquisadores avaliam seus resultados
empíricos, uma vez que há forte carga de expectativas e isso pode levá-los a serem
excessivamente pessimistas em suas análises sobre o impacto da tecnologia na política.
Logo, quaisquer mudanças que estiveram acontecendo irão parecer insignificantes e,
mesmo que mudanças potencialmente revolucionárias estejam ocorrendo, elas tenderão
a ser ignoradas por avaliações excessivamente pontuais. A terceira crítica, diretamente
ligada à primeira, está em estabelecer excessivas demandas para a participação on-line,
geralmente apontando aspectos que também são recorrentes na participação presencial.

5.4 Métodos mistos

Denomino “métodos mistos” quando processos de e-participação fazem usos
simultâneos de técnicas, plataformas, ferramentas ou fases on-line e off-line. Ou seja, de
iniciativas de e-participação que apresentem tanto facetas on-line quanto presenciais.
No geral, isso é mais comum em programas que ou apresentem simultaneamente fases
on-line e presenciais (que podem ocorrer ao mesmo tempo ou em momentos diferentes)
ou que utilizem instrumentos digitais para a complementação da participação presencial
(o inverso pode ser verdadeiro, mas é menos provável). Há, todavia, diferentes
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pensamentos sobre como deve ser feito esse uso, além de diversas questões a serem
consideradas138.
Primeiramente, existe uma visão a defender que a democracia digital e seus
instrumentos têm vantagens e benesses, contudo tais ferramentas e iniciativas de
participação precisam, necessariamente, apresentar um caráter secundário e,
preferencialmente, agregado às formas tradicionais de participação política.

Nessa

visão, Miori e Russo (2011) reconhecem os inúmeros ganhos que as TICs podem trazer
aos processos de orçamento participativo, porém, categorizam que “a dimensão física
do processo é insubstituível por sua riqueza, complexidade e abrangência. A
participação virtual constitui uma dimensão adicional de tal processo, cujo objetivo é
apoiar, incrementar e inovar métodos tradicionais” (MIORI, RUSSO, 2011, p. 45,
tradução nossa)139 e que, ao se fazer uma amálgama entre os dois procedimentos, as
“reuniões físicas irão sempre representar o fórum no qual o plenário terá a palavra final”
(ibidem, p. 46, tradução nossa, ênfase nossa)140.
Nesse sentido, Westholm acredita que a participação pela internet sempre vai ser
um suplemento e um apoio para a participação presencial, nunca uma substituição, uma
vez que o aspecto social do encontro físico não pode ser descartado. Como discutido no
tópico anterior, reina a lógica de que as atividades presenciais são, por si, superiores e
vitais para o sucesso, mesmo quando se pensa em plataformas multicanais. Como
definido pelo autor, “aplicativos eletrônicos, no chamado mundo virtual, precisam ser
‘adaptados’ aos processos e estruturas no mundo real” (WESTHOLM, 2002, p. 245,
tradução nossa)141.
Nessa lógica, Freeman e Quirke (2013) apontam que a e-democracia é um meio e

não um fim para a reforma democrática do Estado. Dessa maneira, formas de eparticipação precisam ser acompanhadas por métodos de participação off-line. Essa
defesa se baseia tanto na ampliação das formas de engajamento cívico quanto no
convencimento de governantes em reconhecer que a participação política on-line não

138

A própria ideia de métodos combinados é uma alegação de uma suposta separação entre real (ou offline) e on-line. Não é nosso objetivo aqui. Apenas denota-se que há diferenças que precisam ser
consideradas em programas participativos que tenham fases presenciais e on-line.
139
No original: The physical dimension of such process is irreplaceable for its richness, complexity and
comprehensiveness. Virtual participation constitutes an added dimension whose aim is to support,
improve and innovate traditional methods.
140
No original: Nevertheless, physical meetings will always represent the fora where the plenum will
have the last word; P. 46
141
No original: the electronic applications in the so-called virtual world need to become “adaptable” to
processes and structures in the real world.
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deve ser separada das atividades cotidianas dos governos. Dessa forma, os autores
defendem que as atividades de e-participação oferecem novos meios para a reforma
democrática.
Práticas de e-democracia, portanto, não deveriam ser pensadas
separadamente dos processos cotidianos do governo, mas como mecanismos
que podem ser usados para alcançar objetivos governamentais. Uso de TICs
para reforma democrática não requer que governos divirjam completamente
de entendimento tradicionais de processos político, mas adaptar a
mentalidade política para reconhecer que novos mecanismos podem apoiar
objetivos tradicionais (FREEMAN, QUIRKE, 2013, p. 39, tradução
nossa)142.

Conforme Belkacem, Koulolias (2013), o inverso também seria verdadeiro. Ao
se desenvolver programas de e-democracia ou e-participação, especialmente entre os
países em desenvolvimento, seria essencial favorecer atividades off-line de campo e
fortes estratégias comunicativas [em outras mídias] para permitir que o maior número
possível de cidadãos participe.
Por sua vez, a avaliação de Freschi, Medaglia, & Nørbjerg, J. (2009) em seis
países europeus, conclui que grande parte das pesquisas demonstra que a e-participação
precisa ser avaliada no mesmo contexto de outras formas de participação e que as novas
mídias (i.e. internet e redes digitais) tendem a suplementar formas tradicionais de
participação e até reforçar padrões já existentes de participação presencial. Logo, a eparticipação funcionaria na forma de complemento aos canais de participação
tradicionais em vez de os substituírem.
Esta visão parece-nos pouco profícua, mas voltará a figurar no momento em que
tratarmos de algumas dificuldades de se pensar os métodos mistos. O presente trabalho
entende que o uso de métodos combinados pode, efetivamente, trazer ganhos
democráticos e até mesmo pragmáticos às iniciativas de e-participação. Isso, porém, não
significa que, necessariamente, os instrumentos digitais somente apresentem valor se
combinados com instâncias presenciais e que precisem ser criados apenas para fomentar
as formas de participação tradicionais.
Ora, como bem nos lembra Wilson Gomes (2011), uma das grandes vantagens
dos novos meios é a de justamente poder desenhar mecanismos mais bem adaptados
para o atual perfil da cidadania. Assim, faz pouco sentido afirmar que a e-participação
142

No original: E-democracy practices therefore should not be thought of as separate to everyday
processes of government but as mechanisms that can be used to achieve governmental aims. Use of ICTs
for democratic reform does not require governments to completely diverge from traditional
understandings of political processes, but to adapt the political mindset in order to recognise that new
mechanisms can support traditional objectives.
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precisa estar atrelada à presencial para fazer sentido. Acredita-se mais na ideia de um
sistema participativo que seja multicanal. Ou seja, um sistema que possua múltiplas
entradas e oportunidades de participação e adaptadas aos diferentes perfis de
participantes, considerando suas disposições (e.g. tempo, esforço) em tomar parte de
tais instâncias, apresentando, dessa maneira, fases on-line e off-line que se
complementam ao longo do processo. Trata-se de entender que nem todos os cidadãos
desejam participar o tempo todo em todas as questões (cf. NICO, 2012; PATEMAN,
1994) e que não necessariamente a participação precisa funcionar como forma de
conversão do cidadão comum ao cidadão total, como critica Bobbio (1997).
Destarte, defende-se que há uma segunda visão a respeito de tais métodos
combinados. Apesar de o foco estar, no geral, nos instrumentos e opções on-line (uma
vez que a literatura que lida com isso é geralmente a de e-democracia e de eparticipação), não há gradações normativas acerca da importância de cada meio. Em
verdade, esta linha está mais interessada em verificar ganhos e dificuldades advindos do
uso de tais métodos mistos. Uma boa parcela da literatura recente sobre e-participação
defende que o uso de métodos combinados tende a gerar programas mais bem sucedidos
(MACINTOSH, WHYTE, 2008; FRESCHI, MEDAGLIA, NØRBJERG, 2009). Há
uma fé de que tais métodos mistos tenderão a aplicar o melhor dos “dois mundos” ou,
ao menos, normativamente lidar com certos problemas, geralmente vinculados ao online, como a exclusão digital. O estudo de Aström, Grönlund, (2012), baseado na
avaliação de outras pesquisas de e-consulta na Europa e nos Estados Unidos, demonstra
que existe correlação entre o combinado de instâncias on-line e presencial com o
volume da participação, o engajamento de mais cidadãos, a aceitação do programa e a
capacidade de este afetar os resultados da política pública.
Graham Smith (2009) cita os exemplos dos 21st Century Town Meetings
britânico e nova-iorquino, encontros criados para discutir temas contemporâneos para a
orientação de determinadas políticas públicas. Entre outras possibilidades, o autor
ressalta como as TICs foram utilizadas para alcançar e engajar determinados grupos
(geralmente aqueles que menos participam de tais tipos de eventos), como
possibilitaram o acesso fácil a minutas e relatórios sobre as reuniões, do uso de fóruns
on-line para a discussão de temas relevantes entre as reuniões presenciais e até mesmo a
combinação de deliberações presenciais com decisões coletivas de larga escala
utilizando TICs.
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Há alguns exemplos positivos dos usos mistos de ferramentas em relação a
orçamentos participativos digitais, especialmente no Brasil. Um exemplo é o OP
Interativo de Ipatinga, Minas Gerais. Segundo Faria e Prado (2003), no ano de 2001, a
internet passou a ser utilizada para a indicação das prioridades a serem votadas no OP,
ou seja, a prioridade indicada pela internet seria votada no processo presencial. O site
reforçava a importância de se comparecer às assembleias para defender suas propostas,
mas as sugestões on-line eram avaliadas da mesma forma que aquelas sugeridas nas
assembleias. Segundo Faria e Prado (2003), a incorporação da internet permitiu o
crescimento do número de indicações de prioridades em 44,6% em 2001, 166% em
2002 e 125% em 2003. A indicação de prioridades on-line passou, em 2003, a ser o
principal meio utilizado pelos cidadãos: das mais de 4.300 sugestões, 96% foram
enviadas via internet (em 2002 , estas corresponderam a 70% do total de indicações e
17%, em 2001).
Outro exemplo que tem recebido atenção é do Orçamento Participativo do
Recife, Pernambuco, também no Brasil. Na primeira etapa, são escolhidas, através de
assembleias presenciais do OP, as dez ações prioritárias a serem realizadas na cidade.
Na segunda etapa, essas prioridades são levadas ao grande público, que irá eleger as
mais importantes. A partir de 2007, tal eleição pode ser realizada tanto por urnas
eletrônicas disponibilizadas pela prefeitura em diversos pontos-chave da cidade, como
estações de ônibus, metrô, praças e escolas, quanto pela internet. De 2007 a 2011, o
número de participantes nas assembleias presenciais variou dentro da normalidade (5070 mil participantes), contudo, o número total de envolvidos aumentou de 64 mil
pessoas em 2007 para 130 mil em 2011, sendo quase 59 mil participações pela internet
e em torno de 23 mil pelas urnas eletrônicas143 (BEST et al., 2010; FERREIRA, 2012;
SAMPAIO, ROBALLO, 2010; SAMPAIO, PEIXOTO, 2013).
Para além desses exemplos, já houve testes de ferramentas digitais que, ou
buscavam replicar formas criadas de participação e deliberação presencial no ambiente
on-line, ou procuravam complementá-las, alcançando moderados graus de sucesso
(BENNETT, 2007; CAVALIER, KIM, ZAISS, 2009; DAVIES et al., 2009; MIORI,
RUSSO, 2011).

143

Uso participações em vez de participantes, uma vez que um participante pode estar em uma assembleia
presencial e posteriormente votar on-line. É válido notar, entretanto, que o e-voto ou é feito pela urna
eletrônica ou pela internet, mas não em ambos (FERREIRA, 2012).
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Todavia, como se deseja destacar, o uso de métodos combinados com fases online e presencial pode não ser tão simples como o sugerido pela literatura de eparticipação. Como Robert Goodspeed (2010) já evidenciou no caso de planejamento
participativo em Austin, Texas, etapas on-line e off-line de um mesmo processo
precisam ser pensadas de forma complementar e, ainda assim, entrar em conflito.
Da mesma forma, se a introdução da internet no OP de Recife levou claramente
a um maior número de incluídos no processo por um lado, por outro ele gerou conflitos
entre os participantes tradicionais. Conforme a pesquisa de Ferreira, diversos líderes
comunitários não aprovaram a inclusão da internet no OP local, pois ela envolveria
tanto a classe média (que, em teoria, não necessitaria tanto dos recursos provenientes do
OP) quanto enfraqueceria os benefícios da participação presencial (uma vez que OPs
são fortemente baseados em mobilização e engajamento presencial). Ao se realizar tal
amálgama, a “facilidade” extra das etapas digitais podem se tornar problemáticas por
serem consideradas “inferiores” às presenciais, que demandam mais tempo e esforço
dos participantes (FERREIRA, 2012).
Em outro exemplo relacionado aos OPs digitais brasileiros, o orçamento
participativo de Porto Alegre passou a aceitar o envio de sugestões de obras pela
internet em 2001. As colaborações on-line eram avaliadas por técnicos da prefeitura e
reenviadas aos cidadãos com as adaptações, se necessário. No caso de aprovação da
demanda, as sugestões enviadas pela internet eram inseridas e avaliadas nas assembleias
do OP presencial. O cidadão – através da internet – era constantemente informado sobre
estas fases do processo, como o envio da demanda para as assembleias regionais e as
datas de realização destas. O objetivo, portanto, não era substituir o processo presencial,
mas, sim, reforçá-lo (PESSI, 2003). Depois de ter sua demanda incluída pela internet, o
cidadão precisava comparecer às assembleias regionais para defender sua proposta, ou
ela acabaria tendo poucas chances de ir adiante. Todavia, grande parte das demandas
digitais não se enquadrava no tipo de obras realizadas pelo OP ou, ainda, no padrão
exigido pela prefeitura; assim, mais de 70% das sugestões nunca chegou às assembleias
regionais (PORRAS, 2004).
Desta forma, grande parte das indicações realizadas pela internet foi devolvida
ao usuário para revisão e acabaram não sendo enviadas novamente. Para Pessi (2003) e
Porras (2004), este foi um fator fundamental para a queda no número de envio de
demandas. O número de sugestões foi de 600 em 2001, caiu para 193 em 2002 e depois
para 100 em 2003. “Estes números são o maior reflexo da falta de motivação que os
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internautas encontraram em participar ao perceberem a baixa ou nula incidência que sua
participação poderia chegar a ter no processo decisório” (PORRAS, 2004, tradução
nossa).
Aparentemente, existem duas “saídas” para as dificuldades causadas pelo uso de
métodos combinados. Em primeiro lugar, alguns estudiosos (ALLEGRETTI, 2012;
MIORI, RUSSO, 2011) defendem o encadeamento das etapas de forma que os próprios
participantes ajudem na seleção de propostas. Allegretti (2012) cita, por exemplo, a
possibilidade de propostas para um orçamento participativo ser enviadas on-line e offline, mas que haja um segundo momento (somente presencial) no qual as propostas são
tratadas e filtradas. Apenas após esta segunda etapa, elas deveriam seguir o
procedimento normal do orçamento participativo em questão.
Outros autores (BEST et al., 2010; PEIXOTO, 2009; SAMPAIO, PEIXOTO,
2013) já optam pela ideia da participação por múltiplos canais, ou seja, que os processos
participativos sejam pensados com inúmeras formas de os cidadãos intervirem nas
políticas públicas, seja enviando suas sugestões, reclamações e opiniões, seja votando,
discutindo ou ajudando na tomada de decisão. Em outras palavras, múltiplas
plataformas para as entradas de insumos dos cidadãos através da participação presencial
e do uso de TICs. Aqui, também geralmente se pensa em possibilidades pouco
abordadas pela literatura de e-participação, como o uso de celulares e tecnologias
“antigas”, como o SMS.
Não obstante, Allegretti (2012) pondera que um dos principais problemas de tais
processos mistos é a redundância das etapas digital e presencial. Conforme as reflexões
do autor, os organizadores precisam apresentar uma atenção extra para que as mesmas
contribuições dos cidadãos não sejam enviadas por diferentes canais, o que apenas
tornaria o trabalho dos administradores mais longo e complexo. Por exemplo, se o
processo permite o envio de propostas on-line e off-line, é preciso evitar a duplicação de
propostas idênticas. Isso, por sua vez, impacta em maior número de demandas e mais
tempo de trabalho por partes dos gestores. Ou seja, torna-se mais fácil para os cidadãos
se envolverem no processo, porém, mais complexo para os gestores o administrarem
(MARQUES, 2010).
Há, assim, uma duplicação de recursos e de esforços, além de uma sobreposição
negativa das etapas on-line e off-line. Ademais, como aparentemente foi o caso no
exemplo de Ipatinga (Minas Gerais), isso pode gerar dilemas sobre a “excessiva”
facilidade no envio de sugestões on-line, o que pode gerar um desequilíbrio no interior
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do processo. Ainda conforme Allegretti (2012), o uso de sistemas combinados tem
resultado em um uso “secundário” ou “subordinado” das novas tecnologias em
processos de orçamento participativo, que, assim, não aproveitam os diferentes
potenciais das novas tecnologias para incrementar seus programas. Assim, ele conclui
que ainda há pouca dedicação, no geral, para a criação de sistemas digitais realmente
capazes de incrementar a participação e a deliberação on-line em OPs.
Por um lado, a visão sobre potenciais das TICs é pouco útil nessa discussão e o
fato de um uso “subordinado” não é, fundamentalmente, negativo ou problemático. As
TICs não precisam deter valor por si. Se elas são subordinadas, mas importantes para
alcançar o objetivo democrático de iniciativas e-OPs e e-participação, elas estarão
cumprindo a sua função. Por outro lado, Allegretti (2012) está certo em apontar o uso
ainda tímido e conservador de tais tecnologias em e-OPs. Como as ferramentas de eparticipação tendem a ser um fruto das concepções políticas por trás de seus desenhos,
isso tende a significar que tais instrumentos são considerados “frios” ou “menos
significativos” pelos próprios criadores de tais iniciativas. Em outras palavras, se o
designer de um programa altamente baseado em engajamento presencial, como os OPs,
considera que tais ferramentas são menos “válidas” ou “transformadoras”, isso tende a
significar que o desenho da ferramenta refletirá isso, assim como seu papel dentro do
processo.
Ao longo desta seção reconheceu-se que há diferenças importantes entre a
participação presencial e on-line, sendo que esta pode incorrer em perdas de
especificidades para o processo comunicativo. Contudo, a teórica “superioridade” do
processo presencial é retórica. Como já enfatizado por alguns autores (GOMES,
SUSHA, GRÖNLUND, 2012), há diferentes perfis de participantes, que possuem
diferentes níveis de conhecimento político ou mesmo interesse nos projetos
participativos. Para determinados perfis, a participação on-line não será menos
importante, atraente ou “inferior” em qualquer quesito. Para certos cidadãos, a
participação on-line será a única realmente que o interessará e que o fará participar do
processo. Para muitos, como já se destacou antes, a própria separação entre virtual e real
não existe. Se retirarmos a premissa de que a internet precisa revolucionar o processo e
que apenas a participação política presencial é capaz de transformar os participantes,
então se pode admitir que a e-participação pode oferecer canais bem formatados e
atrativos para determinados cidadãos que não teriam o tempo ou a disposição de
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participar de outras formas. Logo, tais canais on-line podem ter papeis fundamentais
dentro de um processo misto.
Dito de outra maneira, se deslocarmos a importância dos processos
participativos de sua capacidade educativa e transformadora e dos vários benefícios da
deliberação presencial para a abertura de processos participativos para todos os
concernidos, para a igualdade política e para a publicidade, então a e-participação passa
não somente a ser aceita, mas, também, será vista como um importante adicional.
Aceita-se, portanto, que a internet não é capaz de equilibrar os diferentes públicos
participantes de tais oportunidades (SCHLOZMAN, VERBA, BRADY, 2012) e que a
exclusão digital ainda é uma temática que precisa ser considerada (HINDMAN, 2009),
contudo rejeita-se a ideia de que a e-participação, necessariamente, exclui cidadãos dos
processos participativos. Se não houver um objetivo específico de participação ou
deliberação “perfeita”, regrada e artificial, como acontece em minipúblicos, nos quais se
controlam todas as variáveis para se tentar alcançar resultados supostamente melhores,
mas que reduz o número de envolvidos ao mínimo, o uso da internet em processos
públicos e abertos aparenta ser a opção mais igualitária e democrática.
As dificuldades, como acima apontadas, existem, porém o uso misto ainda soa
como o mais adequado para os diferentes perfis existentes. Se determinados grupos não
têm acesso à internet, projetos participativos presenciais seriam uma escolha adequada.
Para aqueles que têm acesso às TICs, a opção de participar on-line seria acrescentada à
participação presencial. Em outras palavras, o fato de haver projetos de e-participação
não impacta necessariamente em menor participação presencial, até porque, como
estamos constantemente enfatizando, a separação entre on-line e presencial não existe
para uma grande gama de cidadãos.
Além disso, se o objetivo é envolver mais cidadãos, a e-participação não deveria
ser condenada por ser uma opção à sua versão presencial. Ótimo que alguns desejem
participar presencialmente com todos os supostos benefícios desse método e melhor que
haja a e-participação para outros perfis de participantes, especialmente se estes não
participariam presencialmente de qualquer forma. Nesse sentido, alguns autores
(MEIJER,

BURGER,

EBBERS,

2009;

MIORI,

RUSSO,

2011;

SPADA,

ALLEGRETTI, 2013) já denotaram como o uso das TICs em conjunto de processos
presenciais podem torná-los mais públicos e transparentes.
No nível mais simples, temos a publicação de agendas, minutas e informações
diversas sobre os processos presenciais para os cidadãos que não estiveram ali presentes
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(por opção ou não). Em um nível maior de publicidade, pode-se pensar em reuniões
presenciais que são transmitidas ao vivo pela rede, e mesmo gravadas e tornadas
disponíveis on-line, assim como a publicação das decisões tomadas pelos participantes
presenciais em cada etapa do processo, assim como interações com agentes políticos
presentes. Ou seja, argumento aqui que mesmo projetos participativos presenciais
abertos ao público podem dificultar a participação e, especialmente, o acompanhamento
de suas etapas por cidadãos interessados. Por exemplo, se um cidadão se aproximar no
meio de um processo de orçamento participativo, ele tenderá a ter dificuldade para
entender as diferentes decisões tomadas anteriormente e os modos pelos quais ainda
poderá participar. A utilização das TICs pode dar mais transparência e conteúdo
qualificado para aqueles que não estiveram presentes em todas as etapas do processo.
Dessa forma, há um desacordo com Allegretti (2012) e sua crítica sobre a
redundância. Por um lado, há, claro, a questão da eficiência de projetos participativos,
que não podem ser vistos como excessivamente caros e difíceis de serem mantidos
pelos poderes políticos formais, que poderão desmantelá-los (SMITH, 2009; WEP.DEP,
2007; MACINTOSH, WHYTE, 2008). Por outro lado, a eficiência não deve ser o
quesito mais importante em tais processos que envolvam ganhos democráticos
(COLEMAN, 2008; GOMES, 2011; HARRINSON et al., 2012).
Como reconhecem Mansbridge e colegas (2012) ao tratar do sistema
deliberativo, a redundância é parte importante de um sistema. Por mais que diferentes
partes de um sistema possuam diferentes tarefas que devem ser complementares entre si
para a entrega do objetivo do sistema, seria errado pensar que apenas uma parte realiza
essa função. Eles citam o exemplo da legitimidade e das tomadas de decisões que não
precisam ser concentradas em um único fórum ou instituição, mas que estão distribuídos
entre diferentes componentes nos diversos casos. Assim, é importante que diferentes
instâncias realizem a mesma função de modo redundante, como eles explicam.
Nós esperamos que um sistema deliberativo altamente funcional seja
redundante ou potencialmente redundante na interação, de modo que, se uma
parte falhar em cumprir sua função, outra possa preenchê-la e evoluir ao
longo do tempo para preenchê-la. Tal sistema irá incluir pesos e contrapesos
[checks and balances] de inúmeras formas de modo que o excesso em uma
parte seja checado pela ativação de outras partes do sistema (MANSBRIDGE
et al., 2012, p. 5, tradução nossa)144.
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No original: We expect that a highly functional deliberative system will be redundant or potentially
redundant in interaction, so that when one part fails to play an important role another can fill in or evolve
over time to fill in. Such a system will include checks and balances of various forms so that excess in one
part are checked by the activation of other parts of the system.
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Em outras palavras, a redundância vista como negativa por Allegretti (2012)
pode ser o sinal de um sistema que tem medidas de segurança ou backup para certas
partes, que considera importante. Permitir que ambos realizem exatamente a mesma
função é, inclusive, uma maneira de valorizar igualmente os participantes que prefiram
a participação on-line.
A crítica de Allegretti continua importante ao considerarmos o realismo político.
Em termos pragmáticos, há casos que o próprio contexto pode justificar o equilíbrio
entre as etapas e mesmo o uso de uma etapa que seja mais importante, especialmente
considerando os objetivos da proposta participativa em questão. Em alguns casos, o uso
do on-line pode tornar o processo excessivamente lento ou caro, como alertou
Allegretti, enquanto, em outros exemplos, os participantes usuais podem se sentir
duvidosos sobre a entrada repentina de novos meios de participação (i.e. e-participação)
e novos participantes, como foi o caso de Recife (FERREIRA, 2012).
Além disso, deve-se lidar com o fato de que um sistema participativo pode sofrer
como um todo se determinada etapa atingir excessivo sucesso ou tremendo fracasso.
Também, há indicações que nas plataformas multicanais, os participantes tendem a
escolher participar apenas da plataforma que julgam mais atrativa para seus objetivos
(SPADA, ALLEGRETTI, 2013)145.
Dito de outra forma, questões contextuais somadas aos objetivos das iniciativas
de participação podem justificar o uso de etapas presenciais como mais importantes que
etapas on-line (ou vice-versa). Não obstante, tais justificativas não deveriam se apoiar
em teóricas superioridades intrínsecas de um modo sobre o outro. Finalmente, em cada
caso é preciso se avaliar os verdadeiros motivos da resistência da utilização das TICs.
Por exemplo, se os participantes usuais resistem à entrada de novos participantes online, seus motivos são realmente justos? Ou apenas se teme a perda de algum poder?
Em alguns casos, podemos estar simplesmente falando de grupos ou organizações que
já dominam alguns processos participativos para aprovar suas próprias agendas (e.g. já
possuem um número mínimo de participantes engajados a irem a tais reuniões e
apoiarem seus projetos) e apenas temem a perda dessa capacidade com a entrada não
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A pesquisa de Mitozo, Marques (2013) também evidenciou que ainda o uso de múltiplos canais não
implica, necessariamente, uso de todos. Em determinas situações, o sucesso de uma ferramenta digital
implica no fracasso de outra.
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apenas de novos participantes, mas de cidadãos individuais e não envolvidos em tais
associações e movimentos146.

146

Por outro lado, se o processo participativo é fortemente baseado em processos de justiça social, como é
o caso de OPs, a entrada de novos participantes precisa ser bem considerada ao se optar por métodos
mistos.
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PARTE 3: e-ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A terceira e derradeira parte desta tese busca adentrar o caso dos e-orçamentos
participativos. O sexto capítulo se dedica a analisar o orçamento participativo
tradicional. Com tal intenção, a primeira seção apresenta um breve resumo do histórico
de sua criação no Brasil. A segunda seção se detém nas definições em torno do OP,
assim como a apresentação dos principais ganhos apontados pela literatura e algumas
das críticas recorrentes. Por último, para efeitos comparativos, apresentamos uma
revisão dos estudos que se preocuparam com a difusão dos orçamentos participativos
pelo Brasil e, em seguida, por todos os continentes, destacando as principais
características desta difusão.
Em seguida, o sétimo capítulo inicia a pesquisa em si. A primeira parte do
capítulo busca apresentar tanto as técnicas principais usadas para a prospecção dos
casos de e-OPs pelo mundo quanto os códigos utilizados para classificar cada
ocorrência. A segunda parte dispõe detalhadamente os resultados encontrados pela
pesquisa em cada código apresentado anteriormente.
O oitavo e último capítulo se apresenta como uma discussão dos resultados
encontrados. Particularmente, o objetivo é conectar os resultados a cada campo que
serviu de base para esta pesquisa. Desta forma, a primeira seção busca entender como os
e-OPs estão relacionados aos orçamentos participativos tradicionais e objetivam
enfrentar as críticas que os OPs digitais geralmente recebem por promotores daqueles
apenas presenciais. A segunda seção busca, essencialmente, encaixar os e-OPs dentro
das atividades de e-participação e tratar sobre questões da participação on-line x offline. Por fim, a terceira parte busca ampliar os resultados para o campo da edemocracia. Neste ponto, tenta-se refletir sobre a capacidade dos e-OPs a incrementar
valores democráticos de forma substantiva ou não.
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CAPÍTULO 6: ORÇAMENTOS PARTICIPATIVOS
6.1. Histórico da criação do OP no Brasil

O contexto sociopolítico e econômico para a implementação e o devido
funcionamento de um OP é variado e não há um consenso, na própria literatura, sobre as
características intrínsecas de seu sucesso (SOUZA, 2001). Seguimos o ponto de vista de
Celina Souza (Idem), que apresenta três contextos principais para a criação e o sucesso
do OP: 1) experiências de participação popular na década de 70 e 80; 2) aumento da
receita dos municípios após a constituição de 1988; e 3) a expansão de prefeituras
comandadas por partidos de esquerda, em especial o Partido dos Trabalhadores (PT).
Ao considerarmos o primeiro quesito, devemos promover um breve resgate
histórico ao período da ditadura militar. A década de 70, no Brasil, foi caracterizada por
grande centralização e repressão por parte do Estado, marcado pelos governos militares
de Médici (1969-1974) e Geisel (1974-1979). O processo de industrialização e
urbanização brasileiro provocou uma emergência de novos atores sociais – movimentos
populares e trabalhistas – que lutaram pelo restabelecimento dos direitos políticos e pela
conquista de novos direitos sociais. Movimentos sociais, especialmente ligados à igreja
católica, defendiam a descentralização política, de modo a aproximar as decisões da
população.
No período entre 1978 e 1985, houve um enorme crescimento de associações
voluntárias, à medida que o governo militar se retirava do poder. O número de
associações comunitárias saltou de 71 para 534 em Belo Horizonte, em São Paulo e no
Rio de Janeiro. E mais de 90% das associações de bairro foram criadas após 1970
(WAMPLER e AVRITZER, 2004).
Enquanto se acentuava a crise da ditadura militar, crescia o desejo da sociedade
por formas mais democráticas para o país e também a pressão popular, tendo a
campanha das “Diretas Já” como um grande exemplo. Apesar do fracasso do
movimento – uma vez que o presidente foi eleito indiretamente – já era o fim do
governo militar com a posse de José Sarney, primeiro presidente civil da nova era
democrática. Em 1987, foi convocada a “Constituinte” com o objetivo de elaborar uma
nova constituição para o país.
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Centenas de grupos de interesse se uniram durante a elaboração da constituição e
coletaram meio milhão de assinaturas para demandar a criação de mecanismos
participativos. Tal reivindicação foi baseada na crença de que, ao abrir espaço para os
cidadãos participarem, o processo de tomada de decisões seria mais transparente e
accountable; logo, as políticas sociais refletiriam melhor as necessidades dos cidadãos
(COELHO, POZZONI, MONTOYA, 2005, p. 174).
A própria proposta para acatar princípios participativos foi encaminhada por três
emendas populares. Além disso, os cidadãos participaram da constituinte por meio de
sugestões e audiências públicas (VITALE, 2004). Souza

(2001)

também

destaca

algumas tentativas de programas participativos nas décadas de 70 e 80 implementados
pelo partido de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).
O segundo fator apresentado por Souza (Ibidem) é a maior arrecadação dos
municípios. Nesse quesito, a Constituição de 1988 teve importância fundamental. Entre
os compromissos da Constituição estava o objetivo de restaurar a federação, de
descentralizar o governo. A democracia deveria ser consolidada pelo empoderamento
(empowerment) de comunidades locais no processo decisório sobre políticas públicas
(FARIA, 1996; SOUZA, 2005). Os municípios foram elevados ao nível de ente
federativo, ganhando autonomia política, administrativa e financeira, expressa pela
determinação da elaboração de suas próprias leis orgânicas, correspondentes a uma
constituição municipal (VITALE, 2004).
Posteriormente, a recém-adquirida autonomia política e administrativa permitiu a
diversos municípios aumentarem suas arrecadações através de reformas fiscais. Entre
1989 e 1994, Porto Alegre passou da 10ª para a 5ª posição na arrecadação do país. Em
Belo Horizonte, a mudança foi ainda mais surpreendente, pois a cidade saltou da 22ª
posição para a 4ª, no mesmo período (SOUZA, 2001). A autora afirma que o volume de
recursos próprios dos municípios elevou-se em aproximadamente 197% entre 1988 e
1998 (Idem, 2005, p. 110). Marquetti e Campos (2008) afirmam que a capacidade
financeira dos municípios é vital para se fomentar a existência de instituições
participativas, pois permite a realização daqueles projetos que, em sua elaboração,
contaram com a participação popular. As reformas financeiras do início dos anos 90,
segundo os autores, permitiram um aumento dos gastos sociais.
O terceiro quesito de Souza (2001) para o nascimento do OP foi o crescimento de
partidos de esquerda no Brasil durante e logo após a redemocratização, em especial o
PT. Em 1988, eram 32 prefeituras comandadas pelo partido, número que aumentou para
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53, em 1992; 115, em 1996 e 187, no ano 2000. O PT teve grande eminência no período
da redemocratização e foi um dos maiores apoiadores dos movimentos das “Diretas Já”.
Um evento que caracterizou o perfil democrático do PT foi sua abstenção na votação
indireta para o presidente Tancredo Neves.
Logo, algumas das bandeiras defendidas pelo partido nesse crescimento político
foram justamente a democratização e a maior participação popular, o que levou a um
incremento de experiências como o OP (Ibidem, p. 87). “Ao longo dos anos 1990, o OP
tornou-se uma bandeira do PT e do ‘jeito petista de governar’” (MARQUETTI e
CAMPOS, 2008, p. 18).
Wampler e Avritzer (2004) destacam a aliança com partidos de esquerda como
fundamentais para a criação de novas práticas participativas. Tais partidos deveriam
estabelecer o apoio necessário para a inovação institucional. Em outras palavras, a
literatura de OP muitas vezes trata da vontade política por parte dos representantes, que
foi necessária para implementar o OP. A constituição de 1988 oferecia as condições
necessárias

para

programas similares,

mas

não obrigava

as

prefeituras

a

verdadeiramente realizá-los. Logo, tratou-se de uma política top-down, mas decidida
localmente (SOUZA, 2005).
Apesar de várias capitais terem iniciado programas participativos similares em
1989, geralmente é atribuída a Porto Alegre a primeira versão do programa. Nos
meados da década de 80, houve uma proliferação de movimentos comunitários na
cidade, os quais criaram a União das Associações de Moradores de Porto Alegre
(UAMPA), uma entidade para representação coletiva das associações menores. A
UAMPA identificou o orçamento como ponto crítico a ser problematizado e propunha a
participação direta dos cidadãos no processo orçamentário (WAMPLER, AVRITZER,
2004). “A UAMPA chegou à conclusão que as decisões orçamentárias eram tema
central para a vida política e, então, ofereceu sugestões específicas sobre como novos
atores sociais poderiam participar no processo de tomada de decisão” (Ibidem, 219).
Alceu Collares do Partido Democrático Trabalhista (PDT), o primeiro prefeito
eleito após a redemocratização em 1984, responde à UAMPA propondo diversas formas
de participação popular em sua gestão. Em 1986, esta entidade envia uma carta-resposta
afirmando que o mais importante era o controle popular sobre o orçamento público,
indo desde a definição de suas prioridades até que ponto investi-lo. Esse seria o
primeiro documento a falar de um orçamento participativo segundo Avritzer (2005).
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Na segunda eleição municipal de Porto Alegre, em 1988, o PT formou a aliança
“Frente Popular” e entrou na disputa contra o PDT. Uma de suas principais bandeiras
foi exatamente a maior participação da população na gestão pública. Por esse e outros
motivos, o PT consegue eleger Olívio Dutra para prefeito. Desde sua posse, Dutra
trabalhou para aumentar a participação em sua gestão, principalmente nas áreas de
saúde, educação e planejamento. Uma decisão importante para o nascimento do OP foi
a centralização da Coordenação de Relações com a Comunidade (CRC), que passou a
receber todas as reivindicações da comunidade.
Em 1990, aconteciam as primeiras assembleias do orçamento participativo em
Porto Alegre. Segundo Fedozzi (2000), diversos fatores contribuíram para que o
primeiro ano do programa tenha atraído poucos participantes (976 ao todo), como, por
exemplo, a falta de uma cultura política de reivindicação de certas regiões da cidade, ou
seja, os grupos sociais desejavam respostas concretas e imediatas para suas necessidades
e não a construção de uma parceria com o poder público. Pelo lado institucional, a
inexperiência para processar a discussão pública e uma resistência político-programática
dos partidos que compunham a frente popular influíram em limitações diversas ao
programa.
Wampler e Avritzer (2004) acreditam que a participação, no caso em tela, esteve
mais ligada a dois fatores. Inicialmente, ao contexto de mobilização social das regiões
da cidade e, depois, ao chamado “efeito demonstração”, ou seja, ao perceberem que as
obras aprovadas pelo OP estavam sendo realizadas, outros grupos passaram a confiar no
programa. Logo, as regiões que já possuíam um maior histórico de participação em
associações aderiram ao OP, mas as demais só participaram quando efetivamente viram
as obras aprovadas pelo OP sendo realizadas na cidade, o que levou a um massivo
crescimento da participação por três anos consecutivos: 3.694 participantes em 1991;
7.610, em 1992 e 10.735, em 1993.

6.2 Definições de OP

Segundo Cohen (1997), a deliberação pode ocorrer em diferentes arenas, seja
naqueles espaços internos às instituições do Estado ou, até mesmo naqueles ambientes
típicos de instituições políticas informais, como associações civis. As instituições
políticas em uma democracia deliberativa não servem apenas para implementar os
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resultados da deliberação, mas devem fornecer um local para a formação da vontade
coletiva, onde as regras permitam uma deliberação mais igualitária, livre e racional
(COHEN, 1997, p.80). Nessas arenas, os cidadãos podem propor temas para a agenda
política e participar de debates sobre estes tópicos. A existência de tais arenas é um bem
público e deve ser mantido por recursos também públicos.
Um dos problemas das democracias modernas, relatados com maior recorrência,
se refere à escassa associação entre a discussão que envolve o próprio público (em
sentido amplo) e o processo de produção da decisão política, isto é, aquele institucional,
representativo e, no final das contas, autorizado a elaborar e executar as políticas. Fung,
Wright (2000) atribuem esta dificuldade à configuração do desenho institucional dos
estados modernos.
Com base nesta perspectiva, Fung (2004) desenvolve o conceito de
“minipúblicos”: “Embora pequenos, eles estão entre os atuais esforços construtivos
mais promissores para o engajamento cívico e a deliberação pública na política
contemporânea” (FUNG, 2004, p. 174). Os minipúblicos seriam, de forma resumida,
instituições criadas e mantidas pelo poder público com o intuito de discutir e resolver
questões práticas em conjunto com atores da sociedade civil e cidadãos. Geralmente,
são realizados em âmbito municipal e envolvem escolhas e debates sobre questões
específicas, como o orçamento do Poder Executivo ou o encaminhamento de políticas
públicas, como é o caso dos conselhos de saúde.
A seleção dos participantes pode ser aberta a todos os interessados, mas preza-se
por escolhas aleatórias ou representativas da população (em termos demográficos). Há
regras bastante específicas e conhecidas previamente pelos participantes sobre as formas
de intervenção e de discussão, que valorizem os participantes de maneira igualitária
(mesmas chances de falar e ser ouvido, por exemplo). É elaborado um material,
constando as principais informações necessárias para uma boa deliberação, que é
distribuído aos integrantes na fase inicial. Usualmente há representantes do sistema
político que respondem às dúvidas e medeiam o debate como moderadores. Existem,
dessa forma, diversos estímulos para que ocorra um processo deliberativo entre os
componentes do minipúblico, ou seja, o incentivo ao respeito por opiniões diversas, a
possibilidade de mudança de posicionamento e a busca pelo entendimento mútuo, que
em muitos casos está relacionada à criação de um documento final resumindo o
entendimento comum ou a tomada de uma decisão. Os objetivos também costumam ser
variados, mas podem, basicamente, ser divididos em: a) eventos consultivos, no qual a
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instituição deseja avaliações sobre leis ou políticas públicas, e b) processos
empoderados, aqueles que têm o efetivo poder de decisão sobre algum tema, muitas
vezes relacionado ao investimento de uma parcela do dinheiro público. Entre os vários
minipúblicos existentes, podem ser destacados: Deliberative Polls, Citizens’ Juri,
Consensus Conferences, AmericaSpeaks, além de orçamentos participativos e conselhos
nacionais brasileiros (CHAMBERS, 2009; FUNG, 2004, 2006; GOODIN, DRYZEK,
2006; SMITH, 2009)147.
Por mais que alguns autores considerem os orçamentos participativos como
exemplos de minipúblicos (e.g. FUNG, WRIGHT, 2000; FUNG, 2004), os OPs
geralmente são classificados em categorias à parte, uma vez que eles não prezam por
amostras específicas da população, funcionando na forma de autosseleção de seus
participantes, e por não possuírem regras para incentivar a deliberação entre seus
participantes (cf. GOODIN, DRYZEK, 2006; SMITH, 2009; SMITH, RYAN, 2012).
Neste sentido, a bibliografia brasileira tem classificado os orçamentos participativos
como “instituições participativas” da mesma maneira que os conselhos de políticas
públicas, as conferências nacionais e as reuniões para discussão de planos diretores das
cidades. Grosso modo, instituições participativas são formas diferenciadas para a
incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na deliberação sobre políticas
públicas, nas quais há a entrada livre de indivíduos no processo participativo e a
deliberação é menos baseada em regras e mais na negociação entre os atores envolvidos
(AVRITZER, 2008, p. 3).
De modo geral, o orçamento participativo é um tipo de instituição participativa
baseada em negociações e deliberações entre cidadãos e o poder público (geralmente
local) sobre a distribuição de bens públicos escassos, notadamente o orçamento público
(FEDOZZI, 2001; WAMPLER, AVRITZER, 2004). É uma modalidade alternativa ao
tratamento de recursos públicos, uma vez que introduz a população no processo de
discussão para definição da peça orçamentária municipal (BORBA, LÜCHMANN,
2007). “Por meio dele, os residentes de cada município participam diretamente de
assembleias públicas, organizadas em várias regiões da cidade, para debater o conteúdo
do projeto de lei de orçamento e definir investimentos para o próximo exercício
orçamentário.” (VITALE, 2004, p.243).

147

Ver Coleman, Blumler (2009), Goodin, Dryzek (2006) e Smith (2009) para mais informações a
respeito dos diferentes minipúblicos existentes.
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Grosso modo, o orçamento participativo consiste na deliberação em
assembléias regionais da cidade, de recursos que o governo municipal destina
para obras e/ou melhoramentos urbanos. As demandas são encaminhadas por
delegados eleitos nas regiões que representam bairros ou um conjunto de
bairros e são decididas em uma assembléia maior graus de prioridade,
chegando até a deliberação final dos recursos para serem investidos nos
bairros (FERNANDES, BONFIM, 2005, p.139).

Portanto, a participação presencial em assembleias locais e formas de
representação (através de delegação) são características importantes dos primeiros
exemplos do OPs no Brasil. Ademais, há ainda três traços bastante destacados nos casos
brasileiros. Primeiramente, algo bastante intrínseco às primeiras e mais bem sucedidas
experiências de orçamento participativo no Brasil, como é o caso de Porto Alegre e
Belo Horizonte, também foram fortemente baseados nas inversões de prioridade, ou
seja, que uma fatia maior dos recursos disponíveis fosse destinada às parcelas mais
carentes e necessitadas da população. Em outras palavras, tais experiências
apresentavam uma forte e essencial característica de “justiça social”, sendo que a
solidariedade entre os participantes é um elemento a ser valorizado e incentivado no
processo (AVRITZER, 2005; GANUZA, 2010; MARQUETTI, 2008; PIRES, 2008;
WAMPLER, AVRITZER, 2004; WAMPLER, 2012). Ademais, alguns autores afirmam
que as próprias características de tais processos tendem a incentivar que as parcelas
mais carentes estejam presentes nas assembleias; logo, mesmo não apresentando
técnicas específicas de seleção, os orçamentos participativos acabam incentivando a
participação de determinados grupos sociais numa espécie de recrutamento seletivo (e.g.
FUNG, 2006; PIRES, 2008).
Em segundo lugar, geralmente denota-se a existência de uma partilha de poder
nos orçamentos participativos, mantida através de “regras de participação" e as regras
para a distribuição dos recursos de investimentos são construídas de forma
procedimental e argumentativa, na interação institucional (FEDOZZI, 2000, p. 69).
Logo, o OP seria um mecanismo de democracia semidireta que considera os cidadãos
como co-gestores do processo decisório (VITALE, 2004). Fedozzi (2000), entretanto,
ressalta o fato de se tratar de uma negociação, na qual tanto as regras quanto as decisões
são baseadas em negociações entre cidadãos e representantes do governo. Para que esta
partilha aconteça de maneira efetiva, alguns autores acreditam serem necessárias
mudanças na própria administração pública, que precisa se tornar menos centralizada,
mais aberta ao controle popular (e suas críticas) e mais capaz de responder aos insumos
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provenientes da esfera civil, além de prestar contas de suas ações de forma ainda mais
pública (ANANIAS, 2005; AVRITZER, 2005; AZEVEDO, GUIA, 2005; BORBA,
LÜCHMANN, 2007; LUBAMBO, COELHO, 2005; PEREIRA, 2007; SOUZA, 2005;
TALPIN, 2012).
Por último, os OPs mais bem sucedidos também apresentariam fases de
monitoramento após a tomada de decisão. Para isso, seriam eleitos delegados que
acompanhariam a execução das obras e projetos aprovados através do programa, com
acesso privilegiado às informações referentes a tais realizações e hábeis para cobrar os
agentes públicos no caso de atrasos, erros ou problemas diversos (AVRITZER, 2005;
FUNG, 2004; NYLEN, 2003; WAMPLER, 2012; SINTOMER et al., 2012).
Esta série de características, além de inúmeros casos de sucesso no Brasil,
levaram diversos autores a levantarem uma enorme lista de vantagens, benefícios e
incrementos positivos gerados pelos orçamentos participativos. A título de exemplo, ao
permitir negociações diretas entre cidadãos e poder público, o OP seria capaz de mitigar
os efeitos do clientelismo no Brasil (AVRITZER, 2005; WAMPLER, AVRITZER,
2004); suas regras de participação e deliberação, somadas à sua fase de monitoramento,
tenderiam a mitigar a corrupção local (WAMPLER, AVRITZER, 2004); e mais, o OP
demonstra que os cidadãos são capazes de lidar com informações técnicas, sendo, em
várias situações, os mais indicados para afirmar suas reais necessidades. O orçamento
participativo encoraja o desenvolvimento de sabedoria política entre os cidadãos
comuns, situando-os em experiências atuais e efeitos observáveis, em vez de situá-los
em um conhecimento mediado (FUNG, WRIGHT, 2000); as discussões e negociações
no interior de tais programas fomentariam a criação de esferas públicas locais
(BAIOCCHI, 2003; FEDOZZI, 2000); seu modo de funcionamento acabaria tendo
impactos positivos em informar os cidadãos, bem como ganhos educativos para os
mesmos,

especialmente,

em

respeito

aos

seus

direitos

como

cidadão

(AZEVEDO,GUIA, 2005; ANANIAS, 2005; PATEMAN, 2012; WAMPLER, 2007);
seu processo de inversão de prioridades e seu foco sobre as camadas mais carentes teria
grande valor ao incluir no processo decisório os indivíduos que estão, geralmente, mais
excluídos destes processos (FERNANDES, BONFIM, 2005; FUNG, 2004, 2006;
MARQUETTI, 2007); ademais, permitira uma distribuição mais justa de recursos
escassos (GANUZA, BAIOCCHI, 2012; MARQUETTI, 2008; PIRES, 2008;
WAMPLER, 2012); como se trata de um processo aberto, o OP fomentaria o
engajamento cívico e o pluralismo e fortaleceria as associações civis locais
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(BAIOCCHI, 2003; WAMPLER, 2007), e, além de tudo, de maneira geral, o OP
tornaria o Estado que o promove mais justo, participativo, deliberativo e accountable
(AZEVEDO, ABRANCHES, 2002; AZEVEDO, GUIA, 2005; FUNG, WRIGHT, 2000;
FUNG, 2004); e, por fim, pode ter impactos significativos na reconfiguração das
relações entre governantes e governados para diminuir a distância entre as duas
instâncias (AVRITZER, 2005, 2008; AZEVEDO, GUIA, 2005; FUNG, 2004;
PATEMAN, 2012; PEREIRA, 2007; SOUZA, 2001).
Em termos menos normativos, diversos estudos empíricos também já
conseguiram demonstrar que orçamentos participativos podem efetivamente melhorar a
alocação de recursos (ZAMBONI, 2007), impactar em aumento do recolhimento de
impostos (SCHNEIDER, BAQUERO, 2006), ampliar a confiança no governo
(WAMPLER, AVRITZER, 2005) e possibilitar, efetivamente, um maior investimento
nas regiões mais carentes de municípios que adotam o OP (MARQUETTI, 2008).
Recente pesquisa de Touchton, Wampler (2013) evidenciou que cidades brasileiras com
OP tendem a gastar mais em saúde e em saneamento, além disso a existência do OP nas
cidades esteve significativamente ligada à redução dos índices de mortalidade infantil
nas mesmas localidades. Ou seja, ao OP são atribuídas mil e uma utilidades.
Não obstante, tais características não implicam necessariamente em dizer que o
OP seja capaz de resolver todos os déficits democráticos ou mesmo que não existam
críticas ao seu modelo. Dentre as principais considerações, pode se destacar: o fato de
os participantes do OP não representarem nem a maioria da população, muito menos
sua parcela mais carente, e por aqueles não terem sido eleitos para decidirem em nome
de outros cidadãos. Outra crítica a considerar versa sobre o fato de associações e grupos
de advocacia específicos tenderem a dominar determinados processos de OP, que teriam
pouco espaço para o cidadão não organizado: mesmo sendo pensando para valorizar os
mais fracos, os agentes mais poderosos da política local poderiam resistir e tentar
impedir essas formas de decisão; os OPs nunca chegariam a envolver grandes parcelas
da população, sendo geralmente restritos a parcelas da população que já são engajadas;
mesmo que haja informações compartilhadas, os agentes governamentais sempre se
encontrariam em uma posição mais privilegiada, que os permita manipular as direções
das decisões a serem tomadas. Tais programas podem, então, ser usados apenas para
enfraquecer movimentos sociais e grupos associados que resistam aos governos locais,
cooptando-os; as realizações aprovadas demoram a ser executadas, o que tende a
frustrar os cidadãos e pode ter um impacto negativo em sua vontade de participar
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novamente; e os recursos destinados à deliberação popular geralmente são muito
restritos, insuficientes para solucionar os problemas de pobreza e exclusão social e,
finalmente, os OPs tendem a propiciar uma visão muito restrita do planejamento
urbano, sendo o foco em ações excessivamente locais e de curto prazo, o que pode
dificultar que os governantes realizem planejamentos em longo prazo (CORTES, 2005;
FERNANDES, BONFIM, 2005; GOODIN, DRYZEK, 2006; NYLEN, 2003;
PATEMAN, 2012; SMITH, 2009; SOUZA, 2001).
Estudos recentes realizados por Talpin (2012), avaliando casos europeus,
evidenciaram que muitas vezes os participantes não adotam uma atitude mais solidária
ou democrática após participarem das assembleias de orçamentos participativos.
Ademais, é notável que os orçamentos participativos são, geralmente, criados pelo
poder Executivo, sendo assim altamente suscetíveis à vontade política dos governantes,
podendo ser extintos de acordo com mudanças partidárias no órgão governamental ou
simplesmente se os gestores públicos e governantes pararem de acreditar nas vantagens
no OP como forma de gestão da política pública orçamentária, especialmente se
comparado a instituições participativas legalizadas, como os conselhos de políticas
públicas no Brasil (AVRITZER, 2008; CUNHA, 2007; PEREIRA, 2007).
Ou seja, em certa medida, o OP deixa de ser um visto como uma ideologia,
como um programa que irá automaticamente oferecer um conjunto de benefícios a
governos que o implantem e a cidadãos que o adotem para ser visto como uma iniciativa
de política pública, que apresenta uma série de fatores passíveis de contribuir para seu
sucesso, ou não, em cada local a ser utilizado, conforme as reflexões de Souza (2005),
Wampler (2007) e outros autores (e.g. AVRITZER, 2010; PIRES, 2011).
Grosso modo, tais definições, benefícios e problemas seriam o suficiente para
lidar com as principais experiências de orçamento participativo no Brasil e,
provavelmente, na América Latina. Todavia, é notável que, ao se difundir pelo mundo,
o orçamento participativo sofreu mudanças de diversas grandezas e, atualmente, pode
apresentar significados diferentes de acordo com o país ou contexto em questão
(GANUZA, BAIOCCHI, 2012; PATEMAN, 2012; SINTOMER et al., 2012), conforme
será discutido na próxima seção.
Para finalizar, apresenta-se o esforço de Sintomer e colegas (2010, 2012) em
refletir sobre as características básicas de um orçamento participativo, de modo a
permitir que as diferentes variações no desenho institucional sejam consideradas,
porém, que não se ignore completamente os objetivos do programa, assim como suas
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características principais. Como os pesquisadores apresentam alguns dos poucos
estudos sobre a difusão de OPs a nível mundial, tal classificação foi a mesma utilizada
em seus trabalhos, conforme serão apresentados na próxima seção. Buscando tal tarefa,
os autores apresentam cinco características básicas e essenciais para que um processo
possa efetivamente ser classificado como um orçamento participativo, a saber: 1)
envolve discussão orçamentária ou financeira (lida com recursos escassos)148; 2) o nível
mínimo de envolvimento deve ser de uma cidade ou um distrito descentralizado, com
integrantes eleitos ou, finalmente, algum poder que tenha capacidade de administrar e
influenciar os recursos públicos; 3) o processo precisa ser repetido ao longo dos anos,
logo não podem ser considerados eventos ou reuniões únicas; 4) algumas formas de
deliberação pública devem estar incluídos na forma de trabalho, encontros ou fóruns, o
que não significa que a deliberação em tais processos leve diretamente à tomada de
decisões; 5) alguma accountability149 dos resultados é necessária, pois o cidadão precisa
saber se suas propostas foram aceitas e como o orçamento foi investido após o processo
participativo.

6.3 Como OP se espalhou pelo Brasil e pelo mundo

Depois de sua criação em 1989, na cidade de Porto Alegre, o orçamento
participativo passou a ser adotado por inúmeras prefeituras no Brasil, especialmente
após os resultados bem sucedidos na capital gaúcha. Conforme os estudos de Wampler
(2008), entre 1989 e 1996, a principal explicação para a expansão do OP é o próprio
sucesso eleitoral do PT, que levou o partido a governar grandes capitais brasileiras e o
instrumento foi utilizado para marcar o “modo petista de governar” (p. 75). Entre 1989 e
1992, o partido governou nove das 10 cidades (Vila Velha, no Espírito Santo, foi a
exceção) que adotaram a prática, sendo todas localizadas nas regiões sul e sudeste do
148

Surpreendentemente, mesmo se tratando de um processo orçamentário, muitas vezes as questões
normativas em relação aos valores democráticos se sobrepõem às questões práticas de investimento do
orçamento. Para Fedozzi (2001), o orçamento sintetiza os direitos e deveres que nascem da reciprocidade
e da interação entre governos e cidadãos. Expressa ainda como se dá a produção do fundo público e como
este produto social é apropriado e distribuído por uma política de despesas públicas. Portanto, o
orçamento deve ser considerado o núcleo duro do processo de planejamento governamental (FEDOZZI,
2001, p. 99, ênfase do autor). Uma relevante descrição de como os OPs se encaixam dentro dos
orçamentos municipais pode ser vista em Marquetti (2007). Em resumo, Marquetti (2007) afirma que OPs
geralmente não mudam as relações do Executivo ou do Legislativo com o processo orçamentário, mas
apenas tornam mais complexa a etapa de preparação do orçamento.
149
Accountability enquanto prestação de contas.
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país. Já entre 1993 e 1996, o PT administrou 12 dos 17 municípios a adotar a prática.
Essas cidades foram especialmente ajudadas por ONGs que começaram a se
especializar nas práticas do orçamento participativo e fornecer a governos e outros
partidos as informações sobre suas regras e maneiras para criá-lo. Ainda segundo o
autor, todos os governos mantidos pelo PT em municípios de mais de cem mil
habitantes acabaram por utilizar o OP como uma das formas de governação
(WAMPLER, 2008, p. 75-76).
Em 1997, houve 41 novas adoções de orçamento participativo pelo país, mas
apenas 13 envolviam o Partido dos Trabalhadores, o que é explicado por Wampler
(2008) por um período de menor sucesso eleitoral do partido. No período entre 1997 e
2000, Wampler apresenta indícios de que prefeituras mantidas por outros partidos
tentavam “neutralizar” a imagem do OP como diretamente associada ao PT.
Paralelamente, estas prefeituras tentavam obter acesso a bases eleitorais interessadas nas
reformas políticas introduzidas pelo partido (p. 80-81), ou ainda, buscavam estreitar
relações com grupos mais interessados em políticas públicas como o OP, além de
incrementar sua possibilidade de sucesso eleitoral entre tais grupos. Em segundo lugar,
Wampler também crê que o OP tenha sido adotado pela influência das redes de políticas
públicas orientadas pela “boa governança”, na qual determinadas prefeituras buscavam
referencias externos a respeito da reforma de processos para formulação de políticas
públicas.
Finalmente, concluindo os estudos de Wampler (2008), no período entre 2001 e
2004 foram registrados 67 novos casos de OPs no Brasil, no qual o PT foi novamente
protagonista na expansão do programa. À época, o OP foi adotado por todas as novas
prefeituras conquistadas em grandes municípios pelo país. Ao se excluir o PT deste
modelo, Wampler explica que a adoção por outros partidos é explicada por uma Câmara
de Vereadores com menos integrantes de esquerda e um menor investimento em obras e
infraestrutura pela última gestão do município. No primeiro sentido, o autor crê que nos
municípios em que a esquerda tem menos influência, seria mais simples para a força
local alegar a “paternidade” do programa e garantir que este não seja conectado ao PT
de alguma forma, além de novamente garantir acesso às bases eleitorais geralmente
ligadas ao partido (e.g. movimentos sociais e sindicatos).
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Dessa maneira, dos 225 municípios brasileiros150 com mais de cem mil
habitantes, 27 adotaram a prática do OP no período 1989 a1996 e 90 o adotaram entre
1997 e 2004. Em 2004, havia cerca de 103 OPs em tais municípios, o que significava
que cerca de 25% da população brasileira residia em um município que utilizava o “OP
como parte de seu processo de formulação de políticas públicas” (WAMPLER,
2008, p. 75). No total, mais de 300 prefeituras brasileiras adotaram o programa entre
1989 e 2004. Conforme a pesquisa de Sintomer et al. (2012), ao final de 2009, o
número de OPs ativos no Brasil estava entre 200 e 250 casos. Uma pesquisa realizada
pela Rede Brasileira de Orçamentos Participativos, entretanto, aponta que este número,
no ano de 2013, se encontrava em cerca de 350 casos151.
De toda sorte, Wampler denota o fato de que determinadas utilizações do OP no
Brasil não significaram mudanças significativas na forma da gestão pública, guardando,
dessa forma, pouca semelhança com os casos mais bem sucedidos152. Assim, ele
conclui:
Adotantes formais podem ser persuadidos a adotar o OP por seu partido, por
seus aliados na sociedade civil ou por uma organização internacional,
mas não há um incentivo forte para que o governo delegue autoridade:
é mais provável que, em lugar da participação, o que se fomente entre os
cidadãos seja o cinismo (WAMPLER, 2008, p. 92).

Mundialmente, os diversos estudos de Sintomer, Herzberg, Allegretti e Röcke
são os indicadores mais confiáveis sobre a expansão do OP em diversos países. Tais
pesquisas tendem a apontar características gerais da adoção do OP pelo continente
respectivo em análise, apresentando possíveis exceções de determinados países, que
apresentaram características peculiares.
Na América Latina, inicialmente, o OP se espalhou por países vizinhos ao
Brasil, como foi o caso de Uruguai e Argentina, nos quais foram envolvidas cidades de
grandes proporções: as capitais Buenos Aires e Montevidéu e também aquelas de
grande porte, como Rosário e La Plata (Argentina) e Paysandú (Uruguai).
Posteriormente, entre 1997 e 2009, Sintomer e equipe (2010) destacam a influência das
diversas agências internacionais, que começaram a promover o orçamento participativo
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Conforme dados de 2005.
Pesquisa disponível em: http://prezi.com/2vkeyj72_drg/pesquisa-redeop/. Acesso em 29 Nov. 2013.
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Para mais informações sobre os diversos resultados adversos e casos menos sucedidos de OP, verificar
o estudo do próprio Wampler (2007) que apresenta estudos de várias ocorrências de OP no Brasil, o qual
demonstra diferentes níveis de êxito na prática dos orçamentos participativos no país.
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como instrumento de boa governança. Em especial, os estudiosos destacam o Programa
de Gestão Urbana das Nações Unidas na América Latina e em Caraíbas (PGU-ALC),
que entre 1997 e 2004 fomentou diversos estudos e a publicação de manuais para
gestores interessados no OP, organizou conferências internacionais e ajudou a criar
redes nacionais de boas práticas de OP nas regiões, conseguindo envolver grandes
parceiros internacionais, como o Banco Mundial, URBAL, CEPAL, UNIFEM
(SINTOMER et al., 2010)153. Apesar dos resultados díspares entre os diferentes países,
os OPs da América Latina, numa perspectiva mundial, são considerados aqueles mais
próximos do modelo de Porto Alegre. Conforme a base de dados atualizada até 2010,
calcula-se que existam entre 511 e 920 processos de OP na América Latina154, o que
representa mais da metade de todos os casos existentes no mundo, que variam entre 795
a 1.469.
Na Europa, Sintomer e equipe (2012) descrevem inúmeros processos pelos quais
os OPs se espalharam pelo continente. Inicialmente, eles reafirmam a importância do I
Fórum Social Mundial, ocorrido em Porto Alegre no ano de 2001, que serviu para
ativistas de ONGs e políticos de governos locais difundissem a prática do OP em seus
municípios. A título de comparação, o estudo demonstra que houve um grande
crescimento de casos de OP na Europa após a realização do Fórum. Enquanto que em
1999 eram menos de cinco casos, em 2002 foram registrados mais de 20 e cerca de 55
no ano de 2005, alcançando aproximadamente 200 casos em 2009. Da mesma maneira,
o número de cidadãos habitando cidades com OPs era de cerca de 350 mil em 2000;
passando para um milhão e meio em 2002; 3,6 milhões em 2004; e oito milhões em
2009 (SINTOMER et al, 2010).
Os modelos italianos e espanhóis são aqueles mais inspirados no caso de Porto
Alegre e, geralmente, que atingem os resultados mais similares a ele. Todavia, os
modelos mais vistos na Europa são espécies de encontros de bairros que buscam
incrementar e fortalecer as comunicações entre administradores, políticos e cidadãos,
com registros na Escandinávia, na França, em Portugal e na Itália. A Alemanha
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Goldfrank (2012) destaca o fato de o OP ter sido eleito no II encontro do programa HABIT, das
Nações Unidas, em 1996, como uma das melhores práticas (best practice) de governança democrática.
Posteriormente, tanto a ONU quanto o Banco Mundial iniciaram uma promoção mais ativa e generalizada
do OP em diferentes continentes.
154
Destaca-se aqui o caso do Peru, que tornou o orçamento participativo obrigatório em 2003. Segundo
Sintomer e colegas (2010), grande parte das adoções foi formal, ou seja, não reproduziu as principais
características dos OPs brasileiros. No geral, acredita-se que haja em torno de 800 OPs no Peru, porém, os
autores contam em seus dados entre 150 e 300, em função de seus critérios para que uma prática seja
considerada um OP.
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apresenta um caso excepcional, pois seu modelo não se inspirou na experiência de Porto
Alegre, mas, sim, em Christchurch (Nova Zelândia), que priorizava a participação
cidadã para a modernização do Estado. Assim, na Alemanha, os OPs são basicamente
consultivos, objetivando a modernização dos gastos públicos155 e a participação cidadã,
ou, ainda, maneiras de aperfeiçoar os serviços públicos aos cidadãos no mesmo passo
em se que utilizam os OPs para verificar ideias e níveis gerais da satisfação popular com
relação aos governos (SINTOMER et al., 2010).
Nos países da Europa Ocidental, inúmeras associações, redes e ONGs foram
fundamentais para a disseminação de casos nacionais, sendo válido citar os exemplos da
PB Unit, no Reino Unido; a Associação in Loco, em Portugal; a Rede de Presupuestos
Participativos, na Espanha; a rede municipal Nuovo Municipio, na Itália e as redes
ligadas à modernização do poder local One World e Civic Education, na Alemanha
(SINTOMER et al., 2012). Já no leste Europeu, como no caso da América Latina,
organismos internacionais também têm grande influência na difusão de casos de
orçamento participativo, como acontece com o Banco Mundial, ONU e United States
Agency for International Development (USAID), e, geralmente, tem por objetivo
mobilizar os cidadãos mais ativamente na política e promover a boa governança local,
geralmente obtendo maiores impactos na transparência orçamentária. Por outro lado, é
comum que tais modelos fiquem ao nível de pilotos, sendo extintos no momento que o
auxílio exterior se encerra156 (GOLDFRANK, 2012; SINTOMER et al., 2010, 2012).
Na África, Sintomer e colegas (2012) descrevem um cenário menos propício à
expansão do OP e com resultados bem mais limitados. Enquanto nos demais continentes
o apoio internacional foi vital para o nascimento e difusão das práticas, na África o
apoio internacional (em especial o Banco Mundial157 e do programa HABITAT da
ONU) é um dos únicos motivos para as práticas serem realizadas e especialmente
mantidas. Experimentos de OP são geralmente “catalisadores” de reformas de
descentralização do Estado e da promoção de transparência e responsividade (o que é

155

Isso quer dizer que o OP na Alemanha foi também usado para avaliar cortes e restrições no orçamento
e não apenas sugestões e modos de como investir em determinadas obras ou ações (SINTOMER et al,
2010).
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Para uma discussão a respeito das vantagens e desvantagens da difusão de orçamentos participativos
pelo Banco Mundial, ver Goldfrank (2012).
157
Conforme a pesquisa de Goldfrank (2012), além das verbas para apoiar os projetos de OP, o Banco
Mundial também tem financiado eventos na África e na Europa Oriental sobre o tema e treinado centenas
de cidadãos para participarem e ajudarem em orçamentos participativos através de seus programas.
Todavia, Goldfrank também busca demonstrar em seu estudo que o OP recebe menos destaque dentro das
iniciativas do Banco Mundial, o que é geralmente apresentado em suas pesquisas e relatórios.
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geralmente exigido pelos doadores internacionais). Em outras palavras, Sintomer et al
(2012) afirmam que os OPs africanos, via de regra, funcionam com uma lógica de
“doação” e respondem, essencialmente, às metas e objetivos dos doadores (as
organizações internacionais), como é o caso de maior transparência dos orçamentos
locais. Outros ganhos, especialmente dos cidadãos, são objetivos secundários nessa
lógica. Até o ano de 2009, a pesquisa indicava a existência entre 66 e 110 OPs ativos no
continente Africano (SINTOMER et al., 2010).
O caso da Ásia é bem particular, segundo Sintomer et al. (2012). Primeiramente,
a chegada dos OPs foi mais tardia nesta região que em todos os outros continentes já
mencionados, observando, ainda, que os experimentos iniciais estiveram mais
relacionados às inovações locais, em vez que transferência e ajuda internacional. Apesar
das características muito distintas entre os OPs asiáticos, os fatores mais comuns
apontados pelos pesquisadores foram seu surgimento, ocorrido em um momento de
grande aceleração do crescimento econômico e, em menor medida, uma maior
descentralização dos governos. As trocas internacionais ocorreram apenas em uma
segunda fase e mesmo o uso do termo “orçamento participativo” se deu apenas em
2005, em uma referência explícita à experiência brasileira. O primeiro contato com o
Brasil foi realizado pelo estado de Kerala na Índia, que já havia introduzido um amplo
processo participativo para descentralização dos poderes centrais do Estado (FUNG,
WRIGHT, 2000; SINTOMER et al., 2012; SINTOMER, 2013).
Surpreendentemente, a China representa um caso notável, por apresentar
diversas iniciativas. O conceito foi descoberto nos anos 2000 e se espalhou quando o
próprio governo central apoiou o desenvolvimento de transparência do orçamento para
incrementar o desempenho do governo. Por outro lado, em um contexto autocrático, no
qual as informações são diretamente controladas pelo governo central, os OPs não
significam necessariamente o envolvimento de cidadãos em políticas públicas, mas,
sim, designar práticas de diálogo interinstitucional envolvendo integrantes da legislatura
(SINTOMER et al, 2012). Não obstante, há algumas exceções nas quais cidadãos
ordinários são convidados a participar da discussão a respeito dos orçamentos locais,
como é o caso da cidade de Zeguo. Todavia, reformas administrativas ainda têm
prioridade (SINTOMER, 2013).
Por sua vez, Japão e Coréia do Sul utilizaram o OP como ferramenta para avaliar
problemas ligados à escassez de recursos, descentralização incompleta, fraca
accountability e limitada responsividade das instituições às necessidades dos cidadãos.
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Em ambos países, há problemas relacionados à forte influência de partidos nacionais
nas eleições locais, o declínio do número de votantes, o aumento da corrupção nos
governos e a inflexibilidade das transferências nacionais aos orçamentos locais
(SINTOMER, 2013). Um exemplo bastante citado é o da cidade coreana de Dong-gu,
que criou uma versão reduzida do modelo porto-alegrense de OP, contando não apenas
com a participação inicial ampla, mas com a eleição de delegados em um segundo
momento. Os autores destacam ferramentas presenciais e on-line (e.g. fóruns e
pesquisas de opinião digitais), utilizadas pela experiência com o intuito de fomentar
processos mais inclusivos e amplos em todas as fases (SINTOMER et al, 2010). No
geral, até o ano de 2009, havia entre 40 e 120 casos de orçamentos participativos na
Ásia (ibidem).
No geral, as distintas características enumeradas demonstram que existem
inúmeras variações dentro do que é usualmente chamado de orçamento participativo.
Ganuza e Baiocchi (2012) criticam a maneira pela qual o OP foi importado como uma
técnica de governança neutra, fácil de ser implementada e de envolver vários grupos de
interessados. Isso teria levado a uma marginalização dos princípios que o inspiraram
inicialmente, com destaque para a justiça social, que é geralmente desconsiderada
(WAMPLER, 2012). Entre outros problemas, está o fato de que diversas administrações
públicas querem adotar o OP, mas não realizar as mudanças internas necessárias para
seu sucesso. E sem tais mudanças estruturais, o OP não é capaz de efetivamente alterar
as relações de poder em direção a uma democracia mais participativa (PATEMAN,
2012).
Em nível mundial, a pesquisa de Sintomer e colegas (2010) indica que há entre
795 e 1.469 OPs no mundo. A variação se explica pela falta de dados concretos sobre
determinadas experiências, assim como o fato de diversos pilotos que são iniciados e
encerrados em pouco espaço de tempo, bem como a existência de experiências que são
basicamente introduzidas pelos organismos internacionais e depois abandonadas,
quando não há mais suporte de tais organizações.
Todavia, percebe-se que os trabalhos de Sintomer e equipe (2010, 2012) pouco
se dedicam a detalhar os casos de orçamento participativo digital. O trabalho apresenta
casos de e-OPs excepcionais, como Belo Horizonte, Colônia e Berlim-Lichtenberg
(Alemanha) e Dong-gu (Coréia do Sul), porém não existe um esforço dedicado a
verificar as especificidades de outros casos e a difusão de OPs digitais. Neste sentido,
há alguns esforços de mapeamento em determinados países, como Best et al. (2010) e
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Sampaio, Machado (2010) que apresentam os principais casos no Brasil, Styliani (2010)
que cobriu as principais experiências na Suécia e um número maior de tentativas de
apresentar os inúmeros casos na Alemanha (FRANZKE,2010; NITZSCHE et al, 2012;
SHKABATUR, 2011) com destaque para a avaliação geral de todos os OPs em
funcionamento no país por Ruesch e Wagner (2013). Em nível mundial, poucos artigos
se aventuraram a tentar entender a lógica de difusão ou mesmo mapear as experiências
de e-OP, podendo-se destacar os trabalhos de Giovanni Allegretti (ALLEGRETTI,
2012; CUNHA, ALLEGRETTI, MATIAS, 2011) e Tiago Peixoto (PEIXOTO, 2009,
2012; SAMPAIO, PEIXOTO, 2013). Porém, em todos os casos, percebeu-se que não
havia uma tentativa de mapear os casos, mais sim de apresentar ilustrativamente os
principais e mais bem sucedidos.
Dessa forma, como já dito inicialmente, esta pesquisa acredita que dará um
passo inicial para preencher uma lacuna nos estudos a respeito da difusão dos
orçamentos participativos no mundo, centrando-se nas experiências exclusivamente
digitais, buscando não apenas mapeá-las, mas também salientar suas características
principais e verificar como estão colaborando tanto para o campo dos orçamentos
participativos quanto para a e-democracia.
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CAPÍTULO 7 ESTADO DA ARTE DOS e-OPs
Como visto na seção anterior, existe um amplo conhecimento produzido sobre
como os orçamentos participativos se espalharam pelo Brasil e pelo mundo. Também é
notável como houve diferentes movimentos em cada continente e também modificações
do que era considerado intrínseco ao próprio conceito de orçamento participativo.
Todavia, da mesma forma é possível observar como poucos desses estudos abordam ou
sequer mencionam a questão dos orçamentos participativos eletrônicos. Com a exceção
de casos especiais e eminentes, como os ocorridos em Colônia, na Alemanha, e Belo
Horizonte, no Brasil, a literatura sobre orçamentos participativos parece ainda dar pouco
atenção a essa modalidade do programa. Da mesma maneira, apesar de já constarem
alguns exemplos em relatórios e artigos (e.g. CADDY, PEIXOTO, MCNEIL, 2007), os
e-OPs também estão longe de ter um lugar privilegiado nos campos da e-democracia e
da e-participação.
Em outras palavras, existe, aparentemente, uma lacuna de pesquisa. Não que a
afirmação aqui seja que não foram feitas pesquisas sobre tais modalidades de OP, uma
vez que o considerável número de documentos reunidos pelo atual trabalho aponta em
outra direção. Entretanto, fica evidente que os e-OPs ainda não possuem uma agenda de
pesquisa clara ou forte e ainda não conseguem ocupar espaços junto às temáticas
estudadas nem pela e-democracia e nem pelos orçamentos participativos (ou instituições
participativas, minipúblicos etc.).
Com efeito, o objetivo original deste trabalho era a realização de uma pesquisa
comparativa entre diversos casos de orçamentos participativos digitais, escolhendo-se
exemplos emblemáticos de cada país. Essa opção acabou sendo descartada. O motivo
principal para tanto se deu na verificação dos casos de e-OPs, ainda dispersos e
efêmeros no início da pesquisa. Havia muitos testes, pilotos e experiências iniciais, mas
que acabam não se consolidando - com raras exceções, como Belo Horizonte e Recife.
Ademais, também ficou notável como essas experiências efêmeras também tendiam a
deixar poucos traços de sua existência. Em sua maioria, os websites eram retirados do ar
e dados concretos detinham uma alta complexidade para serem recuperados. A falta dos
websites, das ferramentas digitais para análise e de dados que pudessem sustentar
estudos de caso impactaram na escolha de abortar o projeto original.
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Não obstante, percebeu-se que tal lacuna poderia ser preenchida de outra forma
que pudesse gerar conhecimento para todos os campos de pesquisa envolvidos. Assim,
como os estudos de Sintomer e colegas (2012) tentaram apresentar um panorama sobre
o estágio dos orçamentos participativos pelo mundo, esta pesquisa buscou repetir o
resultado, porém, centrada exclusivamente nos orçamentos participativos eletrônicos.
Em outras palavras, compreender quando, onde, como e porque158 os e-OPs foram
testados e implementados em todo o mundo.
Logo, o objetivo deste trabalho foi realizar uma prospecção de todos os casos já
reportados de e-OPs. Para além desse mapeamento, a ideia foi realizar uma classificação
geral das iniciativas, tentando verificar se estas possuíam características em comum,
características regionais (como suas versões presenciais) ou, ainda, se tratavam de
experiências excessivamente díspares entre si, que geram pouca capacidade de
comparação ao compartilhar poucos traços em comum. É importante notar que esta não
é a primeira tentativa já realizada para classificar e-OPs. Houve projeto similar com os
casos do Brasil (BEST et al, 2010; SAMPAIO, ROBALLO, 2010; VAZ, 2008),
Alemanha (NITZSCHE, PISTOIA, ELSÄßER, 2012; RUESCH, WAGNER, 2013),
Reino Unido (PB UNIT, 2009), América Latina (MATHEUS et al, 2010) e mesmo
alguns trabalhos que buscaram refletir sobre as diferentes características dos e-OPs,
assim como ferramentas e opções digitais mais utilizadas (ALEGRETTI, 2012;
SAMPAIO, PEIXOTO, 2013; SPADA, ALLEGRETTI, 2013). Contudo, tentativa
similar àquela proposta neste trabalho não foi encontrada anteriormente.

7.1 Métodos para encontrar os casos e dados

7.1.1 Busca inicial

Como enfatizado acima, grande parte do desafio desta pesquisa estava em
encontrar os casos de orçamento participativo eletrônico. Como primeira tentativa de
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O “porquê” da implementação de cada e-OP, na verdade, demandaria pesquisas qualitativas,
provavelmente envolvendo gestores públicos, políticos e sociedade civil. Não obstante, esta pesquisa
envolve critérios que darão indícios dos objetivos das diferentes iniciativas. Futuras pesquisas poderão se
basear neste mapeamento inicial para realizar estudos de caso ou mesmo pesquisas comparadas entre os
diferentes programas.
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efetivamente mapear toda a história desta modalidade, optou-se por não fazer recorte
temporal e sim buscar casos longitudinalmente sem restrições. De toda sorte, já havia
indícios de que os primeiros casos foram relatados em 2001, em Ipatinga e em Porto
Alegre, o que diminuía a escala temporal. Não obstante, essa elasticidade temporal era
acrescida da falta de dados, artigos ou relatórios acerca de determinadas experiências.
Por último, como no campo da e-democracia (MACINTOSH, COLEMAN,
SCHNEEBERGER, 2008), os e-OPs também aparentam ter sido baseados em projetos
de teste ou “pilotos”. Em suma, muitas experiências foram realizadas poucas vezes (ou
mesmo tiveram apenas uma edição), não houve uma avaliação adequada posteriormente
e os dados acabaram se perdendo. Esses processos são ainda incrementados pela
distância temporal, pelas mudanças de governo e por questões técnicas concernentes ao
armazenamento na internet (e.g. domínio comprado apenas para manter o e-OP por um
determinado momento, que expira logo após sua realização).
Dado este contexto, uma considerável parcela desta pesquisa se deteve em
“garimpar” os dados sobre as inúmeras experiências de e-OP no mundo. Passou-se a
buscar toda e qualquer informação que tratasse sobre tais processos, incluindo revistas e
eventos acadêmicos, relatórios, artigos em jornais on-line e posts em websites e blogs.
Para tanto, foram utilizados mecanismos de busca on-line tradicionais, como o Google,
Bing e Yahoo, além de mecanismos de busca acadêmicos, como o Portal de Periódico
CAPES159, Google Scholar160 e Science Direct161.
Dadas às limitações linguísticas, adotou-se o inglês como língua principal da
busca, o que foi reforçado pelo fato da maioria dos artigos e relatórios estarem nesta
língua. Neste sentido, foram buscados os termos e combinações de “orçamento
participativo” com algum designador de seu caráter on-line: “on-line participatory
budgeting”, “on-line” AND “participatory budgeting”, “digital participatory budgeting”,
“digital” AND “participatory budgeting”, “electronic participatory budgeting”,
“electronic” AND “participatory budgeting”, “virtual participatory budgeting”, “virtual”
AND “participatory budgeting”, “web participatory budgeting”, “web” AND
“participatory budgeting”. Não obstante, as palavras-chaves também foram repetidas em
Português, Espanhol (presupuesto participativo), Francês (budgets participatifs) e
Italiano (bilancio participativo) especialmente para se verificar determinados casos. Foi
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notável que as palavras-chave similares tendiam a levar para os mesmos websites,
porém, a escolha se mostrou adequada já que realmente alguns autores optavam por um
termo em detrimento de outro. Para evitar buscas repetidas, certos sites eram eliminados
nas buscas seguintes.
Aqui, grande parte da dificuldade foi encontrar palavras-chave que
conseguissem filtrar os e-OPs daqueles exclusivamente presenciais. Por exemplo,
muitos pesquisadores não atribuíram uma alcunha “especial” a estes processos,
tratando-os como orçamentos participativos com fases on-line. Logo, os designadores
“orçamento participativo digital” ou “orçamento participativo eletrônico”, por exemplo,
seriam incapazes de rastreá-lo. Por outro lado, o uso da combinação “internet” AND
“participatory budgeting” mostrou-se infrutífera, gerando um número excessivo de
referências, falsas em sua maioria. Em todos os casos, percebeu-se que a pesquisa do
termo conjunto foi mais profícua, já que online, web, virtual, digital poderiam se referir
a inúmeros outros elementos dos artigos, das revistas ou mesmo do website. Também
foi notável que em inglês os termos mais utilizados foram electronic participatory
budgeting ou e-PB e, depois, online participatory budgeting. Por outro lado, nas línguas
latinas, a maior parte das referências faz alusão ao digital.
Durante as buscas, percebeu-se que determinados sites eram repositórios de
relatos das iniciativas de e-democracia ou de orçamentos participativos e a mesma busca
por palavras-chave foi realizada nos mecanismos de busca de cada site. Certamente, os
mais

úteis

foram

Democracyspot165,
Orçamento

Participedia162,
Govfresh166,

Participativo

TechPresident163,

International

Portugal169,

Budget

Pan-European

The

Governance

Partnership167,
eParticipation

Lab164,
OIDP168,

Network170,

epractice171 e, no Brasil, Rede OP172 e BVOP (Biblioteca Virtual sobre Orçamento
Participativo)173.
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Em todos os casos, após encontrar alguma referência, tentava-se localizar o
website original da iniciativa. Quando este não estava disponível on-line, era verificado
o site do governo executivo ou da organização da sociedade civil que o realizou. Nestes,
foram utilizados os termos de pesquisa conforme a língua local (e.g. Bilancio
Partecipativo em Comunes italianas). Todo e qualquer link que apontava para notícias e
resultados a respeito dos OPs era aberto e verificado.
Essas diferentes buscas foram conduzidas, prioritariamente, no período entre
outubro e dezembro de 2013. Elas foram especialmente exaustivas nos mecanismos
gerais de busca, especialmente pelo alto número de falsos positivos. Em alguns casos,
determinados sites passaram a ser excluídos da busca para facilitar a pesquisa no geral.
Por sua vez, nos mecanismos acadêmicos, parte da dificuldade esteve em documentos
que não disponíveis para o Brasil através do Portal de Periódico CAPES. A cada
referência positiva encontrada, era gerado um dado ou backup. Os dados foram
guardados em PDF ou .docx e os links e URLS guardados em arquivos .docx. Todos
com cópias de segurança (backup) digitais. Optou-se por fazer a pesquisa em diferentes
etapas. Esta etapa inicial consistia apenas em guardar documentos e, simplesmente,
preencher uma primeira tabela com as características mais básicas de cada experiência
encontrada, a saber: nome, local, ano, para que as ferramentas digitais foram usadas e,
ao menos, uma URL tratando da experiência.
Ao longo desta e das etapas descritas posteriormente, foi utilizado o software
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)174 versão 20, que está entre os mais
usados e recomendados para este tipo de codificação. O software também foi utilizado
para gerar as tabelas, gráficos e para alguns cálculos (e.g. média e mediana) que serão
dispostos nos resultados.
Essa fase inicial foi bastante promissora e cerca de 60 casos foram encontrados
dessa maneira, entretanto, alguns deles apareciam apenas como simples referências em
determinados artigos ou sites. Optou-se por buscar tais casos especificamente,
geralmente, através de palavras-chave mais amplas, como o nome da localidade e
“orçamento participativo” (aqui se optou tanto por participatory budgeting quanto pela
língua da localidade em questão, como presupuesto participativo em casos espanhóis e
argentinos, orçamento participativo em casos portugueses e brasileiros ou bilancio
partecipativo nos casos italianos, por exemplo). Contudo, mesmo após esses
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procedimentos, notou-se que havia lacunas de informações sobre alguns casos em
específico. Em situações extremas, havia apenas citações ou referências sobre a
existência da iniciativa, especialmente na Alemanha. Para tentar minimizar este efeito, e
trabalhar com o número mais próximo do universo total de casos, uma segunda técnica
foi acionada.

7.2 Técnica bola de neve

Como era desejável contar com amostra mais próxima do universo total de casos
existentes no mundo, foi perceptível que outros métodos eram necessários para a coleta
de dados. Como já dito, havia limitantes na capacidade das palavras-chave para detectar
os casos, especialmente quando os próprios pesquisadores, militantes e gestores
optavam por realizar uma denominação específica. Como a pesquisa de Sintomer e
equipe (2010), já demonstrou, orçamentos participativos podem receber inúmeras
nomenclaturas ao serem realizados. Há variações simples, desde “orçamento popular”
ou “orçamento cidadão” até nomes completamente distintos, como “You decide!”.
Apesar de muitos pesquisadores enfatizarem que estes projetos eram, para todos os
efeitos, tipos de orçamentos participativos, isso certamente foi uma dificuldade extra
para encontrar os casos. Além disso, como já denotado, a esta altura, diversos casos não
apresentavam dados completos o suficiente para uma análise, como aconteceu com a
maior parte dos exemplos da Alemanha.
Dada tal situação, optou-se por realizar uma adaptação da amostragem “bola de
neve” (snowball sample). No geral, trata-se de uma técnica utilizada para conseguir
participantes em entrevistas de opinião (surveys), nas quais existem dificuldades para
obter um número adequado de entrevistados. Os motivos de tais dificuldades podem ter
naturezas diversas, como, por exemplo, lidar com temas sensíveis (e.g. viciados em
drogas ou indivíduos que sofreram abusos) ou com grupos muito fechados e resistentes
a não membros. Em outros casos, a técnica pode simplesmente ser utilizada para
conseguir detectar indivíduos com as melhores habilidades para um emprego, encontrar
sujeitos de um público-alvo de marketing ou algo do tipo. Grosso modo, a técnica é
baseada em o pesquisador acionar um grupo de indivíduos e associações, detalhando
seus objetivos de pesquisa. Espera-se que este grupo inicial vá colaborar com o
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pesquisador e compartilhe tais objetivos com outros membros e associações de suas
redes sociais (presenciais e digitais). Logo, a analogia se deve à possibilidade da
amostra inicial crescer tal qual uma bola de neve rodando ladeira abaixo. Diversos
fatores podem influenciar no sucesso ou fracasso da técnica, como o tamanho e a força
dos laços do pesquisador, o grupo inicial contatado, a importância do tema para os
indivíduos alcançados, o nível de exigência da pesquisa etc. É geralmente sugerido que
o pesquisador realize rodadas de chamadas e tente alcançar o maior número de
indivíduos e grupos possíveis e sempre solicite que os mesmos façam igual (MORGAN,
2008).
Obviamente, esta pesquisa não é baseada em uma survey e, também, não deseja
pesquisar um grupo específico. Por outro lado, por analogia, a técnica buscava por
indivíduos com conhecimentos específicos, a saber, ciência de ou participação em casos
de e-OPs. Portanto, o objetivo foi encontrar administradores públicos, funcionários,
políticos, militantes, participantes ou pesquisadores que detivessem conhecimento
acerca de casos de e-OPs já realizados e de dados concretos sobre os mesmos.
Acreditava-se que esta seria a melhor forma de a) confirmar a existência dos casos já
catalogados e dos dados já guardados e b) verificar a existência de casos não
catalogados na primeira fase, o que efetivamente ocorreu. Para tanto, um conjunto de
ações foi tomada para alcançar tanto indivíduos quanto organizações.
No primeiro momento, grupos do Facebook e listas de e-mail foram os
principais canais de comunicação. Novamente, como dito acima, optou-se por meios
destinados tanto a projetos de democracia participativa presencial quanto iniciativas de
e-democracia. No Facebook, foi postada uma mensagem inicial nos seguintes grupos:
Participatory Budgeting175, Participatory Budgeting in the UK176, ICT4D177,
Eparticipation178,

IT

Governance179, ePartizipation180, Association

of

Internet

Researchers181, International Association for Public Participation (IAP2)182. A mesma
mensagem foi enviada através de várias listas de e-mail, porém, aqui se delimitou um
foco em listas que tratavam de e-democracia ou de internet e política em geral, a saber:
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Info-Del183, Internet e Política184, Antropociencia185, Gpopai186, Transparência
Hacker187, Participatory Budgeting188.
No segundo momento, reconhecendo-se a importância de certas organizações da
sociedade civil para a realização e promoção de OPs (SINTOMER et al, 2012), foram
contatadas por e-mail algumas das principais organizações responsáveis pela divulgação
com linhas de trabalho e pesquisa relacionadas a OP em níveis nacional ou
internacional.

Desta

forma,

foram

enviados

e-mails

para

Buergerhaushalt

(Alemanha)189, OP Portugal190, Rede Presupuesto Participativo (Espanha)191, Rede The
PB Unit (Reino Unido)192, Banco de Experiencias Locales (Argentina)193, Rede
Brasileira de Orçamentos Participativos (Brasil)194, International Budget Partnership
(internacional)195

e

Observatório

Internacional

da

democracia

participativa

(internacional)196.
No terceiro momento, já com um número razoável de documentos e de casos
separados, deu-se início a busca por indivíduos. Usando os e-mails de contatos
presentes em artigos, relatórios e websites, foram contatados 58 indivíduos, entre
pesquisadores e organizadores de e-OPs. Geralmente, esses contatos individuais
objetivavam conseguir mais detalhes sobre determinados casos ou conferir se a listagem
de certos países não estava incompleta. Em especial, a maior parte dos contatos
individuais foi direcionada a pesquisadores alemães, pela dificuldade de se encontrar
material em inglês sobre vários casos do país.
No quarto momento, foram contatadas as prefeituras e órgãos do Executivo no
geral que foram responsáveis pela criação e execução dos OPs encontrados. Estes emails buscaram tentar preencher alguns dados que não foram encontrados nos websites
das iniciativas e dos próprios órgãos. Cerca de 40 prefeituras foram contatadas desta
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forma. No caso específico do Brasil, ainda foi realizado o contato telefônico com
agentes de dez localidades, uma vez que não houve resposta por e-mail.
Cada um desses “momentos” foi repetido de acordo com as necessidades da
pesquisa. Aqui, apenas foi indicada a ordem em que cada técnica foi utilizada, porém,
na fase final da pesquisa, os contatos a indivíduos, organizações e mensagens por canais
on-line foram constantes.

7.3 Características da compilação

Como visto ao longo deste trabalho, há um conjunto de características que
ajudam a compreender o desenho de uma instância participativa, como quem a iniciou,
qual seu público alvo, como este participa, com que objetivos e quais os impactos
(desejáveis ou alcançados) dessas formas de participação, que são geralmente
englobadas nas discussões acerca do desenho institucional de tais instâncias, sejam
presenciais (AVRITZER, 2008; FUNG, 2004, 2006; SMITH, 2008), sejam on-line
(MACINTOSH, WHYTE, 2008; SUSHA, GRÖNLUND, 2012; WEP.DEP,2007;).
Apesar de se reconhecer a importância do contexto para os resultados,
geralmente há bastante foco sobre as diferentes possibilidades de desenhos e suas
possíveis consequências. Este trabalho segue tal perspectiva. Reconhece-se, entretanto,
que há um grande número de características que podem ser aferidas para efetivamente
compreender o desenho de determinadas instituições participativas - e existe bastante
discussão sobre quais as características mais importantes para tanto197 (GASTIL,
KNOBLOCH, KELLY, 2012) e que a prospecção realizada será capaz de atender
apenas parcialmente tais quesitos. Em outras palavras, dadas as dificuldades para
encontrar os casos e, essencialmente, e a inexistência de dados completos sobre tais
práticas, optou-se por adotar um número menor e mais geral de critérios, descritos
abaixo.
Entretanto, antes da apresentação dos critérios a serem utilizados, é importante
esclarecer que os diferentes e-OPs encontrados foram tratados como ocorrências e não
como casos. Apesar de similar, para efeitos práticos, isso quer dizer que, se uma mesma
localidade teve várias experiências de OP digital, cada uma foi classificada
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separadamente. A principal consequência negativa de tal escolha está em “falsear” a
amostra para certas verificações estatísticas, como aquelas baseadas em local, promotor,
país etc. Exemplos como os de Recife, que realiza OPs anuais com fases on-line
inclusive, poderiam distorcer excessivamente a amostra. Por outro lado, há dois motivos
importantes para tal escolha. O primeiro está na possibilidade de verificar as
especificidades de cada realização. Nesse sentido, o exemplo de Belo Horizonte é
emblemático. Desde 2006, a cidade realiza um OP digital bienalmente e até este
momento houve quatro edições. Conforme os diversos trabalhos centrados no OPD da
capital mineira, cada edição teve características em termos de desenho da participação,
possibilidades de votação e utilização de ferramentas digitais muito díspares entre si
(ABREU, 2012; FERREIRA, 2012; PEIXOTO, 2008; 2009). Classificar todos os quatro
acontecimentos como se fossem um único geraria distorções ainda mais problemáticas,
já que se adicionariam todas as especificidades de cada edição ao caso como um todo,
tendendo a levar o leitor a equívocos. Por exemplo, utilizou-se sites de redes sociais
apenas nas edições de 2011 e 2013 do OPD. Se optássemos por uma única entrada na
classificação, ou seria necessária colocar exceções em cada caso deste ou poderia levar
ao erro concluir que em todas as edições, neste exemplo, houve emprego de redes
sociais on-line.
Finalmente, como se trata de uma prospecção, desde o começo da pesquisa se
reconhecia o fato de que certas informações sobre determinados processos não estariam
disponíveis online. Isso implica em dizer que os resultados concernem, basicamente, os
dados encontrados nos sites, relatórios, artigos, blogs etc. Em alguns casos, houve um
contato com os gestores públicos e acadêmicos que nos forneceram dados não
disponíveis online. Os critérios a serem verificados pela pesquisa são explicitados
abaixo.

7.3.1 Nome do caso

Como relatado por Sintomer e colegas (2012), os nomes associados aos
orçamentos participativos presenciais podem variar significativamente, então esse
indicador só busca verificar se o mesmo acontece no caso dos e-OPs.
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7.3.2 Localidade e população

Verificar a localidade da instância participativa, o que inclui verificar se foram
bairros, cidades, condados, estados, países etc. Posteriormente, todos serão divididos
pelos países de sua localização para verificarmos se há características inerentes aos
diferentes países da amostra.
A população de cada localidade poderá nos dar indícios sobre possíveis
tendências (e.g. cidades maiores tendem a ter mais e-OPs) e será possível verificar a
representatividade em termos absolutos do número de participantes.

7.3.3 Promotor

Apesar de OPs serem geralmente iniciativas iniciadas por governantes
(AVRITZER, 2008), as pesquisas sobre a difusão de tais práticas demonstra que
associações da sociedade civil são responsáveis por criar, manter e difundir práticas de
OPs em vários países. Por diversas ocasiões, eles mesmos podem conseguir os recursos
financeiros através de outras agências governamentais (não necessariamente nacionais)
e simplesmente obter o aval de governos locais para realizar o processo participativo
(SINTOMER et al, 2012). Além disso, alguns organismos internacionais, como o Banco
Mundial e as Nações Unidas, são ativos promotores do OP pelo mundo
(GOLDFRANK, 2012; SINTOMER et al, 2012).
Nesse sentido, esse item busca verificar quem é o promotor, vulgo ator ou
instituição política que desenvolve a atividade de OP eletrônico. Para tanto, foi realizada
a opção por classificar os promotores de e-OPs entre: 1) Governo e 2) sociedade civil.
E, em seguida, verificar se houve apoio para a realização do orçamento participativo
digital: 1) Não houve; 2) apoio de organização internacional; 3) apoio de redes e
organizações nacionais; 4) outros.

7.3.4 Ano de realização
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Além da perspectiva histórica, a verificação do ano nos permitirá fazer estudos
longitudinais com cada dado. Novamente, é importante ressaltar que este “ano” foi
baseado nos relatórios e descrições encontradas de cada edição ou realização do OP
eletrônico.

7.3.5 Modo – on-line ou misto

Como já enfatizado no capítulo anterior, vários processos de orçamento
participativo estão incluindo fases digitais, porém, simultaneamente, novos processos
vêm sendo criados para serem exclusivamente on-line. Este indicador busca verificar,
então, se o OP era exclusivamente on-line ou se apresentava um caráter misto ou
combinado, sendo parte on-line e parte presencial. O cruzamento desse dado com o ano
pode indicar alguma tendência entre tais projetos.

7.3.6 Orçamento alocado através do e-OP

Segundo Marquetti (2007), a quantidade do orçamento disponível para ser
decidido pelos cidadãos através de OPs é um quesito fundamental de avaliação, sendo,
para ele, diretamente relacionado à intensidade do projeto. Por exemplo, ele acredita
que, nos OPs de maior intensidade, a população precisa ter controle de 80% ou mais dos
recursos disponíveis para investimento na localidade.
Apesar de discordarmos desta premissa, é notável que um orçamento
excessivamente restrito também pode ser frustrante para os próprios participantes, que
podem julgar o esforço da participação excessivo pelos possíveis ganhos a serem
obtidos ou, ainda, que a localidade está, em verdade, pouco disposta a efetivamente
permitir que o cidadão controle o orçamento público. Desta maneira, o orçamento bruto
disponibilizado pelo OP (será empregado o dólar como moeda de referência). Da
mesma forma, será apenas avaliado se o e-OP lida com o orçamento total, parcial ou
parcial com valor fixo, conforme Ruesch, Wagner (2013).
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7.3.7 Número de participantes

Reconhecemos que o número de participantes não deve ser a única ou mesmo a
principal avaliação para o sucesso de programas participativos (cf. GOMES, 2011;
MEDAGLIA, 2011), porém, o número de participantes continua sendo um quesito
importante para a avaliação de semelhantes projetos. No caso de OPs e e-OPs, o número
de participantes é geralmente considerado um indicador de sucesso ou não, uma vez que
se tratam de programas participativos públicos e abertos a todos os interessados (ou
ainda, self-selecting) (FUNG, 2004; SMITH, 2009). Ao comparar tais números com a
população da localidade, é possível aferir a representatividade numérica da quantidade
dos integrantes. Como há programas mistos, também foi verificado o número de
participantes on-line em comparação ao total da iniciativa. Nos casos exclusivamente
on-line, esse número foi simplesmente repetido nas duas colunas.

7.3.8 Técnica de seleção

Orçamentos participativos são, geralmente, abertos a todos os cidadãos
interessados, ou seja, não usam técnicas de seleção aleatórias ou demográficas, sendo
baseados na auto seleção dos próprios participantes, que decidem ou não tomar parte.
Para serem funcionais, geralmente envolvem grandes doses de mobilização e
divulgação pelo promotor ou pelos grupos interessados (geralmente da sociedade civil)
ou ainda incentivos de várias naturezas, como é o caso brasileiro no geral, no qual há
critérios de justiça social para incentivar o envolvimento das parcelas mais carentes de
serviços públicos (AVRITZER, 2008; FUNG, 2006; GOODIN, DRYZEK, 2006;
SMITH, 2009). Por outro lado, sabe-se que já houve casos de OPs baseados em
amostras específicas da população, como é o caso da Alemanha (Sintomer et al, 2012).
Dessa maneira, busca-se avaliar se houve técnica específica de seleção através das
opções: 1) auto seleção; 2) amostra aleatória; 3) outra técnica de seleção.

7.3.9 Disponibilidade e função das ferramentas online
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Como se tratam de experiências digitais, quais ferramentas on-line estavam
disponíveis e quais os objetivos de tal oferta são quesitos importantes na avaliação.
Como descrito no capítulo anterior, existem múltiplas aplicações, funções e atividades
dentro da e-participação e há indícios de que o mesmo seja verdadeiro entre os e-OPs.
Em outras palavras, por mais que e-OPs sejam vistos basicamente como instâncias de
tomada de decisão on-line através de e-voto, a verdade é que os relatos já existentes
demonstram que há variados modelos sendo praticados. Dessa maneira, todos os
quesitos abaixo são avaliados.

a) Uso de celulares

Como já evidenciado pela literatura, diversas experiências multicanais de OP
fizeram algum emprego de celulares (ALLEGRETTI, 2012; SINTOMER et al, 2012;
SAMPAIO, PEIXOTO, 2013). Apesar de não serem tecnologias necessariamente
digitais ou on-line, optou-se por incluí-las dentre os critérios. Primeiramente, houve
uma variável dummy que verificava se houve ou não a utilização destes aparelhos. Em
caso positivo, a intenção é determinar se este era baseado em: I. SMS; II. App
(aplicativo) ou III. Versão móvel (mobile) do website.

b) Uso de redes sociais on-line

Apesar de ainda pouco utilizados nos projetos de e-participação (MEDAGLIA,
2011), no último capítulo se discutiu sobre potenciais, possibilidades e dilemas trazidos
pela web 2.0 para a e-democracia (CHADWICK, 2009). Especificamente, as redes
sociais on-line também apresentam possibilidades promissoras para a e-participação
(SÆBØ, ROSE, NYVANG, 2009). Logo, foi verificado primeiramente se foram
utilizadas redes sociais ou não. E, em caso positivo, qual o tipo: 1. blogs; 2. microblogging (Twitters and others); 3. amizade (e.g. Orkut, Facebook, Myspace); 4.
baseadas em vídeo (e.g. YouTube); 5. professionais (e.g. LinkedIn); 6. georeferenciadas (e.g. Foursquare); 7. baseadas em fotos (e.g. Instagram, Flicker,
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Pinterest); 8. baseadas em músicas (e.g. Last.fm); 9. Bookmarking (e.g. Delicious,
Digg, Reddit).

c) Uso de dados abertos

Até o início desta pesquisa, não se sabia sobre iniciativas de orçamento
participativo que utilizavam dados abertos. Por outro lado, conforme Khagram, Fung e
Renzio (2013), já há número considerável de iniciativas de orçamento aberto (open
budget) em diferentes localidades, que combinam processos de transparência com
colaboração e participação dos cidadãos. Ademais, como evidenciado, o governo norteamericano agora defende que OPs sejam parte de sua estratégia de governo aberto.
Assim, optou-se por verificar se tal tendência já começa a ser verificada também nos
orçamentos participativos, que historicamente também sido considerados instâncias que
promovem a transparência dos orçamentos municipais. Logo, foi incluída apenas uma
variável dummy sobre a utilização ou não de dados abertos.

d) Uso de moderação ou facilitação

Diversos autores evidenciam a importância de moderadores para as discussões
on-line (DAVIS, 2005; GRAHAM, 2008; JENSEN, 2003; WILHELM, 2000;
WRIGHT, STREET, 2007; WRIGHT, 2012), pois eles não apenas retiram os conteúdos
ofensivos e inadequados, mas também podem ajudar a organizar a discussão. Eles
podem ser ativos, fomentando o diálogo, incentivando a participação dos integrantes
menos ativos e se tornando promotores da deliberação (JANSSEN, KIES, 2005). De
modo similar, alguns autores defendem a importância de técnicos facilitadores nas
iniciativas de e-participação, que funcionariam para sanar as dúvidas dos participantes e
prover informações gerais durante o processo (MACINTOSH, WHYTE, 2008;
WEP.DEP, 2007).
Dessa maneira, esta categoria foi acrescentada para verificar se os e-OPs
normalmente fazem uso de tais facilitadores ou moderadores em suas práticas. Como os
OPs presenciais usualmente apresentam fases deliberativas, espera-se que haja
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plataformas e ferramentas de diálogo nos OPs digitais, o que aumentaria a chance de
tais técnicos para auxílio.

e) Cuidados com exclusão digital

Durante este trabalho, a questão da exclusão digital foi mencionada inúmeras
vezes, assim como seu impacto para a democracia digital (e.g. CHADWICK, 2006;
NORRIS, 2001, WILHELM, 2000). Mesmo tendo sua acepção se modificado ao longo
dos anos (MARQUES, 2012), tudo aponta para o que ainda se trata de um limitador a
ser enfrentado em iniciativas de democracia digital. Em especial, como diversos e-OPs
apresentam fases presenciais e on-line, este critério parece se relevante para verificar se
houve semelhante preocupação em tais iniciativas e a frequência longitudinal de tais
medidas.
Portanto, neste quesito, serão consideradas todas as ações tomadas para mitigar a
exclusão digital nas diferentes fases dos OPs eletrônicos. Aqui, serão incluídas não
apenas políticas públicas que sejam diretamente relacionadas a um e-OP, mas,
especialmente, ações tomadas por seus realizadores para facilitar o acesso à internet e às
redes digitais durante o processo, como tornar disponível pontos de votação em locais
públicos, o uso de veículos equipados com computadores ou mesmo o uso paralelo de
tecnologias mais amplamente disponíveis, como é o caso do telefone e do celular.

f) Função das ferramentas digitais

Aqui, busca-se verificar qual foi a principal função das ferramentas digitais
utilizadas no processo de e-orçamento participativo. Como tais instrumentos podem ter
funções díspares entre si, optou-se por uma avaliação global das tais ferramentas e seu
papel dentro do processo participativo. As funções foram resumidas em oito
possibilidades: 1. Informar ou educar os cidadãos sobre o processo; 2. Engajamento e
mobilização; 3. Simulação de orçamento; 4. Envio de sugestões ou propostas para o
OP; 5. Motivos lúdicos (e.g. jogos sobre o orçamento); 6. Discussão ou deliberação; 7.
Voto; 8. tomada de decisão198; 9. Monitoramento ou avaliação; 10. Outros.
198

Voto e tomada de decisão foram separados conforme a literatura de e-participação. Por mais que se
possa assumir que geralmente o e-voto será utilizado para a tomada de decisão, é notável a existência de
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7.3.10 Relação do e-OP com mass media

Como amplamente discutido, os OPs digitais, assim como outros instrumentos
de e-participação, não podem ser considerados isoladamente. Parte da possibilidade de
atingir uma ampla parcela de cidadãos e conseguir alcançar impactos maiores está em
sua publicidade, o que, por sua vez, está usualmente relacionada à sua ligação com os
mass media, uma vez que estes ainda representam os grandes centros de visibilidade das
sociedades contemporâneas e são as principais formas de difusão de discursos e práticas
(COLEMAN, BLUMLER, 2009; DAHLGREN, 2009; DEMO-NET, 2008; GOMES,
2008; MAIA, 2012; MIOLA, 2012).
Desta maneira, tenta-se avaliar a existência de casos em que houve estratégias
diretamente relacionadas aos mass media (e.g. divulgação paga em impressos) ou,
ainda, espécies de multicanais ou plataformas mistas (on-line e off-line) que usassem
canais midiáticos tradicionais no próprio processo (e.g. possibilidade de votar ou enviar
propostas por programas de rádio ou TV ou ainda colaboração de uma mídia local no
processo). Aqui, então, há uma variável dummy (uso ou não de mídias massivas).

7.3.11 Considerado bem-sucedido?

Como anteriormente explicado, este trabalho não realiza, efetivamente, uma
análise de cada caso encontrado, mas denota um conjunto de características já
apresentadas em outros estudos e avaliações realizadas outrora. Apesar das limitações
deste método, trata-se de uma maneira eficaz tanto para realizar mapeamentos como o
aqui proposto quanto para se ter uma noção de como outros pesquisadores avaliaram o
objeto de pesquisa em questão.
O sucesso de semelhantes iniciativas é por si só um ponto aberto à discussão.
Diversos quesitos podem ser considerados vitais para o sucesso, como eficiência,
número de participantes (e.g. MEDAGLIA, 2011), a demografia de tais participantes
ou, ainda, a capacidade de inclusão de tais iniciativas (e.g. MACINTOSH, WHYTE,
casos em que há votos para decidir questões intermediárias do processo e não a tomada de decisão final.
Um exemplo supracitado é o e-OP de Recife (FERREIRA, 2012).
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2008), qualidade da deliberação (e.g. COLEMAN, BLUMLER, 2009), impactos nas
vidas dos cidadãos (e.g. THE PB UNIT, 2009), mudanças na organização do governo
(e.g.VAZ, 2008), feedback adequado aos cidadãos participantes (e.g. RUESCH,
WAGNER, 2013), sucesso na promoção de bens ou valores democráticos (e.g. SMITH,
2009), entre outros.
Como a pesquisa de Aström e Grönlund (2012) já evidenciou, em alguns casos
os resultados serem considerados positivos ou negativos está diretamente relacionado às
técnicas de avaliação utilizadas, que podem ser frágeis e excessivamente subjetivas. Por
outro lado, esta pesquisa também demonstrou que utilizar os resultados gerais dessas
avaliações é estatisticamente válido para análises gerais do campo, motivo pelo qual
será incluída aqui. Diferentemente desta pesquisa, trabalharemos com um número maior
de autores e documentos para nossa avaliação, portanto, existe uma maior possibilidade
de resultados divergentes entre si. Dessa maneira, é proposta a seguinte classificação: 1)
sucesso; 2) falha; 3) resultados divergentes.

7.3.12 Posicionamento do e-OP com relação à e-participação

Ao iniciar esta pesquisa, já havia indícios de que os e-OPs possuíam desenhos
participativos muito díspares entre si e que as ferramentas digitais eram, na mesma
lógica, usada para objetivos diversos. Dessa maneira, utilizando as classificações de
atividades de e-participação propostas na literatura (SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008;
MEDAGLIA, 2011; VAN DIJK, 2012), foram verificados os objetivos principais dos eOPs e, especialmente, as funções das ferramentas digitais em tais processos, buscandose compreender como eles poderiam ser vistos como processos de e-participação. Dessa
maneira, foi verificado o posicionamento prioritário do e-OP, conforme as opções: 1)
deliberação on-line; 2) consulta on-line; 3) e-petição; 4) e-voto; 5) e-decisão.

7.4 Resultados

Foram encontradas 170 referências a ocorrências de e-orçamentos participativos.
Por sua vez, estes foram realizados em 104 localidades. Esta marca imediatamente
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evidencia que o número de orçamentos participativos que utiliza alguma forma as TICs
é relativamente pequeno, se comparados aos números mundiais de OPs, que variam
entre 795 a 1.469, conforme a pesquisa de Sintomer e colegas (2010).
Porém, o primeiro resultado da pesquisa que se deseja destacar foi a dificuldade
para se encontrar os dados. Tratando-se de processos de participação através de TICs
em processos orçamentários, parece óbvio e notável que as três informações
fundamentais de quaisquer e-OPs sejam: orçamento e número de participantes on-line e
presencial. Todavia, a pesquisa evidencia o contrário. Já se esperava dificuldades para
encontrar alguns referidos dados, tais como o apoio de redes de OP ou de organismos
internacionais ou mesmo sobre o sucesso ou não dos empreendimentos, todavia não se
imaginava tamanho trabalho para se achar os dados mais básicos de qualquer OP. De
fato, no total de 170 ocorrências, em apenas 47 delas todos os dados foram encontrados
disponíveis on-line. Ou seja, em 123 casos (72% do universo prospectado) não foram
encontradas informações para completar o banco.
Por sinal, é importante notar que boa parte da pesquisa envolveu “montar um
quebra-cabeças”, isto é, montar o banco de dados com base em informações adquiridas
em diferentes websites e fontes. Jornais, agências de notícias, blogs pessoais e das redes
e organizações foram utilizados como fontes - quando não havia dados nas fontes
oficiais, pois foi notável que nem sempre os resultados dos e-OPs estavam disponíveis
on-line nos websites das próprias iniciativas. Diversas vezes, estes resultados só foram
encontrados nas notícias lançadas pelos governos. Ou seja, tratava-se de uma
divulgação, geralmente, realizada pela assessoria de comunicação do órgão Executivo.
Notadamente, o problema é que tais informes tendiam a aglutinar e a reduzir as
informações, como o número de participantes das assembleias presenciais ou o número
de relatórios recebidos on-line. Em tais notícias, geralmente só se tratava do sucesso do
processo participativo e do número total de envolvidos, não se detalhando diferenças
entre participantes on-line e presenciais.
De forma geral, não se acredita que estas informações foram tratadas como
secretas e que nenhum indivíduo obteve acesso a elas. Tudo indica que elas foram
apresentadas aos cidadãos em assembleias presenciais e que são de trânsito livre dentro
dos governos. Logo, as informações simplesmente não foram publicadas on-line. Outra
pesquisa seria necessária exclusivamente para se identificar os motivos para tais
resultados. Aqui, entretanto, propõem-se algumas hipóteses que deveriam ser
consideradas para pesquisas futuras sobre o ocorrido. Primeiramente, fica claro que há
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iniciativas que fazem um uso ainda bastante incipiente das tecnologias de informação e
comunicação. Então, a primeira hipótese é que estas informações não são publicadas
on-line pelos gestores e políticos por estes possuírem pouca experiência (i.e. expertise)
com as novas tecnologias e, assim, julgarem desnecessária essa publicação on-line. Uma
evidência disso é o fato de os gestores e técnicos enviarem os dados prontamente após a
solicitação por e-mail ou telefone. Provavelmente, para tais atores, a apresentação dos
resultados em assembleias presenciais e abertas já foi o suficiente para tornar os dados
públicos e para prestar contas do processo participativo.
Em segundo lugar, existe uma hipótese exatamente oposta à primeira. Em
determinados casos, os gestores optaram por não dispor on-line os dados finais do
processo participativo. O motivo mais simples seria o fato dos resultados estarem
aquém do esperado. Durante os contatos, também houve motivos para se acreditar que
fora desta forma. Em especial, os números dos processos participativos digitais
pareceram desagradar a alguns gestores, que frisaram se tratar de “pilotos” e
“experiências iniciais”. No caso específico de Portugal, onde há vários OPs consultivos,
foi constatado que esses números simplesmente não são públicos, não sendo divulgados.
Em terceiro lugar, também houve evidências de que a mudança da gestão
municipal contribuiu para a retirada dos websites da internet e para a dificuldade de se
encontrar dados de experiências anteriores. Como os trabalhos sobre o OP já denotaram,
muitas vezes o programa é fortemente ligado a um partido ou a uma ideologia política
(e.g. WAMPLER, 2008; SINTOMER et al, 2010). Dessa forma, acredita-se que o
website e as informações sobre o evento são retirados no momento que outra força
política assume a gestão do Executivo em questão.
De toda sorte, independente da hipótese correta, a pesquisa evidencia que os OPs
eletrônicos são mal relatados e possuem pouca memória. Por exemplo, era
extremamente raro encontrar uma tabela com os resultados organizados e comparados
entre os diferentes anos do orçamento participativo, como é o caso de Lisboa
(Portugal)199, que realiza um relatório anual sobre cada processo de orçamento
participativo, destacando pontos fortes e pontos a serem incrementados em futuros
processos, sempre exibindo tabelas comparativas com os principais dados (número de
participantes, número de propostas enviadas, número de propostas aceitas etc.).
Alternativamente, outra possibilidade para tornar tais processos mais transparentes está
199

http://www.lisboaparticipa.pt/pages/orcamentoparticipativo.php/A=106___collection=cml_article.
Acesso em 13 Janeiro de 2014.
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na criação de uma biblioteca digital que organize as informações de processos passados
para criar uma memória do OP, como foi o caso de Rosário (Argentina) 200. A imagem
abaixo retirada da página do OP de La Plata evidencia como esta organização dos dados
pode ser simples, mas capaz de informar ao cidadão, permitindo-o visualizar as
informações dos diferentes processos participativos e dando acesso fácil aos números do
último processo realizado.

Figura 1: Organização de informações do OP de La Plata. Fonte: Prefeitura de La Plata

200

http://www.rosario.gov.ar/sitio/informacion_municipal/pp_biblioteca.jsp. Acesso em 13 Janeiro de
2014.
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Tal constatação aponta a uma direção oposta à esperada, a inclusão de TICs não
acarreta em maior transparência do processo participativo. Os cidadãos poderão
participar on-line, contudo, ainda precisarão participar presencialmente para conseguir
informações a respeito do processo.

A (notável) EXCEÇÃO DA ALEMANHA

Uma segunda e importante restrição desta pesquisa foi a língua. Como dito
anteriormente, optou-se por tentar incluir o maior número possível de línguas e foi
utilizado constantemente o Google Translator para obter a tradução de informações de
sites e documentos encontrados. Todavia, mesmo com tais estratégias, não foram
encontradas informações completas a respeito dos OPs suecos (Örebro, Haninge,
Uddevalla e Orsa) e finlandeses (Tampere e Helsinki), especialmente destes últimos.
Todos foram indicados por especialistas de participação e de orçamento participativo.
Todavia, é notável que algumas informações sobre OPs alemães foram encontradas em
sites na língua alemã, logo, todas essas iniciativas também apresentaram problemas em
reportar adequadamente seus OPs, ou tais informações estariam facilmente disponíveis
após o uso do mecanismos de tradução.
Em especial, este trabalho apresenta uma grande exceção, que é o caso da
Alemanha. No geral, a literatura trata sobre quatro casos em especial: Colônia, BerlimLichtenberg (um distrito da cidade de Berlim), Hamburgo e Freiburgo (e.g. LUEHRS,
HEAVEN, 2013). Enquanto havia algumas indicações de que outras cidades também
utilizavam e-OPs (e.g. NITZSCHE, PISTOIA, ELSÄßER, 2012), existiam poucas
evidências destes outros exemplos disponíveis em inglês.
Entretanto, em dezembro de 2013, foi encontrado um relatório realizado por
Michelle Anna Ruesch e Mandy Wagner, da empresa de consultoria Zebralog para a
rede de cooperação de orçamentos participativos da Alemanha, a Buergerhaushalt.org.
Tal relatório tratava de 96 casos de orçamento participativo, sendo que 94 utilizavam
alguma forma de TIC, logo, eram algum tipo de e-OP (RUESCH, WAGNER, 2013).
Iniciou-se uma busca pela informação a respeito de tais casos, mas era notável que tais
informações não estavam facilmente disponíveis em inglês ou mesmo outras línguas
acessíveis ao pesquisador. Para a conclusão do trabalho, optou-se por não considerar
estes casos na amostra principal. Foi encaminhado um e-mail às duas pesquisadoras e
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solicitado o banco de dados original. Este foi cedido também por e-mail. Apesar de não
contar com todos os critérios aqui estabelecidos, ele será considerado (de forma
separada) quando adequado. Neste caso, para ficar claro, foram incluídos no banco da
presente pesquisa os quatro casos mais emblemáticos e relatados da Alemanha. Os
outros 90 foram deixados em um banco à parte e os analisaremos quando adequado, ou
seja, quando a pesquisa original de Ruesch e Wagner (2013) incluir dados que podem
ser comparados com a pesquisa aqui proposta.

7.4.1 Nomes

Na prática, os nomes de orçamentos participativos digitais não variam muito
entre si, sendo quase todos nomeadamente “orçamentos participativos” ou variações
pequenas como “orçamento popular” ou “orçamento cidadão”. Porém, o dado mais
pertinente é como apenas uma pequena parcela usou algum designador para evidenciar
que se tratava de um processo “on-line”, “eletrônico”, “virtual” ou “digital”, que somou
apenas 23 referências, tendendo a demonstrar que poucos processos fizeram questão de
tratar o processo como “especial” ou “diferente” de um OP regular.
Por sua vez, a pesquisa de Ruesch e Wagner (2013) não identifica os termos.
Tomando as referências do site Buergerhaushalt.org, há indícios de que os OPs alemães
usem preferencialmente Buergerhaushalt, o que significa orçamento participativo.

7.4.2 Localidade e população

O resultado final da prospecção foi de 170 ocorrências de e-OPs no mundo.
Estas se encontram divididas por 23 países, conforme especificado na tabela abaixo.
Também, foi explicitado o número de localidades que realizaram e-OPs em cada país.

Tabela 3: ocorrências e localidades de e-OPs organizadas por país

País
1.
2.
3.
4.

Alemanha
Argentina
Austrália
Brasil

Ocorrências
13 (7,6%)
9 (5,3%)
2 (1,2%)
37 (21,8%)

Localidades
4
4
2
17
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Coréia do Sul
Escócia
Espanha
Estados Unidos
Estônia
Finlândia
França
Índia
Inglaterra
Islândia
Itália
Japão
México
Peru
Portugal
República Democrática
do Congo
21. República Dominicana
22. República dos
Camarões
23. Suíça
Total

1 (0,6%)
1 (0,6%)
10 (5,9%)
3 (1,8%)
1 (0,6%)
2 (1,2%)
1 (0,6%)
2 (1,2%)
7 (4,1%)
1 (0,6%)
18 (10,6%)
5 (2,9%)
1 (0,6%)
4 (2,4%)
44 (25,9%)
1 (0,6%)

1
1
9
2
1
2
1
1
4
1
14
1
1
2
25
1

1 (0,6%)
1 (0,6%)

1
1

5 (2,9%)
170

5
101

A tabela deixa claro que Portugal (n=44) e Brasil (n=37) são os dois países que
mais promoveram formas de e-OP no universo prospectado, assim como apresentaram o
maior número de localidades - 25 e 17 respectivamente. Esse resultado é esperado para
o Brasil, que é o segundo país que mais apresenta processos de orçamentos
participativos (entre 200 e 250), conforme a pesquisa de Sintomer et al (2010). O
resultado de Portugal é mais díspar, uma vez que Portugal não é um país com um
grande número de experiências em OP.
Uma possível explicação para o grande número de casos portugueses em e-OP
se encontra na facilidade de se obter mais dados a respeito das experiências,
especialmente pela base de dados da In Loco, que realiza e apoia inúmeras pesquisas
sobre orçamento participativo no país. Porém, também não se pode ignorar o fato de
que os principais OPs ativos em Portugal estão utilizando, de fato, TICs em seus
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processos, que vêm sendo mantidos ao longo dos anos, como é o caso de Lisboa (n= 6),
Amadora (n=4), Cascais, Odemira, Odivelas e Vila Franca De Xira (n= 3 para cada).
Agora, se somados os dados de Ruesch e Wagner (2013) ao de nosso banco,
ficará claro que a Alemanha ocupa o primeiro lugar na promoção de e-orçamentos
participativos. São 13 de nossa amostra e 90 da pesquisa supracitada chegando aos 103
casos - o que é mais que o dobro que o total do Brasil. Importante notar que a pesquisa
de Ruesch e Wagner (2013) faz uma análise por caso e não por ocorrência. Portanto,
trata-se de 90 localidades promovendo e-OPs. O número de ocorrências pode ser
significativamente superior.
Por sua vez, avaliamos separadamente todos os processos que ocorreram ao
menos duas vezes. Conforme estudos e ponderações na e-participação, o campo sofre de
excessivo “pilotismo”, ou seja, de processos experimentais, que acabam não sendo
institucionalizados posteriormente e, efetivamente, nunca deixam de ser experimentos
(MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2009). E há indícios, também, nos
estudos sobre OPs, que indicam como estes são demasiadamente suscetíveis à vontade
política e como podem ser extinguidos com certa facilidade (AVRITZER, 2008;
PEREIRA, 2007; SINTOMER et al, 2010). Os resultados foram dispostos abaixo.

Tabela 4: local com mais de uma ocorrência de e-OP

Local
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Aljustrel
Amadora
Batalha
Bela Vista
Belo Horizonte
Berlim-Lichtenberg
Canegrate
Canoas
Cascais
Cologne
Espírito Santo
Hamburg
Ichikawa
Ipatinga
La Plata
Lambeth
Lima
Lisboa

Ocorrências
2
4
2
3
4
8
3
2
3
2
2
2
5
5
2
2
2
6

Percentagem
2,0
4,0
2,0
3,0
4,0
7,9
3,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
5,0
5,0
2,0
2,0
2,0
5,9
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Miraflores
New York
Odemira
Odivelas
Parma
Porto Alegre
Pune
Recife
Redbridge
Rio Grande do Sul
Rosario
Trofa
Vila Franca De Xira
Zaragoza

Total

2
2
3
3
3
5
2
6
3
3
3
2
3
2
101

2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
5,0
2,0
5,9
3,0
3,0
3,0
2,0
3,0
2,0
100,0

A tabela acima evidencia que os e-OPs com maior durabilidade são aqueles
realizados em Berlim-Lichtenberg (n=8), Lisboa (n=6) e Recife (n=6), especialmente
porque todos estes ocorreram em anos conseguintes. Enquanto, as experiências digitais
de Ipatinga (n=5) e Porto Alegre (n=5) foram interrompidas e, posteriormente,
retomadas. Além do mais, das 170 práticas de e-OP prospectadas, foi verificado que
101 foram realizadas por 32 localidades. Como o número de localidades é 101, então
foram 69 experiências “pilotos”, ou ainda, que só realizaram um e-OP, o que representa
quase 70% do total. Isso demonstra que também os e-OPs sofrem com excessivo
pilotismo como é o caso da e-participação.
Por sinal, um dos critérios de Sintomer et al (2010, 2012) para que um caso seja
efetivamente considerado como OP, é sua realização por mais de uma vez, o que
também tenderia a indicar que a maior parte dos casos aqui coletados ainda não podem
ser verdadeiramente classificados como OPs, ao menos para Sintomer e colaboradores.
Não obstante, no caso específico dos e-OPs, existe ainda uma condição especial: o OP
pode continuar existindo, mas as fases on-line são extintas, como em Porto Alegre, por
exemplo. Logo, uma possível hipótese é que acontece um flerte com ferramentas
digitais, uma desilusão e um abandono das mesmas, o que pode ocorrer por expectativas
irrealistas das capacidades das ferramentas digitais (WRIGHT, 2012).
Por outro lado, não se pode ignorar que os diversos fatores que impactam no
término de OPs presenciais também tenderão a extinguir as versões on-line, como
mudanças na gestão do órgão executivo, cortes orçamentários, escassa cultura política
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local de participação etc. Ainda há pouco conhecimento sobre o impacto das TICs e do
uso de fases on-line para a manutenção de orçamentos participativos. Portanto,
pesquisas futuras poderiam se concentrar em uma comparação mais específica entre eOPs e OPs exclusivamente presenciais, buscando verificar se a inclusão de TICs
impacta positivamente ou não na durabilidade das experiências.
Por sua vez, verificamos a população das 101 localidades prospectadas. Como
houve um considerável número de casos com resultados ausentes (missing), o objetivo
não era a realização de testes estatísticos mais complexos, porém apresentar algum dado
sobre o tamanho das cidades envolvidas. A tabela abaixo resume a descrição das
cidades.
Tabela 5: Informações sobre as populações

População
Ocorrências
Sem informação
Média
Mediana
Desvio Padrão
Mínimo
Máximo
Quartis
25
50
75

170
0
947.739,66
233.500,00
2.142.229,151
1.200,00
15.044.000
47.033,25
233.500,00
700.000,00

A tabela evidencia como houve considerável variação entre as localidades. A
menor delas tem 1.200 habitantes (Boticas, Portugal), enquanto que a maior conta com
15 milhões de habitantes (Bahia, Brasil). A mediana201 evidencia que a maior parte das
ocorrências envolveu localidades de aproximadamente 230 mil habitantes. Por sua vez,
os quartis202 evidenciam que há um grupo de localidades menores, na faixa de 47 mil
habitantes, que pratica os e-OPs e um terceiro grupo que envolve as cidades maiores,
que ficam em torno de 700 mil habitantes. Isso é uma evidência de que são as cidades
201

Em teoria da probabilidade e em estatística, a mediana é uma medida de tendência central, um número
que caracteriza as observações de uma determinada variável de tal forma que este número (a mediana) de
um grupo de dados ordenados separa a metade inferior da amostra, população ou distribuição de
probabilidade, da metade superior. Mais concretamente, 1/2 da população terá valores inferiores ou iguais
à mediana e 1/2 da população terá valores superiores ou iguais à mediana. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estat%C3%ADstica). Acesso em 22 Dez. 2013.
202
Na estatística descritiva, um quartil é qualquer um dos três valores que divide o conjunto ordenado de
dados em quatro partes iguais, e assim cada parte representa 1/4 da amostra ou população. Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quartil. Acesso em 22 Dez. 2013.
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de médio porte que mais realizam e-OPs pelo mundo; mesmo assim, há um número
razoável de exemplos em todas as faixas de tamanho.
Ao se comparar estes mesmos números classificados pelo modo, é notável que
as localidades que promoveram e-OPs exclusivamente on-line (mediana = 302.250
habitantes) detinham mais habitantes que aquelas que realizaram e-OPs combinados
(mediana = 240.000). Dessa maneira, futuras pesquisas poderiam tentar obter os dados
que não foram completados e confirmar a importância da população como fator para
explicar a realização de um e-OP exclusivamente on-line.

7.4.3 Promotor

Dentro do esperado, a quase totalidade de casos de e-OPs é criada e mantida por
órgãos Executivos. Do total de 170 ocorrências, apenas três foram ligadas a uma ação
mais notável da sociedade civil. Por sua vez, durante a prospecção, houve pouca base
para dizer que tais iniciativas são dependentes de algum tipo de apoio para acontecer,
conforme a tabela abaixo.
Tabela 6: apoio para a realização do e-OP

Não houve
Organização internacional
Redes e organizações
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
125
10
28
163
7
170

Porcentagem
73,5
5,9
16,5
95,9
4,1
100,0

Por outro lado, a pesquisa em Portugal evidenciou que tal assessoria ou mesmo
apoio exterior não são, essencialmente, relatadas na maior parte dos casos. Como a
prospecção se baseou nas informações disponíveis em relatórios e websites das
iniciativas, certamente há “falsos negativos” nesta contagem. De toda sorte, há
indicações de que o maior apoio advém de redes de OP e organizações nacionais e não,
como esperado, de organizações internacionais, como o Banco Mundial, ONU ou
mesmo a União Europeia, que é forte promotora da e-participação. Assim, se são os
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órgãos Executivos os principais responsáveis pela criação de e-OPs, a tabela abaixo
evidencia o seu nível.

Tabela 7: nível do promotor do e-OP

Cidade
Bairro
Condado ou região
Estado
Total válido
Sem informação
Total

Frequência
127
24
6
6
163
7
170

Percentagem
74,7
14,1
3,5
3,5
95,9
4,1
100,0

Seguindo a mesma lógica dos OPs presenciais, os e-OPs são baseados,
primordialmente, em cidades com aproximadamente 75% das ocorrências. Se, por um
lado, tal resultado era esperado, por outro lado, a introdução das TICs em tais processos
tenderia a facilitar programas de OPs em regiões mais amplas (i.e. menos restrições
geográficas e temporais para participar), como condados ou mesmo estados, mas, estes
somados só representam 7% do corpus total. Futuras pesquisas deveriam verificar se
existe uma tendência de mudança, uma vez que todas as ocorrências regionais ou
estaduais de e-OPs aconteceram de 2009 a 2013, o que pode ser o início de uma
tendência de OPs em maiores regiões, como demanda Goldfrank (2013).

7.4.4 Ano

Tratando-se de uma prospecção sem limite temporal, uma das vantagens desta
pesquisa é a possibilidade de uma verificação longitudinal, ou seja, qual foi a ocorrência
de e-OPs ao longo dos anos. Conforme já explicitado, há fortes indícios de que as
primeiras tentativas de e-OPs aconteceram em 2001, em Ipatinga e em Porto Alegre.
Com a disseminação de novas tecnologias e com um uso mais comum entre cidadãos e
governantes, o esperado era um crescimento de e-OPs ao longo dos anos, o que se
confirma conforme a tabela abaixo.
Tabela 8: número de ocorrências de e-OP por ano

Ocorrências

Percentagem
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2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total válido
Sem informação
Total

2
2
2
2
5
6
9
16
14
15
20
31
40
164
6
170

1,2
1,2
1,2
1,2
2,9
3,5
5,3
9,4
8,2
8,8
11,8
18,2
23,5
96,5
3,5
100,0

Logo, é notável que existe uma concentração do número de casos entre 2008 e
2013. Se somados, o número de ocorrências entre 2000 e 2007 é de 28 ocorrências
(16%), enquanto que a soma 2008-2013 representa 136 casos ou 80% do universo
prospectado. Abaixo, o gráfico demonstra como a tendência de mais ocorrências pelo
tempo é significativamente positiva.
Gráfico 1: e-OPs por ano
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Tabela e gráfico também evidenciam que, a partir de 2008, o número de
ocorrências de e-OPs cresceu anualmente e não sofreu reveses até o momento. Ao
contrário, há fortes indicativos de que o número de e-OPs apresenta uma forte tendência
de crescimento.

7.4.5 Modo

Como enfatizado no capítulo 5, e-orçamentos participativos resgatam uma
discussão “datada” para o campo da e-participação, a saber, a diferença entre
participação política presencial e on-line. Como visto anteriormente, muitas
controvérsias pouco consideradas pelo campo da e-participação são levantadas em
análises de orçamentos participativos eletrônicos, uma vez que boa parcela das
experiências é mista, ou seja, parte on-line e parte “off-line”. Com tal contexto, o modo
de tais OPs é um dos dados mais importantes da pesquisa e está apresentado na tabela
abaixo.

Tabela 9: Modo on-line x misto

On-line
Misto ou combinado
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
24
139
163
7
170

Percentagem
14,1
81,8
95,9
4,1
100,0

Conforme a tabela acima, fica evidente que os e-OPs ainda são basicamente
combinações entre fases on-line e presenciais. Cerca de 80% do universo prospectado se
refere a estas experiências mistas. Dada à extensão do corpus, não foi verificado em
quais casos se trataram de OPs presenciais que passaram a adotar fases on-line e quais
se referiram a OPs que já foram criados com fases combinadas. Porém, durante a
verificação de documentos e websites, houve fortes indicações de que a primeira
hipótese seja a mais provável e presente na amostra, como é o caso de Recife, Ipatinga,
Porto Alegre e Brasília, por exemplo. Por outro lado, diversos casos bem sucedidos de
e-OP mistos já foram criados para serem multicanais, como é o caso de Lisboa e
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Cascais (Portugal), Miraflores (Peru) e dos principais casos na Alemanha, a saber,
Colônia, Freiburgo e Hamburgo.
Em um determinado momento, pensou-se em incluir justamente uma variável
para checar o motivo da adoção das TICs no processo, mas uma varredura inicial
demonstrou que esses motivos raramente eram públicos. Futuras pesquisas deveriam se
dedicar a justamente compreender melhor os motivos para processos presenciais
começarem a buscar opções on-line.
Como sabemos, as prováveis hipóteses são: 1) inclusão de mais participantes no
processo, como aconteceu em Belo Horizonte (cf. FERREIRA, 2012; LANA, 2011); 2)
maior facilidade e conveniência, tanto para gestores e técnicos da instituição política
quanto para os cidadãos (VAZ, 2008); e 3) “flerte” com novas tecnologias e a
possibilidade de tornar o processo mais chamativo (PEIXOTO, 2009). A verificação do
website e as respostas de alguns e-mails dão indícios de que as fases on-line e
eletrônicas eram vistas como “testes” ou “pilotos”. Em alguns casos, foram encontrados
relatos de que estas possibilidades digitais foram abandonadas em seguida, por serem
excessivamente trabalhosas e por não terem retorno esperado pelos gestores (i.e. mais
participação).

Tabela 10: Modo do e-OP por ano

Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

203

On-line
0
0
0
0
0
2
0
2
3
1
2
4
10
24

Foram excluídos os casos sem informação.

Modo
Combinado
2
2
2
2
5
4
9
14
10
14
18
27
30
139

203

Total
2
2
2
2
5
6
9
16
13
15
20
31
40
163
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Por sua vez, um cruzamento entre o ano e o modo do e-OP é capaz de evidenciar
possíveis tendências. No caso dos e-OPs com fases combinadas, o número de
ocorrências cresce naturalmente ao longo do período verificado, o que segue os dados já
evidenciados das ocorrências por ano. No caso das ocorrências exclusivamente on-line,
é notável que os casos só começam a ocorrer em 2006 e quase metade do total se
concentra em 2013. Isso, entretanto, não indica necessariamente uma tendência, uma
vez que 2013 pode ser um ano fora da curva (um outlier). Além disso, deve se enfatizar
que o número de e-OPs combinados continua com tendência crescente e o número de
ocorrências em 2013 ainda foi três vezes superior ao de casos exclusivamente on-line. O
gráfico abaixo busca facilitar a observação do crescimento de tais tendências. Futuras
pesquisas deveriam continuar a verificação a partir de 2014, a fim de verificar a
existência ou não de tal tendência de mais e-OPs on-line.

Gráfico 2: e-OP on-line x misto

Por sua vez, a pesquisa de Ruesch e Wagner (2013) demonstra que a mesma
tendência ocorre na Alemanha. Dos 90 casos levantados pelos pesquisadores, 74
representam algum tipo de uso misto de fases on-line e presencial (ou, como eles
denominam, de participação multicanal). Ou seja, mesmo na Alemanha, onde o OP é
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basicamente on-line, ainda predomina o modelo combinado com fases presenciais e online.
Tais dados já são um prenúncio de que até 2013 a designação “orçamento
participativo eletrônico” se refere, essencialmente, a orçamentos participativos
presenciais que utilizam TICs em parte de seus processos. Porém, este ponto será mais
discutido posteriormente.

7.4.6 Orçamento alocado

Como Marquetti (2007) já observou, a proporção do orçamento investido através
do orçamento participativo é uma das variáveis mais pertinentes. Afinal, se este
orçamento for excessivamente reduzido, os tipos de obras ou atividades que poderão ser
sugeridos também serão igualmente limitados, o que pode ter um impacto de frustrar
ainda mais os cidadãos que se esforçaram para participar do programa.
Em primeiro lugar, verificamos se os cidadãos poderiam fazer propostas com
base em todo o orçamento, em partes específicas ou em partes específicas com
montantes limitados do investimento. O resultado está disposto na tabela abaixo.

Tabela 11: Orçamento do e-OP em relação ao orçamento da localidade

Orçamento
Todo
Parcial ou temático
Parcial com valor fixo
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrência

Percentagem
23
3
135
161
9
170

13,5
1,8
79,4
94,7
5,3
100,0

Conforme tais resultados, fica evidente que na maior parte dos e-OPs (cerca de
80%) trabalhou-se com parte do orçamento e havia um valor fixo a ser investido no
programa participativo. Do total de 170, também foi notável que apenas 17 (10%)
puderam ser identificados como direcionados para realizarem propostas para um PPA
ou algo semelhante, o que também tenderia a indicar mais possibilidades de
investimentos maiores sendo decididos pelos OPs digitais.
Por outro lado, conforme a pesquisa de Ruesch e Wagner (2013), o caso da
Alemanha é bastante distinto do restante do mundo. Do total de 90 casos, 70 deles
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trabalharam com o orçamento total do local promovendo o OP, o que significa em torno
de 77% do total, enquanto 12 trabalham com valor parcial ou temático (13%) e oito com
um valor fixo (9%). Entretanto, Ruesch e Wagner (2013) deixam claro que muitas vezes
trabalha-se com o valor total do orçamento unicamente por se tratar de um OP
consultivo que não tem o valor e, em outras ocasiões, porque o orçamento participativo
busca apenas realizar sugestões de corte para o orçamento total. Isso sugere que maior
atenção precisa ser dada ao valor absoluto investido através dos OPs, como também foi
contabilizado.
Primeiramente, como dito anteriormente, reenfatizamos como este valor básico
não estava facilmente disponível em boa parte do corpus. Ao fim, foram 50 (dos 170)
casos nos quais não se encontraram dados sobre o orçamento disponível ao e-OP em
questão. Com base nos 120 restantes, foi realizada a comparação. A média de
orçamento investido em e-OPs foi de US$ 269 milhões de dólares, o que representa um
valor consideravelmente alto. Porém, foi verificado que havia casos em que o e-OP
estava diretamente atrelado a todo orçamento do município ou Estado, o que denota
distorções. Dessa maneira, optou-se pela mediana, que tende a considerar o grosso da
amostra e dar menos importância aos valores discrepantes. O resultado da mediana foi
visivelmente menor: US$ 1,3 milhões de dólares, evidenciando que alguns casos
efetivamente

estavam

distorcendo

a

amostra.

Por

sua

vez, este

valor

é

consideravelmente baixo. Denota-se que, de fato, diversos e-OPs trabalharam com
valores desta natureza. Em Portugal, por exemplo, houve alguns exemplos de
municípios que dedicaram apenas US$ 50 mil dólares para seus OPs.
Portanto, se uma crítica pode ser realizada aos orçamentos participativos é sua
incapacidade de efetivamente lidar com valores maiores e capazes de promover
transformações mais efetivas nas vidas dos cidadãos (cf. CORTES, 2005; NYLEN,
2003), o mesmo problema parece afetar os orçamentos participativos digitais, que
podem oferecer a chance dos cidadãos participarem das tomadas de decisão, mas sobre
um valor pequeno em relação ao total do orçamento. Por outro lado, esta pesquisa lida
apenas com valores brutos. É notório que cada país apresenta especificidades na divisão
do orçamento entre municípios, condados, regiões administrativas, estados e a
federação. Logo, na prática, alguns valores podem ser nominalmente baixos, mas, em
certas ocasiões, podem representar altas porcentagens do valor de investimento das
cidades. Pesquisas futuras poderiam se ocupar em fazer tais verificações pelos países
abordados nesta pesquisa.
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7.4.7 Número de participantes

Como supracitado em vários momentos por este trabalho, uma das grandes
expectativas acerca do uso de tecnologias de informação e comunicação é um aumento
no número de cidadãos participantes (cf. PEIXOTO, 2009). Enquanto, em determinado
momento, houve uma expectativa irrealista de que isso aconteceria pela simples
introdução das novas tecnológicas, posteriormente começou-se a desenhar tais
tecnologias para facilitarem a entrada de novos atores em tais exercícios participativos.
Os e-orçamentos participativos são exemplos eminentes de programas de eparticipação que utilizam etapas presenciais e on-line de maneira combinada, portanto,
são exemplos notórios para a comparação dos números obtidos por módulo
participativo. Os resultados de tal comparação se encontram na tabela abaixo.

Tabela 12: Participantes presenciais x on-line

Ocorrências
Sem informação
Média
Mediana
Desvio padrão
Mínimo
Máximo

Participantes presenciais
118
52
31.123,12
665,50
151.377,814
6
998.145

Participantes on-line
118
52
11.242,80
1.335,50
29.711,683
8
172.938

Novamente, evidencia-se a importância de verificar a mediana e não a média. Se
fosse verificada apenas a segunda, efetivamente o número de participantes presenciais
seria superior. O próprio valor máximo de participantes presenciais (oriundo do notável
processo participativo do Rio Grande do Sul) é um exemplo disso. O gráfico abaixo
busca representar a variação da média de participantes de maneira longitudinal.
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Gráfico 3: média longitudinal de participantes presenciais x on-line

Este gráfico salienta a característica variação do número de participantes no
período verificado. Há dois picos em 2006 e no biênio 2011-2012. Os casos brasileiros
aparentam ser os principais responsáveis por isso. Em 2006, houve o orçamento
participativo de Belo Horizonte, que contou com mais de 170 mil participantes on-line.
Posteriormente, em 2011, houve o processo participativo do OP estadual do Rio Grande
do Sul, que contou com quase 1 milhão de participantes presenciais, o que
provavelmente elevou as médias nos dois anos.
Porém, como já sabemos, a média não é o valor mais indicado para variáveis
com tais discrepâncias. Aos nos concentrarmos na maior parte dos casos, veremos que a
mediana das ocorrências on-line é superior à presencial. Ou seja, é notável que nos
processos de e-OPs, houve, efetivamente, uma tendência de mais participação on-line
que presencial. O gráfico boxplot abaixo busca justamente facilitar a visualização da
diferença entre estas medianas.
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Gráfico 4: Comparação de medianas entre participantes nos modos on-line e misto

Por outro lado, tais valores representam o agregado dos resultados de e-OPs online e combinados. Em seguida, realizamos a verificação apenas entre aqueles
combinados, pois isso eliminaria os casos que contabilizaram valores exclusivamente
para o número de participantes on-line. Os resultados estão dispostos abaixo.

Tabela 13: Participantes presenciais x on-line em e-OPs mistos

Ocorrências
Sem informação
Média
Mediana
Desvio padrão
Mínimo
Máximo

Participantes presenciais
96
50
38.220,90
1.094,00
167.179,153
6
998.145

Participantes on-line
99
47
9.263,17
1.004,00
25.281,836
8
157.549

Há uma razoável inversão em relação à tabela anterior. A diferença entre as
médias cresce ainda mais, o que já era esperado. Porém, é o resultado da mediana o
ponto mais importante em questão. Se a tabela anterior, que considerava e-OPs on-line e
mistos, apresentava uma mediana significativamente superior do número de
participantes presenciais, aqui fica notável que a mediana dos casos combinados é
bastante similar, mas desta vez com vantagem para os participantes presenciais. Este
resultado deve, provavelmente, estar atrelado ao fato de os primeiros e-OPs combinados
apresentarem fases on-line muito reduzidas, o que acarretaria em baixo número de
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participantes on-line nos primeiros anos. Porém, é um indício de que a lógica de
“tecnologia = + participação” não é, universalmente, verdadeira. Voltaremos a este
ponto depois.

7.4.8 Técnica de seleção

Conforme a literatura (e.g. GOODIN, DRYZEK, 2006; SMITH, 2009), OPs são
programas participativos públicos e abertos que funcionam essencialmente à base de
autosseleção. Enquanto alguns autores defendem que há, na verdade, um recrutamento
seletivo, ou seja, regras e incentivos para maior participação de parcelas mais carentes
da população, via de regra, os OPs tradicionais não prezam por amostras específicas. A
tabela abaixo caracteriza como acontece a seleção em e-OPs.

Tabela 14: Técnica de seleção

Técnica de seleção
Autosseleção
Amostra aleatória
Outra técnica
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
138
13
10
161
9
170

Percentagem
81,2
7,6
5,9
94,7
5,3
100,0

A tabela evidencia que os e-OPs seguem basicamente a mesma lógica que sua
versão exclusivamente presencial. Cerca de 80% da prospecção representa programas
baseados na autosseleção, ou seja, aberto a todos os interessados. Amostras aleatórias
ou outras técnicas de seleção representaram 13% da amostra. Na prática, a Alemanha é
a principal responsável por tais números em nossa amostra original, uma vez que
Berlim-Lichtenberg aparece oito vezes e utiliza técnicas mistas de seleção (i.e. a
primeira fase é aberta a todos interessados e em uma segunda fase são escolhidos
aleatoriamente cidadãos para avaliar as propostas do primeiro conjunto, além do
processo participativo como um todo), tendo ainda casos de seleções aleatórias em
Hamburgo e Freiburgo, que funcionaram de modo similar a Berlim-Lichtenberg.
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7.4.9 Disponibilidade e função das ferramentas on-line

Conforme as subseções anteriores, os e-OPs são, primordialmente, combinações
de fases on-line e mistas, sendo, aparentemente, OPs que utilizam TICs como técnicas
de comunicação e participação. Aqui, iremos verificar aspectos destas ferramentas e,
principalmente, o objetivo para o qual elas foram utilizadas.

a) Uso de celulares

Conforme já evidenciado, alguns casos bem sucedidos de e-OPs fizeram uso de
celulares e, especialmente, de SMS em seus processos. Nessa lógica, celulares são
vistos como modos de incluir mais participantes interessados nos processos
participativos, podendo ser usados tanto para o engajamento e a mobilização de
participantes, como foi o caso de Ipatinga (PEIXOTO, 2012), quanto para o envio de
insumos dos cidadãos aos governantes, como foi utilizado em La Plata (PERUZZOTTI,
MAGNELLI, PEIXOTO, 2011). As tabelas abaixo representam o número de empregos
de celular em e-OPs e as principais formas de utilizá-lo.

Tabela 15: utilização de celulares nos e-OPs

Sim
Não
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
20
141
161
9
170

Percentagem
11,8
82,9
94,7
5,3
100,0

Tabela 16: empregos de tecnologia de celulares em e-OPs

SMS
App
Transmissão ao vivo
Outros
Total válido
Não utiliza celular
Sem informação

Ocorrências
14
1
2
3
20
141
9

Percentagem
8,2
,6
1,2
1,8
11,8
82,9
5,3
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Total

170

100,0

As duas tabelas demonstram que, embora haja casos emblemáticos, a maior
parte dos e-OPs (82,9%) não utilizou celulares em seus processos. Em exatas 20
ocorrências, houve algum tipo de uso de celular, o que corresponde a pouco mais de
10% da amostra. Dentro desses 20 casos, fica claro que o uso predominante é de SMS.
As mensagens de texto por celular foram utilizadas essencialmente para engajamento,
como nos casos de Ipatinga, Yaoundé distrito VI (República dos Camarões), SouthKivu (República Democrática do Congo) e Jarabacoa (República Dominicana); e para o
voto, como aconteceu em Cascais e Vila Franca De Xira (Portugal), Parma (Itália),
Lambeth (Inglaterra), La Plata (Argentina) e Belo Horizonte (Brasil). O mais
surpreendente foi a utilização ínfima de aplicativos para celulares em e-OPs. O único
caso encontrado foi em Belo Horizonte, na qual o app poderia ser usado para votar no
OP digital da cidade. Outro exemplo notável (com duas ocorrências) é o OP de Porto
Alegre, que transmite ao vivo as assembleias presenciais pelo celular.

b) Uso de redes sociais on-line

A web 2.0, no geral, e os sites de redes sociais, em específico, são vistos como
ferramentas colaborativas, que podem incrementar os processos participativos, ao
facilitar o estabelecimento de exercícios colaborativos e também a inclusão de mais
cidadãos interessados (i.e. engajamento através redes sociais digitais) (e.g. MERGEL,
2012; SPADA, ALLEGRETTI, 2013). Partindo de tal premissa, foi verificado se tais
ferramentas e ambientes on-line já são usados nos OPs digitais, conforme a tabela
abaixo.
Tabela 17: Uso de sites de redes sociais

Sim
Não
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
18
143
161
9
170

Percentagem
10,6
84,1
94,7
5,3
100,0
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Dos 161 casos válidos, apenas 18 utilizaram sites de redes sociais em seus
processos. É preciso esclarecer que havia mais processos que efetivamente
apresentavam contas em sites de redes sociais, porém, foram considerados apenas usos
extraordinários da ferramenta - aqui, entendido como usos fora do comum ou rotineiro.
Logo, o simples fato de ter uma conta no Facebook ou Twitter não qualificou o
programa para tanto. Agora, se era notável que o programa estava dentro das estratégias
de divulgação, de engajamento, de participação ou ainda de monitoramento, este foi
incluído, o que explica o valor alcançado.
Com efeito, foi verificada apenas a rede social principal ou, claramente, mais
utilizada pelo processo. Dessa maneira, verificou-se que todas as 18 ocorrências se
referiam a um uso principal do Facebook. Notou-se que em alguns casos o Twitter
também foi utilizado, mas sempre como ferramenta secundária. Apesar dessa pesquisa
não ter se centrado nos usos específicos das redes sociais, ficou notável que elas são
usadas, basicamente, como ferramentas de divulgação de dados sobre o processo e
também de engajamento, para tentar atrair a atenção de mais cidadãos. Contudo, fica
evidente que não há, conforme esta pesquisa, usos mais avançados de redes sociais para
a e-participação, como usos que fomentem o diálogo, a deliberação ou efetiva maior
proximidade entre agentes públicos e cidadãos.

c) Uso de dados abertos

Conforme descrito anteriormente, não apenas existe toda uma gama de pesquisas
sobre governo aberto (MEIJER et al, 2012), mas também movimentos centrados em
orçamentos abertos (KHAGRAM, FUNG, RENZIO, 2013). Entretanto, da mesma
forma que estes movimentos prezam por dados abertos e maior transparência
governamental, os e-OPs certamente não abraçaram esta causa. Em toda a amostra,
foram encontradas apenas sete ocorrências que geraram dados abertos. Todavia, é
notável que seis delas correspondem a seis edições do e-OP de Berlim-Lichtenberg, que
exporta suas informações para o programa de dados abertos da cidade de Berlim. O
sétimo exemplo é do distrito VI de Yaoundé (República dos Camarões), que envia seus
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dados o programa nacional de dados abertos204. Futuras pesquisas deveriam tomar esse
resultado ínfimo como ponto de partida e verificar se o novo plano de governo abertos
dos EUA modifica tal cenário.

d)Uso de moderação ou facilitação

O uso de moderadores é considerado vital para processos participativos que
envolvam algum tipo de discussão pública, seja ela presencial ou on-line. Nos e-OPs,
foi notável que tal uso fora pouco mencionado e, especialmente, quase nada enaltecido.
Mesmo tendo 42 ocorrências, o que representa praticamente um quarto do total (24,7%),
as funções de moderação e facilitação receberam poucas menções nos relatórios e
websites do Executivo e das iniciativas. Geralmente, esta apologia ocorreu apenas em
processos mais deliberativos, em que fóruns on-line foram utilizados para a
apresentação e discussão das propostas a serem realizadas. Ainda nestes casos, a
moderação tinha, no geral, o objetivo principal de evitar os confrontos não
argumentativos (i.e. flames e trolls205) e de não ser um promotor da deliberação, como
defendem Janssen e Kies (2005).

e)Cuidados com exclusão digital

Como já discutido em vários pontos deste trabalho, a exclusão digital é sempre
um ponto a ser avaliado por iniciativas de e-democracia. A não consideração desta
restrição pode impactar em excluir duplamente determinados setores da população
(WILHELM, 2000). Como, originalmente, orçamentos participativos são bastante
ligados à participação, mobilização e engajamento presenciais, acredita-se que o mais
natural é que as ferramentas digitais fossem testadas de modo gradativo e que houvesse

204

Conforme Ruesch, Wagner (2013), o município de Bonn está utilizando algumas ferramentas que
incrementam a visualização do orçamento municipal de modo similar a algumas técnicas propostas pela
literatura de orçamentos abertos.
205
Na internet, um troll designa uma pessoa cujo comportamento tende sistematicamente a desestabilizar
uma
discussão,
provocar
e
enfurecer
as
pessoas
envolvidas
nelas.
Fonte:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Troll_(internet). Acesso em 2 Dez. 2013.
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cuidados específicos para mitigar a exclusão digital. Os resultados são apresentados na
tabela abaixo.
Tabela 18: Cuidados com exclusão digital

Sim
Não
Total
Sem Informação
Total

Ocorrências
103
58
161
9
170

Percentagem
60,6
34,1
94,7
5,3
100,0

Neste caso, é possível observar como na maioria das ocorrências houve algum
tipo de cuidado com a exclusão digital. Notadamente, algumas cidades como Belo
Horizonte e Recife (Brasil), Bella Vista e Resistência (Argentina) tornaram disponíveis
pontos públicos para votação em seus e-OPs através de urnas eletrônicas ou
computadores com acesso à internet. Em inúmeros casos portugueses, assim como no
Rio Grande do Sul, além da votação on-line, havia pontos públicos nos quais os
participantes poderiam votar ou mesmo entregar sugestões escritas para os OPs. De toda
a sorte, fica claro que a exclusão digital ainda é um tema importante para os gestores
públicos, que tomam ações específicas para mitigá-la durante a realização de e-OPs.
Ao contrário do esperado, o passar dos anos não incide negativamente nesses
dados. Ao cruzar os dados de cuidados com exclusão digital e o ano, foi verificado que
o número de casos com tais ações cresce longitudinalmente. Na verdade, tudo indica
que o cuidado continua existindo e, como os casos aumentam sistematicamente ao
longo dos anos, também cresce o número de ocorrências com cuidado relacionado à
exclusão digital, conforme a tabela e o gráfico abaixo indicam.

Tabela 19: Cuidados com a exclusão digital por ano

Ano
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Cuidado com exclusão digital
Sim
Não
2
0
2
0
2
0
1
1
2
2
2
4
5
4

Total
2
2
2
2
4
6
9
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
Total

11
10
12
11
21
22
103

4
3
3
9
10
18
58

15
13
15
20
31
40
161

Gráfico 5: Preocupação com a exclusão digital de modo longitudinal

Conforme o gráfico, é possível verificar que também há uma tendência crescente
da não preocupação, especialmente em 2013, o que abre a hipótese de que este cuidado
poderá diminuir nos próximos programas. Estudos futuros poderiam se ocupar desta
verificação.

f) Função das ferramentas digitais
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Um dos pontos mais importantes a serem verificados no caso dos e-OPs era
justamente a função das ferramentas digitais. Inicialmente, para se facilitar a realização
de testes estatísticos no SPSS, se havia optado por definir apenas uma função principal
de todas as ferramentas digitais. Durante a análise, entretanto, foi perceptível a
existência de ao menos duas funções principais. A análise foi refeita e dessa vez incluise uma função secundária das ferramentas. Os resultados foram agrupados e
apresentados na tabela abaixo.

Tabela 20: Funções principais das ferramentas digitais

Função
Engajamento e mobilização
Simulação de orçamento
Envio de sugestões ou propostas
Deliberação
Voto
Monitoramento ou avaliação
Não houve
Total válido
Sem informação
Total

Primária
4 (2,4%)
4 (2,4%)
43 (25,3 %)
22 (12,9%)
90 (52,9 %)
0 (0%)
--163 (95,9%)
7 (4,1%)
170 (100,0%)

Secundária
4 (2,4%)
6 (3,5%)
38 (22,4%)
7 (4,1%)
15 (8,8%)
21 (12,4%)
72 (42,4%)
163 (95,9%)
7 (4,1%)
170 (100,0%)

Soma
8 (2,3%)
10 (2,9%)
81 (23,8%)
29 (8,5%)
105 (30,9%)
21 (6,1%)
72 (21,2%)
326 (95,9%)
14 (4,1%)
340 (100%)206

É perceptível como o voto e o envio de sugestões ou propostas são as duas
categorias de destaque como funções primárias e secundárias das ferramentas digitais.
Entre o primeiro grupo, notadamente, a possibilidade de votar por meio das TICs foi a
função mais acionada com 90 ocorrências, o que representou mais de 50% do corpus. O
envio de sugestões ou propostas e as práticas de deliberação vieram logo em seguida,
com 43 e 22 ocorrências, respectivamente. Já na função secundária, o destaque está para
o envio de sugestões, que apresenta 38 ocorrências. A possibilidade de monitoramento
ou avaliação on-line surge em segundo lugar, com 21 ocorrências.
Esse resultado é o principal indicativo que o modelo de e-OP mais visto no
corpus foi o “sugira e vote on-line”. Em resumo, são e-OPs que permitem o envio de
sugestões para o orçamento ou mesmo propostas concretas a serem realizadas em uma
fase inicial. Geralmente, estas propostas são recolhidas e avaliadas sob aspectos
técnicos pelo órgão político gestor do OP e, posteriormente, são divulgadas as propostas
206

O número total de ocorrências do banco é de 170. O número de 340 significa apenas a soma dos totais
de ocorrências das funções primárias e secundárias e tem fim apenas didático.
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“aprovadas” para as fases seguintes do processo. Em diversos e-OPs de fases
combinadas, havia reuniões presenciais que filtravam e tratavam essas propostas,
diminuindo ou mesmo acrescentando opções, e o OP se encerrava com uma fase final
de votação, na qual geralmente era possível votar pela internet ou por celular (i.e. SMS).
Alternativamente, outra possibilidade bastante acionada foi a “sugira on-line, participe
presencialmente”. Após o envio da sugestão on-line, encerrava-se a possibilidade de
participação nesta modalidade e o cidadão interessado deveria se encaminhar às
assembleias presenciais para discutir e aprovar as obras.
Foi notável que o nível de sofisticação das ferramentas digitais em ambos os
sentidos variou muito na amostra. Via de regra, os órgãos executivos apostaram em
opções simplórias. O envio de sugestões para os OPs foi constantemente utilizado
através de formulários nos sites, que eram semelhantes aos formulários de contato
geralmente exibidos em websites de governos. Outra opção acionada foi o simples
recebimento de sugestões por um e-mail207. Os mecanismos de voto também não foram
superiores, geralmente se assemelhando a enquetes on-line. Na maioria, era normal que
se tratasse de um “hot site”, ou ainda, um site criado exclusivamente para o e-OP do
ano, sendo excluído posteriormente. Em determinados casos, os OPs não apresentam
restrições no número final de propostas que seguem para a avaliação, como é o caso de
Lisboa, que em 2013 apresentou mais de 200 opções finais para os cidadãos escolherem
suas prioridades208.
Há, entretanto, exceções. Um exemplo é o caso da plataforma Bipart, criada sob
supervisão do Centro Studi per la Democrazia Partecipativa (CSDP)209 da
Universidade de Milão, que foi utilizada para o orçamento participativo das cidades
207

Cogitou-se, inicialmente, em ignorar as iniciativas que aceitaram apenas sugestões por e-mail, por esta
ser uma ferramenta eletrônica muito simplória. Todavia, concluiu-se que já é uma tentativa de incluir
tecnologias digitais para a participação política, sendo apenas muito rudimentar. Percebeu-se que seria
difícil estabelecer uma linha de corte, que não fosse exclusivamente “tecnicista”, quer dizer, baseada
exclusivamente em um nível mínimo “aceitável” de tecnologia, o que não nos pareceu fazer sentido na
própria lógica da e-democracia. Por sinal, todos os casos de e-mail estiveram restritos a Portugal. Esta
também pode ser uma explicação secundária para a maior presença de casos portugueses no corpus, uma
vez que estes estavam bem retratados pela In loco e explicitavam o uso do e-mail como forma alternativa
de receber os insumos dos cidadãos.
208
Por exemplo, uma opção alternativa seria o uso de “pair-wise comparison”, um sistema que permite ao
cidadão votar em uma opção entre um par de propostas apresentadas. Geralmente, o participante pode
votar nos pares por um número determinado de vezes. Ao fim, o sistema não elege, necessariamente, as
opções que mais receberam votos, mas pesa também as opções que mais venceram disputas. É um
sistema bastante indicado para votações com muitas escolhas. Tal sistema já foi testado na consulta
pública do “Governador Pergunta” do Gabinete Digital do Rio Grande do Sul. Ver mais em:
http://gabinetedigital.rs.gov.br/govpergunta/resultados/2011/. Acesso em 10 jan. 2014.
209
Ver
mais
em:
https://www.facebook.com/pages/Centro-Studi-DemocraziaPartecipativa/263645407014332. Acesso em 22 Dez. 2013.
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italianas de Canegrate, Cascina e Pesaro-Urbino. Trata-se de uma plataforma sofisticada
para o envio de sugestões, discussões on-line e votação final dos projetos. A figura
abaixo evidencia como é realizada a organização do Bipart. Cada quadrado significa
uma sugestão, que pode ser “curtida” ou comentada na própria plataforma.

Figura 2: imagem do site Cascina Partecipa. Fonte: http://www.cascina-partecipa.org/.

Outra opção foi o islandês Betri [melhor] Reykjavík210, criado justamente para
receber colaborações dos cidadãos para mudanças e melhorias na cidade, foi utilizado
para o orçamento participativo da capital islandesa em 2012. No lado esquerdo da figura
abaixo, estão visíveis as opções para enviar sugestões, debater e envio de resposta pelos
gestores (feedback). Note que há opções de ranquear as sugestões para cima ou para
baixo.

210

O website original: https://betrireykjavik.is/. E
http://ictlogy.net/review/?p=3995. Acesso em 22 Dez. 2013.
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Figura 3: imagem do Betri Reykjavík. Fonte: https://betrireykjavik.is/.

Como ferramentas de múltiplas funções, estes dois casos acima são, também,
exemplos notáveis de deliberação em e-OPs. Os dados apresentados na tabela anterior
evidenciam que a deliberação on-line foi a terceira função mais vista em e-OPs, com 22
ocorrências como função primária das ferramentas digitais e sete vezes como função
secundária. As duas funções somadas alcançam 8,5% do total, o que é
significativamente inferior aos valores de voto (30,9%) e envio de sugestões (23,8%).
Denota-se este valor inferior uma vez que um dos quesitos básicos de quaisquer OPs é a
possibilidade de disputas argumentativas entre seus participantes, conforme relatado no
sexto capítulo (e.g. AVRITZER, 2005; WAMPLER, 2012; SINTOMER et al, 2012).
Outro exemplo pertinente do uso da deliberação on-line foi realizado pelo estado
do Espírito Santo em duas consultas sobre o orçamento estadual: a primeira em 2011,
sobre o PPA do estado, e a segunda em 2013, a respeito do orçamento do estado para
aquele ano. Em ambas, os agentes do Estado utilizaram a plataforma do Ning211 e

211

O Ning é uma plataforma digital que oferece a indivíduos ou organizações as opções para a criação de
“mini” redes sociais. Ou seja, os criadores poderão ajustar a aparência desta rede social digital dentro do

285

incentivaram as discussões em fóruns on-line. Em tais espaços, os debatedores deveriam
não apenas apresentar propostas quanto apoiar e indeferir propostas de outrem. As
sugestões que recebessem mais apoio de outros participantes seguiriam para as
assembleias presenciais na próxima fase do OP estadual (SANTOS, 2013).
Por último, enquanto função secundária, foram registradas 21 ocorrências de
ferramentas e instrumentos digitais que permitissem o acompanhamento, o
monitoramento ou a avaliação do processo. Em diversos locais, isso se traduziu em
ferramentas que permitiam um acompanhamento síncrono das reuniões presenciais,
vulgo transmissão por celular ou pela internet de assembleias presenciais, como ocorreu
em Málaga (Espanha), Modena e Parma (Itália). Em outros lugares, as informações
acerca dos processos participativos foram organizadas em websites específicos, que
visam facilitar a localização de tais dados, como o número de participantes e os projetos
mais votados, como é o caso da Consulta Ciudadana do Distrito Federal do México,
que exibe o número de votos por distrito, por região e por delegação, diferenciando
inclusive os votos presenciais e on-line. Outro exemplo meritório é o Portal da
Participação do estado do Rio Grande do Sul, que exibe tanto um mapa com a “agenda
da participação” quanto a possibilidade de consulta das demandas por ano, região do
estado, município ou tipo, conforme indica a figura abaixo.

Ning, que ainda permite a inclusão de vídeos, fotos, blogs e fóruns digitais. Os participantes, por sua vez,
devem se registrar nestas redes sociais e apresentarão perfis semelhantes aos dos sites de redes sociais
mais conhecidos (e.g. foto, idade, gênero e outras informações pessoais). Recentemente, o site têm se
autodeminado como um espaço para as comunidades digitais, que já debatemos anteriormente.
Disponível em: http://www.ning.com/. Acesso em 30 Jan. 2014.
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Figura 4: Portal da Participação do Rio Grande do Sul. Fonte: www.portaldaparticipacao.rs.gov.br/.

Uma opção basicamente secundária e pouco explorada nos e-OPs foi o uso de
softwares, aplicativos ou plataformas para a simulação de orçamentos. Foram apenas
dez ocorrências no total. Alguns exemplos de destaque aconteceram nas cidades de
Melville (Austrália) e Redbridge (Inglaterra) e os casos alemães de Hamburgo e
Freiburgo, pioneiros nessa utilização específica. De forma geral, estas ferramentas
foram basicamente utilizadas como auxiliares a outros processos, como aqueles de
deliberação e envio de sugestões. Em outras palavras, os cidadãos poderiam simular
seus orçamentos on-line, mas como forma de entender melhor o processo orçamentário.
Nos casos alemães, no entanto, os próprios orçamentos simulados eram enviados
ao poder público, assim como acontece em Orsa (Suíça), no qual a simulação do
orçamento é o ponto principal do processo participativo. Com base na aglutinação
dessas simulações, o Executivo orienta mudanças nos investimentos e no orçamento do
local (via de regra, de maneira consultiva).
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Finalmente, os gráficos longitudinais serão apresentados abaixo. Na função
primária, fica evidente que o voto apresenta uma alta tendência de crescimento,
especialmente, a partir de 2007. O envio de propostas também aparece em uma curva
ascendente e também aparenta continuar crescendo, justamente com o número de
ocorrências de e-OP. O gráfico da função secundária não apresentou dados relevantes
para a sua inclusão, com apenas leve tendência de crescimento da opção de envio de
sugestões.

Gráfico 6: Função das ferramentas digitais de modo longitudinal

7.4.10 Relação do e-OP com Mass Media

A visibilidade e a divulgação são pontos importantes em quaisquer instituições
participativas abertas, afinal, diferentemente dos minipúblicos, o funcionamento é
baseado na autosseleção. Portanto, os cidadãos só poderão participar se forem
informados dos processos. Também a área de e-participação enfatiza a importância da
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publicidade para o sucesso de tais projetos e como a falta de publicidade é exatamente
um dos principais problemas dos programas de e-participação falhos (e.g.
MACINTOSH, WHYTE, 2008; WEP.DEP, 2007).
Para além da simples divulgação, outros autores ressaltam como devemos parar
de considerar a internet e redes digitais similares como mídias “isoladas” e que não têm
conexão com as mass media. Grosso modo, estes autores defendem que há um
complexo sistema midiático, na qual as informações não ficam restritas a uma mídia,
mas circulam ativamente entre elas, podendo inclusive acontecer processos
retroalimentativos. Ademais, outros autores nos lembram que, nas sociedades
contemporâneas, os centros de visibilidade da atenção pública ainda são dominados
pelas mídias massivas, com destaque para a TV, e que grande parte das mediações entre
esfera civil e a classe política acontece pelo jornalismo industrial nos veículos massivos
(CHADWICK, 2013; COLEMAN, BLUMLER, 2009; DAHLGREN, 2009, 2013;
GOMES, 2004, 2008; LYCARIÃO, 2012; MAIA, 2008, 2010; MIOLA, 2012).
Enquanto a organização em rede facilita a viralização de determinados eventos e
temas através de ferramentas web 2.0 e sites de redes sociais (e.g. CHADWICK, 2008;
FUNG, GILMAN, SHKABATUR, 2013), usualmente os meios digitais ainda
dependem dos meios massivos para conseguirem efetiva visibilidade e atenção pública
(Cf. MAIA, 2010).
Não obstante, e-OPs não aparentam romper com os padrões já estabelecidos por
orçamentos participativos e por programas de e-participação. No geral, foi patente a
ausência de maior cuidado com planos de comunicação, de divulgação ou mesmo de
outras ligações com as mídias massivas e com agentes do jornalismo. Conforme os
relatos, tentamos verificar os casos em que houve maior cobertura midiática (espontânea
ou incentivada) ou em que se mencionaram planos específicos para divulgação. No
total, 45 das 170 (26,5% do total) ocorrências faziam alguma menção do tipo. É um
número definitivamente significativo, uma vez que representa um quarto do total.
Entretanto, há poucos casos emblemáticos de sucesso (Belo Horizonte e os quatro casos
alemães) e as observações dos sites também não indicam que se tratou de um ponto de
destaque na maioria das ocorrências.

7.4.11 Considerado bem sucedido?
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O objetivo inicial deste indicador era seguir o caminho apontado por Aström e
Grönlund (2012), no qual os pareceres dos próprios autores seriam os principais
determinantes de sucesso ou não de uma iniciativa. Contudo, tal pesquisa foi baseada
única e exclusivamente em artigos, enquanto o presente trabalho também se baseia em
indicações de outros pesquisadores e na verificação dos websites. Seguindo esta lógica,
na maioria das vezes, ou o caso era considerado bem sucedido ou simplesmente não
havia quaisquer avaliações sobre o sucesso ou não da iniciativa. A tabela abaixo
evidencia tal achado.

Tabela 21: Número de ocorrências com avaliação de sucesso

Sim
Não
Resultados divergentes
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
74
14
1
89
81
170

Percentagem
43,5
8,2
0,6
52,4
47,6
100,0

Conforme verificado, são 81 casos missing, ou seja, sem informação concreta
para o preenchimento do banco de dados. Dentre o total válido de 89 ocorrências,
exorbitantes 74 são para declarar o sucesso do empreendimento. Apesar de não se
tratarem de dados confiáveis o suficiente para testes estatísticos, estes resultados ao
menos evidenciam que há bastante otimismo na avaliação de projetos de e-orçamentos
participativos. Algo semelhante é verificado no campo da e-participação (cf. ASTRÖM,
GRÖNLUND, 2012; MACINTOSH, WHYTE, 2008), no qual as avaliações tendem a
ser pouco concretas e muito otimistas. O resultado verificado tende apenas a enfatizar
que o mesmo processo possa ter ocorrido com os e-OPs, ou seja, um encantamento com
as ferramentas e possibilidades digitais, assim como com seus potenciais e ganhos.

7.4.12 Posicionamento do e-OP em relação à e-participação

Por último, com base na função primária e secundária do e-OP e também no
desenho do OP, foi verificado como este se classificaria em relação ao campo da eparticipação. A ênfase nesta avaliação incidiu na e-participação, ou ainda, que
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propositalmente desconsiderei aspectos do OP em geral para me centrar em suas fases
online. A título de exemplo, no caso de um OP empoderado — no qual os cidadãos
efetivamente decidem o destino do orçamento local na forma de atividades e obras –
que permite aos participantes on-line apenas o envio de sugestões pelo website, a
classificação final foi “consulta on-line”.
Enquanto tal escolha poderia se caracterizar como algum tipo de erro intelectual
para determinado leitor, o objetivo aqui era verificar o papel das fases e ferramentas online para o processo. Afinal, um dos principais objetivos foi justamente verificar as
contribuições dos e-OPs para a e-democracia no geral e para a e-participação em
específico. Os resultados estão ordenados abaixo.

Tabela 22: e-OPs em relação à e-participação

e-decisão
consulta on-line
deliberação on-line
e-voto
outros
Total válido
Sem informação
Total

Ocorrências
74
56
15
14
1
160
10
170

Percentagem
43,5
32,9
8,8
8,2
,6
94,1
5,9
100,0

Os resultados vão ao encontro do mais esperado. Na maioria das vezes, e-OPs
são processos de tomada de decisão on-line. Tal resultado já era esperado pela alta
frequência de ferramentas de votação vistas nos tópicos anteriores. Isso também
evidencia que as revisões de literatura de e-participação estão corretas, na maioria das
vezes, em fazer tal classificação (MEDAGLIA, 2011; SÆBØ, ROSE, FLAK, 2008).
Por outro lado, o número de ocorrências de casos de e-consulta também é
bastante significativo, correspondendo a um terço do universo prospectado. Foi notável
como grande parte dos e-OPs de fase combinadas ofereciam apenas ferramentas digitais
consultivas aos cidadãos. A tabela abaixo apresenta justamente as referências cruzadas
entre e-participação e modo.

Tabela 23: e-participação x modo

e-Participação

Modo
On-line Combinado

Total
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e-decisão
consulta on-line
deliberação on-line
e-voto
Outro
Total

13
4
3
3
0
23

61
52
12
11
1
137

74
56
15
14
1
160

Como apresentado na tabela acima, das 137 ocorrências de e-OPs com fases
combinadas, 61 foram classificadas como e-decisão, o que são significativos 44,5%. Por
sua vez, do total de 23 ocorrências de OPs exclusivamente on-line, 13 foram
empoderados, o que representa 56,5% do total. Porém, ao centrar na consulta, fica
evidente que ela é bastante significativa no modo combinado, obtendo 52 ocorrências, o
que significa 38% do total. Juntos, estes resultados implicam em concluir que um eorçamento participativo não é, obrigatoriamente, um experimento de tomada de decisão
on-line.
Finalmente, a comparação longitudinal das funções de e-participação dos e-OPs
reforça este achado. Ao ver o gráfico abaixo, é possível observar como as ocorrências
de e-voto e de e-decisão tendem a crescer significativamente mais que as restantes.

Gráfico 7: e-OP x e-participação por ano

Tais resultados, apresentados na tabela abaixo, também demonstram que já é
possível diferenciar dois períodos distintos na trajetória dos e-OPs.
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Tabela 24: e-participação por ano

Ano

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Subtotal
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Subtotal
Total

deliberação
on-line
0
0
0
0
0
1
1
2
2
1
3
1
3
3
13
15

e-Participação
consulta
e-voto
on-line
2
0
2
0
2
0
0
0
3
0
2
0
4
1
15
1
2
1
2
2
4
2
10
1
11
3
12
4
41
13
56
14

Total
e-decisão
0
0
0
2
2
3
2
9
10
8
6
8
13
20
65
74

Outro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

2
2
2
2
5
6
8
27
15
13
15
20
31
39
133
160

Torna-se claro como, no período de 2001-2007, houve mais tentativas de
consulta on-line (n=15) que de e-decisão (n=9). A partir de 2008, a tomada de decisão
digital passa a ser predominante e, em 2013, os valores são 41 e 65, retrospectivamente.
Portanto, existem indícios de que a tomada de decisão em e-OPs cresceu ao longo dos
anos. Entretanto, como já dito anteriormente, 2013 aparenta ser um ano anormal
(outlier) na comparação. Estudos futuros deveriam justamente verificar se esta
tendência se mantém de 2014 em diante.
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CAPÍTULO 8 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste último capítulo, pretende-se discutir os resultados apresentados no
capítulo anterior. Na primeira seção, buscando-se exatamente compreender alguns dos
resultados já apresentados, é proposta uma tipologia para classificação dos e-OPs,
baseada nas funções das ferramentas digitais e no modo do programa. Posteriormente,
as seções se concentrarão nas contribuições que este trabalho tem para oferecer aos
campos de estudos sobre orçamentos participativos, e-participação e e-democracia,
respectivamente.

8.1 Uma tipologia dos e-OPs

Com base nos achados sobre as possibilidades de ação on-line no interior dos eOPs, foi elaborada uma tipologia. Para tanto, foram consideradas as funções primária e
secundária das ferramentas digitais em OPs, buscando-se um pareamento entre os dois
resultados obtidos. Neste intuito, foram consideradas as etapas normais de um
orçamento participativo, a saber: engajamento, sugestão de propostas, discussão das
propostas, voto e monitoramento.

I – Seja engajado on-line, participe presencialmente

O primeiro modelo possível é aquele baseado no engajamento e na mobilização
de cidadãos para processos presenciais de orçamento participativo. Aqui, as ferramentas
digitais (com destaque para sites de redes sociais) buscam, essencialmente, dar maior
publicidade ao processo participativo e tentar convencer um maior número de
indivíduos a tomarem parte das diferentes etapas posteriores do OP presencial.
Como o foco da presente pesquisa está em casos de e-OP e em ferramentas de eparticipação, e também como os resultados do uso de ferramentas de engajamento já
demonstraram, este acabou sendo um modelo pouco visto no corpus com oito
ocorrências no total (em torno de 5%). Neste modelo, também foram incluídos casos em
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que foram feitas sugestão de obras (n=3)212 e a possibilidade de voto ao fim do processo
(n=3)213, nos quais, porém, era notável que as tecnologias fossem adicionadas ao OP
com objetivo primário de atrair novas pessoas para as assembleias. No caso dos votos,
se sucederam também na forma presencial.

II Sugira on-line, participe presencialmente

O

segundo

modelo

representa,

também,

um

orçamento

participativo

essencialmente presencial, que apresenta um ponto de abertura através da internet: o
envio de sugestões. Grosso modo, a ideia básica é incrementar o número propostas para
o processo de OP. Busca-se, então, em primeiro lugar, facilitar o processo de envio de
propostas aos participantes já “convertidos”, ou seja, àqueles que já estão envolvidos
nos processos de OP. Em segundo lugar, espera-se que a facilidade de enviar propostas
tenda a permitir a entrada de atores não tradicionais a estes processos e a alargar o
alcance do processo participativo. Trata-se, inclusive, do primeiro modelo de e-OP
encontrado nessa prospecção, tendo sido testado em Ipatinga e em Porto Alegre no ano
de 2001, evidenciando tratar-se de um modelo pouco sofisticado, em termos de eparticipação.
Este segundo modelo foi bastante revisitado, somando 27214 ocorrências, sendo
uma ocorrência combinada com a possibilidade subordinada de simulação de orçamento
(em Southend-on-Sea, Inglaterra), ou ainda, o mecanismo de simulação disponível para
facilitar o envio de sugestões e propostas. Trata-se de um modelo bastante visto em
Portugal, no qual mesmo orçamentos participativos de cidades menores acabam
adotando e-mail ou formulários on-line para facilitar o recebimento das contribuições
cidadãs.

III Sugira on-line, participe presencialmente, vote on-line

212

New York e Vallejo.
Jarabacoa, Yaoundé VI e South-Kivu.
214
Poitou-Charentes, Petrer, Albacete, Helsinki, Ipatinga, Barueri, Cuiabá, Palmas, Pune, Boticas, Braga,
Vila Verde, Proença-A-Nova, Amadora, Odivelas, Aljustrel, São Brás De Aportel, Bahia e Southend-onSea, Angra do Heroísmo..
213
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Apesar de, inicialmente, soar bastante similar ao arquétipo anterior, o terceiro
modelo começa a evidenciar um processo combinado de fases on-line e presencial mais
complexo, tendendo a utilizar múltiplas possibilidades de envio online de insumos pelos
cidadãos em diferentes fases do processo.
Em resumo, no terceiro modelo há uma fase de recebimento de sugestões e
propostas para o orçamento participativo. Esta fase pode ter diferentes composições, a
depender do local. Em diversos casos, a possibilidade de enviar sugestões ocorre
simultaneamente, por ferramentas digitais e em assembleias presenciais ou mesmo
através do recebimento de fichas em papel. Em outros locais, preza-se por assembleias
presenciais que explicam o processo e discutem as propostas, deixando a possibilidade
do envio de sugestões por meio digitais para o momento seguinte. De toda sorte, após a
coleta das propostas, há um momento intermediário, no qual o órgão executivo analisa a
validade técnica das sugestões em termos de orçamento disponível, tempo,
jurisprudência etc. Após tal processo, é tornado público o resultado das obras que
podem seguir para votação final. Estas obras seguem, finalmente, para o processo final
de votação, que pode acontecer exclusivamente on-line (como é o caso, por exemplo, de
Lisboa, em Portugal; Cascina ,Canegrate e de Tartu, na Estônia) ou com votações online e presencial (e.g. Colorno, Pieve Emanuele Lazio, na Itália; e Getafe (Espanha).
Este modelo também ocorreu com significativa frequência (n=34), sendo 30
casos de e-OPs com fases combinadas215 e quatro exclusivamente on-line216,
representando 20% do total do universo prospectado. Nos casos on-line, a maior
diferença está no fato de não existirem as assembleias presenciais. Então, ainda há o
parecer técnico dado pelo órgão promotor e depois o surgimento da listagem que servirá
para a votação final.

IV e-Deliberação para e-OPs

O quarto modelo representa um agrupamento dos diferentes modelos
deliberativos existentes no universo prospectado de e-OPs. O ponto central entre todos
215

Portimão, Getafe, Colorno, Haninge, Uddevalla, Lazio, Cascina ,Canegrate, Vimercate,Caldas da
Rainha, Junta Freguesia Benfica, Junta Freguesia São João, Oeiras, Odemira, Condeixa, Guimarães,
Tartu, Aveiro, Lisboa, Embu das artes, Batalha e Pieve Emanuele.
216
Lisboa, Amadora e Pesaro Urbino.
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eles é o próprio processo deliberativo. Evidentemente, como tal deliberação está
inserida dentro de processos de orçamento participativo, estas discussões são centradas
ou na forma de sugestões para os investimentos públicos ou, menos frequentemente, em
modos de se cortar gastos públicos.
Aqui, via de regra, as ferramentas secundárias buscam incrementar, facilitar e
fomentar o processo deliberativo digital. Em quatro ocasiões217, isso significou o uso de
simuladores de orçamento que deveriam ser utilizados para auxiliar as discussões entre
os cidadãos. Conforme já exposto, em alguns casos alemães, tanto wikis com os
resumos das discussões on-line quanto as simulações do orçamento, foram usados como
guia para o investimento do órgão Executivo promotor da iniciativa. Além disso, foram
oito ocorrências218 de ferramentas de deliberação destinadas basicamente à discussão de
propostas, que seriam depois verificadas pelos realizadores do programa participativo.
Inclusos outros casos similares219, a soma das ocorrências deste modelo foi 16, o que
representa 9,4% do total.
É notável, com relação aos três primeiros modelos, que este tende a ser mais
baseado no ambiente on-line. Nos casos alemães, por exemplo, o processo é
basicamente on-line, sendo as fases presenciais auxiliares ou pontuais. Ademais, há uma
fase presencial final na qual é escolhido um grupo aleatório de cidadãos para avaliar
todo o processo participativo, o que justifica a classificação destes modelos como sendo
de fases combinadas. Entretanto, também há casos, como o do Espírito Santo, no qual o
processo de e-deliberação precede etapas presenciais que, efetivamente, tomarão as
decisões no OP.

V O modelo on-line de e-OP: e-deliberação + e-voto

Como enunciado, este é o modelo de e-orçamento participativo que mais dá
opções aos participantes on-line. Trata-se de um modelo bastante básico, no qual há
uma deliberação on-line, geralmente através de fóruns digitais, e, posteriormente, algum
tipo de votação. No total, 13 ocorrências de e-OP foram classificadas nesta categoria, o
que representa apenas 7,6% do total. Além disso, este modelo foi visto em apenas três

217

Hamburgo, Freiburgo e Redbridge.
Espírito Santo, Bristol, FIFE, Redbridge, Cologne e Örebro.
219
Hamburgo e Tampere.
218
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localidades, a saber: Belo Horizonte, Reykjavik e Berlim-Lichtenberg. Logo, há
indícios de que não se trata de um modelo, mas uma exceção.
Por outro lado, Belo Horizonte realizou o primeiro e-OP exclusivamente on-line
no Brasil, tendo sido um dos primeiros do mundo e fonte de inspiração para outros
modelos no Brasil, na América Latina e na Europa. Por sua vez, o e-OP do distrito de
Lichtenberg é, segundo esta prospecção, justamente aquele que promoveu mais edições
(oito ao total). Ademais, os casos de Belo Horizonte e de Berlim-Lichtenberg são
exatamente aqueles com maior tempo de funcionamento sem interrupção. O primeiro
foi iniciado em 2006, tendo quatro edições, enquanto o segundo foi iniciado em 2005 e
realizou oito edições. Logo, há indicativos de que este modelo foi pouco aplicado, mas
foi durável nestes locais.

VI Participe presencialmente, vote on-line

O sexto modelo proposto foi, justamente, o mais verificado em nosso corpus,
alcançando uma soma de 47 ocorrências – 27% do total – tendo todas elas aplicado o
modo de fases combinadas. Novamente, pode-se dizer que é um orçamento participativo
primordialmente presencial que apresenta uma fase on-line. O detalhe está no fato de
esta ser uma etapa decisiva, ou seja, o voto. Ao que tudo indica, trata-se um modelo
bastante habitual na América Latina220 e também na parte latina da Europa221: Portugal,
Espanha e Itália.
Existem indícios de que este é o padrão preferido pelos gestores públicos (o que,
inclusive, explicaria sua alta incidência). Em resumo, ele aparenta ser um amálgama
entre o “melhor dos dois mundos”. Em primeiro lugar, haveria todos os supostos
benefícios dos orçamentos participativos presenciais, de assembleias baseadas em
processos de discussão aberta e pública e mesmo a eleição de delegados. Em suma,
todas as fases e processos do orçamento participativo presencial ocorrem normalmente
ali. A única mudança acontece na etapa final, quando se amplia o processo de votação
para as redes digitais. Em diversos casos (e.g. Recife, Rio Grande do Sul, La Plata), esta

220

Recife, Caruaru, Brasília, Fortaleza, Canoas, La Plata, Rosario, Resistencia, Bela Vista, Miraflores e
México.
221
Cascais, Vila Nova de Cerveira, Vila Franca De Xira, Peligros, Zaragoza, Figaró-Montmany, Parma e
Vignola.
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eleição acontece simultaneamente através da internet e dos modos presenciais (e.g.
urnas físicas expostas em lugares públicos ou mesmo assembleias participativas).
Surpreendentemente, apesar de todo o restante do processo ser presencial,
também há casos em que a votação final é exclusivamente on-line, como ocorre, por
exemplo, em Brasília e Cascais. Entre as 47 ocorrências, dez foram acompanhadas por
mecanismos de fiscalização e monitoramento posteriores. Contudo, o restante do
processo é idêntico, vulgo um OP tradicional, seguido de uma votação on-line e
presencial. Neste caso, a mudança está na possibilidade de acompanhamento por meios
digitais das obras aprovadas e do posterior processo de implementação222.

VII Entre o e-voto e a e-decisão

O sétimo modelo é bastante similar ao sexto no que se refere às possibilidades
de inserção no processo participativo, que também se resumem ao voto on-line. A
diferença marcante está em se apresentar como e-OPs, especificamente, on-line. Como
são processos on-line e como não há fases de envio de sugestão ou de deliberação, este
modelo se localiza entre a e-consulta e a e-decisão, afinal é o órgão promotor do e-OP
que basicamente detém o poder de agendamento do processo participativo. Via de regra,
isso significa que estas instituições escolheram os temas e, geralmente, as opções que
seguirão para votação. Ao cidadão “resta” votar.
Notadamente, as opções podem vir de outros processos participativos ou mesmo
de processos presenciais de OP, mas a e-participação continua restrita ao e-voto em
todos os casos. No total, foram apenas nove ocorrências no corpus (em torno de 5%),
contudo, optou-se por separar este modelo do sexto, uma vez que ele representa um
arquétipo de e-OP completamente digital, mas, excessivamente restrito ao cidadão
interessado, reforçando que mais tecnologia não implica em melhor participação
(mesmo on-line).

VIII Sugira on-line, participe presencialmente, monitore on-line

Por fim, o oitavo modelo é centrado no monitoramento on-line. Na prática, como
visto anteriormente, o monitoramento não foi muito acionado nos processos de e-OP.
222

Rio Grande do Sul, Parma e Ichikawa.
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Neste padrão, também se está tratando de um processo essencialmente presencial de
orçamento participativo, que oferece alguns pontos de entrada através de internet e
celular. Nas dez ocorrências aqui encontradas223, era possível enviar sugestões on-line
nas primeiras fases do processo. Depois, esperava-se que o cidadão seguisse às
assembleias presenciais para defender sua proposta sugerida on-line. Assim, todos os
processos de discussão e de decisão também ocorrem presencialmente. Ao fim, há
algum nível de monitoramento on-line das obras, que é ofertado aos participantes
presenciais e on-line. No caso de Ipatinga, por exemplo, o cidadão poderia se cadastrar
para receber atualizações de determinada obra ou empreendimento aprovado no OP por
e-mail.

8.2 Dos resultados para os orçamentos participativos

Ao contrário do esperado inicialmente, este trabalho evidenciou que orçamentos
participativos eletrônicos em grande parte das ocorrências foram OPs presenciais que
passaram a testar a utilização de ferramentas digitais em seus processos. Isso significa
que uma considerável parcela dos achados aqui poderá ser útil aos pesquisadores de
orçamentos participativos.
Neste sentido, em primeiro lugar, esta pesquisa evidencia que o uso de
tecnologias de comunicação e informação nos processos de orçamentos participativos
pode ser bastante profícuo e muito variado nas formas que assume. Os gestores
públicos, políticos e responsáveis no geral por tais programas participativos, notaram
que este uso pode ocorrer em diferentes níveis e também em diferentes momentos. Dito
de outra forma, as tecnologias podem ser adaptadas às inúmeras necessidades dos
processos participativos. Este uso, conforme nossos resultados, passou a ser mais
arrojado com o passar dos anos em uma tendência crescente.
Em segundo lugar, em sentido diametralmente oposto, o uso de tecnologias no
OP não oferece soluções fáceis. Os processos continuam apresentando parte de seus
problemas tradicionais, como serem suscetíveis a mudanças políticas na gestão da
localidade, a participação restrita da população local e orçamentos restritos para as
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Ipatinga, Porto Alegre, Málaga e Modena.
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obras e atividades a serem sugeridas e discutidas pelos cidadãos. Ou seja, tais resultados
podem questionar a necessidade ou mesmo a efetividade de tal acréscimo nos processos.
Ademais, ao verificarem os principais usos das ferramentas digitais nos e-OPs
ao longo dos anos, os estudiosos de OPs provavelmente se fixaram em dois pontos. O
primeiro é que a principal utilização destas ferramentas foi para a tomada de decisão,
geralmente através de votos. A segunda constatação é que a deliberação on-line não
esteve dentre os principais usos na análise longitudinal. Dada a importância de
processos discursivos em OPs (SANTOS, AVRITZER, 2003; SINTOMER et al, 2010;
WAMPLER, 2012) e a resistência já existente à e-participação, pode se saltar
diretamente para a conclusão de que e-OPs não apenas não resolvem os problemas dos
programas presenciais quanto ainda retiram parte de suas forças, transferindo a votação
para o ambiente on-line e não valorizando o processo deliberativo. Como já apresentado
anteriormente, a crítica deliberacionista ainda se centraria no fato de alguns destes
processos combinados ainda permitirem aos cidadãos votarem sem ter participado de
processos deliberativos.
Esta crítica, entretanto, seria baseada na retórica da e-democracia (LUSOLI,
2013), no enquadramento revolucionário no qual a internet e as novas tecnologias são
tratadas, isto é, ou as tecnologias alteram drástica e positivamente os objetos em questão
ou terão validade nula (WRIGHT, 2012). As TICs não são uma panaceia para resolver
todos os problemas das atividades participativas presenciais ou mesmo dos problemas
democráticos, como bem sabemos. Nem, defendemos, é o orçamento participativo.
Por mais que os primeiros anos do OP estejam cercados de bastante ideologia do
programa como “uma nova forma de governar”, esta rodeada de esperanças com a
possibilidade de resolver o mal da excessiva separação entre governantes e cidadãos, a
verdade é que sua difusão foi realizada com base em critérios mais técnicos e dotados
de menor valor substantivo, como já foi pontuado (BAIOCCHI, GANUZA, 2012;
GOLDFRANK, 2012; PATEMAN, 2012).
Obviamente, o OP pode ser considerado uma técnica de participação, que é
composta por várias fases, tecnologias e instrumentos para tal fim (cf. SPADA,
ALLEGRETTI, 2013). Neste sentido, as TICs seriam instrumentos a favor do programa.
Se antes eram usados carros de som e jornais comunitários para dar publicidade às
reuniões presenciais, agora é possível utilizarmos blogs ou mídias sociais. Se antes a
votação se dava apenas em locais presencias, atualmente a decisão final pode ocorrer
através da internet. Nesta linha, devemos nos lembrar que a internet comercial não
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estava disponível quando o OP foi criado, em 1989. À época, foram utilizados
instrumentos e técnicas de comunicação ali disponíveis. Duas décadas depois, há outros
tantos objetos à mão, com destaque para a telefonia celular e para a internet. Nada mais
natural que os OPs passem a utilizá-las em seus processos.
Como Stephen Coleman (e.g. COLEMAN, 2009) defendeu anteriormente, os
próprios cidadãos passam a desejar tais interações on-line com seus representantes
políticos, já que se acostuma a tê-las em outras áreas da vida cotidiana (e.g. com bancos,
lojas virtuais, agências de turismo etc.). Com o passar dos anos, também precisamos
considerar que já temos gerações que nasceram em um mundo conectado e no qual não
há qualquer separação entre atividades presenciais e on-line (GOMES, 2013), que irão,
naturalmente, também ansiar por mecanismos participativos digitais. Dito de outra
forma, se os indivíduos estão habituados a ler notícias e a se informar on-line, estudar e
trabalhar usando meios digitais, conversar e interagir com amigos e familiares por redes
sociais on-line e por plataformas móveis, a nos parece apenas natural que estes ecidadãos também desejem oportunidades de participação on-line.
Entretanto, isso não quer dizer que a inclusão das TICs deva ser vista
unicamente para ressaltar o caráter técnico dos OPs. E nem que o crescimento do
número de e-OPs deva ser visto apenas sobre este enquadramento da naturalidade.
Neste sentido, propomos que voltemos ao básico.
Orçamento participativo. Logo, um programa de participação que define os
rumos do orçamento. Participação aqui é entendida como a interação dos habitantes
locais, vulgo cidadãos, junto aos governantes para discutir e negociar as prioridades
orçamentárias. Existe, como explicitado anteriormente, toda uma gama de motivos pela
qual se defende tal processo participativo, como, por exemplo, maior legitimidade das
decisões políticas, maior confiança dos cidadãos em seus governantes e mesmo a
possibilidade de políticas públicas mais próximas às verdadeiras necessidades dos
cidadãos. Via de regra, estes processos foram criados para ocorrerem presencialmente,
porém, o principal ponto é verificar se a participação on-line implicou em perdas para a
substância do processo.
Neste sentido, cabe avaliar a definição de Abreu (2013), que constatou que pela
falta de certas etapas, o OPD de Belo Horizonte não poderia ser considerado um OP.
Tal conclusão se aplica aos outros e-OPs? Se o ponto mais fundamental de um OP está
em envolver os cidadãos na discussão pública acerca de prioridades orçamentárias, esta
pesquisa indica que os e-OPs representam ganhos. Arrisco afirmar que diversos
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processos aqui relatados não teriam ocorrido sem as TICs ou seriam significativamente
menores. Obviamente, temos todos os 24 processos que ocorreram apenas on-line, mas
também podemos pensar em processos combinados nos quais as TICs apresentaram
funções fundamentais. Um exemplo notório é o caso de Lisboa, que começou quase que
completamente on-line e foi se modificando para também apresentar etapas presenciais.
Certamente, houve ganhos para os gestores testarem a aplicação de um OP
exclusivamente on-line e depois moldar as fases presenciais. Da mesma maneira, os
gestores em diversos OPs podem ter suas vidas facilitadas ao realizarem a votação final
através dos meios digitais (VAZ, 2008), como foi o exemplo de Recife, no qual as TICs
impactaram em grande ampliação do número de envolvidos no OP. Afinal, o tamanho
da equipe dedicada a um OP pode ser variado e não é raro que tais gestores acumulem
funções.
Neste sentido, a pesquisa evidenciou que os e-OPs apresentaram mais
participantes on-line que presenciais (se descontadas as discrepâncias) e que reuniram
um número similar de participantes se considerados apenas os programas com fases
on-line e presencial combinadas. Estamos aqui, então, tratando do envolvimento de
mais cidadãos interessados no amplo processo de participação para a decisão sobre
prioridades orçamentárias. E estamos efetivamente falando de todo um conjunto de
indivíduos que provavelmente não participariam se as opções fossem apenas
presenciais. Neste sentido, uma pesquisa com participantes on-line do OP do Estado do
Rio Grande do Sul, realizada com apoio do Banco Mundial, evidenciou que
consideráveis 65% do total afirmou que não teria votado na fase final do processo se
não fosse através da internet224.
Ademais, mesmo que com concentrações em algumas etapas, a pesquisa
evidenciou que as tecnologias digitais foram adaptadas para as diferentes fases do
orçamento participativo. Então, não se trata apenas de mais cidadãos votando na obra
preferida, mas também cidadãos que são cientizados e mobilizados através de redes
sociais digitais, que enviam sugestões e solicitações consideradas diretamente pelo
poder público (veja discussão abaixo), são cidadãos envolvidos em processos
discursivos na internet e que passam a ter mais controle cognitivo sobre ações do Estado
através do acompanhamento on-line das propostas aprovadas. Tudo isso representa
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Dados não publicados. Foram apresentados em palestra presencial por Tiago Peixoto, técnico do
Banco Mundial, no evento “Experiências de Democracia Digital no RS, no Brasil e no Mundo”, realizado
em abril de 2013. Segundo este relato, esta survey foi realizada através da própria página de votação do
OP estadual e obteve 2.300 respostas.
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ganhos substanciais ao processo de um orçamento participativo. Especialmente, se
considerarmos que os OPs são processos práticos, públicos e abertos, que dependem
fortemente de sua capacidade de mobilizar os cidadãos para tomarem parte de suas
etapas. Os e-OPs representam ganhos evidentes neste sentido.
Na prática, boa parte das críticas aos e-OPs se resume a uma crença que a
participação só será válida se for presencial e à defesa capital de processos
deliberativos. Em relação ao primeiro, esta tese se ocupou vários momentos em
apresentar evidências do equívoco conceitual que está em separar os “mundos” on-line e
off-line, uma vez que tal separação não existe. Reconhece-se que há especificidades da
participação on-line, porém, participação presencial e e-participação não são
mutuamente exclusivas. Esta é outra falsa dicotomia. Ademais, há “acusações”
automáticas contra o on-line, que, às vezes, parecem defender a participação presencial
como livre de problemas. Por exemplo, há diversas críticas a possibilidade de se votar
on-line, pois não se participaria de todos os outros processos do OP. Porém o texto de
Spada e Allegretti (2013) evidencia como diversos cidadãos efetivamente só participam
da votação final dos OPs presenciais, não participando ativamente das fases de
sugestões ou refinamento das propostas.
Ademais, os e-OPs demonstram claramente que ambas as fases podem ser
desenhadas para funcionar de maneira conjunta e mesmo complementar. A própria
trajetória dos e-OPs evidencia que a aproximação dos realizadores de e-OPs foi
cuidadosa inicialmente e apenas em um segundo momento se tentou processos de eparticipação empoderados. Atualmente, estes representam a maioria dos casos.
Finalmente, como realizado na introdução, vale a pena lembrar o caráter
experimental e inovador que as democracias devem apresentar. Citando o exemplo de
OPs e de outros programas participativos, Santos e Avritzer (2003) apresentam três
teses para o fortalecimento da democracia participativa, explicitadas abaixo:
Tese 1. Pelo fortalecimento da demodiversidade. Essa tese implica em
reconhecer que não existe nenhum motivo para a democracia assumir uma só
forma. Pelo contrário, o multiculturalismo e as experiências recentes de
participação, apontam no sentido da deliberação pública ampliada e para o
adensamento da participação. O primeiro elemento importante da democracia
participativa seria o aprofundamento dos casos nos quais o sistema político
abre mão de prerrogativas de decisão em favor de instâncias participativas.
Tese 2. Fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o local e o
global. Novas experiências democráticas precisam do apoio de atores
democráticos transnacionais nos casos nos quais a democracia é fraca [...].
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Tese 3. Ampliação do experimentalismo democrático. Foi possível perceber
no texto acima que as novas experiências bem sucedidas se originaram de
novas gramáticas sociais nas quais o formato da participação foi sendo
adquirido experimentalmente. É necessário para a pluralização cultural,
racial, e distributiva da democracia que se multipliquem experimentos em
todas essas direções (SANTOS,

AVRITZER, 2003, p. 49-50).

Note o leitor que as teses não defendem a participação presencial ou sequer
fórmulas de sucesso. Substancialmente, estas teses estão ligadas ao aumento do
pluralismo dos participantes, de mais experiências globais e de mais experimentalismo
democráticos que não devem assumir uma só forma. No geral, afirmo que os e-OPs
representam avanços nas três teses.
Na primeira, como a literatura já reconheceu, eles representam a entrada de
novos atores para as diferentes atividades participativas, assim como exemplos reais de
como o sistema político compartilha o poder. Apesar de basicamente locais, eles já
apresentam alguns indícios de melhorias na segunda tese, uma vez que há houve
experiências em extensões maiores que municípios, mas a própria internet é uma das
formas de tornar tais experiências menos locais e mais capazes de influenciar outras
iniciativas, como o OPD de Belo Horizonte, que passou a ser modelo de outras cidades.
E, sem dúvida, os e-OPs estão na ponta de lança do experimentalismo democrático. A
pesquisa longitudinal demonstrou como estes experimentos foram sendo tentados
gradualmente até o ponto de termos e-OPs mais complexos e mais empoderados. Ao
ponto de, atualmente, termos experiências mistas, online e multicanais simultaneamente
em mais de cem localidades espalhadas pelo mundo, algumas sendo consideradas como
bem sucedidas pelos aspectos substanciais aqui retratados.
Em suma, as tecnologias não retiraram a substância dos processos participativos
que formam os OPs. Tudo indica que elas os ampliaram e os tornaram mais complexos.
Por um lado, novos cidadãos foram incluídos nos processos participativos, por outro, os
participantes tradicionais precisaram lidar com as novas tecnologias e com os novos
integrantes. Os gestores tiveram seu trabalho facilitado em algumas fases e aumentado
em outras. Entretanto, tudo indica que houve experimentações, inovações. Enquanto boa
parte do corpus ainda representam pilotos ou testes, também já começam a surgir
modelos bem sucedidos. Se retirarmos das TICs o fardo de resolverem os problemas
dos OPs, é provável que sejam verificados mais ganhos que perdas aos processos no
final.
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Em relação à crítica deliberacionista, os e-OPs oferecem duas alternativas. A
mais simples e usada foi a de etapas combinadas. Sugestões e votações ocorrem on-line,
mas existem fases presenciais intermediárias em que acontecem as deliberações
públicas, que se ocupam de verificar e filtrar as contribuições recebidas on-line. De
acordo com a visão dos gestores e dos participantes do OP em questão, as tecnologias
podem ser moldadas para ter um uso secundário, como advertiu Allegretti (2012). Isso
não só nos parece razoável, como evidencia que as novas tecnologias não implicam,
necessariamente, em perdas ao processo.
Alternativamente, diversos OPs realizaram fases on-line de deliberação. Como
apresentado anteriormente, há toda uma literatura sobre deliberação on-line que mostra
exatamente como tais processos podem ser desenhados e gerenciados para fomentar
deliberações de qualidade. O mesmo ocorreu em alguns processos de e-OPs, como
foram todos os casos alemães relatados nesta pesquisa e também o caso islandês. Em
resumo, há casos notórios de deliberação através da internet. Existem exemplos de eOPs que foram exclusivamente on-line, contiveram deliberação em seu processo e
foram, sob todos os aspectos, considerados como iniciativas de sucesso por seus
empreendedores e participantes. Se para estes, a deliberação é uma questão vital, as
ferramentas digitais podem ser, inclusive, bastante úteis para tanto, podendo facilitar o
engajamento de possíveis participantes, prover informações de qualidade através da
internet e permitir o acompanhamento posterior da deliberação.
Por outro lado, não se deve ignorar o potencial dos meios digitais enquanto lócus
da discussão. Notadamente, grande parte das discussões componente da esfera pública
se expressa em meios digitais. Como dito acima, não há mais como separar o on-line do
presencial. E da mesma maneira, gradativamente, não será mais possível pensar em tais
processos deliberativos sem que ocorram fases ou momentos on-line, pois as discussões
públicas já ocorrem cotidianamente também nas redes sociais on-line, nos aplicativos
para celular, blogs, páginas de jornais, wikis e afins. Ao fim, ignorar tais discussões
pode incorrer em uma perda deliberativa muito mais substancial ao processo que as
supostas vantagens de deliberações exclusivamente presenciais225. Neste sentido,
pesquisas futuras devem continuar se engajando em verificar os processos deliberativos
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Ver discussões de Chambers (2012) e Parkinson (2012) acerca de sistemas deliberativos mais
democráticos, que não deveriam, normativamente, ignorar as contribuições puras (raws) da esfera
pública, incluindo os insumos advindos das discussões na internet.
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em ambos os modos para verificar ganhos e perdas e se esta hipótese aqui defendida se
manterá posteriormente.
Finalmente, acho pertinente notar que a crítica é, no geral, ao meio e não às
práticas. Por exemplo, Abreu (2012), Ferreira (2012), Peixoto (2009), Best e equipe
(2010) criticam como OPs digitais tendem a ser menos deliberativos e como há um
aparente trade-off entre deliberação qualificada e maior participação. Entretanto,
nenhum dos casos em tela, envolveu um processo que valorizasse a deliberação online.
Não se tratou de casos com fases deliberativas digitais, que apresentaram resultados
indesejáveis. Spada e Allegretti (2013) nos lembram como esta visão das ferramentas
tenderá a formatar os usos que elas apresentam. Dito de outra forma, se os gestores e
participantes já prejulgarem o meio digital como incapaz de prover deliberações de
qualidade, a tendência será para que tais ferramentas não sejam bem pensadas e
desenhadas para facilitar a deliberação online. Enquanto, por exemplo, os estudos de
Sampaio, Maia, Marques (2010) e Ferreira (2012) demonstraram que houve sim bons
resultados nos fóruns online do OPD de Belo Horizonte, mesmo não se tratando de uma
ferramenta de alta sofisticação. Nos poucos casos aqui relatados em que a deliberação
online foi valorizada no próprio desenho do e-OP, há indicativos de que os gestores
públicos, políticos e cidadãos saíram satisfeitos com os resultados obtidos.
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8.3 Dos resultados para a e-participação

Inicialmente, a primeira colaboração de e-OPs para a e-participação está na
questão da participação on-line versus presencial. Enquanto esta discussão já foi
apresentada no capítulo 5, os resultados indicam que as preocupações eram válidas. Ao
contrário do que é constantemente defendido pela literatura de e-participação
(ASTRÖM, GRÖNLUND, 2012; MACINTOSH, WHYTE, 2008; SÆBØ, ROSE,
FLAK, 2008; MEDAGLIA, 2011), a inclusão de etapas presenciais não quer implicar,
primordialmente, em beneficies aos processos participativos. Justamente como
argumentado anteriormente, elas apenas tornam o processo mais amplo e complexo.
Em resumo, os principais problemas apresentados por iniciativas de eparticipação também foram vistos em projetos de e-OPs, como o excessivo pilotismo, a
resistência institucional, o design inadequado de ferramentas digitais de participação online e falta de teorização (MACINTOSH, COLEMAN, SCHNEEBERGER, 2008). O
uso de etapas presenciais também não aparenta ter sido suficiente para resolver questões
sobre a exclusão digital ou sobre maior inclusividade de participantes.
Normativamente, o uso de métodos combinados parece realmente ser uma
solução para diversas questões e críticas sofridas pela e-participação. Na prática, os eOPs evidenciam que contexto, cultura política, vontade política e um bom desenho do
processo participativo e das ferramentas digitais continuam sendo os principais
determinantes do sucesso ou não de uma iniciativa.
Por outro lado, tomando os casos como um todo, é possível ver uma tendência
de crescimento no número de ocorrências. Enquanto o uso de fases combinadas não
parecer implicar em sucesso absoluto das iniciativas, decerto parece existir um consenso
de que é uma alternativa viável. Possivelmente, mais que as vantagens defendidas pelos
estudiosos de e-participação, os processos mistos são vistos como mais “fáceis” de
serem adaptados às necessidades de cada gestor e aos participantes. Ao contrário do que
é constantemente defendido, muitas vezes um gestor poderá acreditar que um processo
exclusivamente on-line é mais árduo para ser montado. Diversos praticantes e
defensores da participação, como já vimos, também resistem a tal caminho.
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Com isto em mente, os e-OPs combinados são indícios das maneiras pelas quais
gestores e cidadãos fazem seus primeiros testes com ferramentas de e-participação.
Mais pesquisadores da e-participação deveriam se atentar ao fato de que e-OPs
representam experiências reais e que há aprendizado em comparar tais resultados com
aqueles obtidos em experiências desenhadas para fins bem determinados (a este ponto
retorno no próximo tópico).
Como antecipado, o mapeamento dos principais quesitos e práticas da eparticipação agora facilitam a compreensão dos resultados para o campo. Neste sentido,
fica evidente que enquanto a classificação de e-OPs como atividades de e-decisão têm
suporte empírico, em boa parte dos casos esta não é sua função principal. Uma
considerável porção dos e-OPs é, na verdade, consultiva (ao menos no que se refere às
possibilidades de se participar on-line). Em outras palavras, em inúmeras situações, as
ferramentas digitais são acrescentadas em orçamentos participativos buscando mais
contribuições dos cidadãos, porém, não aumentando seu poder de tomada de decisão no
processo.
Além disso, é notável que a classificação dos e-OPs pelas atividades da eparticipação foi pertinente, entretanto, houve uma dificuldade constante nesta
classificação. Em boa parte dos e-OPs, a possibilidade oferecida através da internet ou
de celulares está em enviar sugestões e propostas para o orçamento participativo (que
pode ter mais fases on-line ou não na sequência). Logo, por um lado, fica óbvio que se
trata de uma espécie de consulta pública (tanto que tais casos foram classificados como
e-consulta); por outro, os cidadãos têm maior poder de definição da agenda, o que
aproximaria estes e-OPs de petições on-line. Todavia, os e-OPs têm diversas restrições
sobre os tipos de sugestões que podem ser realizadas e há um agendamento prévio do
governo sobre o escopo destas propostas.
Portanto, estes e-OPs se encontram entre consultas e petições on-line, sendo que
ambas são insuficientes para defini-lo. Há, ao que consta, a possibilidade do e-OP estar
em uma categoria que tem sido pouco acionada pela literatura do tema. Meijer, Burger e
Ebbers (2009) a denominam como quando “cidadãos pressionam o governo para
implementar políticas públicas adequadamente” (p.105)226; Diniz, Ribeiro (2012) a
consideram como plataformas que incentivam “a criação de conteúdo pelo usuário”;
Carreiro (2012) a enquadra como “inputs direto”, enquanto Almada (2013) e Aggio,
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No original: “Citizens pressure government to implement policies accurately”.
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Sampaio (2013) fazem uso da classificação do CEADD: “expressão de reivindicação
civil”.
Grosso modo, tais classificações se referem a uma categoria de e-participação
que é definida por canais que permitem aos cidadãos sugerir melhorias e expor críticas
diretamente aos agentes do sistema político formal, que denominarei como esolicitação: são canais pelos quais os cidadãos irão expor suas demandas ou mesmo
sugestões de melhorias para a cidade. Estas demandas tendem a se traduzir na forma de
sugestões ou pedidos práticos. Exemplos incluiriam a reforma de praças, ruas, prédios
públicos ou mesmo a criação de equipamentos públicos, como uma quadra
poliesportiva.
Internacionalmente, o exemplo mais claro dessa categoria é o “Fix my Street”,
no Reino Unido, que foi criado pela My society. De forma resumida, o site se propõe
como uma plataforma para a solicitação de reformas ou consertos em ruas e
equipamentos públicos. O cidadão interessado adiciona uma reclamação ou solicitação
incluindo dados bem específicos, como uma descrição clara do problema, sugestões
para solução e sua localização. Fotos podem ser anexadas para facilitar a visualização
da questão. Tais informações são instantaneamente geolocalizadas pelo site e,
posteriormente, enviados aos órgãos públicos responsáveis. De forma geral, a iniciativa
foi bem aceita pelo governo britânico e há um enorme número de casos resolvidos
através deste sistema227.
No Brasil, Urbanias e Cidade Democrática são exemplos disso. O Urbanias (já
extinto) era basicamente uma versão brasileira do “Fix My Street”. O Cidade
Democrática amplia um pouco esta possibilidade. Os usuários não apenas “reclamam”
ou relatam problemas, mas seus fóruns digitais também são utilizados para a discussão
entre os cidadãos cadastrados e para que surjam propostas mais robustas sobre
possibilidades de melhorias na cidade. Em verdade, uma das propostas do site é ser
exatamente um local no qual os cidadãos podem debater o lugar onde vivem de maneira
mais ampla228.
Recentemente, o aplicativo para plataformas móveis “Colab” foi criado para
oferecer opções similares, mas já aproveitando sua integração com funcionalidades do
celular (e.g. câmera fotográfica para relatar o problema). No interior do aplicativo, o
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Para uma discussão sobre o Fix my Street e seus potenciais de engajamento e discussão, ver Baykurt
(2011).
228
Para mais sobre o Cidade Democrática, ver Carreiro (2012), Almada (2013), Diniz, Ribeiro (2012).
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usuário pode indicar problemas e irregularidades da cidade, pode também propor
soluções e projetos e avaliar entidades e instituições públicas. Tudo por celular ou
tablet229.
Esta categoria, “e-solicitação”, então é basicamente composta por um sistema
digital que permite uma comunicação direta entre cidadãos e poder público, no qual os
cidadãos realizam suas solicitações e o poder público responde na forma de ações a
estas demandas. Entretanto, não há um empoderamento em alto nível. Os governantes
tomam estes insumos como solicitações ou sugestões e podem não realizá-las.
Todas essas características nos permitem afirmar que os OPs digitais também
são pertinentes formas de e-solicitação, porém, mais complexas. Por um lado, estas
iniciativas de e-solicitação tendem a apresentar plataformas significativamente mais
sofisticadas que aquelas utilizadas por e-OPs. Por outro lado, as possibilidades de
participação destas plataformas tendem a ser limitadas. Baykurt (2011), por exemplo,
evidenciou como o “Fix My Street” não consegue nem fomentar a participação em
comunidades locais presenciais, muito menos um diálogo público on-line de qualidade,
estando apenas centrado no envio de problemas.
Enquanto ferramentas de e-solicitação, os e-OPs tendem a incluí-las em
programas participativos mais amplos e complexos. Da mesma forma que tais
plataformas digitais, o cidadão poderá propor obras e fazer sugestões para sua cidade.
Porém, em seguida, haverá assembleias participativas, discussões públicas, sistemas de
filtragens das propostas apresentadas e geralmente votações, para se chegar às sugestões
mais prioritárias aos munícipes. Logo, se disposto a este ponto, um cidadão poderá fazer
suas sugestões on-line, defendê-las e discuti-las com outros participantes e com gestores
e políticos, envolvendo-se de inúmeras maneiras na gestão de sua cidade. Assim, ele
poderá simplesmente se limitar à sua participação on-line, mas ciente de que sua
sugestão seguiu para avaliação de outros pares e do poder público.
Como Allegretti (2012) já pontuou anteriormente, estes sistemas combinados
também podem acarretar em dificuldades extras. São necessários mais funcionários para
lidar com sugestões on-line e presenciais - sempre pode acontecer sobreposição de
sugestões. De toda sorte, mesmo se adotando a crítica de Allegretti, os e-OPs soam
229

Para
baixar
o
aplicativo:
https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android&hl=pt_BR. E aqui uma matéria
descrevendo
o
aplicativo
e
o
prêmio
que
o
mesmo
recebeu.
http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/criador-do-colab-explica-sua-rede-social-para-a-cidadania.
Acesso em 19 de Janeiro de 2013.

311

como sistemas multicanais mais complexos que as plataformas de e-solicitação
existentes.
Além disso, é notável que os principais exemplos de e-solicitação existentes na
literatura foram criados por agentes da esfera civil. Eles ganharam usuários, atividade e
alguma eminência e depois foram adotados pelos governos (em maior ou menor
medida); logo, são bottom-up. Os e-OPs apresentam o vetor inverso. Trata-se de
iniciativas criadas e mantidas por governos locais, que clamam por participação dos
cidadãos através de sugestões e demandas.
Por sua vez, não se pode descartar a importância dos e-OPs enquanto
plataformas de e-decisão. Um relato comum nas verificações e nas análises de
iniciativas de e-participação está justamente no empoderamento limitado, na capacidade
restrita dos cidadãos em efetivamente tomarem as decisões finais. Os OPs eletrônicos
são certamente exemplos de destaque nesta categoria, que ainda é escassa na eparticipação.
Dessa maneira, os estudiosos de e-participação deveriam incluir os e-OPs em
seus radares com maior frequência. Apesar de seus diversos limitadores e de
efetivamente não revolucionarem a e-participação, os e-OPs são, essencialmente,
exemplos reais de tentativas práticas de permitir aos cidadãos ordinários participação
on-line nas tomadas de decisão (ou mesmo de enviarem suas sugestões) em questões
práticas e diretamente concernentes às suas vidas, envolvendo um dos aspectos mais
importantes do governo: o orçamento. Esta conclusão é mais admirável que o resultado
alcançado por grande parte das iniciativas já tentadas e existentes no campo até o
momento. Discorreremos mais sobre este ponto na seção seguinte.

8.4 Dos resultados para a e-democracia

Retomando a revisão da literatura de e-democracia, os resultados dão evidências
de que a escolha da análise pela e-democracia foi válida. Apesar de e-OPs poderem
funcionar como formas de e-solicitação, eles ainda parecem ser pouco relacionados a
projetos de governo eletrônico. Assemelham-se muito mais a projetos de democracia
digital como foi descrito anteriormente. Também não se encaixariam bem como formas
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de governo aberto, já que pecam exatamente na transparência dos resultados do
processo e na falta de dados abertos.
Em relação aos modelos de e-democracia, fica claro que e-OPs até o momento
têm se centrado nos axiomas da discussão e da tomada de decisão, dando pouca
importância à informação digital. Este estudo, entretanto, evidência que eles apresentam
poucas características, no geral, dos modelos de e-democracia do axioma da discussão
(Comunitário, Contrapúblico e Deliberativo). A e-participação mais utilizada nos e-OPs
tende a ser mais individual e pontual. No geral, as possibilidades deliberativas e
comunitárias on-line não são valorizadas, o que é por si um resultado surpreendente,
uma vez que estes pontos são exatamente alguns dos mais valorizados nos OPs
presenciais (e.g. PATEMAN, 2012; WAMPLER, 2012). Ao que tudo indica, os e-OPs
se concentram basicamente na tomada de decisão aplicando mecanismos de democracia
semi-direta. Mesmo no supracitado modelo de e-solicitação, no geral ainda se valoriza a
influência sobre a decisão política. Dito de outra maneira, os mecanismos e fases
digitais em e-OPs são basicamente pensados como meios de incrementar ou permitir a
e-decisão.
Este trabalho também deu evidências de que os e-OPs, em princípio, não se
diferem positivamente de outras experiências de democracia digital. Também sofrem
com o excesso de pilotismo; há um uso ainda insipiente das ferramentas digitais, que
constantemente são simples e mal desenhadas (havendo pouco uso de novidades como
redes sociais, dados abertos ou mesmo de tecnologias mais disponíveis como celulares);
ainda existem problemas com a divulgação e o estreitamento de laços com agentes dos
mass media; tais usos não impactaram em maior igualdade entre os participantes (i.e.
baseados em autosseleção) e o uso das ferramentas está excessivamente centrado na
possibilidade de e-voto, dedicando pouca atenção à deliberação - que é considerada uma
importante etapa de processos participativos qualificados.
Apesar disso, nos termos de Gomes (2011) e Marques (2008), e-OPs podem ser
vistos como oportunidades de e-participação. Como evidenciado na seção anterior, são
predominantemente meios empoderados, mas também podem ser meios de
reivindicações, de e-sugestões, e-solicitações. Ao que tudo indica, na maior parte dos
processos mesmo estas sugestões são influentes, já que são consideradas pelo poder
público. As ferramentas de votação, por sua vez, em grande medida foram influentes ou
mesmo vinculantes em suas decisões. Isto tende a indicar que, normativamente, há
motivos para que tais meios também fossem vistos como oportunidades, como
vantajosos, como motivadores da participação. Na prática, vimos que os níveis de
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participação não se elevaram a valores extraordinários e há indicativos de que tais
experiências alcançaram níveis distintos de sucesso. Em outras palavras, eles foram
vistos como oportunidades, mas ainda por uma parcela reduzida da população. Além
disso, poucos processos de e-OP se mantiveram por mais de duas ou três edições
consecutivas. Logo, as primeiras conclusões poderiam ser definitivamente negativas.
Não obstante, em diversos momentos desta tese, foi citada a questão de
“incrementos democráticos” ou ainda do incremento de “valores democráticos” (e.g.
GOMES, 2011; MACINTOSH,WHYTE, 2008; SMITH, 2009). Isso quer dizer que a
democracia não é o objeto em questão, mas o requisito, a norma. O centro das
avaliações, desta forma, está nas e-iniciativas que buscam produzir bens para a
democracia. Logo, a avaliação acima seria excessivamente centrada em tecnologias e
em aspectos pontuais dos resultados.
Avaliar algo sob a perspectiva democrática que defendemos, significa avaliar os
resultados (outputs) democráticos. É verificar o quanto essas ferramentas aumentaram o
poder da esfera civil diante dos atores concorrentes no jogo político. É verificar se tais
mecanismos

efetivamente

produziram,

incrementaram

ou

corrigiram

valores

democráticos (cf. GOMES, 2011). Portanto, é, a título de exemplo, questionar se o
processo gerou mais empoderamento para o cidadão, se o processo conseguiu produzir
mais transparência no processo de tomada de decisão e se o processo tornou os
governos e atores institucionais mais responsivos e mais accountables?
Neste sentido, e-OPs apresentam resultados importantes para a e-democracia.
Tais processos estão entre as, ainda, raras oportunidades de o cidadão tomar decisões
efetivas, finais, empoderadas (i.e. vinculativas), através de meios digitais. Como
constatado, a maior parte dos e-OPs (43%) se centra na oferta de mecanismos que
buscam essencialmente permitir aos cidadãos votarem e decidirem os resultados. Se
outros projetos de e-democracia parecem sofrer com poucos impactos reais no sistema
político (COLEMAN, BLUMLER, 2009), os e-OPs parecem seguir um caminho
distinto, o que provavelmente se justifica por sua inspiração (ou mesmo origem em
casos mistos) em OPs presenciais.
E se uma das grandes questões com as quais a e-democracia deseja lidar é com a
falta de empoderamento dos cidadãos, então, os e-OPs deveriam ser mais vistos como
exemplos exitosos a serem seguidos por outras iniciativas. Eles, evidentemente, não são
perfeitos em sua capacidade de conceder mais poder aos cidadãos, porém, certamente,
são ilustrações reais de alguns dos caminhos que podem ser empregados para tanto,
assim como as dificuldades destes processos, tais como o nível de utilização das
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ferramentas digitais, a dificuldade de envolver interessados e a dificuldade de manter
um projeto participativo com as mudanças governamentais, entre outras.
Da mesma maneira, e-OPs apresentam indícios de modos para estreitar as
relações entre atores políticos governamentais e cidadãos. Se, como descrito
anteriormente, a excessiva separação entre as duas esferas é um dos males a ser
combatido nas democracias liberais contemporâneas, os e-OPs estão entre alguns dos
esforços reais para mitigá-la. Deve se reconhecer que são processos top-down,
carregando em seu cerne todas as restrições deste tipo (e.g. burocracia, lentidão, pouca
margem de manobras, pouca inovação), contudo, se empenham em diminuir esta lacuna
entre governantes e governados. A porosidade em um número significativo de processos
foi baixa, pois se restringiam, unicamente, ao envio de sugestões on-line. Porém, ao se
analisar todo o corpus, foi visto que há possibilidades de enviar contribuições e de
colaborar com o processo em todas as suas etapas. Assim, como um todo, é possível ver
mais criatividade nos e-OPs e mais pontos porosos para os cidadãos inserirem suas
sugestões, propostas, reclamações e perspectivas.
Por fim, como já indicado, e-OPs também são fortemente ancorados em questões
práticas e ligadas à experiência pessoal, pois trabalham com o orçamento e com as
necessidades dos indivíduos. Em inúmeros instrumentos participativos, sejam digitais
ou presenciais, o público será convidado a debater e discutir sobre leis, sobre políticas
públicas ou mesmo sobre temas amplos e complexos. Em grande parte, serão questões
não imediatas à sua vida. Orçamentos participativos on-line e presenciais discutem o
buraco na rua do cidadão, o esgoto não encanado, a praça que precisa de reformas ou
mesmo a necessidade de haver um espaço público, para ficarmos em ilustrações mais
simples. Enquanto, claro, existem discussões sobre prioridades orçamentárias com base
em temas (i.e. saúde, educação, segurança etc.), normalmente há uma questão forte de o
cidadão fazer e discutir propostas concretas e necessárias, que irão afetar seu cotidiano.
Esta praticidade, esta conexão com questões próximas também é um elemento que os eOPs trazem e que podem colaborar com a e-democracia.
Não que se defenda o fim da discussão de questões substanciais, mas que
também possa e deva existir espaço para que a esfera civil discuta e proponha questões
nos âmbitos mais simples e imediatos do seu dia-a-dia. Portanto, que alguns projetos de
e-democracia possam ganhar ao se fincar em terrenos mais próximos à realidade dos
participantes. Afinal, a motivação e o interesse de participar sempre serão questões
vitais nestes processos abertos aos interessados.
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Ao que tudo indica, a principal restrição democrática dos e-OPs está em sua
capacidade

de

incrementar

a

transparência

nos

processos

participativos

e,

consequentemente, em tornar os governos mais responsivos. Evidentemente, como já
destacado, essa conclusão se refere ao ambiente on-line. Houve diversas indicações de
que esta prestação de contas ocorreu em assembleias presenciais públicas. Todavia,
ainda é questionável a publicidade real destas respostas. E demonstra-se como a
preocupação com os participantes exclusivamente on-line ainda precisa ser melhorada.
Como já discutido anteriormente, um valor democrático pode estar diretamente
relacionado a outro. Participação e transparência são exemplos dessa relação. No geral,
a participação irá supor uma maior abertura e transparência do governo aberto que a
promove e, via de regra, se não houver alguma transparência após a participação, todos
os supostos efeitos benéficos com relação aos participantes podem ser perdidos. Afinal,
parte do empoderamento reside justamente em verificar os efeitos da participação, que
geralmente acontecerá através de processos de monitoramento ativo e, especialmente,
de transparência. Assim, futuras pesquisas poderiam devotar mais esforços à verificação
da transparência durante e após os processos participativos em e-OPs.
Finalmente, argumento que o campo da e-democracia, especialmente os estudos
de e-participação e de e-iniciativas democráticas, se expandiria consideravelmente ao
atribuir mais atenção aos OPs digitais. De forma geral, tal campo parece ter se inspirado
excessivamente nos estudos de minipúblicos. Diversos relatos de iniciativas de edemocracia podem ser descritos como laboratórios digitais de democracia. Em outras
palavras, são processos desenhados para alcançarem este ou aquele valor democrático
ou mesmo para testarem algumas formas de engajamento, participação, deliberação etc.
Repetidas vezes, trata-se de projetos financiados por agências internacionais e liderados
por pesquisadores e think tankers, a fim de dar evidências empíricas sobre a capacidade
das iniciativas digitais de incrementarem valores democráticos sob as condições ideais.
Em seguida, o objetivo seria sobressaltar a possibilidade destes experimentos se
traduzirem em práticas bem sucedidas. Este último ponto, todavia, é aquele que ainda
ocorre apenas moderadamente (cf. COLEMAN, BLUMLER, 2009).
Os e-OPs representam exatamente o oposto. São experiências empíricas reais
que estão sendo constantemente experimentadas em diversas partes do mundo. Elas não
apresentam desenhos participativos tão normativos, sendo abertas aos interessados. São
experiências que, como a democracia, são corrigidas e aperfeiçoadas ao longo do
trajeto. Neste caminho, e-OPs, a exemplo de sua contraparte presencial, raramente
adotam amostras aleatórias da população, mas, sim, operam com o efetivo público, com
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pessoas comuns. Lidam, portanto, com situações e problemas concretos da democracia,
como o fato de a maior parte dos cidadãos não desejar tomar parte das decisões
políticas, como as resistências institucionais dentro do governo, como a dificuldade de
manter um processo participativo ao longo dos anos.
À vista disto, é mesmo possível argumentar que o “pilotismo” identificado nos
e-OPs seja de característica distinta daquele apresentado geralmente em projetos de edemocracia. Enquanto que neste se trata de experimentos pilotos que acabam não
vingando, naquele se relaciona a efetivas tentativas, experiências. São processos
participativos que foram adotados por prefeituras e órgãos executivos no geral, que
buscaram envolver cidadãos na discussão acerca do orçamento público e das prioridades
de investimento utilizando de alguma maneira as TICs no processo.
Mesmo os achados sobre o ainda insipiente uso das ferramentas digitais e o fato
de a maior parte dos e-OPs ser presenciais, são achados importantes para a edemocracia. Enquanto faz sentido que os pesquisadores deste campo se preocupem com
os aspectos digitais dos processos, os e-OPs demonstram que essa preocupação não é a
mais importante. Mesmo com ferramentas simples, estes ainda empoderam seus
participantes, ainda permitem maior inserção dos cidadãos comuns nas tomadas de
decisão, na coisa pública. A definição de e-cidadania de Coleman (2012), evidencia
como e-OPs apresentam grande potencial para a e-democracia:
Em vez de um meio tecnologicamente facilitado de subordinar sujeitos
políticos dentro da agenda, lógica e linguagem do Estado, a e-cidadania pode
ser vista como um espaço democrático, onde qualquer um pode reivindicar
ser ouvido e respeitado e todas as propostas têm a chance de serem
executadas (COLEMAN, 2012, p. 391, tradução nossa)230.

Por outro lado, este uso ainda “tímido” de fases e ferramentas on-line também
demonstra a resistência de determinados gestores e cidadãos de efetivamente as
experimentarem em níveis mais ousados. Especialistas, praticantes e pesquisadores da
e-democracia teriam bastante a oferecer a tais atividades participativas, especialmente
com base nos resultados já expostos nos projetos mais fechados e lapidados, que aqui
mencionamos. Como sabemos destas pesquisas, ferramentas mal desenhadas podem
apresentar um impacto negativo aos resultados encontrados. Argumentei acima que
muitas vezes se destaca a “baixa qualidade da deliberação online” sem sequer haver
exemplos empíricos disto. Da mesma forma, uma avaliação de que uma deliberação
230

No original: “Rather than a technologically facilitated means of subsuming political subjects within the
agenda, logic, and language of the state, e-citizenship can be seen as a democratic space where anyone
can stake a claim to be heard and respected and all proposals have a chance of being acted on”.
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online atingiu valores abaixo do esperado pode estar, em inúmeras situações,
condicionado a ferramentas pouco pensadas em sua origem ou pouco valorizadas dentro
do processo.
As diversas linhas de estudos já existentes sobre designs, experimentos e
resultados das práticas de e-participação e e-deliberação seriam bem-vindos na
avaliação destes e-OPs. Seria profícuo avaliar se, na prática, os cidadãos acabam
optando apenas por apresentarem e defenderem apenas seus próprios pontos de vista
individuais ou se há outras coisas no formato da participação e da ferramenta digital que
acabam coibindo bons resultados das discussões.
Em outras palavras, tais equívocos e dificuldades dos e-OPs são frutos de
experiências reais e a e-democracia, enquanto campo de estudos, pode se beneficiar ao
verificar tais dificuldades e barreiras destes experimentos reais e compará-las com os
achados dos projetos de e-democracia. Esta comparação entre objetos muito díspares
entre si, poderia justamente iluminar os pontos fortes e fracos de cada tipo e se podemos
pensar em experiências combinadas que sejam capazes de acentuar pontos fortes de
ambas.
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CONCLUSÃO

Este trabalho se ocupou da tarefa de jogar luz sobre o estado da arte de
programas de orçamento participativo que fazem algum uso de tecnologias de
comunicação e informação em seus processos participativos (i.e. e-OPs). Partiu-se da
premissa de que há ainda há poucos esforços para compreender este fenômeno e,
portanto, neste momento inicial, o primeiro passo seria realizar um levantamento
longitudinal das experiências já realizadas, destacando algumas de suas características
principais. Esta lacuna, entretanto, se restringe aos e-OPs. Há inúmeras pesquisas que
buscam compreender a difusão dos OPs presenciais em inúmeros países e mesmo a
nível mundial. Com isto em vista, esta análise foi guiada pela perspectiva da democracia
digital ou e-democracia.
Deste modo, esta tese iniciou a sua discussão através de uma tentativa de
também mapear e esclarecer os pontos primordiais acerca do conceito de e-democracia,
que é, em nossa visão, repetidamente confundido com outros termos. Com este objetivo,
o primeiro capítulo buscou apresentar quatro termos próximos à e-democracia,
nomeadamente a teledemocracia, a ciberdemocracia, o governo eletrônico e o governo
aberto.
Resumidamente, os dois primeiros representam fases da democracia digital. A
teledemocracia corresponde às primeiras reflexões e tentativas de se realizar projetos de
democracia eletrônica com uso das TICs disponíveis, que eram computadores, TV a
cabo e sistemas de radiodifusão. A ciberdemocracia já exprime os primeiros anos da
democracia eletrônica

efetivamente, porém

denota preocupações

que foram

consideradas específicas de uma fase, como a defesa mais libertária da internet como
meio autônomo em relação aos governos e a possibilidade da criação de comunidades
virtuais.
Por sua vez, como principal termo concorrente, o governo eletrônico representa,
basicamente, o uso das TICs para aprimoramento das atividades governamentais sejam
estas internas ou direcionadas a outros atores interessados, como empresas e cidadãos.
No segundo sentido, isso foi visto como uma melhoria dos serviços online que eram
tornados disponíveis aos cidadãos (especialmente na condição de pagadores de
impostos). Isso, porém, também permitiu reflexões que vissem o e-governo como forma
de promover a participação de cidadãos na política e uma maior transparência das ações
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e dos dados governamentais, o que teria gerado o imbróglio com o conceito de edemocracia. Por fim, o governo aberto é o termo mais recente e aquele, em princípio,
menos conectado à democracia digital. A seção buscou que inicialmente era um termo
mais conectado à transparência, mas que, recentemente, passou também a significar um
governo aberto à participação política. De toda sorte, ambos são valores democráticos e
geralmente são temas de pesquisa recorrentes na e-democracia, o que também ratifica
que há pontos de proximidade entre os dois termos.
O segundo capítulo já se preocupa com a própria e-democracia, porém objetiva
mapear as inúmeras linhas de pesquisa existentes dentro desse campo. Com base em
inúmeras revisões já realizadas neste sentido, o objetivo é organizar os debates do
campo. Para tanto, conforme Van Dick (1999) e Vedel (2006), propõe-se a
classificação, primeiramente, por forma de democracia e depois pelos três axiomas da
democracia: informação, discussão e tomada de decisão. Com baste nisto, propõe-se a
organização em sete modelos: democracia direta; democracia liberal; e-Transparência;
Cultura livre, aberta e libertária; Comunitário; Contrapúblico; Deliberativo; Democracia
semi-direta, forte, radical ou participativa.
Em um segundo momento do capítulo, é a apresentada outra classificação
bastante acionada na e-democracia, seus vetores. O primeiro, aquele que parte do
governo, é usualmente denominado como top down e se refere aos usos mais
institucionais das TICs para projetos de e-democracia. Conforme a revisão, é
evidenciado que estes modelos são mais estudados pela literatura, geralmente por
apresentarem impactos mais tangíveis junto ao sistema político, porém são criticados
por serem demasiadamente restritos, rígidos e, consequentemente, pouco inovadores. O
segundo vetor (bottom up) compreende iniciativas mais informais criadas e mantidas
por agentes da esfera civil, que tendem a ter menos conexões com o sistema político
formal e ser mais efêmeras, porém, também, mais livres, criativas e inovadoras.
Por último, o segundo capítulo se propõe a discutir a rigidez destas
classificações, como o fato de que um objeto ou linha de pesquisa não precisa ser
“encaixada” em um modelo ou vetor, pois estes podem mudar de acordo com as
circunstâncias. Assim, discute, também, as possibilidades de pensarmos em formas de
avaliação e reflexão que não sejam restritas a este ou àquele modelo, porém que possam
se aproveitar dos pontos fortes dos vários modelos, reconhecendo que nenhum é capaz
de, isoladamente, retratar bem o fenômeno em sua complexidade. Admitindo-se
também que nenhum objeto precisa dar conta de todos os valores ou bens democráticos.
O capítulo se encerra com uma classificação alternativa ao campo da e-democracia, que
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busca compreender suas fases e identifica cinco momentos principais. Após
apresentados, reflete-se sobre um possível ciclo repetitivo vivido pelo campo, contudo
se aposta em uma maior maturidade do mesmo em superar mais rapidamente o
encantamento pelas novas tecnologias.
Reconhecido este percurso, o terceiro capítulo se ocupa com a definição do
conceito de e-democracia. Inicialmente, é apresentado o conceito restrito de edemocracia, que, ao nosso ver, o confina ao uso das TICs para fomentar a participação
política dos cidadãos, sendo informação, deliberação e transparência apenas valores
agregados nessa lógica. Em seguida, o capítulo tenta, brevemente, resgatar a discussão
sobre a relação entre democracia e tecnologias, realçando como diversos instrumentos
anteriores à internet também foram vistos como capazes de trazer vantagens diversas
aos regimes democráticos. Em um terceiro momento, tenta-se sobressair como esta
discussão avançou para a ideia de formas de uso das ferramentas digitais com foco em
desenho e análise de projetos de democracia digital. Por último, constrói uma concepção
ampliada de e-democracia, que seja capaz de englobar todos os estudos anteriores já
citados. Esta concepção busca enfatizar que a participação é um valor importante, mas
não único para a democracia digital, que não é necessário o uso das tecnologias mais
novas e que o conceito tem uma trajetória de mudanças, o que tende a significar que ele
também se modificará. Argumentei que isso se deve ao fato de ser formado por dois
conceitos que constantemente são atualizados, a democracia (que precisa se adaptar às
mudanças sociais) e a tecnologia, que se moderniza num ritmo incessante e frenético.
O quarto capítulo inicia a discussão sobre participação política através de
tecnologias de comunicação e informação. Na definição do conceito, são denotados
alguns valores importantes, como a necessidade da representação gerar efeitos
democráticos em benefício da comunidade política (cf. GOMES, 2011), que sua
utilização seja voluntária, espontânea (NICO, 2012) e que seu objetivo principal seja o
fortalecimento do poder da esfera civil.
Em um segundo momento, o quarto capítulo se preocupa com a diferenciação
entre a participação política online culturalista – aquela mais concernida com os efeitos
das novas tecnologias para atividades de participação política tradicionais – e o campo
da e-participação, que se detém na análise de iniciativas de democracia digital. Centrada
no segundo, o capítulo segue apresentando os principais quesitos da e-participação, a
saber: atores, atividades, contexto, tecnologias e efeitos. O capítulo também detalha as
principais atividades do campo, a saber: participação deliberativa, consultas online,
petições online, voto online, e-tomada de decisão.
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O quinto capítulo apresenta uma discussão acerca das diferenças entre a
participação política presencial e a e-participação, isto é, sobre as especificidades da eparticipação. Num primeiro momento, são apresentadas as principais críticas dos
defensores da participação presencial à sua contraparte online, nomeadamente a
exclusão digital, a excessiva velocidade, as interações frívolas, a demasiada facilidade
de participar digitalmente (i.e. slacktivism) e o individualismo. Em seguida, tenta-se
responder a cada um destes pontos através de exemplos, ilustrações e pesquisas que já
apresentaram evidências contrárias a tais suposições. Argumenta-se que tais
características não são inerentes à internet ou às tecnologias. Que diferentes situações e
contextos podem alterar tais propriedades, inclusive gerando situações que as
tecnologias são aprazíveis ou até mesmo mais capazes de gerar efeitos democráticos
(e.g. tecnologias pensadas para incluir mais pessoas em processos participativos). Desta
maneira, o momento final do capítulo concerne a discussão sobre o uso de métodos
mistos, ou seja, de fases online e presenciais simultaneamente, apresentando alguns
dilemas e facilidades acarretados por esta escolha.
O sexto capítulo inicia a discussão sobre orçamentos participativos.
Primeiramente, o capítulo se detém em apresentar um histórico do programa no Brasil e
suas definições. Apesar de haver um foco na literatura brasileira, tenta-se contextualizar
os OPs em relação aos minipúblicos, tentando-se evidenciar as diferenças entre os dois
programas participativos (cf. SMITH, 2009). Em um segundo momento, o artigo
apresenta um resumo das literaturas concentradas em entender a difusão do OP pelo
Brasil (e.g. WAMPLER, 2008) e depois pelo mundo. Com base nos estudos de
Sintomer e colegas (SINTOMER et al, 2010, 2012), são apresentadas as disparidades
desta difusão em cada continente. Ao fim, ressalta-se como tais estudos ainda não se
detiveram em detalhar a difusão dos OPs digitais. Buscando-se apenas a compreensão
inicial do fenômeno, o capítulo é finalizado com a apresentação de um breve histórico
dos e-OPs no Brasil.
O sétimo capítulo buscou, primeiramente, apresentar os métodos a serem
utilizados para a prospecção dos e-OPs. Destacou-se como tanto a exploração de
websites através de mecanismos de busca (acadêmicos e tradicionais) quanto uma
técnica bola de neve foram empregadas, o objetivo era, simultaneamente, encontrar
documentos, artigos, websites, blogs que comprovassem a existência das ocorrências de
e-OP e, igualmente, indivíduos que tivessem conhecimento privilegiado sobre tais
experiências, que pudessem, por sua vez, indicar os documentos ou sites das iniciativas.
Posteriormente, o capítulo apresenta os requisitos principais da avaliação, tendo em
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vista características: do promotor do e-OP (e.g. governo ou sociedade civil, nível, apoio
externo), da localização (e.g. local, país, se foi realizado pelo município ou em outros
níveis); da ocorrência (ano, modo, orçamento alocado, técnica de seleção), das
ferramentas utilizadas (e.g. celulares, redes sociais, dados abertos, moderação, cuidados
com exclusão digital e função das ferramentas) e da relação com mass media. Além
disso, foram verificadas a avaliação de sucesso e o posicionamento do e-OP em relação
às atividades de e-participação.
Em segundo lugar, são expostos os resultados da pesquisa. Foram prospectadas
170 ocorrências de e-OPs pelo mundo, realizadas em 101 localidades diferentes, o que
significou que 32 locais realizaram mais de uma experiência. No geral, cidades que
realizam e-OPs estão faixa de 300 mil habitantes, entretanto ficou claro que há usos por
cidades com populações em todas as faixas. Os resultados longitudinais demonstram
que há uma forte tendência de crescimento dos e-OPs. Além disso, a maior parte das
ocorrências é composta por casos de modo misto (139 ocorrências). Ao comparar estes
modos, foi visto que no total tende a existirem mais participantes online que presencial,
porém se tomados apenas aqueles de método combinado, há um ligeira vantagem para o
número de participantes presenciais. Ademais, os e-OPs tendem a trabalhar com valores
fixos (n=135) e baseados na autosseleção (n=138). Grosso modo, fazem poucos usos de
outras tecnologias que não sejam websites, como celulares (n=20), redes sociais (n=18)
ou dados abertos (=n=2), devotando especial cuidado para mitigar a exclusão digital em
seus processos (n=103). Finalmente, eles apresentam pouca relação com mass media
(n=45) e geralmente são avaliados como iniciativas bem sucedidas (n=74).
No que tange às funções das ferramentas, ficou clara que os instrumentos para o
e-voto (30,9% na soma de funções primárias e secundárias das ferramentas) e para o
envio de propostas (23,8% na mesma soma) são aqueles mais utilizados em e-OPs. A
avaliação longitudinal, por sua vez, demonstrou que não houve um momento inicial
(2001-2007) no qual as ferramentas consultivas eram as mais utilizadas, o que se
inverteu a partir de 2008, quando as ferramentas para voto e decisão passaram a ser
privilegiadas. A deliberação online, geralmente valorizada na e-participação, foi pouco
vista nos e-OPs tendo apenas 8,5% das somas de uso primário e secundário. Com base
nestes dados, 74 ocorrências foram classificadas como sendo de tomada de decisão
online (61 oriundas de processos combinados), 56 ocorrências foram atribuídas como
consultas online, 15 como deliberação online e 14 como e-voto.
Diante destes resultados, o oitavo capítulo se propõe a ponderar tais resultados
para os três campos desenvolvidos nas seções teóricas. A discussão é iniciada com os
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impactos para os estudos de OP. Neste sentido, destacou-se como esta pesquisa deu
exemplos reais de como e-OPs podem ser funcionais em diferentes localidades com
diferentes aspectos e como, igualmente, as tecnologias digitais não oferecem soluções
fáceis, não sendo capazes, por si, de revolucionar os OPs. Não obstante, argumenta-se
que diversos processos não teriam ocorrido sem as TICs ou seriam, consideravelmente,
menores, além disso, há evidências de um maior número de participantes online. Por
último, concluiu-se que e-OPs adaptaram as tecnologias de acordo com suas
necessidades em cada localidade, o que tende a demonstrar a capacidade destes
processos em absorver as novas tecnologias e utilizá-las para incrementar seus
processos.
Em seguida, foram abordadas as consequências desta pesquisa para os estudos
de e-participação. A primeira conclusão é que processos com fases combinadas
apresentam suas vantagens, mas estão longe de serem capazes de resolver todas as
vicissitudes da e-participação. Existem indícios de que os métodos mistos são preferidos
por gestores e cidadãos como experimentos e testes das ferramentas digitais em
processos presenciais. Além disto, a pesquisa comprovou que, de fato, e-OPs são,
prioritariamente, processos de tomada de decisão online, como sugerido pela literatura
(MEDAGLIA, 2011), todavia uma considerável proporção dos e-OPs foram
consultivos, o que reforça o argumento de não termos classificações desnecessariamente
rígidas. Defende-se que e-OPs são tipos específicos de ferramentas de e-consulta, pois
abrem uma maior margem para os cidadãos tratarem da agenda e fazer suas próprias
sugestões, porém não da mesma maneira que petições online. Deste modo, sugere-se
que e-OPs sejam também vistos como iniciativas de e-solicitação, ou seja, canais
digitais providos pelos órgãos executivos que permitem aos cidadãos expor suas
demandas ou mesmo sugestões e propostas visando melhorias na cidade. Tal categoria
já pode ser vista no exemplo do Fix My Street no Reino Unido e no Porto Alegre CC no
Brasil. Tal defesa, entretanto, não significa diminuir a importância dos e-OPs enquanto
programas de decisão empoderada, que são capazes de influir em um dos pontos vitais
da discussão pública a nível local, o orçamento.
Por último, foram ponderadas algumas consequências do estudo para o campo
da e-democracia. Inicialmente, argumentou-se que os e-OPs sofrem de alguns dos
mesmos males das iniciativas de e-democracia, como excessivo pilotismo, uso
incipiente das ferramentas digitais, dificuldades com a divulgação, desigualdade na
participação e falta de etapas deliberativas. Por outro lado, também se argumentou que
e-OPs apresentam características raras em outros projetos de e-democracia, como a
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decisão empoderada (i.e. voto vinculante), o fato de lidarem com o público real e serem
baseados em questões práticas do cotidiano (i.e. como investir o orçamento em seu
local). Logo, e-OPs são exemplos de processos empoderados, práticos e que, via de
regra, permitem um estreitamento das relações entre representantes e representados. O
uso ainda tímido das tecnologias digitais não deveria ser visto, unicamente, como um
medidor de falha destas iniciativas, mas como indicação da resistência de tais gestores e
cidadãos fazerem usos de possibilidades mais ousadas em termos de e-democracia.
Neste sentido, defende-se que há ganhos em uma maior interação entre interessados,
praticantes e estudiosos dos e-OPs e da e-democracia, uma vez que aqueles estão
lidando com experiências reais e práticas e estes com projetos experimentais
desenhados para fins específicos. Portanto, o aprendizado e o compartilhamento dos
pontos fortes e fracos de cada tipo de iniciativa poderiam ser profícuos para ambas as
linhas de pesquisa.
Cabe, para finalizarmos, tentar compreender o que o fenômeno dos e-OPs
representa para a ideia de soberania popular e se os e-OPs podem ser considerados
efetivos OPs. Dentro da discussão iniciada na introdução, fica evidente que os e-OPs
fazem parte das experiências de participação que buscam tanto manter os governos
sobre controle quanto indicar direções a serem seguidas. Representam tentativas de se
aprofundar uma democracia mais participativa, mais inovadora e mais capaz de
considerar em diferentes momentos as opiniões e perspectivas dos diferentes públicos
interessados nas decisões que os afetam diretamente.
Os resultados evidenciam um cenário ainda em construção. Apesar de
significativo, o número de localidades ao utilizar e-OPs ainda é baixo em termos
absolutos ou proporcionais, mesmo que sejam apenas comparados com o número de
OPs apenas presenciais. Por outro lado, a pesquisa também demonstrou como os casos
apresentam uma tendência de crescimento e como, no período estudado, as iniciativas
passaram a exibir opções mais empoderadas ao ponto de já termos votos online
vinculantes. Como sabemos, esta característica ainda é rara em algumas instituições
participativas, em praticamente todos os minipúblicos e em diversas iniciativas de edemocracia.
Portanto, a pesquisa demonstra que é possível pensarmos em instituições
participativas capazes de permitir aos cidadãos discutirem e decidirem sobre temas que
lhes concernem e que estão próximos a seus cotidianos. Porém, para além disso, a
pesquisa apresenta indicativos de que tais possibilidades serão reforçadas e
incrementadas se as tecnologias de informação e comunicação disponíveis forem
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adequadamente empregadas. Novos cidadãos serão incluídos, o que também acrescenta
novas perspectivas, propostas, ideias e mesmo conflitos.
Da mesma maneira, a pesquisa evidencia que também há novas formas de atuar
nos processos. A e-participação precisa passar a fazer parte do cardápio cotidiano dos
estudiosos e “campeões” da participação e da deliberação. Não se trata mais de
futurismo ou de opções irreais. Até este momento, centenas de orçamentos
participativos digitais foram realizados envolvendo milhões de cidadãos através da
internet, redes sociais, celulares, tablets etc. Em vez da desqualificação imediata desta
forma de participação, os gestores e participantes de e-OPs estão oferecendo uma
alternativa viável e democrática, que está exatamente na experimentação. Esta pesquisa
demonstrou que houve diversos experimentos democráticos na fusão entre OPs e
tecnologias digitais com diferentes níveis de sucesso. A pesquisa indica que não há
soluções simples para os problemas tradicionais da participação, porém também aponta
para algumas experimentações e caminhos já tentados. Futuras pesquisas destas áreas
deveriam ajustar seus radares para tanto.
Da mesma maneira, esta pesquisa indica que há caminhos alternativos para a edemocracia. Como já criticado e apresentado antes, há excessivo foco sobre “soluções”
tecnológicas, sobre a possibilidade de se utilizar as tecnologias mais novas em cada
novo projeto. As tecnologias variaram consideravelmente, porém nada indica que foram
fundamentais para o sucesso ou fracasso das iniciativas aqui prospectadas. Nossos
resultados não questionam as premissas de que a qualidade de ferramentas digitais
impacta nos resultados da e-participação, entretanto as experiências de e-OPs são outra
evidência de como as questões políticas e comunicacionais em torno de um projeto são
efetivamente os pontos substantivos. Futuros estudos da e-democracia também
deveriam incluir os e-OPs em seu radar e buscar entender como eles se relacionam as
experiências mais formais e desenhadas de e-democracia, ou ainda, como tais
comparações podem ser profícuas para necessárias e futuras experimentações com
participação e com tecnologias de comunicação e informação.
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