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RESUMO

A presente dissertação tem como objetivo principal analisar o impacto de dispositivos,
plataformas e ferramentas digitais sobre instituições parlamentares da América Latina.
Há muito se tem discutido os reflexos da popularização da internet no campo político e
nas instituições governamentais sob o prisma do que se convencionou denominar
democracia digital. A princípio, os estudos baseavam-se em visões contraditórias: se,
para alguns, a internet e os recursos tecnológicos oferecem caminho promissor para
consolidação da sonhada democracia direta, para outros, o ambiente digital acirraria a
deterioração de práticas políticas caras aos regimes democráticos. Paralelo a esse
cenário, emergem, ainda que tardiamente, discussões sobre as particularidades do uso
das tecnologias digitais em órgãos legislativos. É precisamente nesse ponto que o estudo
em tela busca contribuir para melhor compreensão dos campos teórico e empírico que
concernem às práticas de democracia digital em parlamentos. Sob amparo de discussões
teóricas, realizar-se-á levantamento e classificação dos recursos digitais utilizados em
sites de parlamentos da América Latina para: (a) provimento de informações
qualificadas, (b) aprimoramento de accountability e representação política e (c)
promoção de participação cidadã. Objetiva-se, por meio da fase quantitativa, revelar o
estado da distribuição das tecnologias de comunicação e informação associadas a
diferentes fins. Essa fase oferece quadro geral sobre o contexto da inserção das
tecnologias digitais em órgãos legislativos nacionais latino-americanos. Esse contexto
mostra-se caro à fase qualitativa da pesquisa em tela, consistindo na análise detalhada
das ferramentas participativas utilizados em processos legislativos. Como resultado,
verificou-se melhor desempenho geral médio na categoria informação, o que indica que
há maior investimento dos parlamentos no uso das tecnologias digitais para a produção
e circulação de insumos informativos aos cidadãos. Além disso, os resultados
quantitativos apontam também um bom desempenho para o uso de ferramentas que
objetivam reforçar o grau de accountability e representação política. Já na categoria
participação, particularmente cara à presente dissertação, o desempenho médio das
instituições parlamentares corresponde a menos da metade do índice registrado na
categoria informação. A análise qualitativa traz as principais iniciativas da categoria,
buscando aferir os ganhos e brechas do sistema, tendo em conta critérios como
publicidade, responsividade e transparência nos processos participativos.

Palavras-chaves: Democracia Digital; Parlamentos Online; Participação Política; eParticipação; e-Legislação;

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the impact of devices, platforms and digital tools on
parliamentary institutions in Latin America. There is a long discussion about the
consequences of the popularization of the Internet in the political and governmental
institutions in the light of the so-called digital democracy. At first, the studies were
based on contradictory views: if, for some, the Internet and the technological resources
offer promising a way to consolidate the dreamed direct democracy, for others, the
digital environment would intensify the deterioration of important policies practices in
democratic regimes. Parallel to this scenario, discussions about the particularities of the
use of digital technologies in legislatures emege, even though delayed. It is precisely at
this point that the study screen seeks to contribute to clearer understanding of the
theoretical and empirical fields that concern the digital democracy practices in
parliaments. With the support of a theoretical discussions, it will be accomplished
survey and classification of digital resources used in Latin American parliaments sites
to: (a) provision of qualified information, (b) accountability enhancement and political
representation, and (c) promotion of citizen participation. The objective is, through the
quantitative phase, to reveal the status of the distribution of information and
communication technologies associated with different purposes. This phase provides a
general picture of the circumstances surrounding the inclusion of digital technologies in
Latin American national legislative sites. This context is revealed very important to the
qualitative phase of this research, which consists of detailed analysis of participatory
mechanisms used in legislative processes. As a result, the best overall average
performance was recorded in the category Information, which indicates that there is a
greater investment of parliaments in the use of digital technologies for the production
and circulation of information inputs to citizens. Moreover, the quantitative results also
show a good performance for the use of tools that aim to enhance the level of
accountability and political representation. In the category participation, particularly
significant to this thesis, the average performance of parliamentary institutions is less
than half the rate recorded in the category information. The qualitative analysis reveals
the main initiatives of the category, aiming to assess the gains and system gaps, taking
into account criteria such as advertising, responsiveness and transparency in
participatory processes.

Keywords: Digital Democracy; Digital Parliament; Political Participation; eParticipation; e-Legislation;
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Introdução

Contextualização e delimitação do tema
A dissertação em tela se insere em um conjunto de produções acadêmicas que
tratam da interseção entre democracia, parlamentos e internet. Sob o advento e
popularização das tecnologias digitais, os primeiros estudos dedicados a analisar o
fenômeno da democracia digital com frequência situam-se entre visões contraditórias.
Ou seja, se por um lado, alguns autores apontam para as tecnologias de comunicação de
informação como canais que potencializam a participação política, outros apontam para
a deterioração, travestida de salvação, das práticas políticas em ambiente digital. Assim,
em um contexto de grande ceticismo do cidadão em face das instituições políticas, por
vezes, recai sobre as tecnologias digitais o peso de reverter o cenário político e produzir
mais e melhores democracias.
Especificamente, este trabalho tem como foco entender qual o impacto das
tecnologias de comunicação e informação sobre uma das principais instituições políticas
da democracia liberal contemporânea: os parlamentos. Segundo alguns autores, o
corrente apoio de instituições como o Banco Mundial, Comissão Europeia e Programa
de Desenvolvimento das Nações Unidas, além de redes virtuais1 de debate sobre a
instituição, assistiu, orientou e impulsou o uso e análise de ferramentas, dispositivos,
plataformas e projetos de democracia digital em instituições parlamentares (LESTONBANDEIRA, 2007b; PERNA, 2010). Com o crescimento da inserção de instituições
parlamentares no ambiente digital, os estudos sobre parlamentos digitais superam sua
fase inicial - focada especificamente no estágio de implementação das tecnologias
digitais (COLEMAN; GIBSON; WARD, 2000; COLEMAN; NATHANSON, 2005;
COLEMAN, 2004) – e passam a avaliar de que forma essas tecnologias podem auxiliar
a condução das atividades parlamentares (FERBER, 2005; GRIFFITH, 2007;

1

Além de centros de pesquisa dedicados aos estudos legislativos, Leston-Bandeira (2007, p. 656)
menciona redes como e-parliament (www.e-parl.net/eparliament/welcome.do), ICT in Parliament
(www.ictparliament.org), África i-Parliament (www.parliaments.info/) e European Centre for
Parliamentary Research and Documentation - ECPRD.
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PAPALOI; GOUSCOS, 2011a). A questão não é mais se os parlamentos estão usando a
internet, mas de que forma isso está acontecendo e qual o impacto deve ter sobre a
atividade parlamentar (LESTON-BANDEIRA, 2007a, 2009).
O campo de estudos sobre parlamentos e internet tem, em grande parte, focado
nos representantes como unidade de análise, ou seja, análises centradas no uso das TICs
pelos parlamentares para aprimorar a representação ou mesmo sobre as opiniões,
vontades e disposições dos representantes frente às potencialidades das tecnologias
digitais (HOFF et al., 2004; NORTON, 2007; RODRIGUES; BERNARDES;
BARROS, 2015). Muito embora importante para entender uma face do impacto das
tecnologias digitais na participação política, sobretudo quando se demanda
representantes mais responsivos, a presente dissertação foca em projetos institucionais
de democracia digital reforçando o papel das instituições políticas como pilares do
sistema democrático.
Outro fator que caracteriza o desenvolvimento de estudos dedicados à relação
entre internet e parlamento é seu enfoque geográfico, ou seja, boa parte dos estudos
sobre parlamentos digitais trata do contexto europeu, mais especificamente, sobre o
parlamento britânico (LESTON-BANDEIRA, 2007). Isso pode ser explicado pela
configuração da estrutura política no cenário europeu, marcado fortemente por
democracias parlamentaristas. A presente dissertação junta-se a um número limitado de
trabalhos dedicados a investigar o impacto das tecnologias digitais no contexto de
regimes presidencialistas (LOUKIS; WIMMER, 2010; TAMBOURIS; MIGOTZIDOU;
TARABANIS, 2015) e, mais especificamente, da América Latina (BRAGA, 2007a;
FRICK, 2005; PEREIRA et al., 2009; PERNA, 2010).
O estudo em tela busca aferir como instituições parlamentares da América
Latina buscam desenvolver projetos e iniciativas de uso das tecnologias digitais com o
objetivo de melhorar a democracia. Autores têm buscado delinear diferentes
perspectivas que norteiam tais projetos, tomando como ponto de partida as
características das ferramentas, plataformas e iniciativas (FRICK, 2004). Dessa forma,
as iniciativas com base em as tecnologias digitais podem contribuir para a atividade
parlamentar, na medida em que atuam na (a) dinamização os fluxos informacionais
entre parlamentos, cidadãos e outras instituições políticas, (b) oferta canais de interação
entre representantes e representados e (c) criação de instâncias de participação cidadã no
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processo de elaboração das leis. Além de destacar os objetivos que direcionam projetos
de democracia digital em sites parlamentares, a pesquisa busca associa-los às
atribuições das instituições do poder legislativo. Discute-se, portanto, sobre como as
tecnologias digitais são utilizadas para auxiliar os parlamentos a fiscalizar o poder
executivo, maximizar a representação via pluralidade de vozes e produzir de leis.
O trabalho em tela objetiva, em um primeiro momento, evidenciar o manejo das
diferentes projetos e iniciativas de uso das tecnologias digitais em sites de instituições
parlamentares nacionais da América Latina. A ideia é partir da pesquisa exploratória das
iniciativas de democracia digital desenvolvidas pelos 27 sites parlamentares
pesquisados, com o objetivo de examinar como respondem – por meio das tecnologias
digitais adotadas – aos requisitos de provimento de informação qualificada,
fortalecimento da representação e accountability e estabelecimento de canais
participativos.
Na segunda fase da pesquisa, a pesquisa intenta desenvolver e aplicar método de
pesquisa qualitativa voltado especificamente mecanismos de participação em
parlamentos. Trata-se de aferir em que medida as ferramentas participativas digitais
respondem aos critérios de responsividade, transparência em relação ao processo
participativo e produção de visibilidade para as oportunidades de participação online.
Nesse sentido, a pesquisa intenta oferecer e testar quadro analítico para avaliar a adoção
das tecnologias digitais em parlamentos com o objetivo de engajar cidadãos no
agendamento de temas para debate, produção de leis ou manifestação de opinião sobre
legislações em tramitação. Com o objetivo de evidenciar especificidades que poderiam
fugir mesmo aos olhos e métodos mais rigorosos de coleta de dados, realizou-se
entrevista semiestruturada com gestores responsáveis por iniciativas de democracia
digital no Senado Federal e na Câmara dos Deputados.
Em suma, a presente dissertação tem como mote focar nos parlamentos enquanto
instituições que utilizam as tecnologias digitais para cumprir suas múltiplas funções
(representação, legislação e fiscalização), levando em consideração ainda fatores
institucionais específicos das organizações parlamentares (LESTON-BANDEIRA,
2007a).
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Objetivos e hipóteses
Tendo em vista os elementos já apontados, a proposta dessa dissertação é
evidenciar o estado de uso das tecnologias digitais em instituições parlamentares da
América Latina. Reconhecendo as múltiplas formas e objetivos para o uso das
tecnologias digitais em instituições parlamentares, testou-se a hipótese de que o uso
predominante de iniciativas de democracia digital está baseado essencialmente no
provimento de informação e transparência pública. O levantamento dos recursos digitais
utilizados em sites dos parlamentos nacionais da América Latina evidenciou estado de
desenvolvimento da democracia digital na região. Classificando os achados em
categorias específicas, a dissertação em tela revelou as predisposições de uso das
tecnologias para provimento de informações, reforço da representação e accountability
político e, por fim, a oferta de oportunidades de participação cidadã nos processos de
elaboração de leis.
A dissertação buscou, por meio da análise dos dados obtidos, testar argumento
que sugere que instituições parlamentares são predominantemente representativas.
Alguns autores têm apontado que a frequência de ferramentas para acompanhamento do
trabalho de representantes parlamentares e promoção de accountability sobrepuja o uso
de mecanismos de participação cidadã em parlamentos nacionais da América Latina
(FRICK, 2005; PEREIRA et al., 2009; PERNA, 2010). O levantamento e classificação
das iniciativas empreendida na pesquisa quantitativa será fonte primordial para a
validação dessa hipótese.
Reconhecendo as limitações de uma análise meramente quantitativa, a pesquisa
evidenciou com mais afinco iniciativas de participação, aplicando, sobre estas, métodos
qualitativos mais rigorosos. Concorda-se, portanto, com autores da teoria democrática
que sugerem que a participação efetiva da esfera da cidadania não se refere à mera
disponibilidade de canais de intervenção política (DELLI CARPINI, 2000; VERBA et
al., 1995), uma vez que fugiria aos olhos de análises quantitativas uma série de
características caras à qualidade da participação objetivada por essas iniciativas. Assim,
o presente trabalho busca contribuir para a linha de estudos sobre participação que
busca avaliar mecanismos participativos a partir de seu desenho ou características do
sistema. Nesse momento, o foco recairá sobre as principais iniciativas que oportunizam
a produção online de input cidadão nos processos de elaboração de leis.

14

Especificamente sobre as ferramentas de participação utilizadas em sites de
órgãos legislativos, a pesquisa trabalhou com a hipótese de que tais sistemas são pouco
transparentes e com baixo índice de responsividade. Além disso, um dos fatores que
contribui negativamente para iniciativas de participação é baixo grau de conhecimento e
informação que os cidadãos dispõem sobre a existência, funcionamento e resultados da
participação empreendida por meio das iniciativas. Consequentemente, a escassez de
informações produz uma percepção de baixa autoeficácia e desestimula a participação
do cidadão.
Em suma, por meio de discussão teórica e levantamento empírico, os objetivos
gerais dessa dissertação são: a) proporcionar um panorama geral sobre como órgãos
legislativos nacionais da América Latina adotam tecnologias digitais para fins
específicos, tendo como classificador as diferentes perspectivas de uso já mencionadas
até este ponto; e, enfim, b) lançar luz sobre os desenhos adotados em iniciativas de
participação online para garantir responsividade, transparência da participação e
visibilidade para a iniciativa.
Corpus Empírico
O corpus dessa dissertação é composto por 27 sites de instituições parlamentares
nacionais (câmaras baixas, altas e parlamentos unicamerais) correspondentes a 18 países
da América Latina2. A primeira fase da dissertação corresponde à pesquisa exploratória
em todos os sites que compõem essa amostra. Desse modo, foram averiguados e
catalogados dispositivos digitais utilizados em três diferentes objetivos - provimento de
informação, maximização da representação por meio do acompanhamento dos
representantes e oferta de oportunidades de participação civil na elaboração de leis e
pautas legislativas.
Na segunda fase, a pesquisa aplicou métodos qualitativos para avaliar em que
medida os projetos de participação de destaque encontrados nos parlamentos nacionais
latino-americanos atendem aos critérios de responsividade, transparência e produção de
visibilidade. É importante assinalar que a escolha das iniciativas de participação

2

Foram excluídos da amostra os parlamentos de Cuba, Suriname, Aruba e Guiana, pois ainda figuram
como colônias ou porque pertencem a outras comunidades internacionais. Por exemplo, Guiana Inglesa
corresponde menos a América Latina do que integra comunidade britânica. No caso de Cuba, em
especial, o parlamento não possui um site.
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avaliadas na segunda etapa dessa pesquisa foi norteada justamente pela pesquisa
exploratória e buscou contemplar iniciativas desenvolvidas em instituições de diferentes
naturezas (câmaras altas, baixas e instituições unicamerais). Assim, compõem o corpus
de pesquisa qualitativa as seguintes iniciativas: SilPy (Paraguai), e-Democracia
(Câmara dos Deputados do Brasil), e-Cidadania (Senado Federal do Brasil),
Parlamento Virtual Peruano (Congresso Nacional do Peru)
Estrutura da dissertação
Os três primeiros capítulos que compõem a presente dissertação são teóricos
cujos objetivos centrais são realizar revisão de literatura e fundamentação teórica sobre
categorias utilizadas na presente dissertação. Especificamente, no primeiro capítulo, o
trabalho faz revisão de bibliografia com o objetivo de remontar os caminhos percorridos
pelo campo científico dedicado ao impacto das tecnologias digitais na democracia
contemporânea. Nesse sentido, são discutidos o conceito, formulações básicas e fases da
democracia digital, bem como, levantou-se linhas gerais sobre as contribuições e
desafios da internet para o campo político. Além disso, a dissertação aborda as
principais questões e problematizações acerca dos conceitos de participação online e
governo eletrônico.
O segundo capítulo trata sobre projetos e iniciativas de democracia digital em
instituições do poder legislativo. O objetivo do item é ressaltar o lugar central dos
parlamentos nas democracias contemporâneas e, consequentemente, executar revisão de
bibliografia acerca de parlamentos digitais em suas diversas perspectivas. Busca-se
ainda nesse capítulo recorrer a relatórios sobre a adesão de parlamentos às tecnologias
digitais. Por fim, o trabalho intenta sistematizar a revisão bibliográfica considerando as
funções das casas legislativas (representação, fiscalização e legislação) e como projetos
e iniciativas baseadas em tecnologias digitais podem auxiliar, reformar e aprimorar a
democracia.
No terceiro capítulo, o presente trabalho intenta estabelecer uma classificação
para projetos e iniciativas de democracia digital em parlamentos a partir da definição de
dimensões específicas, a saber: informativa, relacional ou interativa e participativa. Tais
dimensões não são excludentes, podendo, inclusive, manter relação direta entre si, ou
seja, quando um parlamento adota tecnologias digitais para promover interação com os
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cidadãos via e-mail, por vezes essa disponibilidade pode pavimentar o caminho para
participação cidadã na gestão da coisa pública.
O quarto capítulo busca evidenciar os procedimentos metodológicos para a
escolha, seleção e análise do corpus da pesquisa em tela. O objetivo desse capítulo é
oferecer mais subsídios sobre o problema, o desenho da presente pesquisa e quais os
métodos utilizados para testar as hipóteses estabelecidas. Além disso, são estabelecidos
os caminhos a serem percorridos e o quadro analítico que norteou a pesquisa qualitativa.
O quinto é dedicado à análise das experiências mapeadas e selecionadas. Trata-se do
levantamento do uso dos mecanismos digitais para dinamização dos fluxos
comunicacionais, reforço da representação política por meio do provimento de sistemas
de acompanhamento de representantes e oferta de canais de participação cidadã no
processo de elaboração das leis.
Por fim, serão analisadas qualitativamente as iniciativas de maiores destaque
segundo critérios estabelecidos no capítulo metodológico. Por fim, no sexto capítulo
almeja sintetizar os principais resultados apontados pela análise quantitativa à luz da
discussão sobre as relações entre as dimensões de uso das tecnologias digitais em
instituições políticas. Em seguida, a dissertação evidencia estudo de caso e examina
qualitativamente os avanços e percalços das principais iniciativas de participação
averiguadas por esse trabalho.
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CAPÍTULO 1 - INTERNET E DEMOCRACIA

Nesse capítulo são apresentados conceitos elementares sobre o uso político de
tecnologias digitais que fundamentam a presente pesquisa. A ideia é percorrer, breve,
porém substancialmente, os pontos principais discutidos na área que concerne ao
fenômeno em tela. Nesse sentido, as próximas sessões intentam estabelecer conceitos,
questões e abordagens sobre Democracia Digital, e-Participação e Governo Eletrônico.
A tarefa mostra-se primordial para alicerçar, de forma sólida, a discussão sobre o campo
teórico de Parlamentos Digitais e o estado da arte do uso de mecanismos consultivos em
instituições parlamentares da América Latina.
1.1.

Democracia Digital
Em consonância com debates sobre quais elementos são fundamentais para a

democracia liberal, tem-se desenvolvido, nos últimos 20 anos, uma série de artigos
científicos, dissertações e teses cujo objetivo fundamental é relacionar os conceitos de
internet, esfera pública e democracia. "Democracia digital"3 é a nomenclatura aqui
adotada para designar as novas práticas e possibilidades de produção de mais e melhor
democracia por meio da infraestrutura tecnológica estabelecida por um sem número de
dispositivos de comunicação e organização, armazenamento e oferta de dados e
informações online (GOMES, 2005). David Garson (2006) argumenta que democracia
digital é um termo genérico, uma espécie de guarda-chuva que cobre atividades
governamentais realizadas por meios eletrônicos com o intuito de melhorar a eficiência,
equidade e qualidade da participação democrática.
3

Os termos utilizados para nomear tal fenômeno reflexem as gerações de estudos e o estágio de
desenvolvimento das tecnologias digitais e podem variar entre ciberdemocracy, electronic democracy,
teledemocracy ou virtual democracy (GOMES, 2005). Nessa dissertação, a escolha é pelo termo
Democracia Digital.
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Segundo Gomes (2010), existem dois diferentes ângulos de abordagem sobre a
confluência entre o termo "democracia" e sua adjetivação "digital". Por um lado, a
democracia digital refere-se a "digitalização das democracias", ou seja, a transferência
de práticas e iniciativas relacionadas à atividade política, governança do Estado e
produção de leis e justiça para os ambientes digitais. Por outro, a democracia digital
corresponderia ao uso de dispositivos, ferramentas e práticas digitais para corrigir,
reforçar ou melhorar os regimes democráticos, ou seja, "democracia digital como
suplementação, reforço ou correção da democracia" (p. 2).
As aplicações mais comuns da democracia digital são mecanismos para
informar, consultar e engajar os cidadãos mediante uso das tecnologias digitais em
processos políticos (LEE, CHANG e BERRY, 2011). Em linhas gerais, os estudos sobre
democracia digital buscam, fundamentalmente, aferir de que forma, no contexto político
contemporâneo, os recursos digitais são empregados em iniciativas institucionais para
aprimorar a democracia. No entanto, o tema é tão amplo quanto ainda pouco
consensual, considerando que, segundo Gomes (2010), o entendimento de cada governo
sobre democracia pode influir diretamente em preferências de uso e adoção dos recursos
digitais para modificar, contribuir e servir à democracia. Ou seja, tão variadas são as
noções de democracia e níveis desejáveis de influência da esfera civil nas tomadas de
decisão políticas quanto divergem os modelos de democracia digital concebidos,
caracterizados e desenvolvidos tanto no campo da pesquisa científica quanto na
militância da área (GOMES, 2010, p. 5).
Uma democracia digital ao gosto do adepto da democracia direta
comportaria um redesenho – e, até mesmo, desabilitação - de instituições da
democracia liberal, na mesma proporção com que uma democracia digital no
padrão liberal em geral elimina ou, no máximo, admite num nível mínimo e
praticamente inócuo, em geral apenas na forma mais doméstica da
democracia eleitoral, de práticas digitais favoráveis à soberania popular
(GOMES, 2010, p. 6).

Gomes (2005) e Chadwick (2003) revelam que nem sempre a discussão sobre o
potencial da internet em melhorar a participação democrática é consensual. Segundo os
autores, estudos em democracia digital assumiriam modelos de democracia com
diferentes contornos e tradições teóricas, o que produziria, consequentemente, níveis
mais moderados ou mais radicais de intervenção da participação popular nos processos
de tomada de decisão política.
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Nos níveis mais moderados de participação civil estão, por exemplo, estudos
sobre internet e participação popular que desenham um modelo de participação no qual
a interferência da cidadania na gestão dos negócios públicos deve ocorrer mediante ao
debate público (GOMES, 2005). Para Chadwick (2003, p.7), este modelo reconhece que
"o conhecimento é discursivo, contingente e mutável" e que emerge através da
interação. Há, segundo o autor, esse modelo de inserção do cidadão na gestão pública
possui um viés utópico óbvio, uma vez que defende a centralidade do cidadão no
processo de tomada de decisão sem, no entanto, pressupor a extinção, mas o
fortalecimento das estruturas representativas.
Outro viés presente na literatura, um tanto menos moderado, considera não
apenas o debate público como fundamental, mas preocupa-se em como, de fato, o
sistema político liberal poderia tornar-se mais poroso à esfera civil, incrementando,
ainda mais, a intervenção popular na produção de decisão política (GOMES, 2005).
Essa leitura é frequente nas discussões desenvolvidas por estudos dedicados à
democracia deliberativa sobre internet e participação popular.
Já alguns autores dedicados a democracia digital previam a substituição
completa da esfera política pela esfera civil na gestão dos negócios públicos. Mahrer e
Krimmer (2005), por exemplo, descrevem a democracia digital como uma ferramenta
para abandonar o sistema representativo em prol de sistema que prevê engajamento
direto do cidadão. Essa perspectiva é frequentemente acionada por teorias libertárias da
democracia, em que a internet ofereceria suporte técnico e ideológico para a realização
do ideal de democracia direta. Ocorre que o projeto de democracia digital foi
historicamente

vencido,

dentre

outros

fatores,

pelos

elevados

níveis

de

profissionalização da esfera política exigidos pelas sociedades de massa durante o
processo de formação do Estado contemporâneo (GOMES, 2005).
Passados os tempos utópicos em relação à participação política prometida pelos
meios digitais, sobra a ressaca para aqueles mais otimistas ao observarem falidas as
suposições baseadas na ideia do “autogoverno civil” através das redes (BUCY e
GREGSON, 2001; GOMES, 2005,2010). As posições participativas mais ponderadas
equilibram-se entre o desânimo na constatação do acesso à internet não igualitário entre
classes sociais e níveis de escolaridade e a concepção de democracia digital como
instrumento para a difícil missão de “requalificar os regimes democráticos
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contemporâneos por meio de maior e mais qualificada participação civil” (GOMES,
2010, p. 5).
Nesse contexto, as tecnologias digitais surgem como uma alternativa, uma
espécie de “terceira via” (GOMES, 2005) entre a democracia representativa - onde as
decisões políticas emergem de uma esfera política cada vez mais profissional e isolada
da interferência do cidadão - e a democracia direta - uma ilusão insustentável nas
sociedades de massa onde "autogoverno civil" substituiria qualquer tipo de
representação na tomada de decisão política.
Para Anttiroiko (2003), que considera a negociação por espaços para influência
do cidadão nas decisões políticas a maior questão da democracia contemporânea, uma
alternativa viável seria reforçar os mecanismos institucionais complementares que
operam entre o sistema representativo e democracia direta. Segundo a autora, "a missão
é determinar a combinação adequada de mecanismos que atenda aos requisitos de uma
nova democracia" (p. 124). Pippa Norris (2000), por sua vez, pondera afirmando que
partir normativamente do mesmo pressuposto de boa parte da literatura produzida nos
Estados Unidos e na Europa Ocidental nos induziria ao erro de assumir que a internet só
fortaleceria a democracia quando produzisse novas oportunidades de participação
política, em particular, a participação direta dos cidadãos nos processos de tomada de
decisão política através de novas formas deliberativas. Para a autora, a atenção e
esperanças sobre a função potencial da Internet para fortalecer as democracias deveria
focar-se nas instituições representativas e no processo de democratização. Antes de
avançarmos nas discussões sobre democracia digital, cabe ponderações sobre as
oportunidades e limitações que a internet pode oferecer aos fenômenos políticos.
Gomes (2005, p.11-12), ressaltando as virtudes da democracia digital, argumenta
que para aqueles que têm acesso a um computador e que dispõem de capital cultural
para empregá-lo no interior do jogo democrático, a internet representaria um valioso
recurso para a participação política, uma vez que oferece "meios para a expressão
política e um determinado número de alternativas que podem influenciar os agentes da
esfera política". Outro argumento forte em relação às potencializadas políticas da
internet, decorreria, segundo o autor, do provimento de informação política atualizada e
da oferta de oportunidade de interação tanto com governos quanto com outros cidadãos.
Essa interatividade viabilizada pelas redes digitais, segundo o autor, driblaria as coações
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dos meios industriais de comunicação, tornando-se menos propensa a torções e
alterações que sirvam a “interesses particulares” e “forças do campo político" (GOMES,
2005, p. 12).
Por outro lado, é preciso ponderar destacando certas limitações da comunicação
política mediada por dispositivos tecnológicos. Gomes (2005) argumenta que, apesar da
internet representar um espaço adicional para a discussão política, ainda há uma espécie
de "blindagem antipúblico" nos sistemas políticos contemporâneos, mesmo nas
democracias liberais arraigadas, o que, de certa forma, limita as possibilidades
participativas instauradas pela internet e outros dispositivos tecnológicos. Ainda assim,
mesmo que os regimes democráticos aderissem a tal perspectiva, o fato da internet
prover instrumentos e alternativas de participação política civil não garante por si só o
incremento da atividade política, menos ainda da atividade política argumentativa,
frequentemente marcada por conflitos e fragmentações. Estudos empíricos apontam que
o uso das mídias digitais para discussão política, tal qual em ambiente off-line, ainda é
dominado por poucos indivíduos, geralmente com homens adultos com níveis elevados
de escolaridade.
Além disso, para o autor, com a potencialização da capacidade de produção
descentralizada de informações, o ambiente online tornou tarefa árdua acessar e
gerenciar todo conteúdo disponível ao usuário, isso porque requer habilidade e tempo,
que muitos não possuem. Isso sugere, portanto, que a internet acaba servindo
simplesmente como um espaço adicional para "a expressão da política mais do que
como um reformador radical do pensamento e das estruturas políticas" (GOMES, 2005,
p.13).
É importante lembrar também que nem toda informação ou participação política
na internet é democrática ou liberal. Silva (2009) lembra que, na Alemanha, a internet
tem sido utilizada como ferramenta de estocagem e circulação de conteúdo produzido
por grupos neonazistas. Vivian Peron (2014), por exemplo, investiga como o grupo
fundamentalista islâmico al-Qaeda utiliza as mídias digitais para recrutamento e
treinamento de novos membros, como comunicação estratégica, meio para coleta de
informações e inserir-se na arena de visibilidade pública, além de auxiliar no levantar de
recursos financeiros e praticar o que a autora chama de "guerra psicológica".
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Um ponto que merece destaque é considerar que os meios, recursos e
ferramentas digitais são apenas mais um conjunto de "dispositivos sociais" disponíveis
para a prática política. Portanto, dependem não só da tensão com outros dispositivos
sociais já estruturados e consolidados, mas também negociam seu potencial de gerar
participação civil com sistemas e culturas políticas.
Assim, por mais que a internet ofereça inéditas oportunidades de
participação na esfera política, tais oportunidades serão aproveitadas apenas
se houver uma cultura e um sistema políticos dispostos (ou forçados) a
acolhê-los. (...) A abundância de meios e chances não formará, per se, uma
cultura da participação política (GOMES, 2005, p. 14).

Contudo, são notáveis as oportunidades, em diversos níveis, pelos dispositivos
tecnológicos, à participação civil no processo de tomada de decisão política. Como se
constata nas linhas já traçadas até aqui, níveis desejáveis de projeção da participação
popular na gestão dos negócios públicos desenhados por cada modelo de democracia
direcionam também os planos e ambições do uso das ferramentas digitais para
aprimorar a democracia.
Assim, Gomes (2005) propõe que a participação popular amparada pela
infraestrutura tecnológica pode ser organizada, ainda que teoricamente, em diferentes
níveis de uma escala. O primeiro grau de democracia digital é representado pela
disponibilização de acesso cidadão a serviços públicos através da rede (e-service). A
rigor, esse tipo de uso tem sido explorado em boa parte dos Estados liberais
contemporâneos, contribuindo para a redução de gastos da administração pública e da
burocracia estatal e maximizando a eficiência da gestão. O segundo grau prevê um nível
de porosidade maior da esfera política às opinião e vontade populares. Começam a
surgir mecanismos consultivos que propõem promover a discussão pública sobre
projetos políticos importantes. Observa-se que nesses dois níveis mais superficiais de
participação popular o vetor vai da esfera política para o cidadão (G2C). Ou seja, o
fluxo comunicacional parte da esfera política no intuito de obter o feed-back da esfera
civil.
O terceiro grau é caracterizado por uma esfera política constantemente
pressionada a oferecer informações e prestar contas aos cidadãos. Nesse caso, trata-se
de um fluxo comunicacional sentido cidadania-governo (C2G), uma vez que a demanda
por explicações parte da esfera civil para uma esfera política, cada vez mais orientada
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pelo "princípio de publicidade política esclarecida" (GOMES, 2005, p. 9). No entanto,
não caberia à cidadania, pelo menos nesse estágio, algum tipo de interferência direta no
processo de produção de decisão política, como no quinto e último nível, caracterizado
pela chamada democracy plug'n play onde se prevê substituição da esfera política
profissional pela democracia plebiscitária.
O quarto nível de democracia digital deriva essencialmente da ideia de
democracia deliberativa, ou seja, mantém-se a esfera política, mas o Estado deve tornarse mais poroso à participação popular mediante deliberação pública sobre as decisões
políticas que devem ser tomadas. Assim, por garantir condições para deliberações
públicas, a internet, via democracia digital, constitui, portanto, um ambiente propício
para amparar um sistema intermediário entre a democracia representativa e a
democracia participativa. Autores como Mansbridge e colegas (2012) ponderam
reconhecendo que dificilmente teremos deliberação em todas as instâncias participativas
e em todas as instituições do Estado, sem exceção. Mas defendem, todavia, 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.
Apesar de seu caráter meramente conceitual, essa divisão, segundo Gomes
(2005), produz desdobramentos práticos na medida em que alicerçam a elaboração dos
processos participativos e a execução de projetos inovadores destinados a reformar a
qualidade democrática das nossas sociedades. Segundo Chadwick (2003), estas
características da democracia digital já não estão apenas no “domínio da especulação
teórica e sonho utópico”, mas cada vez mais são incorporadas à prática política, sendo
aplicadas em experiências nacionais e locais, em contextos diferentes, utilizando formas
diversas de comunicação mediada por computador.
Uma definição mais abrangente para democracia digital, enfatizando os diversos
valores democráticos, faz-se necessária, sobretudo para demarcar o lugar do uso das
tecnologias digitais além da participação. A nosso ver, uma definição adequada foi
elaborada por Wilson Gomes (2011). Para o autor, o termo designa
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
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do Estado e dos cidadãos em benefício do teor democrático da comunidade
política (p.27-28).

Entendendo a liberdade de expressão, opinião e participação, accountability,
transparência, incremento de pluralismo, da representação das minorias e a consolidação
de direitos de grupos ou indivíduos mais vulneráveis na sociedade como valores
políticos, Gomes aposta que iniciativas de democracia digital devem promover pelo
menos um dos seguintes princípios: a) incremento da capacidade de o cidadão concorrer
com outras forças na disputa da produção de decisão política; b) reforçar direitos das
minorias políticas e setores vulneráveis da sociedade via provimento de acesso à justiça;
c) promover a pluralidade de vozes por meio da diversidade de agentes e agendas na
disputa em instâncias de decisão política (aumentar instrumentos, meios e
oportunidades para que essas minorias se representem ou sejam representadas nas
decisões políticas).
1.2.

Participação Online
A maior parte da literatura sobre e-participação sustenta que as tecnologias

digitais suportam ou medeiam a extensão das atividades de participação política off-line
(SÆBØ et al. 2008). Nesse sentido, dentre os principais valores democráticos a serem
lapidados pela participação online figuram: representação política, engajamento cívico,
transparência das instituições e representantes e deliberação pública (MACINTOSH;
WHYTE, 2008, p. 24). Inserido entre diferentes áreas de conhecimento, tais como
ciência política, teoria democrática, comunicação, ciência da informação e estudos
sobre tecnologia, o conceito de e-participação trata do uso de tecnologias de
comunicação, particularmente aquelas vinculadas à internet, para participação política
(GOMES et al., 2014).
Graças à pluralidade de áreas de conhecimento em que estudos sobre eparticipação têm entrada, as pesquisas na área têm recorrido a diferentes correntes
teóricas que defendem diferentes caminhos e metodologias para chegar-se ao uso
apropriado das ferramentas digitais para produzir participação política (SAMPAIO,
2014). Alguns autores sugerem que no que se refere a participação e democracia sempre
houve uma tensão a qual a adjetivação digital ou online pouco ajudou a melhorar
“The role of participation in democracy (both with no ‘e’s) has been
discussed for over two hundred years, and it is still contested. There are
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different democracy models, each attributing participation different roles.
Adding the “e” to either or both terms has not made this relation clearer but
rather confused it by adding the technology dimension without much
discussion of the fact that technology is a mallable medium able to serve
many types of participation, including bogus types designed to in fact
prohibit real participation” 4 (GRÖNLUND, 2011, p.3)

Alguns autores como Susha e Gronlund (2012), ao considerarem o campo da eparticipação, sustentam que apesar de sua origem no campo da democracia digital,
atualmente o termo está inserido no grande campo do governo eletrônico. Essa ligação é
fortalecida, segundo os autores, a partir de um conceito ampliado no qual e-participação
descreveria a participação de cidadãos em diversos serviços públicos e em diferentes
etapas de formação de políticas públicas, admitindo, inclusive, a existência de usos
externos ao campo político. Por outro lado, alertam os autores, se aproximada ao
conceito de e-democracia, e-participação estaria centrada na avaliação do impacto
político e efeitos democráticos do uso de meios digitais para produzir mais e melhor
participação política. Mais adiante, trabalharemos com o conceito de governança
eletrônica.
Por ora, remonta-se, nesse item, às bases teóricas fundamentais que associam as
potencialidades políticas das tecnologias digitais à promoção de participação política e
ao estabelecimento de espaços propícios para a deliberação pública5. O objetivo
fundamental é desenhar como o conceito de e-participação tem sido desenvolvido tanto
na teoria quanto na prática democrática contemporânea. É importante reconhecer a
relação direta do conceito de democracia digital com a ideia de participação política. A
separação entre os dois conceitos, como desenhados por Susha e Gronlund (2012), é
fundamental para o fortalecimento teórico do campo da e-participação, porém, sob a
pena de perda conceitual irrefutável, reforça-se a conexão entre os dois conceitos
(SAMPAIO, 2014, p. 159)
Como já vimos até este ponto, estudos têm demarcado o campo da democracia
digital baseando-se no uso das tecnologias digitais para o provimento de mais canais,
4

“O papel da participação na democracia (ambos sem e's) tem sido discutido há mais de 200 anos, e ainda
é contestada. Existem diferentes modelos de democracia, cada um atribuindo participação papéis
diferentes. Adicionando o "e" em um ou em ambos termos não fez essa relação mais clara, mas
confunde ainda mais adicionando a dimensão tecnologia sem muita discussão sobre o fato de que a
tecnologia é um meio maleável capaz de servir a muitos tipos de participação, incluindo tipos de falsos
destinados a de fato proibir a participação real”. Tradução autoral
5
Para a construção desse percurso, foi de fundamental importância a sistematização proposta do campo
da e-democracia por Sampaio (2014).
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oportunidades e meios de participação cidadã nos processos de formação das decisões
políticas, enfatizando, sobretudo, o modelo de democracia direta (GRÖNLUND, 2009;
NORRIS, 2000). Grande parte dos estudos sobre e-participação é acompanhado também
por uma vertente dedicada ao estudo da deliberação pública. Toma-se o final dos anos
80 e começo dos 90 como ponto de partida cronológico para a discussão que se segue.
Esse período remete a estudos dedicados a deliberação pública que, influenciados pela
Mudança Estrutural da Esfera Pública (HABERMAS, 1984), depositam grande
esperança no potencial da infraestrutura tecnológica em produzir um ambiente propício
para a consolidação da esfera pública segundo molde habermasiano.
Se, por um lado, nesse primeiro momento, os estudos sobre deliberação pública
observam a formação de esfera pública ideal, já no começo do século XXI tais
preocupações perdem espaço para análises sobre as oportunidades oferecidas pela
internet

para

materializar

ambientes

prósperos

para

a

deliberação

pública

(CHAMBERS, 2003; DAHLBERG, 2004; 2007; 2011; DAHLGREN, 2005;
MARQUES e MIOLA, 2007). O argumento é que a internet oferece ambiente ideal para
deliberações públicas, uma vez que promove a superação de suas barreiras temporais
(e.g. desigualdade na distribuição de tempo livre entre debatedores) e espaciais (e.g.,
reuniões gigantescas demandariam logística difícil e dispêndios). Em suma, a
comunicação horizontal permitida pelas tecnologias digitais, além de oferecer um
ambiente propício para o debate sobre questões públicas, pode promover uma forte
cultura cívica renovando a esfera pública teorizada por Habermas (HABERMAS, 1991).
Além disso, a eliminação do status social dos participantes de debates on-line
(STROMER-GALLEY, 2000, 2003) e o intercâmbio de conhecimento e construção de
comunidades de longo prazo (PLANT, 2004) são alguns fatores destacados nas
ferramentas digitais que auxiliam na viabilização de deliberação pública. Assim, alguns
estudos apontam que participantes de debates online são mais propensos a exporem seus
argumentos a um grupo heterogêneo de participantes do que aqueles submetidos a
experiências similares em condições offline (ALBRECHT, 2006; KIES; JANSEN,
2004). Em contrapartida, Gomes (2005) alerta que estudos deliberativos, apesar de
desenharem com precisão as características de uma deliberação ideal, pressupõem uma
espécie de "sociedade civil organizada e hiper-engajada", o que não condiz com a
maioria dos ambientes de deliberações offline, tampouco online.
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Concomitante a tal cenário, uma série de estudos sobre participação passam a
discutir sobre o potencial democrático das tecnologias digitais de organizar e promover
o engajamento e mobilização daqueles menos interessados em política (ANDUIZA,
CANTIJOCH e GALLEGO, 2009; BUCY e GREGSON, 2001). Paralela a essa visão,
estudos empíricos realizados nos anos 2000 que apontam que não houve mudanças
estruturais factíveis em instituições política, uma vez que variáveis como habilidade
cívica e de internet continuam incidindo sobre a participação política na internet, o que
ressalta padrões sociais de participação “pré-internet” (KRUEGER, 2006). Assim, nesse
período, as críticas baseavam-se fundamentalmente na normalização dos novos meios
digitais pelos atores políticos tradicionais, ou seja, mesmo que as atividades políticas
fossem desenvolvidas em ambiente digital, os indivíduos que participavam eram
aqueles já politicamente engajados.
Uma perspectiva mais crítica ainda sugere que a internet, além de representar
“politics as usual” (RESNICK; MARGOLIS, 2000; WRIGHT, 2011) reforça ainda
mais a exclusão dos mais marginalizados, afinal a parcela mais carente de serviços
públicos (escolaridade, tempo) tenderia a não participar, já que não dispõe nem
computadores nem habilidades específicas para a participação online (BEST;
KRUEGER, 2005; DAVIS, 2009). Sampaio (2014, p. 112) sustenta, contudo, que tais
estudos partem do mesmo pressuposto revolucionário das mídias digitais o qual, por
vezes, criticam. Para o autor, imaginar que “ou a internet revoluciona a política ou ela
de nada serve” é o pensamento que alimenta tais perspectivas teóricas.
A segunda metade dos anos 2000 é marcada pela proliferação de estudos
empíricos que partem de premissas menos revolucionárias. Alguns autores passam a
admitir que o simples uso dos novos meios digitais não significaria necessariamente
avanços democráticos e que outros fatores passam a incidir sobre o sucesso ou fracasso
de iniciativas participativas (ÅSTRÖM et al., 2012; CHADWICK, 2011). Assim,
iniciativas de e-participação passam a denotar, portanto, “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).
Gomes (2011) sustenta que nem toda ação política na internet é baseada
necessariamente na participação. Uma das grandes contribuições das tecnologias
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digitais, por exemplo, foi o provimento de um canal eficiente na produção, circulação e
edição de informações políticas via blogs, vídeos e redes sociais. Por outro lado, a
participação exige níveis mais elevados de teor democrático, um nível de protagonismo
maior do cidadão. Ações como escrever sobre política nas redes sociais ou participar de
campanhas online são exemplos de participação política na internet. Portanto, “incluemse as iniciativas capazes de conectar as vantagens trazidas pelo ambiente digital com o
interesse do cidadão em participar” (GALVÃO, 2015, p. 27).
Assim, o potencial das mídias digitais em prover participação política deve,
portanto, levar em consideração “formas de uso” (SALTER, 2004), ou seja, dependeria
do desenho do instrumento adotado. Por outro lado, o uso das tecnologias digitais
objetivando a redução de déficits democráticos dependeria de outros fatores não apenas
da ordem tecnológica, mas ordem cultural, social e política, como a resistência de
agentes institucionais a entender os cidadãos como parceiros (MARQUES, 2011), da
disposição de capital social e cultural suficiente para o uso das tecnologias digitais
(GOMES, 2005, SILVA, 2009) ou mesmo das motivações pessoais dos usuários em
acessar fontes diversas de informações, participar de discussões ou interagir com o
processo democrático (PAPACHARISSI, 2004; SHIRKY, 2003).
Rafael Sampaio (2014, p. 114), no histórico traçado sobre a relação entre
democracia digital e e-participação, destaca ainda como o surgimento da chamada web
2.0 produziu impacto sobre estudos relacionados a democracia digital. Dentro dessa
perspectiva, a internet tornou-se cada vez mais colaborativa e amigável a usuários e isso
reflete sobre as iniciativas em democracia digital. Por exemplo, situa-se nesse espectro
discussões e iniciativas de governo aberto e uso de big data, que buscam aprimorar os
sistemas democráticos via transparência e abertura dos governos através das mídias
digitais.
Observa-se, nesse ponto, a retomada do ciclo de deslumbramento ao atribuir aos
ganhos democráticos inerentes as ferramentas digitais. Como os demais momentos aqui
desenhados, há uma crescente literatura que aponta para a superação do encantamento
inicial em relação às potencialidades dessas "novas" ferramentas. Sampaio (2014)
lembra que alguns autores mais ponderados como Gursten (GURSTEIN, 2011) e Peled
(PELED, 2013) assumem que antes do emprego, é preciso que essas ferramentas
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adequem-se às necessidades dos governantes e cidadãos para tornarem-se ferramentas
efetivas de promoção de melhorias aos regimes democráticos.
É preciso reconhecer que, de fato, o ambiente digital oferece caminhos para
aprimoramento do sistema democrático, o que não significa que a emergência de um
“novo tipo de Estado” ou mesmo que dispositivos tecnológicos são soluções prontas
para a “crise da representatividade” (SILVA, 2009, p. 2-3). Frequentemente, demandase das tecnologias digitais a operacionalização de engajamento "natural" dos cidadãos
nos processos de tomada de decisão política (COLEMAN, BLUMLER, 2009;
SAMPAIO, 2014), mas há outros tipos de valores democráticos que podem incidir
sobre as tecnologias digitais e como seu emprego pode ajudar no fortalecimento dos
regimes democráticos. Trata-se de não limitar a análise do uso das tecnologias digitais à
perspectiva participacionista, mas abrir o leque para outros tipos de usos, apropriações,
benefícios e ganhos a valores democráticos como transparência, abertura e
accountability.
Assim, em maior ou menor grau, a formação conceitual e prática de democracia
digital são fortemente marcadas pela presença do argumento que atribui à internet (e
seus recursos) a função de superar, via participação e deliberação pública, os déficits
democráticos. Sampaio (2014) ilustra bem isso ao elencar uma serie de definições de
democracia digital nas quais cunha-se o termo para referir-se estritamente ao uso das
tecnologias digitais para produzir melhores índices de participação política dos cidadãos
na gestão pública. Esse argumento, compartilhado entre acadêmicos, organizações
governamentais, atores políticos e agências nacionais e internacionais, admite que a
chamada "crise de representação" poderia ser solucionada pelo provimento de mais
canais participativos e que os recursos digitais oferecem um teor participativo capital
para a superação da crise em questão. Trata-se de centrar o emprego das tecnologias
digitais na oferta de mecanismos participativos, como o faz Rodean (2011), que define
e-democracia como
…the use of the new information and communication technologies (ICT) in
order to increase the participation of citizens in democratic institutions. The
e-democracy, in view of a more active political participation and a new and
deeper institutional legitimacy, requires transparency of administrative
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action, structured listening and empowerment of the citizen6 (RODEAN,
2011, p. 33–34)

Contudo, é preciso considerar que nem só de participação política vivem os
dispositivos digitais. Limitar-se a essa abordagem significa supor que há uma solução
técnica para os problemas da democracia (SAMPAIO, 2014; COLEMAN, BLUMLER,
2009), levando-nos a menosprezar, como já mencionado nessa dissertação, a existência
de outros fatores que podem influenciar nos níveis de adoção de ferramentas
participativas, tais como cultura política, disposição de capital social e conhecimento
técnico, do lado do cidadão, e a infraestrutura tecnológica, disponibilidade orçamentária
e recursos humanos, do lado das instituições políticas.
Ademais, a crítica de Norris (2001) alerta-nos que centrar as iniciativas e
projetos de democracia digital tendo em vista a democracia direta "desvia a atenção do
potencial da internet em fortalecer as instituições do governo representativo" (p. 104). A
autora argumenta que é preciso, antes, observar de que forma os dispositivos digitais
podem fortalecer as democracias representativas já existentes priorizando outros valores
democráticos para além da participação. Por exemplo, associar a democracia digital
exclusivamente a demandas participativas pode ofuscar uma das maiorias conquistas da
democracia digital: o provimento, a troca e a recuperação de informações produzidas,
armazenadas e compartilhadas pelas instituições para atores políticos de todos os níveis
- cidadãos, grupos da sociedade civil e jornalistas (VAN DIJK, 2012; SAMPAIO,
2014).
Apesar de estudos indicarem que a construção e disponibilização de grandes
estoques informacionais não garante, por si, uma maior participação política (DAVIS,
1999; GRONLUND, 2003; MARQUES, 2008; MARQUES, MIOLA, 2007; SILVA,
2009;), demandar mais canais, chances, meios e oportunidades de participação e
interação entre os cidadãos e os seus representantes não sobrepõe automaticamente o
desejo por dispor de informações qualificadas e transparência política (SAMPAIO,
2014).

6

“O uso das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) a fim de aumentar a participação dos
cidadãos nas instituições democráticas. O e-democracia, em vista de uma participação política mais
ativa e uma nova e mais profunda legitimidade institucional, requer transparência da ação
administrativa, escuta estruturado e empoderamento do cidadão”. Tradução autoral
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Seguindo a mesma linha argumentativa de Norris (2001), Coleman (2012)
argumenta que os principais ganhos da democracia digital não se resumem à
participação política, mas ao fortalecimento da representação política. Segundo o autor,
as ferramentas digitais devem operar para tornar os representantes políticos mais
accountable e próximos aos cidadãos. Assim, os governos devem operar um duplo
movimento, ou seja, observar as redes comunicacionais, de onde emergem vozes
populares (e.g. iniciativas bottom-up) que podem incrementar os processos de
representação política, sem, no entanto, deixar de oferecer canais para o cidadão moldar
a agenda política através da publicação de mensagens, histórias, opiniões e valores. A
aposta de Coleman seria, portanto, o fortalecimento do que chama de representação
direta, ou seja, o fortalecimento da representação mediante a oferta de canais de
participação dos cidadãos e o provimento de feedback por parte dos governantes
(COLEMAN, 2012, 2009; COLEMAN, BLUMLER, 2009; COLEMAN, SAMPAIO,
2014).
Gomes (2011) sustenta que a participação e a cota de poder relativo do cidadão
em fazer prevalecer sua opinião e vontade face às instâncias que com ele concorrem na
determinação da decisão política é uma das bases fundamentais para verificar a saúde
democrática de um Estado. Ainda assim, o autor reconhece que, dentre outros valores
tais como transparência, liberdade de ação, igualdade, informação ampla, etc, a
participação do cidadão na gestão pública não é necessariamente o mais importante.
Para o autor, contrário à ideia de que participação significa necessariamente mais e
melhor democracia, é possível denotar diversos valores democráticos que são
enfatizados, incrementados e corrigidos pelo uso das tecnologias digitais.
No fundo, trata-se, portanto, de uma dosagem pouco precisa sobre como os
governos deve priorizar determinados valores democráticos (participação, transparência,
abertura e accountability) na fase de desenvolvimento de iniciativas de democracia
digital. Segundo Sivaldo Silva (2009), os regimes democráticos têm acompanhado essas
novas possibilidades produzidas pelos dispositivos digitais de diversas formas e cada
um seguindo uma dosagem específica para facilitar cada valor. Para ele,
A ocupação da internet pelo Estado vem criando maiores possibilidades de
diálogo com a esfera civil, maior transparência sobre as ações da máquina
estatal, maiores insumos para os processos de accountability e melhores
canais de participação para o cidadão comum (SILVA, 2009, p. 1).
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Para Rafael Sampaio (2014), o conceito de democracia digital refere-se, tal qual
em Gomes, ao emprego adequado de tecnologias digitais para suplementar, reforçar ou
incrementar valores democráticos, os quais, em determinado momento histórico, são
vistos como oportunos para a ampliação da influência da esfera civil em regimes
democráticos modernos. Sampaio (2014) contribui para o entendimento da democracia
digital partindo de duas perspectivas fundamentais. De um lado, enfatiza a ideia de que
democracia trata-se de um "experimento social" (NORRIS, 2005), ou seja, as
sociedades estão em movimento constante de alteração de comportamentos, valores,
opiniões e interpretações, o que torna a democracia um projeto inacabado.
Em segundo lugar, a mesma instabilidade pode ser observada também na
atualização continua das tecnologias de comunicação e informação, que oferecem aos
governos, a cada ano, novas possibilidades de ferramentas, dispositivos e plataformas
digitais a serem adotadas. O autor alerta que o uso das tecnologias mais avançadas não
necessariamente produzirá mais e melhores benefícios para democracia, mas os
governos devem calcular quais ferramentas são mais propícias, de acordo com o
contexto, bem como devem estar abertos às constantes modificações, conforme as
necessidades do cidadão.
Nesse sentido, busca-se nessa dissertação examinar que recursos digitais têm
sido adotados pelos parlamentos digitais na América Latina para promover a
participação. No entanto, é importante deixar demarcado que a democracia digital não
deve se limitar à oferta de canais de participação tampouco deve ser direcionada
necessariamente para estabelecer democracia direta. Nesse sentido, o argumento posto é
que o design adotado por tais mecanismos refletem sobre o entendimento das
instituições quanto ao papel dos cidadãos na gestão da coisa pública e,
consequentemente, qual dose necessária de participação política para assegurar em um
sistema representativo democrático.
1.3.

Governo Eletrônico
O termo governo eletrônico (eGov) surge no final dos anos 90 e sua aplicação se

fortalece, sobretudo, em países tecnologicamente mais avançados ainda no começo da
década. Åke Grönlund (2004) lembra que a literatura sobre a influência da tecnologia da
informação na esfera governamental surge nos anos 70 (KRAEMER; DANZIGER;
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KING, 1978), mas que foi no começo dos anos 2000 que o termo passou a designar
também uso externo das tecnologias digitais em órgãos governamentais, como os
serviços aos cidadãos (HO, 2002).
Definir o campo de governo eletrônico tem sido tarefa executada levando em
consideração diversas perspectivas. Por exemplo, enquanto Grönlund (2004) e Norris e
Lloyd (NORRIS; LLOYD, 2006) estão preocupados com a natureza da pesquisa em
termos de métodos utilizados, Grant e colegas (GRANT; CHAU, 2006) oferecem uma
definição baseada no mapeamento de todos os tipos de trabalhos realizados dentro do
campo.

Heeks e Bailur (2007) também fazem um mapeamento do campo, mas

classificando a produção acadêmica em duas perspectivas: considerando o impacto da
tecnologia (dividido pelos eixos otimistas e pessimistas) e a causa do impacto (divide
trabalhos entre determinismo tecnológico ou sócio determinismo). Como resultado, os
autores indicam que a literatura sobre o tema tende a assumir uma posição de “otimismo
ingênuo” e falta de equilíbrio, que considera iniciativas de governo eletrônico uma
"coisa boa" para o governo, mas ignoram evidências sobre os aspectos negativos e as
falhas do e-gov.
Além de centradas no próprio campo científico, a análise de iniciativas de
governo eletrônico pode partir de diferentes óticas, tais como (a) a perspectiva do
cidadão e as possibilidades de oferta de serviços de utilidade pública, (b) do ponto de
vista dos próprios processos ou modus operandi da ferramenta, da cooperação, ou seja,
integração de informação e articulação entre organismos, ou mesmo (c) da gestão do
conhecimento e informação, assim como, do provimento de conhecimento gerado pelos
órgãos públicos (MATEUS, 2008, p. 5).
O que é relevante destacar é que as definições teóricas de governo eletrônico
derivam fundamentalmente da experiência empírica (GRÖNLUND; HORAN, 2004).
Esse inclusive é um dos motivos para a progressiva disseminação de estudos sobre o
tema na teoria (MATEUS, 2008). Ademais, mesmo no âmbito da prática ou da
implementação de iniciativas de governo eletrônico, diferentes objetivos e níveis de
transformação dos serviços públicos em diferentes países podem influenciar nas
concepções sobre o tema (WEERAKKODY; BAIRE; CHOUDRIE, 2006).
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Propondo justamente uma combinação de formulações teóricas a práticas do
campo do governo eletrônico, Åke Grönlund (2010) faz uma revisão de uma década de
desenvolvimento e pesquisa na área. O autor argumenta que, embora haja alguns
enquadramentos analíticos para iniciativas de governo eletrônico, as instituições
governamentais e a produção teórica sobre o tema precisam de melhores modelos de
orientação que expressem os estágios de mudanças constantes da administração pública
por meio das tecnologias digitais. Para isso, o autor examina a taxonomia da OCDE
para definir governo eletrônico, combinada a uma revisão do estado atual da arte do
emprego de tecnologias digitais no setor público7. Para Grönlund (2010), a revisão da
prática de governo eletrônico mostrou que a investigação e o desenvolvimento de
iniciativas do governo eletrônico têm sido guiados pelo foco técnico baseado em valores
econômicos e administrativos sob os quais pouco incide valores do setor público.
Uma definição que foge um pouco ao paradigma de prestação de serviços tem
sido a formulação proposta por Almarabeh e colegas (2010) que define governo
eletrônico como “o uso governamental de tecnologias de informação e comunicação
para oferecer a cidadãos e empresas a oportunidade de interagir e conduzir negociações
com o governo por meio da utilização de diferentes meios eletrônicos” (p.30). Assim, a
ideia de governo eletrônico tem a ver não só com a otimização na prestação de serviços
públicos – discurso baseado na ideia de modernização de processos –, mas trata-se de
como o governo organiza “sua administração, regras, regulamentos e enquadramentos
estabelecidos para realizar a prestação de serviços e coordenação, comunicação e
integração de processos em si” (ALMARABEH; ABUALI, 2010, p.30).
Entre os benefícios mais citados pela literatura para a adoção de governo
eletrônico figuram a melhoria de eficiência e eficácia dos processos administrativos
reduzindo os custos de operacionalização da gestão pública, ganhos de transparência
reduzindo oportunidade de corrupção, aprimoramento na prestação de serviços e
construção de laços de confiança entre os governos e os cidadãos. Em geral, essa

7

A saber, a OCDE estabelece quatro tipos fundamentais de definição para governos eletrônicos, com
diferentes níveis de profundidade e amplitude, a saber: 1) definições amparadas na prestação online de
serviços; 2) governo eletrônico como o uso das tecnologias digitais no governo com foco tanto na
prestação de serviços quanto em processamentos e atividades governamentais; c) as tecnologias digitais,
especificamente a internet, como meios para transformar a administração pública; e, por fim, d) o
governo eletrônico entendido como a utilização das tecnologias digitais, e em particular a Internet,
como uma ferramenta para alcançar um “governo melhor".
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concepção de maximização de eficácia e eficiência prevalece nas formulações
conceituais sobre governo eletrônico.
Em contrapartida, há estudos que adotam uma abordagem mais abrangente em
relação ao conceito de governo eletrônico, ou seja, que vão além da eficácia como um
valor fundamental para boas práticas governamentais. Chadwick e May (2003), por
exemplo, elencam três modelos básicos de interação entre Estados e cidadãos que
sustentam a prática de governo eletrônico. A saber, seriam os modelos gerencial,
consultivo e participativo. Todos possuem características diferentes e muito embora
cada um possa prevalecer nos padrões interativos adotados pelos projetos, por vezes
podem se cruzar e se sobrepor. Contudo, para os autores, as possibilidades democráticas
da Internet tendem a ser "marginalizadas" quando um modelo gerencial de interação
torna-se dominante, ou seja, predomina
a concern with the “efficient” delivery of government information to citizens
and other groups of “users”; the use of ICTs to improve flows of information
within and around government; a recognition of the importance of “service
delivery” to “customers”; the view that speeding up information provision is,
by itself, “opening up” government; a general absence of user resource
issues, such as ability to receive and interpret information; and “control” and
presentational professionalism (often termed “spin”) as defining logics8
(CHADWICK; MAY, 2003, p. 272).

Segundo os autores, apesar da evidente possibilidade de maximizar a
participação via tecnologias digitais, a adoção de modelos consultivos e participativos
para interação entre cidadãos e Estados demanda reconfiguração radical da política
existente. Enquanto isso, o modelo gerencial continua a prevalecer nos planos de adoção
de tecnologias digitais na gestão pública. Assim, para os autores, o conceito de governo
eletrônico se aproxima muito, sobretudo quando fala dos modelos consultivo e
participativo, das noções de democracia digital.
Perspectiva mais recente sobre governo eletrônico parte da ideia do uso de
recursos da web 2.0 para interagir com e oferecer serviços ao cidadão. O termo
“governo aberto” ou “Gov 2.0” surge da confluência entre formulações sobre a social
8

“uma preocupação com a entrega "eficiente" de informação do governo aos cidadãos e outros grupos de
"usuários"; o uso das TIC para melhorar os fluxos de informação dentro e em torno do governo; o
reconhecimento da importância de "prestação de serviços" para "clientes"; a visão de que a aceleração
da disponibilização de informação é, por si só, "abertura" do governo; a ausência geral de questões de
recursos do usuário, tais como capacidade de receber e interpretar informações; e "controle" e
profissionalismo de apresentação (muitas vezes chamado de "spin") como a definição de lógicas”.
Tradução autoral
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computing (Web 2.0), o valor do serviço público e tendências institucionais e
organizacionais para abertura de serviços governamentais. Segundo relatório da
Comissão Europeia sobre o tema, essas tendências indicam uma mudança nas políticas
públicas uma vez que demandam instituições políticas mais transparentes, o
estabelecimento de compromisso entre o campo político e os cidadãos, incentivo a
liberação de informações não-sensível sector público (PSI) e fortalecer relação de
colaboração com terceiro setor (EUROPEAN COMISSION, 2010). Assim, governo 2.0
refere-se a adoção da tecnologia web 2.0 para promoção da participação cidadã (CHUN
et al., 2010). Outra relevante consideração feita sobre o conceito de governo eletrônico
deriva da noção de colaboração. Essa perspectiva supera a ideia da tradicional produção
de dados e construção de serviços unicamente por parte dos governos, e passa a
considerar também iniciativas produzidas por terceiros a partir de dados do governo
aberto. Para, Osimo e colegas (2012)
define as collaborative e-government any public service that is electronically
provided by government, citizens, NGOs, private companies and individual
civil servants, in collaboration or not with government institutions, based on
government or citizens-generated data9 (OSIMO et al., 2012, p. 14–15)

O desenvolvimento e implementação de iniciativas de governo eletrônico
deparam-se com uma série de desafios para os cidadãos e os governos. Apesar de
crescente investimento em iniciativas de governo eletrônico, cidadãos, para interagir
com o governo, alguns autores têm apontado elementos operam como barreiras para o egov. Segundo Bélanger e Carter (2008), a falta de confiança na segurança das
transações on-line e as preocupações sobre o uso de informações pessoais submetidas
eletronicamente são alguns dos fatores que explicaria a relutância de muitos cidadãos
em relação à adoção de serviços de governo eletrônico.
Outra parte da literatura tem apontado uma perspectiva institucional para
estabelecer os principais desafios para implementação de iniciativas de governo
eletrônico. Dentre estes fatores figuram, por exemplo, a falta de estratégia na
implementação das iniciativas (REFFAT, 2003), o acesso a serviços eletrônicos (FANG,
2002), a usabilidade de sites de e-governo, a falta de confiança (NAVARRA;

9

“definem como e-governo colaborativo qualquer serviço público eletronicamente fornecido pelo
governo, cidadãos, ONGs, empresas privadas e servidores públicos individuais, em colaboração ou não,
com as instituições governamentais, com base em dados do governo ou produzidos pelo cidadãos”.
Tradução nossa.
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CORNFORD,

2003)

e

as

preocupações

com

segurança

(JARVENPAA;

TRACTINSKY; SAARINEN, 1999). Para superá-los, demanda-se cada vez mais um
planejamento estratégico de ações para implementação de ferramentas digitais na rotina
da administração pública.
Para tal planejamento, alguns estudos têm apontado fatores que influenciam a
adoção de projetos de governo eletrônico. Holzer e Kim (2008), por exemplo, avaliaram
100 projetos locais de governo eletrônico baseados em enquadramento desenvolvido
por Moon (2002) com previsão de 92 diferentes componentes que determinariam o
sucesso de iniciativas dessa natureza. Como resultado, o estudo revela que a disposição
de recursos econômicos é fator determinante no desenvolvimento e implementação de
experiências de e-gov. Para os autores, a elaboração de meios e métodos de
disseminação de informações, o estabelecimento de canais de comunicação do tipo mão
dupla, a usabilidade, integração e segurança são alguns dos fatores fundamentais para
garantir o sucesso de uma iniciativa de governo eletrônico.
Danish Dada (2006) examina quais fatores podem ser apontados como causa
para falhas em projetos de governo eletrônicos especialmente em países em
desenvolvimento. Entre os elementos identificados nesse estudo figuram: a) falta de
treinamento e pessoal qualificado para gerir os projetos; b) falta de instrução dos
cidadãos para lidar com projetos de governo eletrônico; c) falta de competência do setor
público; d) instabilidades no setor de informática do governo; e) fraca infraestrutura
para gestão de projetos de governo eletrônico; dentre outros.
Por fim, é preciso destacar outro conceito chave nos estudos sobre o potencial
das tecnologias digitais em instituições políticas, a saber: governança eletrônica. Para
Smith e Webster (2008), se por um lado governo eletrônico refere-se à utilização das
tecnologias digitais e suas aplicações pelo governo para fornecer informações e serviços
públicos para ao cidadão, por outro, e-governança implica uma relação interativa entre
governo e cidadãos, a possibilidade de participar no processo político democrático. Os
autores ainda definem democracia digital como a utilização de ferramentas digitais para
proporcionar aos cidadãos acesso à informação engajando-os em decisões políticas e
fortalecendo a democracia representativa (idem, p. 6). A seguir, discutiremos a relação
entre os conceitos trabalhados nesse capítulo e suas implicações em estudos sobre
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parlamentos online e a adoção de ferramentas, dispositivos e plataformas digitais em
instituições parlamentares.
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CAPÍTULO 2 - PARLAMENTOS E INTERNET

Observa-se o crescente número de pesquisadores interessados nos efeitos que as
tecnologias digitais podem produzir no campo político. Mais especificamente, este
trabalho busca avaliar o impacto das tecnologias digitais em instituições legislativas
(BRAGA, 2007b; DANDJINOU, 2001; FARIA, 2010; HOWES, 2001; LESTONBANDEIRA; BENDER, 2013; LESTON-BANDEIRA, 2004, 2007a; LESTONBANDEIRA et al., 2008; MANDISI TYUMRE, 2012; MISSINGHAM, 2011;
PAPALOI; GOUSCOS, 2011b). O argumento que se fundamenta a pesquisa é que as
tecnologias digitais proporcionam parlamentos mais transparentes, abertos, acessíveis e
accountable. Por meio das ferramentas digitais, os órgãos legislativos podem
estabelecer novos canais de comunicação com o cidadão potencializando seu
envolvimento no processo político e reforçando a legitimidade das instituições do poder
legislativo (SMITH; WEBSTER, 2008).
Estudos sobre o uso de dispositivos, plataformas e ferramentas digitais em
órgãos legislativos têm abordado o complexo fenômeno sob diferentes perspectivas
teóricas - administração pública, governança democrática, dentre outras – com
diferentes enfoques – estudos centrados nas instituições como um todo (FARIA, 2010;
FRICK, 2004; HOWES, 2001; INÁCIO; ANASTASIA; SANTOS, 2009; PAPALOI;
GOUSCOS, 2011a) ou nos parlamentares individualmente (AHMED, 2008;
CHAPPELET, 2004; HOFF et al., 2004; SMITH; WEBSTER, 2004). Para melhor
entender o panorama de estudos sobre parlamentos digitais em suas diversas facetas, é
preciso antes levar em consideração tanto a complexidade das instituições legislativa
quanto as nuanças do campo científico dedicado a essa temática.
Nesse sentido, nas próximas linhas busca-se cumprir as seguintes etapas: em um
primeiro momento, para melhor fundamentar o argumento dessa dissertação, pretendese retomar brevemente estudos sobre o poder legislativo, destacando importância e o
papel dos parlamentos na democracia liberal. Em seguida, explora-se as principais
questões sobre a inserção das tecnologias digitais no poder legislativo e como elas
podem reconfigurar o desenho institucional dos parlamentos auxiliando no
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cumprimento nas funções de representação, fiscalização e legislação. Por fim, propõe-se
uma sistematização das atribuições conferidas aos dispositivos digitais objetivando o
cumprimento das funções parlamentares.
2.1.

Parlamentos e seu papel para democracia
Com o intuito de construir um enquadramento para a análise das práticas

parlamentares na Assembleia da República de Portugal, Cristina Leston-Bandeira
(2004) faz referência a três autores que destacam a importância fundamental para a
constituição de um quadro analítico sobre o poder legislativo. Trata-se de Robert
Packenham, Michael Mezey e Philip Norton. É importante contextualizar o ambiente de
grandes mudanças nos estudos sobre parlamentos no último século marcado por uma
profunda desconfiança em relação ao corpo legislativo.
Se principais questões suscitadas pelos estudos relacionados ao poder legislativo
na primeira metade do século passado foram sequencialmente a premissa de que as
legislaturas existiam apenas para elaborar leis e o declínio das instituições
parlamentares, nos anos 70, esse cenário muda quando Robert Packenham (1970)
analisa o Congresso Nacional do Brasil levando em consideração um conjunto de
atribuições do parlamentos, são: legitimação, recrutamento, socialização e treinamento,
e influência ou tomada de decisão política.
Leston-Bandeira (2004) aponta que a grande contribuição de Mezey é que o
autor entende a tomada de decisão como um continuum entre extremos que representam
diferentes tipos de legislaturas. Embora reconheça a necessidade de olhar para outras
dimensões do parlamento, Mezey elabora uma classificação que demarca a importância
de analisar a formulação de políticas como um indicador fundamental do papel do
Parlamento. Já em Comparative Legislatures, Philip Norton (1990) considera duas
funções atribuídas aos parlamentos, sendo: de representação e de manutenção do
sistema. A primeira é clara e basicamente refere-se, para o autor, a aproximação dos
representantes parlamentares em relação às demandas cidadãs. Já a segunda, é entendida
como o conjunto de ações parlamentares que contribuem para a estabilidade do sistema
político.
A revisão de literatura executada por Leston-Bandeira (2004) evidencia a
diversidade crescente das atribuições conferidas à órgãos legislativos ao longo dos anos.
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Em uma perspectiva mais recente, a responsabilidade de desempenhar todas essas
atribuições torna os órgãos legislativos instituições centrais para democracia liberal,
uma vez que a eles cabe a) representar e falar em nome dos cidadãos, em toda a sua
diversidade ; b) tornar públicas as escolhas e os dilemas que fundamentam as decisões
políticas; c) prover fórum nacional para a prospecção e debater visões alternativas e
propostas de políticas; d) resolver as diferenças cumprindo papel elementar na resolução
de conflitos, tanto a nível social quanto político; e) proteger e promover os direitos
humanos, econômicos e sociais, bem como civis e políticos (BEETHAM, 2006, p. 183).
Adotando uma perspectiva normativa, relatórios sugerem que para garantir a
independência no exercício das responsabilidades, órgãos legislativos devem
estabelecer meios processuais e institucionais de (a) executar operações de forma
eficiente, (b) produzir transparência para suas ações e (c) estabelecer laços fortes com
seus cidadãos (OPPD, 2010, p. 8). É precisamente nesse ponto que órgãos
parlamentares buscam, em iniciativas e projetos baseados em tecnologias digitais,
maximizar a realização de suas atribuições. Isso porque, por meio dos recursos,
plataformas e ferramentas digitais auxiliam a interação mais efetiva entre cidadãos,
partidos e instituições políticas, além de viabilizarem aos cidadãos novos caminhos para
acessar e influenciar no processo de tomada de decisão política (FRICK, 2005; IPU,
2012, p. 195).
Com o surgimento da internet e popularização dos dispositivos tecnológicos, os
parlamentos perceberam a necessidade de adaptar-se a demandas e desafios trazidos à
luz pelo novo século. Assim, as tecnologias digitais passam a oferecer meios para
representações mais fidedignas, para tornar estruturas e processos mais acessíveis,
abertos e transparentes, para implementação de sistemas mais eficazes de elaboração de
legislação e fiscalização do governo. O argumento aqui sustentado é que as mudanças
no cenário comunicacional produziram novas lógicas, comportamentos e práticas
políticas inseridas na relação “estado-cidadão” (MARGETTS, 2009, p. 7).
Nesse sentido, essa dissertação busca evidenciar quais tecnologias estão sendo
utilizadas pelos parlamentos para torná-los, segundo as categorias de Beetham (2006),
mais acessíveis. Para ele, os parlamentos devem oferecer: a) diversos meios para o
cidadão ter acesso aos seus representantes eleitos; b) modos eficazes de participação
pública através de ferramentas de controle cidadão pré-legislativo, de consulta aberta às
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partes interessadas, da garantia do direito de petições públicas e por meio de sistemas de
ouvidorias para reclamações; e por fim, c) possibilidade de lobbying, dentro dos limites
das disposições legais acordadas que garantem a transparência.
Nota-se na discussão delineada no capítulo anterior que a tecnologia em si não é
um fim, mas pode oferecer um caminho valioso para o aprimoramento das instituições
democráticas. Nesse sentido, torna-se fundamental observar como os parlamentos,
entendidos como instituições fundamentais para a manutenção da democracia, têm
utilizado as tecnologias digitais para assistir suas responsabilidades – representação,
legislação e fiscalização – aprimorando valores democráticos a partir do fortalecimento
de laços entre os eleitores e representantes. No entanto, apesar do reconhecimento dos
órgãos legislativos como figuras centrais no debate a mudança de natureza da
democracia contemporânea, um número limitado de estudos objetiva analisar como os
recursos digitais influem sobre práticas e processos legislativos (SMITH; WEBSTER,
2008, p. 5). A seguir, a dissertação centra na revisão de literatura sobre a adoção de

recursos digitais por parte de órgãos legislativos estabelecendo suas ligações com os
conceitos de democracia digital e governo eletrônico. O objetivo é abordar as diversas
perspectivas teóricas sobre a adesão de parlamentos a tecnologias digitais.
2.2.

Parlamentos digitais
E-Parlamento, Parlamento Online, Parlamento Eletrônico são alguns dos nomes

empregados para o uso de recursos digitais na gestão e processos internos (o
aperfeiçoamento administrativo) e nas atividades externas (prover serviços públicos,
estabelecer canais de comunicação com o cidadão e fiscalizar do poder executivo).
Dessa forma, a adoção dos recursos digitais em órgãos legislativos propicia novas
oportunidades para produção de mais transparência, melhoria dos processos de
legislação, reforço da democracia representativa e maximização do engajamento dos
cidadãos em atividades legislativas (CHRISSAFIS; ROHEN, 2010; MANDISI
TYUMRE, 2012). Além disso, Coleman et al. (1999) lembram que as tecnologias
digitais produzem maior eficiência administrativa, lapidando a eficácia democrática e
gerando, por outro lado, legitimidade para os regimes democráticos.
De antemão, é importante denotar a limitada literatura sobre o tema em tela.
Autores, como Leston-Bandeira (2007), observam que, apesar da importância do
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parlamento para o sistema democrático, na distribuição de estudos em democracia
digital - em comparação com estudos sobre governo eletrônico – há um déficit de
artigos e trabalhos científicos sobre experiências no âmbito do poder legislativo. Para a
autora, existem aponta dois motivos que explicam dada realidade:
a)

Investimento tardio de organizações mundiais e instituições

públicas em projetos que estimulam o uso de TIC em parlamentos: Graças à
lacuna no desenvolvimento de experiências de democracia digital voltados à
prática parlamentar, é razoável imaginar o baixo estimulo na produção
acadêmica sobre o impacto das mídias digitais em processos parlamentares;
b)

A natureza inconstante das instituições parlamentares ao redor

do mundo: A forma particular de operações adotadas em cada parlamento
dificulta a adoção e elaboração de modelos de excelência, a comparação entre
experiências e exige um cuidado extra dos pesquisadores interessados na
atividade legislativa.
Com o corrente apoio de grandes instituições como o Banco Mundial, Comissão
Europeia e Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e amparado pela criação
de redes virtuais sobre a instituição, houve um crescimento substancial em estudos
acadêmicos sobre o uso parlamentar de ferramentas, dispositivos, plataformas e projetos
de democracia digital. Uma definição seminal para e-Parlamento ou parlamentos
digitais foi proposta em relatório publicado pela Inter-Parliamentary Union (IPU) sobre
o estado da arte do uso de tecnologias digitais para auxiliar instituições parlamentares.
No relatório, parlamento digital é
a legislature that is empowered to be more open, transparent and accountable
through ICT. It also empowers people, in all their diversity, to be more
engaged in public life by providing higher quality information and greater
access to documents and activities of the legislative body. An e-parliament is
an efficient organization where stakeholders use information and
communication technologies to perform their primary functions of
lawmaking, representation, and oversight more effectively. Through the
application of modern technology and standards and the adoption of
supportive policies, an e-parliament fosters the development of an equitable
and inclusive information society10 (IPU, 2012)

10

“uma legislatura que é empoderada para ser mais aberto, transparente e responsável por meio da TIC.
Também empodera as pessoas, em toda a sua diversidade, à serem mais engajadas na vida pública,
fornecendo maior informação de qualidade e maior acesso aos documentos e atividades do órgão
legislativo. Um e-parlamento é uma organização eficiente, em que as partes interessadas utilizam
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Vale destacar que essa definição propõe particular destaque aos discursos de
eficiência e eficácia atribuindo às tecnologias digitais um aspecto “modernizador” da
administração pública. As diferentes abordagens sobre o conceito de parlamentos
digitais foram observadas por Mary Francoli (2008a) que sugere que a literatura sobre o
uso de tecnologias digitais em parlamentos pode ser dividida em duas grandes
categorias. A primeira foca no discurso da modernização como método para maior
eficácia, baseado na noção de e-government, e a segunda debruça-se sobre “novos
métodos para o engajamento” ou o que a autora chama de e-democracy. Segundo a
classificação da autora, encaixam-se no primeiro grupo estudos dedicados, por exemplo,
à discussão sobre o desenvolvimento de sistemas que diminuem as burocracias internas
maximizando o potencial democrático das instituições parlamentares ou auxiliando os
representantes na execução de suas funções.
Ainda dentro dessa perspectiva, há estudos que analisam como os representantes
utilizam as tecnologias digitais como plataformas de comunicação interna - com
servidores públicos e outros representantes - e externa - com cidadãos, jornalistas e
grupos de interesse (HOFF et al., 2004; RODRIGUES; BERNARDES; BARROS,
2015; WILLIAMSON, 2009). A ideia é que cada vez mais tecnologias digitais se
tornaram instrumentos comuns para auxiliar as funções parlamentares, sobretudo porque
“são mais cômodas, menos onerosas e mais fáceis de implementar do que muitas de
suas alternativas off-line” (GLUCK; BALLOU, 2014, p. 8).
Uma segunda concepção de parlamentos digitais está alinhada aos estudos de
democracia digital e foca no uso das tecnologias digitais como um “meio de re-engajar
ou re-conectar o eleitorado com os seus representantes e melhorar a saúde das
democracias modernas” (FRANCOLI, 2008a, p. 6). Essa linha se aproxima mais ao
estudo do uso das tecnologias digitais para o provimento de canais de participação em
processos políticos no âmbito dos parlamentos (FERBER, 2005; GLENCROSS, 2009;
LINDNER; RIEHM, 2011). Stephen Coleman, por exemplo, investiga um sistema
online utilizado para a realização de consultas públicas online no parlamento do Reino
Unido (COLEMAN, 2004). Em suma, essa perspectiva entende que

tecnologias de informação e comunicação para desempenharem as suas funções primárias do processo
legislativo, representação e supervisão mais eficaz. Através da aplicação de tecnologias e padrões
modernos e a adoção de políticas de apoio, um e-Parlamento promove o desenvolvimento de uma
sociedade da informação equitativa e inclusiva”. Tradução autoral.
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The practice of e-parliament is related to the concept of e-democracy that
enables citizen participation in the policy-making process and requires that
parliamentary records have to be easily and permanently available to be
viewed and discussed by citizens. ICTs can be used to help parliaments to be
more efficient improving their internal workings and give a wide access to
government services developing websites enabling people to acquire the
advantages of information and on-line provisions of services. ICTs make
parliamentarians to be more representative in front of the constituencies and
contribute a new form of policies sharing and participatory democracy 11
(HINNA et al., 2014)

Para sistematizar as diferentes abordagens e perspectivas adotadas no campo de
estudos dedicados à relação entre parlamentos e internet, cabe a seguinte quadro
(QUADRO 1). Dentre os estudos sobre parlamentos digitais que partem da perspectiva
institucional e que têm como plano de fundo uma abordagem aproximada do discurso
de modernização, encontram-se, por exemplo, análises internas como mensurar a
adoção da intranet como meio para prover uma comunicação eficiente entre os
parlamentares (KERNAGHAN, 2007).
QUADRO 1- PERSPECTIVAS DE ESTUDO SOBRE O USO DE TICS EM
PARLAMENTOS
Governo eletrônico

Instituições

Democracia Digital

Estudos nessa vertente
Trata-se do uso das tecnologias digitais
entendem que as tecnologias
por parte de instituições parlamentares
digitais oferecem um grande
para modernizar a prestação de serviços
caminho para
públicos e melhorar a qualidade da
“democratização” dos
informação oferecida ao cidadão
processos legislativos

São estudos voltados exclusivamente Trata-se do uso de tecnologias
para o uso individual das tecnologias
digitais para consultas dos
Representantes
digitais por parte de representantes na representantes em seus sites
condução de seu trabalho
individuais
Fonte: FRANCOLI (2008)

Sob o prisma do conceito de democracia digital e dentro da perspectiva
institucional, encontram-se estudos que objetivam, por exemplo, responder como as
11

“A prática de e-parlamento está relacionado ao conceito de e-democracia que aceita a participação dos
cidadãos no processo de decisão política e exige que acesso fácil e permanente a registros parlamentares
para serem vistos e discutidos pelos cidadãos. As TIC podem ser usadas para ajudar os parlamentos a
tornarem-se eficiente, melhorar seu funcionamento interno e dar um amplo acesso a serviços
governamentais desenvolvendo sites que permitem que as pessoas adquiram as vantagens de
informação e disposições de serviços on-line. TIC fazem parlamentares tornarem-se mais representativo
na frente dos eleitores e contribuir com uma nova forma de partilhas políticas e de democracia
participativa”. Tradução autoral
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tecnologias digitais podem auxiliar a abertura das instituições políticas à vontade
cidadão. Destacam-se, nessa abordagem sobre parlamentos digitais, estudos que
centram na adesão de ferramentas digitais participativas em processos legislativos por
meio

consultas

eletrônicas

(BUROV;

PATARAKIN;

YARMAKHOV,

2012;

COLEMAN, 2004; MENDONÇA; AMARAL, 2014), e-petition (CRUICKSHANK;
SMITH, 2011; LINDNER; RIEHM, 2009) e e-lawmaking (BUROV; PATARAKIN;
YARMAKHOV, 2011; HOWES, 2001).
Por outro lado, existem estudos que centram no uso dos dispositivos digitais por
parte dos representantes (AHMED, 2008; HOFF et al., 2004; JEAN-LOUP
CHAPPELET, 2004; KANTHAWONGS, 2007; SMITH; WEBSTER, 2004). Nesse
espectro, a abordagem conceitual baseada no discurso da modernização é o fio condutor
de estudos cujo objetivo é, por exemplo, avaliar o uso de dispositivos tecnológicos para
comunicação interna entre os representantes e outros funcionários da casa legislativa
(ESTERLING; LAZER; NEBLO, 2007; HOFF et al., 2004; KARAMAGIOLI et al.,
2008; SMITH; WEBSTER, 2008). Vale destacar que tais estudos sugerem que
representantes eleitos tendem a utilizar os recursos digitais para três fins fundamentais:
a) melhorar desempenho e eficiência como legislador; b) aprimorar canais de
comunicação e desenvolver marketing e publicidade; c) estabelecer conexões com
outros atores do cenário político (COLEMAN; NATHANSON, 2005).
Por fim, alguns estudos tem se dedicado ao uso individual das tecnologias
digitais por parte de representantes políticos para além do discurso de modernização dos
processos. Tais pesquisas apontam, por exemplo, que apesar do grande uso de websites
pessoais entre os parlamentares, poucos representantes incorporam recursos interativos
como pesquisas, sondagens de opinião e blogs (FRANCOLI, 2008a; LUSOLI; WARD;
GIBSON, 2005). Ward e Lusoli (2005) que apenas 8% dos sites pessoais de
parlamentares do Reino Unido oferecem algum dispositivo de consulta ao cidadão. A
mesma tendência foi observada por Fracoli (2007) no Canadá. Alguns estudos mais
recentes tem focado no uso das redes sociais por parte dos representantes do poder
legislativos (MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014)
Nota-se que a maior parte da literatura limita o conceito de parlamento digital ao
uso de plataformas, dispositivos e ferramentas digitais para aprimoramento das tarefas
internas dos parlamentos. É importante reconhecer que a eficiência é incompatível à
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democracia digital, no entanto, a implementação de tecnologias digitais em órgãos
legislativos frequentemente é vista sob a perspectiva de modernização dos
procedimentos e rotinas tradicionais. Essa abordagem limita o conceito de parlamento
digital ao “uso das tecnologias da informação e da comunicação para tornar o governo
operar de forma mais eficiente” (TRECHSEL et al, 2004).
Outro tipo de abordagem sobre o conceito de e-parlamento pode ser ilustrada
pela posição de Mandisi Tyumre (2012, p.12). Para o autor, a inserção das tecnologias
digitais em parlamentos é uma etapa para chegar à democracia digital, entendida como
uma espécie de estágio final de um processo gradual que vai da prestação de serviços à
promoção de democracia via dispositivos digitais. No esquema pensado pelo autor, a
transição do e-parlamento para e-democracia exigiria que os recursos digitais fosse
adotados não apenas para o aprimoramento dos serviços e maximização da eficiência,
mas também para a oferta, em última instância, de canais para mais e melhor interação
entre cidadãos e instituições políticas.
Em relação à adoção das tecnologias digitais para fins específicos, autores como
Coleman, Taylor e Van de Donk (1999) têm argumentado sobre a importância de
considerar as características específicas de cada instituições. Assim, ao avaliar o
emprego de dispositivos digitais em órgãos executivos e legislativos, os autores
sustentam que os primeiros tendem a preferir o uso das tecnologias digitais para
prestação de serviços públicos, provimento de informações aos cidadãos e medição dos
níveis de satisfação cidadã com os serviços prestados. Já os órgãos legislativos precisam
adotar outro tipo de abordagem, porque a estrutura de organização, a função política e
as características de cada instituição parlamentar podem influir sobre pesos e medidas
atribuídos à adoção de tecnologias digitais para promover representação e participação
dos cidadãos.
Reconhecer os parlamentos democráticos contemporâneos como “complexo
sistema multidimensional” (PAPALOI; GOUSCOS, 2011) trata-se de requisito
fundamental para compreensão do uso e implementação das tecnologias digitais em
órgãos legislativos com o objetivo de potencializar a representação de múltiplas vozes
da sociedade, fiscalizar o poder executivo e compartilhar o trabalho de elaboração das
leis. Novamente, é importante assumir que a disposição de iniciativas e projetos
baseados no uso de dispositivos digitais para aprimoramento da democracia não
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substituem práticas parlamentares “físicas”, mas as suplementam a partir da inclusão de
mais cidadãos que dispõem de diferentes métodos de uso das tecnologias digitais para
consumir informação política, fiscalizar representantes ou engajar-se em um debate
online (PAPALOI; GOUSCOS, 2011, p. 84).
2.3.

Parlamentos digitais na prática
O item anterior cumpriu a função de estabelecer uma relação entre as definições

teóricas e a relação entre parlamento digital e conceitos colaterais como democracia
digital e governo eletrônico. A presente sessão busca discutir questões práticas
relacionadas ao uso de tecnologias digitais em parlamentos, ressaltando mais
profundamente, desafios, oportunidades e barreiras para a implementação das TICs em
órgãos parlamentares. De antemão, vale notar que, tanto por instituições parlamentares
quanto por deputados individuais, a adoção das tecnologias digitais ao processo político
é acompanhada por uma série de fatores institucionais que afetam o sucesso e extensão
de sua adesão (FRANCOLI, 2008a). Nesse ponto da dissertação, o objetivo é focar nas
formas adotadas por projetos e iniciativas de democracia digital amparando a discussão
com elementos de ordem prática que evidenciam a complexidade da adoção das
tecnologias digitais em órgãos legislativos.
A priori, como já mencionado na presente dissertação, diversos autores buscam
sistematizar os usos e apropriações das tecnologias digitais por instituições políticas.
Christiane Paiva (2009, p. 33), por exemplo, estabelece quatro usos de recursos digitais
em parlamentos: (a) provimento de acesso à informação legislativas; (b) transparência
nos processos deliberativos (publicação de informes e notícias sobre as discussões em
plenários e comissões e registros de votações e decisões para escrutínio público); (c)
prestação de contas das ações dos representantes a seus eleitores (accountability); e (d)
comunicação com os cidadãos.
De forma mais conceitual e sistematizada, Inácio e colegas (2009) estabelecem
três diferentes modalidades de usos das tecnologias, a saber: o desenvolvimento de
iniciativas de democracia digital em órgãos legislativos têm como fins (a) provimento
de informação eletrônica (e-information) que oferece ao conjunto dos cidadãos
informações de interesse público sobre diversos assuntos; (b) facilitam a consulta
eletrônica (e-consultation) que consiste em canais para a manifestação de opiniões dos
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cidadãos; e (c) suportam a integração da cidadania no processo decisório eletrônico (edecision-making).

É importante ressaltar que os processos de elaboração de leis são difíceis e
envolvem diversas variáveis sociais e políticas, o que particulariza a adoção dos meios
digitais em relação aos contextos locais e regionais. As tecnologias digitais não
oferecem por si um meio simples e fácil de superar a maioria dos desafios sociais e
políticos que confrontam, mas operam como “ferramentas, e não panaceias” (GLUCK;
BALLOU, 2014, p. 5). Dito assim, a implementação e a utilização eficaz das inovações
exigem novos conhecimentos e procedimentos operacionais (ESTERLING; LAZER;
NEBLO, 2007, p. 147) além de planejamento estratégico e exame de fatores que vão
dos recursos digitais utilizados a variáveis “humanas” como inclusão, consciência,
engajamento e participação do cidadão (PAPALOI; GOUSCOS, 2011b, p. 80).
Cada vez mais os parlamentos têm percebido esse potencial de aprimorar a
representação via recursos digitais. Não obstante, autores alertam que o importante não
é mais saber se os parlamentos utilizam a internet, mas de que forma estão sendo
desenhados projetos e iniciativas de democracia digital e como produzem impacto na
atividade parlamentar. No entanto, apesar do número crescente de parlamentos em
ambientes digitais, introdução e implementação das TICs nos processos legislativos é
ainda um processo espinhoso e lento. Segundo Leston-Bandeira (2007), isso se deve às
características próprias dessas instituições, uma vez que são organismos coletivos e
frequentemente pressionados não só pelos cidadãos e pela mídia, mas também devem
atender as demandas de públicos interessados (lobistas e organizações da sociedade
civil) e agentes internos (corpo administrativo e partidos políticos) com agendas
diversas.
Além disso, a falta de uma voz coletiva e institucional que represente o
parlamento torna lento o processo de resolução das questões mais urgentes e
controversas, dentre eles se e como devem ser adotadas as tecnologias digitais nas
atividades da casa. Leston-Bandeira (2007) argumenta que a implementação das
tecnologias digitais em parlamentos não remete exclusivamente à introdução de alguns

50

ferramentas eletrônicas na rotina das instituições e representantes legislativos, mas em
mudanças nos procedimentos e cultura política (LESTON-BANDEIRA, 2007). Assim,
Some of the benefits of information technology are prevented from
being realized, however, by reluctance on the part of institutions
(including parliaments) to make the necessary changes to traditional
procedures and practices12 (BRASSARD, 2006, p. 2)
No mesmo sentido, Stephen Frantzich (2004) reconhece que os dispositivos
digitais proporcionam algumas "revoluções" uma vez que promovem descentralização
de estruturas organizacionais no poder legislativo, maior democratização e incremento
da responsividade dos representantes. No entanto, para o autor, é importante considerar
que características inerentes ao sistema eleitoral e procedimentos particulares de cada
instituição moldam decisivamente a forma como, por exemplo, adotam-se as
tecnologias digitais. Além disso, é importante destacar que, apesar dos sinais de
progresso, muitos parlamentos ainda enfrentam obstáculos substanciais para aderir a
tecnologias digitais ao trabalho da instituição. O relatório World e-Parliament Report,
produzido em 2012, pela organização Inter-Parliamentary Union, elenca os principais
obstáculos práticos a partir da visão institucional. A saber, a falta de computadores
pessoais para cada membro, a falta de sistemas de gerenciamento de informações, o
limitado recursos financeiros e a escassez de profissionais preparados para lidar com
tecnologias digitais são algumas das limitações apontados pelo relatório (IPU, 2012, p.
197).
Em uma perspectiva individual alguns estudos buscam aferir quais barreiras
encontradas pelos representantes legislativos em relação ao uso e implementação das
ferramentas digitais no exercício legislativo. Mary Francoli (2008), por exemplo,
realizou entrevistas com parlamentares do Canadá, Reino Unido e Austrália sobre o
emprego das tecnologias digitais tanto nos processos institucionais como no uso pessoal
para comunicação com os eleitores. Segundo a pesquisadora,
MPs are also somewhat reluctant to embrace ICTs as they are not completely
sure how wider citizen engagement coalesces with their elected,
geographically bound positions (…) Uptake may also be stifled by a simple
sense of insecurity about the wants and needs of the public. It can be difficult

12

“Alguns dos benefícios da tecnologia da informação são impedido de serem realizados, no entanto, pela
relutância por parte das instituições (incluindo os parlamentos) em realizar as alterações necessárias nos
procedimentos e práticas tradicionais”. Tradução autoral
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for agents of parliament to know exactly what the public wants when it
comes to the use of ICTs13 (p. 7).

Não obstante, alguns autores apontam que órgãos legislativos devem investir
mais na formação do corpo administrativo e político sobre as potencializadas
democráticas no uso dos recursos digitais. Assim, o pressuposto é que iniciativas de
parlamentos digitais demandam conhecimentos específicos e treinamento dos
legisladores, servidores públicos e dos cidadãos que desejam utilizar recursos digitais
para participar do processo legislativo. Assim, Tyrumre (2012), sustenta que
To achieve success in this presupposes that an organisation places much
emphasis on training. In the case of parliaments, this would mean the
training of both the legislators and the staff who support them. Inevitably,
the citizen or the `customer’, a term we shall use interchangeably with
citizen towards the end of the thesis, needs some level of awareness to
become an active participant in ICT14 (TYUMRE, 2012, p. 12)

Segundo relatório produzido pelo Escritório para Promoção de Democracia
Parlamentar (Office for Promotion of Parliamentary Democracy – OPPD), com a
popularização dos computadores, da internet e da web e com a integração das
tecnologias digitais no cotidiano da sociedade, os parlamentos passaram a reconhecer a
relevância dos recursos digitais no ambiente e processos legislativos. Cada vez mais os
representantes chegam ao parlamento com experiência no uso de tecnologia em suas
profissões e negócios, bem como em suas vidas pessoais. Os servidores públicos de
órgãos legislativos igualmente passam por uma atualização e adotam uma nova
compreensão dos benefícios da tecnologia (GPDP, 2010, p. 10). A primeira a testar essa
hipótese foi Elvebakk (2004), em artigo que centra na importância da competência e
experiência pessoal na forma como os parlamentares se apropriam das tecnologias
digitais seu trabalho parlamentar. Como resultado, a pesquisadora assegura que há
poucos indícios de que os deputados procuram reinventar ou reinterpretar sua função
pública por meio da Internet. No entanto, a pesquisa sugere que há uma questão

13

“MPs também são um pouco relutantes em abraçar as TIC uma vez que eles não estão completamente
certo sobre como o engajamento dos cidadãos em geral pode colidir com as posições de seus eleitores
geograficamente ligados (...) A captação também pode ser sufocada por um simples sentimento de
insegurança sobre os desejos e necessidades do público. Pode ser difícil para os membros do parlamento
saber exatamente o que o público quer, quando se trata da utilização das TIC” Tradução autoral.
14
“Para superar esse elemento a organização deve enfatizar a formação. No caso de parlamentos, isso
significaria a formação de legisladores e seus funcionários. Inevitavelmente, o cidadão ou o "cliente",
um termo que se usado como sinônimo a cidadão, precisa de algum nível de consciência para se tornar
um participante ativo em TIC”. Tradução autoral.
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geracional, sobretudo porque os deputados mais comprometidos eram aqueles já
usuários da internet antes de se elegerem.
Em relação à implementação das tecnologias digitais em atividades
parlamentares, é fundamental observar os tipos de recursos digitais que podem ser
adotados em iniciativas e projetos de democracia digital em órgãos legislativos. Por
exemplo, o relatório da IPU sobre o estado mundial do e-Parlamentos, comparando um
estudo realizado por eles em 2010 ao mais atual realizado em 2012, releva uma lista de
principais ferramentas que têm sido adotadas nos últimos anos pelos parlamentos. A
figura abaixo releva a porcentagem de evolução em relação ao uso de determinadas
ferramentas dentro dos parlamentos. A ideia é mostrar como tais ferramentas ganham
ou perdem relevância enquanto recursos adequados para fins legislativos.
Figura 1 - Reprodução de quadro elaborado em relatório da Inter-Parliamentary Union

Fonte: IPU, 2012

Através do quadro acima pode-se aferir determinadas tendências de uso e
apropriações das tecnologias digitais em parlamentos. Por exemplo, nota-se que há um
grande destaque para adoção de plataformas de transmissão online de sessões e reuniões
dos parlamentos. Observa-se ainda que há grande frequência no uso de e-mails como
ferramenta de comunicação sem, no entanto, dispor de sistemas para gerenciar das
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mensagens enviadas pelos cidadãos por meio do recurso. Além disso, poucos
parlamentos adotaram ferramentas com maior grau de interação como fóruns online.
Para Kingham (2003), esses fóruns online para debate podem operar como plataformas
para a liberdade de expressão e canais pelos quais os representantes entram em contato
com os cidadãos, ouvem demandas e atuam sobre os pontos ali levantados. Segundo o
autor, a apropriação de formas interativas de comunicação entre representantes e
representados não se desenvolveu como era previsto e, apesar de muito utilizado, o email para contato pode não ser necessariamente considerado como a melhor maneira de
entrar em contato com representantes devido a problemas com a sobrecarga
informacional (KINGHAM, 2003, p. 26).
Reconhecendo que as tecnologias digitais são apenas ferramentas, embora
muito importantes se bem implementadas, os parlamentos têm começado a fazer as
conexões entre a adoção de tecnologias digitais e seus objetivos e responsabilidades
legislativas. Assim, a apropriação das ferramentas digitais por parte dos parlamentos
ancora-se nas possibilidades abertas para o exercício democrático das atividades,
funções e atribuições parlamentares (GRIFFITH, 2010, p. 10).
A presente dissertação parte justamente dessa perspectiva, uma vez que propõe
uma classificação, no próximo item, das dimensões nas quais o emprego das tecnologias
digitais apoia o exercício parlamentar. Alguns autores já têm trabalhado nesse sentido
considerando as novas possibilidades inauguradas pelas tecnologias digitais para os
parlamentos. Trechsel e colegas (2004), por exemplo, desenvolveram quatro objetivos
distintos para o uso das mídias digitais, tais são: (1) o fornecimento de informações, (2)
interatividade bilateral (e.g. e-mail entre partidos e seus membros ou eleitores), (3)
interatividade multilateral (e.g. chats, fóruns e painéis de discussão online) e (4)
usabilidade (TRECHSEL et al., 2004, p. 13).
Para Leston-Bandeira (2007), as tecnologias digitais, especificamente a internet,
oferecem três grandes benefícios às instituições políticas: novas possibilidades de
comunicação (horizontal e vertical), a disseminação de informações e novos modelos de
gerenciamento das informações. Assim,
The internet opens up possibilities in terms of communicating with citizens,
but also with pressure groups, between parliamentarians, and with
governmental bodies. It can provide the means for more efficient and
thorough work in committees or for a speeder consideration of bills. It can
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make scrutiny more detailed and more up-to-date. It can support MPs in one
of their typical complaints: the lack of information available for them to
effectively scrutinise government. This is part of the potential15 (LESTONBANDEIRA, 2007, p. 657)

Para além destas aplicações, é preciso lembrar que, “em decorrência da
natureza informacional e dialógica da atividade política”, as tecnologias digitais
oferecem meios para produção de influência na agenda parlamentar, desenvolvimento
de estratégias de conexão eleitoral e de aprimoramento da confiança do eleitor em
relação ao representante (RODRIGUES; BERNARDES; BARROS, 2015, p. 20).
Apesar de considerar a importância da relação entre mídias digitais e seus efeitos para o
desenvolvimento de estratégias de campanhas eleitorais, esse trabalho não se
aprofundará nessa função. A ideia aqui é enfocar, especificamente, em como as
instituições se comportam em relação a inserção das tecnologias digitais.
2.4.

Funções dos (e)parlamentos: Sistematizando o uso de tecnologias digitais em

funções parlamentares
Visto que as tecnologias digitais têm sido cada vez mais incorporadas na rotina
dos representantes e na estrutura organizacional das instituições do poder legislativo,
autores têm tentado sistematizar os usos dos dispositivos para o cumprimento de
funções específicas dos parlamentos (Jean-Loup Chappelet 2004; Zittel 2001; Norris
2000; Seaton 2005; Smith e Webster 2004). Para ilustrar tal perspectiva, vale destacar
trabalho de Smith e Webster (2008) em que os pesquisadores propõem uma discussão
baseada em evidências empíricas de pesquisa longitudinal sobre as relações entrelaçadas
entre adoção e uso de novas tecnologias de comunicação por parte dos parlamentares e
as normas e procedimentos das atividades parlamentar. Nas próximas linhas, uma
revisão de literatura revela algumas diferentes classificações que autores têm adotado
para análise do impacto das tecnologias digitais em parlamentos.
Coleman e Nathanson (2005) observando os representantes legislativos e a
forma como eles utilizam as tecnologias digitais para cumprir diversas funções dentro
do parlamento, pressupõem como atividades fundamentais de um parlamentar: a
15

“A internet abre possibilidades em termos de comunicação com os cidadãos, mas também com grupos
de interesse, entre os parlamentares e com os órgãos governamentais. Ela pode fornecer os meios para
um trabalho mais eficiente e completo em comissões ou para uma consideração de contas mais rápida.
Ela pode fazer um exame mais aprofundado e mais atualizado. Ela pode dar suporte a representantes em
uma de suas queixas típicas: a falta de informações disponíveis para que fiscalizem eficazmente o
governo. Isso faz parte do potencial”. Tradução autoral.
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atuação como legisladores, representantes e atores partidários. Contudo, durante a
análise, os autores notaram uma função específica a qual não haviam previamente
listado: a função de fiscalização e controle do poder executivo. Em uma visão mais
geral, Pippa Norris (2000) desenha com precisão em quais e como as atribuições
parlamentares poderiam ser assistidas pela internet
The potential advantages of the Internet as a medium is that this allows
legislative bodies to freely distribute many different types of information,
particularly lengthy official publications like the full text of pending
legislation and government reports, directly and simultaneously to a wide
community of users in an efficient, timely and equitable manner (…) All this
material, if well planned and presented, should help to make the
policymaking process, and even the more arcane minutiae of parliamentary
business, more open to outsider scrutiny, allowing the powerful disinfectant
of publicity against the possible abuse of power16 (NORRIS, 2000: p. 77)

Esse mesmo caráter educativo do fluxo informacional potencializado pelas
tecnologias digitais foi destacado por Leston-Bandeira (2007), por exemplo, quando
propõe que os parlamentos devem cumprir as seguintes funções: a) resolução de
conflitos no sistema político entre os representantes, instituições e os cidadãos (função
resolutiva); b) prover informações sobre a instituição parlamentar e sua atividade,
proporcionando o acesso à rotina parlamento (função educativa); c) criar, elaborar e
alterar projetos de lei (função legislativa); d) garantir de que o sistema político funcione
adequadamente, que instituições desempenhem o seu papel e que as necessidades dos
cidadãos sejam atendidas (função de legitimação); e) receber demandas dos cidadãos e
representar a pluralidade de vozes (função representativa); f) controlar a rotina de ações
e políticas governamentais, assegurar a responsabilização entre instituições-chave do
sistema político, bem como fiscalizar outros organismos relevantes (função de
fiscalização e controle).
É importante destacar que tais funções não são excludentes, mas
complementares, ou seja, uma ação parlamentar – como a adoção de determinada
ferramenta digital - pode ao mesmo tempo ser motivada para atender a função de
legislação e ainda assim garantir maior e melhor representação dos cidadãos
16

“As vantagens potenciais da Internet como um meio é que isso permite que os órgãos legislativos a
distribuir livremente muitos tipos diferentes de informações, particularmente longas publicações
oficiais, como o texto integral de legislações e relatórios governamentais, direta e simultaneamente a
uma ampla comunidade de usuários em um forma eficiente, oportuna e equitativa (...) Todo este
material, se bem planejado e apresentado, deve ajudar no processo de decisão política, e até mesmo as
minúcias mais arcano dos trabalhos parlamentares, mais aberto ao escrutínio público, permitindo que o
poderoso antioto da publicidade contra a possível abuso de poder”. Tradução autoral
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(RODRIGUES; BERNARDES; BARROS, 2015). Além disso, segundo LestonBandeira (2007), o desenvolvimento de projetos para uso da internet e dos recursos
digitais em órgãos legislativos atribui diferentes pesos do recurso tecnológico na
solução demandada por cada função específica. Por exemplo, a elaboração de sistemas
digitais eficazes para a gestão de informações pode oferecer mais apoio às funções de
legislativa e de controle do que para a função representativa. Por outro lado, a oferta de
novos canais de interação produz impacto imprescindível à função representativa.
Partindo desse ponto de vista, em seguida, busca-se abordar sistematicamente como as
tecnologias digitais podem auxiliar as Casas Legislativas a cumprirem determinadas
funções. É importante reafirmar que não há uma separação clara e que muitas vezes
instrumentos desenhados para tornar o parlamento representativo, podem atender
também à demanda de maior participação no processo legislativo, por exemplo.
(e)Representação
Como já destacado nessa dissertação, as funções de órgãos legislativos são, em
suma, elaborar leis, exercer controle parlamentar e representar os cidadãos. No entanto,
é fundamental observar que o conceito de representação pode variar de acordo com os
autores que escrevem sobre o tema e sobre como as tecnologias digitais podem auxiliar
órgãos legislativos a tornarem-se mais representativos. Para Beetham (2006), o primeiro
critério que um parlamento que se pretenda democrático deve assegurar é ser
representante do povo. Isso significa, para o autor, que a instituição deve refletir a
vontade civil expressa nas escolhas eleitorais, mas também oferecer suporte para a
pluralidade e diversidade social da população em termos de gênero, língua, religião,
etnia ou outras características politicamente significativas.
Para Aspasia Papaloi e Dimitris Gouscos (2011), a função de representação
depende diretamente da construção do contato direto entre as instituições legislativas e
os cidadãos. Nesse sentido, as tecnologias de comunicação e informação oferecem
caminhos fundamental para estabelecimento de novas conexões possíveis entre cidadãos
e representantes por meio de dispositivos digitais (SMITH; WEBSTER, 2008). O
argumento é que oferecer meios institucionais para a comunicação entre o representante
e o cidadão contribui para prática democrática dentro dos órgãos legislativos, uma vez
que os legisladores precisam, para melhor representar os cidadãos, conhecer suas
preocupações, crenças e opiniões.
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Por outro lado, o cidadão precisa de informações sobre as ações e decisões dos
seus representantes para sentir-se parte da gestão da coisa pública (ESTERLING;
LAZER; NEBLO, 2007). Nesse sentido, Webster e Smith (2008) argumentam que as
tecnologias digitais podem apoiar a função representativa uma vez que incrementam o
acesso cidadão a documentos e informações sobre partidos e atividade dos
representantes, além de proporcionar novos canais de interação entre cidadãos,
representantes, grupos de lobistas, partidos políticos e servidores públicos.
Tabela 1. Modelos de representação que fundamentam a adoção de tecnologias digitais.

Papel do
cidadão

As tecnologias digitais como
meios para reforçar ou modificar
os modelos de representação

Cidadão é
passivo, ou seja,
Os meios digitais devem ser
receptor das
utilizados para reforçar a posição informações
do partido no sistema político
publicadas.
Comunicação
unidirecional

Tribuna

Representativo

Tradicional

Definição

Partidário

Modelo

Necessariamente
excluído, uma
vez que não há
canais de contato

Materialização
Modelo frágil. Apesar de
ainda existir um número de
representantes que resistem
ao avanço da Internet, muitos
reafirmam a necessidade de
adota-la. Portanto, não há um
modelo material.
Uso de páginas na internet ou
redes sociais para reproduzir
textos opinativos sobre
questões do legislativo,
publicar informações como
biografia, galeria de fotos,
lista de discursos e visitas,
republicar matérias
produzidas pelos meios
tradicionais de comunicação
ou para promover seu partido.

O papel do
cidadão é
O uso de website por
reativo, ou seja,
O uso individual da internet para
representantes para justificar
oferecer um
disseminar opiniões pessoais e
seus pontos de vista e
feedback às
mobilizar simpatizantes
incentivar constituintes a
opiniões
apoiá-los.
publicadas pelos
representantes
O representante deve atuar como
a "voz do povo", deve responder
Uso das tecnologias digitais
a aqueles que os elegem, assim,
por parlamentar para recolher
as tecnologias digitais oferecem Cidadão ativo as opiniões dos eleitores. Não
a oportunidade para interação
há evidência empíricas para
estruturada e direta entre o
esse tipo de uso
representante e o eleitor;

58
Fonte: Norton (2007)

Thomas Zittel (2001) propõe dois modelos de representação política na
sociedade contemporânea na qual ferramentas digitais perpassam instituições e
processos políticos: modelos tecnológico e constitucional. O primeiro modelo atribui à
internet o poder de redefinir a relação entre legisladores e eleitores. Já o modelo
constitucional pressupõe a utilização das tecnologias digitais para reforçar sistemas
políticos existentes. Assim, a internet não é usada para redefinir, mas para apoiar as
relações existentes. Tendo como norte essa classificação dicotômica de Thomas Zittel,
Philip Norton (2007) propõe a reformulação dessa divisão em quatro diferentes modelos
de representação que podem nortear o uso das tecnologias digitais em parlamentos. O
esquema do autor foi organizado na tabela 1.
Em suma, o objetivo dessa seção foi demonstrar como os recursos digitais
podem ser adotados e implementados em órgãos legislativos com o objetivo de reforçar
a representação política. Nesse sentido, a classificação proposta por Norton (2007)
oferece um caminho relevante para a análise da implementação das tecnologias digitais
em projetos e iniciativas de democracia digital com este objetivo. A presente dissertação
assume que a maior contribuição das tecnologias digitais para o fortalecimento da
representação é estabelecida mediante ferramentas que auxiliam a prestação de conta
dos representantes em face dos cidadãos. Assim, entende-se que quando tecnologias
digitais contribuem para a representação a medida em que facilitam a circulação de
informações sobre os representantes e a publicação de relatórios de atividade legislativa
e registros de votos e discursos. Em suma, trata-se do uso dos recursos digitais para
fiscalizar e acompanhar a atuação dos representantes.
2.3.2. (e)Fiscalização
A função de fiscalização dos órgãos legislativos refere-se à produção de
informações e controle do poder executivo. Mais especificamente, os parlamentos
devem supervisionar as atividades e ações de governo a fim de tornar o governo
accountable e confiável. A supervisão ou controle parlamentar do poder executivo é
essencial em um sistema democrático para garantir que os programas estejam sendo
efetivamente implementadas em conformidade com as leis aprovadas pelo legislativo
(GRIFFITH, 2010). Um mapeamento de tendências produzido por Inácio, Anastasia e
Santos (2009) para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais destaca que a função de
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controle - entendida como elemento estruturante das atividades parlamentares do
legislativo – tem se destacado frente à ampliação e fortalecimento institucional do poder
executivo. Para os autores, os órgãos auxiliares de controle têm cumprido um papel
cada vez mais expressivo na produção e difusão de informações sobre a execução e o
impacto das políticas públicas do executivo (p. 25).
As tecnologias digitais, apoiando a função dos parlamentos de fiscalizar ou
controlar o poder executivo, podem operar tanto internamente – por exemplo,
oferecendo canais internos de circulação e gerenciamento de informações cruciais para
comissões de controle orçamentário – mas também abrem o caminho para compartilhar
tal função de agentes fora dos parlamentos como a sociedade civil – organizada ou não e órgãos auxiliares como os tribunais de conta. Um relatório publicado pelo Escritório
para a Promoção de Democracia Parlamentar (Office for Promotion of Parlamentary
Democracy - OPPD) aponta que
“Budget systems that enable legislators to review and analyse financial
aspects of programs, overall spending priorities and outlays can vastly
enhance the capabilities of the legislature to oversee government spending.
For example, having online access to standardized data that show amounts
allocated to specific programmes and expenditure levels can empower
legislators to influence government spending in ways not possible
previously”17 (GRIFFITH, 2010, p. 13)

O relatório ainda destaca que a própria estrutura em rede que facilita acesso à
internet e as informações disponíveis na web é uma ferramenta essencial para
capacidades fiscalizadoras desempenhadas pelos parlamentos. A constituição de
bibliotecas virtuais com legislações e produção acadêmica, sistemas de arquivamento de
documentos em ambiente online e formação de bancos de dados, combinados à
disseminação da internet, têm ampliado a variedade de recursos de informação oportuna
e de valor para os parlamentos (OPPD, 2010). O acesso a esse vasto estoque de
conhecimento torna os representantes mais bem informados e com melhor capacidade
de fiscalizar a execução de políticas públicas pelo poder executivo.

17

“Os sistemas econômicos que permitem que os legisladores revejam e analisem os aspectos financeiros
dos programas, as prioridades de gastos gerais e despesas podem vastamente melhorar as capacidades
da legislatura para supervisionar os gastos do governo. Por exemplo, ter acesso online a dados
padronizados que mostram valores alocados a programas específicos e seus níveis de despesa pode
capacitar os legisladores a influir nos gastos do governo de maneiras não possíveis anteriormente”.
Tradução autoral
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Em suma, as possibilidades de fiscalização do poder executivo produzidas pelas
tecnologias digitais potencializam a capacidade dos órgãos legislativos cumprir uma de
suas funções primordiais. A abertura de sistemas eletrônicos para denúncia de
irregularidades no gozo de recursos públicos, por exemplo, pode ilustrar os benefícios
da internet para a função de fiscalização. Por meio desses sistemas, órgãos legislativos
podem receber contribuição dos cidadãos e assim compartilhar a função de fiscalização
do poder executivo com um sem número de colaboradores.
2.3.3. (e)Legislação
A produção de leis é muitas vezes percebida como a característica definidora do
parlamento e como principal atribuição de um representante parlamentar. Nesse sentido,
legislar envolve uma gama de atividades-chave para o representante que inclui a
participação em debates, comissões, sessões de votação e discursos (SMITH;
WEBSTER, 2008). Segundo Whyte e colegas (2007), é na função legislativa que se
observa o maior impacto das tecnologias digitais sob as instituições parlamentares
(WHYTE et al, 2007, EPRI, 2005).
Trata-se do uso das tecnologias digitais para auxiliar os cidadãos a intervir na
função de elaboração das leis por parte dos parlamentos. A forma como as tecnologias
digitais são adotadas podem variar de acordo com as instituições e suas preferências.
Em geral, relatórios indicam que o uso das tecnologias digitais para a função legislativa
centra-se na ideia de promoção de maior eficiência, o que, como vimos no item anterior,
trata-se de uma visão mais aproximada do conceito de governo digital do que
propriamente de promover ambientes para democracia efetiva.
Para ilustrar essa tendência, frequentemente associada ao uso das tecnologias
digitais por parte dos representantes individualmente, um relatório produzido por Jane
Griffith (2010, p.12) para o Office for Promotion of Parliamentary Democracy (OPPD),
destaca os seguintes usos internos: a) gerenciamento de documentos internos, ou seja, o
desenvolvimento de sistemas informatizados que facilitem o manuseio de documentos
internos necessários para a elaboração das leis. Assim, o fluxo de trabalho do
parlamento seria aprimorado uma vez que a informação legislativa circula com maior
velocidade entre os membros, funcionários e gabinetes administrativos que participam
da preparação e distribuição do projeto de lei, por exemplo; b) as tecnologias digitais
podem oferecer uma forma eficaz de reunir o material, preparar documentos e resumos

61

e integrá-los com outras informações legislativas para fornecer suporte precioso para
elaboração de medidas legislativas; c) aprimoramento de sistemas de votação eletrônica
em parlamentos.
Para além de uma visão mais preocupada com a eficácia e eficiência do
processo de elaboração das leis, é reconhecido o uso das tecnologias digitais para tornar
mais democrático o processo de elaboração de leis. Smith e Webster (2008) sugerem
que se por um lado as tecnologias de comunicação e informação podem apoiar a
estrutura interna de produção das leis, por outro facilitam a consulta do público sobre
legislações em tramitação (SMITH e WEBSTER, p.12). Beetham (2006) chama de
parlamentos “acessíveis” aqueles que oferecem diferentes formas de contato direto entre
o cidadão e seus representantes, tornando-se mais responsivo a demandas dos cidadãos
e oferecendo maior oportunidade para participação na elaboração das leis e outras
atribuições dos parlamentos.
Uma série de instituições parlamentares e representantes tem utilizado métodos
para encorajar cidadãos a registrarem as suas opiniões sobre as questões legislativas.
Sistemas de petições eletrônicas, fóruns de discussão, enquetes online e blogs são
alguns exemplos de ferramentas utilizadas para o engajamento cidadão no processo de
proposição ou elaboração de leis. Nesse sentido, os estudos sobre a participação em
parlamentos digitais por vezes se concentram na análise da efetividade desses métodos
constituindo assim agendas e campos de pesquisa específicos sobre e-petition, econsultation, e-forum, dentre outros.
Os sistemas de petição online também são, com frequência, objeto de estudo de
autores interessados em participação política, internet e parlamentos (ALATHUR;
ILAVARASAN; GUPTA, 2012; DIAZ et al., 2009; LINDNER; RIEHM, 2009;
MILLER, 2008, GALVÃO, 2015). Petições têm sido tradicional e historicamente
adotadas como métodos de participação política sob a forma de documentos dirigidos às
autoridades públicas pedindo para considerar uma questão em particular. Ou seja, são
documentos assinados por um número determinado de cidadãos e dirigidos a governos
ou parlamentos e dizem respeito a questões relacionadas à legislação, alterações de
políticas públicas ou mesmo questões pessoais (PANAGIOTOPOULOS et al., 2011).
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Segundo Lindner e colegas (2011), o termo e-petições ou petições eletrônicas
remetem a diferentes formas de peticionamento. A saber, os autores definem três tipos
de e-petições: a) petições submetidas eletronicamente, b) e-petições públicas, quando o
texto é publicado na internet e pode ser complementado por informações adicionais
sobre a causa em questão e c) e-petições públicas com elementos participativos
adicionais, tais como recebimento de e-mail sempre que uma petição for submetida ou
até autoria compartilhada dos textos de e-petições.
Outra forma inserção dos cidadãos nos processos legislativos é através do uso de
plataformas e ferramentas consultivas. Consultas eletrônicas através da Internet
tornaram-se importantes ferramentas de participação online, permitindo ao cidadão
interagir e discutir com instituições governamentais e outros cidadãos sobre políticas e
decisões públicas. Uma série de instituições políticas em todo o mundo tem adotado
plataformas de e-consulta baseadas na web para permitir que as partes interessadas
comentem sobre projetos de lei. Dependendo dos modelos de consulta adotada, a
entrada das partes interessadas inclui argumentar a favor ou contra a legislação
proposta, bem como propor ideias alternativas.
Apesar de oferecer apoio substancial para a realização de consultas públicas, as
tecnologias digitais têm sido pouco aproveitadas por instituições parlamentares para
ouvir especialistas e cidadãos sobre temas da agenda legislativa (TRECHSEL et al.,
2004). Uma exceção é o parlamento do Reino Unido que desenvolve com frequência
plataformas de consulta online durante o processo de elaboração de leis
(KARAMAGIOLI et al., 2008, p. 2, HOFF, 2004). No capítulo sobre dimensão
participativa das tecnologias digitais, são apresentados os principais tipos, questões,
oportunidades e limites das ferramentas de consulta pública via dispositivos móveis. Por
ora, cabe destacar que esse recurso tem sido especialmente associado às oportunidades
de elaboração participativa de leis e regulações e ao cumprimento da função legislativa
das instituições parlamentares.
O presente capítulo tratou sobre a formação conceitual e as diversas perspectivas
e abordagens teóricas sobre a adoção de ferramentas digitais em órgãos legislativos.
Para além disso, buscou-se abordar a teoria em relação a sua materialização em
parlamentos, ou seja, para além da perspectiva teórica, foram elencados exemplos de
como os dispositivos, plataformas, ferramentas e tecnologias digitais podem auxiliar no
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cumprimento das funções legislativa, representativa e fiscalizadora. No capítulo
seguinte, busca-se sistematizar a adoção de ferramentas digitais em parlamentos a partir
de uma classificação mais geral. O objetivo é estabelecer parâmetros classificatórios
para adoção das tecnologias digitais em dimensões específicas, mas não exclusivas.

64

CAPÍTULO 3 – PARLAMENTOS DIGITAIS: Entre informação,
interação e participação nos parlamentos.

A discussão traçada a partir do item 2.3 do capítulo anterior baseou-se
especificamente na adoção de ferramentas digitais para o cumprimento de funções
específicas – legislativa, representativa e fiscalizadora. No presente capítulo, busca-se
explorar como as tecnologias digitais são adotadas em projetos e iniciativas de
democracia digital com diferentes objetivos. Tais objetivos não são lineares,
hierarquizados ou excludentes, mas complementares. A ideia é antes propor uma
classificação para melhor compreender a relação entre a implementação e os objetivos
do uso das tecnologias digitais, do que estabelecer níveis ou graus de inserção e
aproveitamento dos dispositivos digitais para fins políticos.
Em certa medida, essa classificação é orientada pelas diversas perspectivas e
abordagens acadêmicas de estudos sobre parlamentos digitais que centram a discussão
em três caminhos fundamentais: a) impacto das tecnologias digitais na dinamização dos
fluxos informacionais, b) uso de tecnologias de comunicação para interação entre
cidadãos e instituições políticas, e c) construção de novos canais para engajamento
cidadão em processos legislativos. Assim, a seguinte classificação proposta busca
entender cada uma desses objetivos separadamente como procedimento metodológico e
didático, mas assume que a separação pragmática não é definida nem definitiva, ou seja,
os parlamentos podem adotar e priorizar mais de um objetivo no emprego das
tecnologias digitais em suas rotinas e organização de trabalho.
Além disso, as dimensões aqui estabelecidas podem, inclusive, compartilhar
elementos comuns entre si. Um exemplo disso é dado por Andrea Perna (2010) que
estuda como a dinâmica e gerenciamento dos fluxos informacionais são elementos
fundamentais para entender os processos participativos empreendidos em sites
parlamentares da América Latina (PERNA, 2010).
Diferentemente do capítulo anterior, este

busca suplementar a abordagem

teórica com cenários e contextos práticos observados em relatórios sobre o estado de

65

desenvolvimento da democracia digital em instituições legislativas. Nesse sentido, são
utilizadas informações publicadas em documentos como o World e-Parliament Report
(2012), produzido pela Global Centre for ICT in Parliament, o Social Media Guidelines
for Parliaments (2013) do Inter-Parliamentary Union, e a Declaração Para a Abertura e
Transparência Parlamentar (2012) do OpeningParliament.org. A ideia é preparar o
caminho de transição entre a parte teórica da dissertação e pesquisa empírica
empreendida.
3.1.

Informação
No campo da comunicação política, muito se tem discutido sobre o papel da

produção e disseminação de informação política na sociedade contemporânea e quais
suas consequências. A informação tornou-se, sem dúvida, um dos mais estratégicos
recursos políticos, nas sociedades contemporâneas. Para Coleman e colegas (1999) um
dos principais impactos das tecnologias digitais para as instituições e processos políticos
foi a dinamização dos fluxos de troca de informação. Os autores sustentam que a
inexistência de fluxos de informações entre os cidadãos e políticos produze a abstenção
do processo eleitora, o voto não-racional, não paridade entre poder executivo e
parlamentar e a falta do feedback entre eleitores e representantes.
Para os autores, quanto mais as tecnologias digitais dinamizarem a produção e
circulação de informações entre cidadãos, instituições e representantes, fortalecendo os
laços representativos, “mais saudável será a democracia liberal" (p.2). Para além disso,
as tecnologias digitais oferecem um caminho frutífero para aproximar representantes e
representados, como sustenta Zittel
…the bandwidth and the decentral structure of computer networks which
give each individual member easy and efficient access to mass
communication in order to enter into a constant dialogue with his or her
constituents, to disseminate information on his or her policy views and to
learn about the policy views of the constituents. Moreover, the merging of
communications technology with data processing technology allows for the
constant polling of citizens on specific policy issues. The internet thereby
functions as a direct link between individual members and citizens and
bypasses traditional linkage structures like mass media, political parties or
interest groups. Only with this infrastructure in place, a representative can
become a true delegate of his or her constituents18 (ZITTEL, 2001, p. 7).

18

“...a largura da banda e a estrutura central de redes de computadores que dão a cada membro individual
acesso fácil e eficiente de comunicação de massa, a fim de entrar em um diálogo constante com os seus
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O enredamento cada vez mais evidente entre a política contemporânea e as novas
ferramentas de produção e circulação de informações produzem novas estruturas em
instituições governamentais e novos comportamentos políticos em grupos de interesse,
partidos políticos e, claro, em cidadãos de maneira individual. A máxima, nesse caso, é
que quanto mais informados forem, mais engajados serão os cidadãos na gestão da res
publica. Falando especificamente do contexto dos parlamentos de países em
desenvolvimento, Malik Ahmed (2008) mostra a relação entre provimento de
informação e a garantia de legitimidades aos parlamentos
Parliaments in these developing countries tend to be closed institutions. They
do not communicate properly with citizens, media, lawyers and other
stakeholder groups. Stakeholders do not have an easy and proper access to
the information regarding the functioning of parliaments, parliamentary
business and their members. As less information is communicated to citizens
and other groups, the process of legislation is not transparent. Less
transparency leads to little or no accountability. As a consequence,
governments can control the processes in the parliaments and influence
democratic decision-making processes. Therefore, parliaments cannot act as
independent institutions19 (AHMED, 2008, p. 2)

Nesse sentido, uma série de estudos tem se dedicado ao processo de
informatização

dos

órgãos

legislativos

(AHMED,

2008;

BRAGA,

2007b;

CORGOZINHO, 2003). A ideia defendida pelos autores é que cada vez mais órgãos
legislativos têm utilizado recursos digitais como meio de aproximar-se do cidadão para
publicar informações sobre processos, atividades internos e questões que concernem às
decisões legislativas e informações sobre biografias dos membros, contatos e filiações
partidárias. Além disso, por meio dos sites, as instituições legislativas podem instruir os
cidadãos sobre os meios para influenciar leis e políticas enviando submissões

constituintes, para divulgar informações sobre suas visões políticas e aprender sobre a perspectivas
estratégicas dos constituintes. Além disso, a fusão de tecnologias de comunicação com a tecnologia de
processamento de dados permite a pesquisa constante dos cidadãos sobre questões políticas específicas.
A Internet desse modo funciona como uma ligação direta entre os membros e os cidadãos e ignora as
estruturas de ligação tradicionais como meios de comunicação, partidos políticos ou grupos de interesse.
Só com esta infra-estrutura no lugar, um representante pode se tornar um verdadeiro porta-voz dos seus
constituintes" Tradução autoral.
19
“Parlamentos desses países em desenvolvimento tendem a ser instituições fechadas. Eles não se
comunicam adequadamente com os cidadãos, com a mídia, advogados e outros grupos interessados. As
partes interessadas não têm um acesso fácil e adequado às informações sobre o funcionamento do
parlamento, sua atividade e seus membros. Como menos informação é comunicada aos cidadãos e
outros grupos, o processo de legislação não é transparente. Menos transparência leva a pouca ou
nenhuma accountability. Como consequência, os governos podem controlar os processos nos
parlamentos e influenciar os processos de decisão democráticos. Portanto, os parlamentos não podem
agir como instituições independentes” Tradução autoral.
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eletronicamente ou por outros meios, como petições online e consultas eletrônicas
(TYUMRE, 2012, p.12).
Vale lembrar, sobre a dinamização dos fluxos informacionais, relatório
produzido pela IPU (2012) cujo objetivo é revelar como os parlamentos publicam
informações sobre o cumprimento de suas três principais funções, sobre processos
internos das casas legislativas e sobre decisões em plenárias, comissões, conselhos,
dentre outros. Assim, o foco do estudo é saber quanta informação os parlamentos
oferecem a partir de seis categorias principais – informações sobre legislação,
fiscalização, comissões, plenário e informações gerais – além de 34 itens individuais.
Como resultado geral, o relatório destaca que
The amount and the quality of website content have improved slightly.
Although the average percentages of parliaments that provide information
related to core parliamentary functions remains low for three of five
categories, there were increases in 2012 resulting in higher overall
percentages: legislation (63 per cent); plenary activities (62 per cent);
oversight and scrutiny (39 per cent); committee activities (39 per cent);
budget and public financing (34 per cent). Legislative information is now
more complete, as seen in the increase in the percentage of parliaments that
link relevant information and documents to bills20 (p. 199).

Sérgio Braga (2007a, 2007b), por sua vez, propõe método para mensurar e
avaliar o grau de informatização dos órgãos parlamentares. O autor assume que o uso
das tecnologias digitais para a disseminação de informações produz "maior
transparência sobre o funcionamento dos órgãos governamentais" e incrementa a
“consciência cívica e o grau de participação dos cidadãos no processo deliberativo sobre
assuntos públicos" (BRAGA, 2007a, p. 22-23). Para tal, o autor estabelece diferentes
"dimensões" ou natureza de informações às quais devem constar nos websites
parlamentares. A saber: os parlamentos devem divulgar informações (a) sobre a
estrutura do processo decisório vigente nas casas legislativas, (b) sobre os agentes
encarregados de participar dos processos decisórios (biografia, informações para contato
e atividade dos representantes), (c) acerca do processo decisório, ou seja, conjunto de
proposições, leis e demais "decisões" produzidas pelos órgãos legislativos e (d) sobre a
20

“A quantidade e a qualidade do conteúdo do site melhoraram ligeiramente. Embora os percentuais
médios de parlamentos que fornecem informações relacionadas com as funções parlamentares núcleo
permaneçam baixos para três das cinco categorias, houve aumentos em 2012, resultando em maiores
percentagens globais: legislação (63 por cento); atividades plenárias (62 por cento); supervisão e
fiscalização (39 por cento); atividades das comissões (39 por cento); orçamento e financiamento público
(34 por cento). A informação legislativa é agora mais completa, como se vê no aumento da percentagem
dos parlamentos que apontam informações e documentos relevantes para as contas”. Tradução autoral.
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estrutura administrativa da casa. Além disso, os cidadãos devem dispor de informações
sobre os meios de interação "vertical" com o público - ouvidorias, contato com o
conselho de ética, escola do legislativo, comunicação e mídia, atividades culturas - e
interação horizontal dos parlamentos com outras instituições do sistema político
(BRAGA, 2007a).
Para Gluck e Ballou (2014), o provimento de informações sobre os processos e
questões travadas nas casas legislativas tem duas funções principais. Por um lado
instrui, prepara e capacita o cidadão à participação qualificada durante a posterior fase
de consulta. Por outro, aumenta a transparência e, por extensão, a legitimidade do
processo de elaboração de uma constituição como um todo, dando ao público acesso às
regras que regem o processo e acesso ao movimento dos atores dentro do jogo político.
Se, por um lado, os cidadãos devem dispor de quantidade suficiente de
informação sobre a atuação das instituições governamentais e sobre processos políticos
para garantir uma participação qualificada, por outro, as instituições governamentais
precisam oferecer meios eficientes para receber e incorporar as contribuições da esfera
civil no processo decisório. Para Coleman, Gibson e Schneeberger (2012), a experiência
e o conhecimento dos cidadãos, em relação às questões públicas, seriam fontes
necessárias para o bom senso e a legitimidade política na elaboração de políticas
públicas.
Assim, o uso de ferramentas consultivas gera a possibilidade de sondagens de
opiniões e avaliação do clima de opiniões sobre determinados temas, o que auxilia – ou
deveria - a construção das agendas políticas e o estabelecimento das prioridades acerca
das questões que o poder legislativo deve discutir. Com o auxílio de softwares de
análise de sentimentos, empresas e governos dispõem de meios para coleta de
comentários públicos a partir da web, avaliar em tempo real a opinião pública sobre
determinados temas e planejar estrategicamente suas ações no processo de elaboração
de leis (GLUCK e BALLOU, 2014).
Além disso, os fluxos de informações internos às instituições políticas são
fundamentais para assegurar o equilíbrio entre o poder legislativo e o poder executivo.
Manter tal equilíbrio é fundamental para a democracia, uma vez que sem ele, os
representantes parlamentares apoiariam ou rejeitariam sansões do poder executivo
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baseado apenas em rumores, ideologias políticas e especulações (COLEMAN,
TAYLOR, DONK, 1999). Nesse ponto, as tecnologias digitais,

por meio da

dinamização das trocas informacionais, contribuem para função de fiscalização uma vez
que impulsionam os parlamentos à utilizarem ferramentas mais eficientes para controle
das contas e orçamentos do poder executivo.
Apesar da preocupação com a transparência legislativa ser anterior à internet,
muita esperança tem sido depositada em projetos e iniciativas que se apoiam em
recursos digitais para sanar tal demanda. A ideia é que o uso das tecnologias digitais
potencialmente oferece aos cidadãos novos caminhos para o acesso a leis e normas. A
literatura demonstra que iniciativas online para divulgação de dados legislativos são
obsoletas e inflexíveis e para tentar driblar a névoa produzida pelas bases de dados
governamentais e transformar números em informações públicas (e para os públicos)
tornou-se uma tarefa primordial de órgãos governamentais, jornalistas21 e defensores do
governo aberto. Relatório da OPPD alerta para o perigo da falta de gerenciamento
adequado das informações legislativas
…building a website that fails to offer current, comprehensive and reliable
data because the parliament lacks a document management system can
actually be counterproductive to the goal of keeping citizens well informed
and engaged with their parliament. If they do not find the information they
are seeking or believe that the parliament is not being trans- parent, there is
the potential that public scepticism toward government will increase.
(OPPD, 2010, p. 13)22

Por tanto, a dinamização do fluxo de informação por meio do uso das tecnologias
digitais converte-se em uma aspecto fundamental em projetos e iniciativas de
democracia digital em parlamentos. Não obstante, cada vez mais representantes e
instituições governamentais buscam desenvolver estratégias, plataformas e ferramentas
digitais para a disseminação qualificada e eficiente de informação política.

21

Uma nova especialidade criou-se para aqueles jornalistas que lidam exclusivamente com esse tipo de
informação, a saber: Jornalismo de Dados.
22
“... construir um site que não oferece dados atuais, abrangentes e confiáveis porque o parlamento não
tem um sistema de gerenciamento de documentos pode ser realmente contraproducente para o objetivo
de manter os cidadãos bem informados e envolvidos com o parlamento. Se não encontrar as
informações que estão procurando ou acreditam que o parlamento não está sendo transparente, há o
potencial que o ceticismo público em relação ao governo vai aumentar”. Tradução autoral.
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3.2.

Interação
Para além do provimento eficiente de informações, projetos e iniciativas de

democracia digital podem ter como fim o estabelecimento de diálogo entre instituições
políticas e cidadãos. Trata-se de uma perspectiva relacionada a estudos sobre
deliberação pública baseada fundamentalmente na troca de argumentos e informações
sobre as leis e normas em tramitação no poder legislativo23. A interação entre
instituições políticas e cidadão, nesse sentido, adota um modelo que Habermas chama
de “comunicação de mão dupla”. O termo sugere nível mais elevado de porosidade
entre a esfera política e a esfera civil em que o cidadão não apenas usufruir ou fornecer
informações às instituições, mas agora conta com sistemas cada vez mais interativos.
Because parliaments are the political body most directly representative of the
people of a nation they have a special responsibility to communicate with
their citizens. In contrast to governments, parliaments do not typically
provide specific services to the public. Instead, their role is to see that the
services offered meet the most important needs of citizens, and that they are
equally accessible to all. Increasingly they are seeking the views of their
citizens as an important part of this process. ICT is making it possible to
accomplish this in new and innovative ways, including through two-way
communication24 (OPPD, 2010, p. 18)

O argumento é que a comunicação eficaz com os cidadãos pode reforçar a
confiança nas instituições legislativas e ajudar na luta contra a desconfiança do público
em relação ao governo em geral (GRIFFITH, 2007). Segundo Anastasia Deligiaouri
(2013), a capacidade do cidadão se comunicar com autoridades governamentais é
fundamental para a preservação da confiança do público e à sobrevivência do regime
23

Estudos sobre deliberação surgem na segunda metade dos anos 90 regidos pelas noções de esfera
pública descrita por Habermas. No modelo de democracia deliberacionista, a deliberação pública é a
forma genuína de participação política. Para essa corrente, quanto mais espaço para a troca
argumentativa entre os atores envolvidos, e quanto mais poroso um sistema político às discussões
públicas, maiores serão os níveis de legitimidade desse regime democrático. Avaliar as condições para a
viabilidade de deliberação, baseado nos princípios normativos da deliberação, foi objetivos de inúmeros
estudos dentro dessa perspectiva (Dahlberg, 2001; Gutmann e Thompson, 2002; Kies e Jansen, 2004;
Sampaio, Barros e Morais, 2012). Dentre os princípios, destacam-se: identidade (pessoas falando a
mesma língua, a mesma identidade), universalidade (os argumentos são públicos e universalizáveis),
reflexividade (necessidade de considerar os argumentos adversários) e inclusividade (todas as pessoas
concernidas devem ser consideradas).

24

“Parlamentos são os órgãos políticos que mais diretamente representam o povo de uma nação, por isso
eles têm uma responsabilidade especial ao se comunicarem com os seus cidadãos. Em contraste com os
governos, os parlamentos não costumam fornecer serviços específicos para o público. Em vez disso, o
seu papel é fazer com que os serviços oferecidos satisfaçam as necessidades mais importantes dos
cidadãos, e que eles sejam igualmente acessíveis a todos. Cada vez mais eles estão buscando os pontos
de vista dos seus cidadãos como uma parte importante deste processo. TIC está fazendo o possível para
alcançar este objetivo de maneira inovadora, através de uma comunicação de duas vias”. Tradução
autoral.

71

democrático e do governo. Contudo, alguns estudos apontam que a internet é utilizada
com mais frequência para comunicação e interação interna (entre representantes,
servidores público, outros membros do partido e assessores) do que para comunicação
com os próprios cidadãos e grupos de lobby (FILZMAIER, STAINER-HÄMMERLE e
SNELLEN, 2004). Além de priorizar a comunicação "interna corporis", relatório da
Inter-Parliamentary Union aponta que iniciativas baseadas em recursos digitais para
abertura de canais de interação entre parlamentos e cidadãos seguem o fluxo
parlamento-cidadão em detrimento da relação cidadão-parlamento.
Technologies for communicating with citizens are becoming easier to use;
they are becoming less expensive; and they offer a growing array of methods
for informing citizens more effectively. While these features and benefits are
positive, they carry an inherent risk that parliaments and members will tend
to overlook: focusing more on talking to citizens and less on listening to
citizens25 (IPU, 2012, p. 205)

O

desenvolvimento

de

projetos

baseado

em

recursos

digitais

para

aprimoramento da interlocução dos parlamentos com a sociedade trata-se, portanto, da
"institucionalização de procedimentos e de ferramentas de interação com os cidadãos
nos interstícios eleitorais, com vistas ao incremento dos graus de responsividade
(responsiveness) e de responsabilidade (accountability) vertical e horizontal", e à oferta
de oportunidades de "vocalização de preferências dos cidadãos nos interstícios
eleitorais, bem como o debate e a deliberação pública" (INÁCIO; ANASTASIA;
SANTOS, 2009, p. 27).
A princípio, o e-mail foi, por muitos anos, estudada como ferramenta
fundamental para interação entre o setor público e os cidadãos. No entanto, o relatório
World e-Parliament Report 2012 releva o quão pouco significativo tem sido o uso do email como ferramenta efetiva de comunicação, uma vez que
Based on the selected findings from the 2007 and 2009 surveys and on
the findings from 2012, it is possible to conclude that there is now a
steady state or perhaps even decreasing interest in the use of e-mail
and websites by members and committees. For members the use of
websites is holding constant, but purposes are down; use of e-mail is
up, but responsiveness is down. (...) However, other methods may be
25

“Tecnologias para comunicar com os cidadãos estão se tornando mais fáceis de usar; estão se tornando
menos caro; e oferecem uma gama crescente de métodos para informar os cidadãos de forma mais
eficaz. Embora essas características e benefícios sejam positivas, eles carregam um risco inerente que os
parlamentos e os membros tendem a ignorar: se concentrando mais em falar com os cidadãos e menos
em ouvir os cidadãos” Tradução autoral.
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growing in importance compared with e-mail and websites26 (IPU,
2012).
Em relação ao contexto brasileiro, em 2013 o Comitê Gestor de Internet, órgão
vinculado às Nações Unidas, lançou relatório de pesquisa sobre o uso das tecnologias de
informação e comunicação no setor público brasileiro27. A ideia do relatório é
apresentar o estado de arte do uso das tecnologias digitais por parte dos órgãos públicos
federais, estaduais e municipais e dos três poderes. Segundo a pesquisa, 96% dos órgãos
legislativos do Brasil oferecem o e-mail como um canal de interação com o cidadão,
86% das instituições permitem interação via formulários eletrônicos e 20% oferecem
atendimento online como chats. É preciso fazer uma ressalva em relação a esses dados.
A pesquisa entrevistou 576 órgãos públicos, destes, apenas 51 eram órgãos do poder
legislativo, ou seja, 9% do número final.
Para além das ferramentas mais tradicionais da web, as plataformas para as redes
sociais como Facebook, Twitter e Instagram que têm transformado a relação entre
governo e cidadão (AGGIO, 2011; BODE et al., 2014; SWEETSER et al., 2008). Nesse
sentido, as redes sociais podem operar em diversos sentidos, seja como canal para
maximizar a entrega de informações aos cidadãos - segundo dados no World eParliament Report 201228, um de cada três parlamentos utilizam as redes sociais para
criar e compartilhar conteúdos com os cidadãos – ou para receber informações e
contribuições dos cidadãos sobre os projetos de lei em tramitação nas casas legislativas.
Na Islândia, por exemplo, um conselho constitucional composto por 25 pessoas usou
uma página no Facebook para solicitar a contribuição popular em propostas de
alterações constitucionais (BURGESS E KEATING, 2013; LANDEMORE, 2014).
Ainda sobre o uso das redes sociais para amparar a elaboração das leis, Gluck e Ballou
(2014) recorrem a outros relevantes para ilustrar tal fenômeno em países do continente
africano
In Ghana in 2010 and 2011, the Constitutional Review Committee received
public submissions via e-mail, Facebook, and Twitter. In Kenya in 2010, the
26

“Com base nas conclusões selecionadas das pesquisas de 2007 e 2009 e sobre as conclusões a partir de
2012, é possível concluir que existe agora um estado estável ou talvez até mesmo de diminuição do
interesse no uso de e-mail e sites por membros e comitês. Para os membros o uso de sites está mantido
constante, mas os fins estão em queda; o uso de e-mails está em alta, mas a capacidade de resposta está
em baixa. (...) No entanto, outros métodos podem estar crescendo em importância em comparação com
e-mail e websites”. Tradução autoral.
27
http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_eGOV_2013_LIVRO_ELETRONICO.pdf
28
http://www.ictparliament.org/WePReport2012.html. Acessado em 21 de fevereiro de 2015

73

Committee of Experts set up a Facebook page and chat rooms to generate
public discourse and elicit feedback. And in Libya in 2012, the prime
minister-elect used Facebook to poll citizens on whether they preferred the
constitution-making body to be appointed by the parliament or directly
elected by the people29 (GLUCK; BALLOU, 2014, p. 3)

Com o objetivo de incentivar a utilização mais ampla, eficiente e eficaz dos
meios digitais por parte dos parlamentos, a Inter-Parliamentary Union (IPU) publicou,
em 2013, um guia de boas práticas parlamentares em redes sociais - Social Media
Guidelines for Parliaments30. Escrito sob coordenação de Andy Williamson, trata-se de
um manual de boas práticas para o uso de redes sociais em parlamentos, com o objetivo
de fornecer novos canais de comunicação e interação entre a instituição política e o
cidadão, assim como ajudar a difundir informações sobre a legislação, promovendo
mais recursos educacionais, mais transparência e, consequentemente, mais legitimidade
ao governo.
Mesmo fora do ambiente institucional, as redes sociais estão sendo utilizadas
como meio para pressionar instituições políticas sobre temas e questões importantes na
sociedade. Desta maneira, grupos de interesse e cidadãos individuais também estão
usando as mídias sociais para inserir-se no debate constitucional e exercer pressões
sobre o sistema de tomada de decisão política (GLUCK; BALLOU, 2014). Em suma, a
possibilidade de compartilhamento, comentário (social commenting) e edição de
conteúdos via redes sociais providencia sistema de constrangimento e fiscalização da
esfera política pela esfera civil que conta cada vez mais com meios, oportunidades e
chances de viabilizar a soberania popular.
Apesar de não ser fundamental para a presente pesquisa, vale destacar as
contribuições de projetos e iniciativas baseadas no uso de recursos digitais para
reformar ou ampliar os canais de comunicação interparlamentar, cujo objetivo central é
maximizar “interlocução, cooperação e troca de experiências entre casas legislativas no
âmbito estadual, nacional e internacional” (INÁCIO; ANASTASIA; SANTOS, 2009,
FERBER, P.; FOLTZ, F.; PUGLIESE, R, 2006). Corgozinho (2003) sustenta que a
29

“Em Gana em 2010 e 2011, o Comitê de Revisão Constitucional recebeu contribuições públicas via email, Facebook e Twitter. No Quênia, em 2010, o Comité de especialistas criou uma página no
Facebook e salas de chat para produzir debate público e obter feedback. E na Líbia em 2012, o
primeiro-ministro eleito usou o Facebook para consultar os cidadãos sobre se preferiam comitê de
elaboração da Constituição formado pelo Parlamento ou diretamente eleito pelo povo”. Tradução
autoral.
30
http://www.ipu.org/PDF/publications/SMG2013EN.pdf. Acessado em 21 de fevereiro de 2015
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construção de uma base nacional unificada de informações legislativas, a troca de
experiências e conhecimentos sobre a atividade parlamentar e a integração em rede dos
legislativos brasileiros nos três níveis da federação ajuda na recuperação do prestígio do
parlamento perante a comunidade, conferindo-lhe maior agilidade, qualidade e
assertividade em suas proposições. Cunha e colegas (CUNHA; CORRÊA; DUCLÓS,
2005), por sua vez, lembram como as tecnologias digitais podem pavimentar canais de
interação entre os poderes executivo e legislativo.
Em suma, embora as tecnologias digitais ofereçam meios substanciais para
informar aos cidadãos sobre o trabalho das instituições parlamentares, é igualmente
importante que essas instituições adotem tais recursos digitais para ouvir as demandas
da cidadania. Entende-se a abertura ao diálogo como fator fundamental para
fortalecimento da accountability, uma vez que amplia a capacidade do cidadão em
pressionar, monitorar e fiscalizar a atuação de seus representantes o que produz,
consequentemente, empoderamento da esfera civil.
É importante sinalizar ainda que a interação é diferente da participação. Esta
última demanda das instituições políticas uma predisposição não apenas ao diálogo, mas
a partilha o processo de tomada de decisão política com o cidadão. Não obstante, pode
existir uma relação diretamente ambas a medida que os parlamentos podem garantir
legitimidade via uso de plataformas digitais quando engajam verdadeiramente o público
no diálogo produtivo a ponto de promover a participação do cidadão na gestão pública
(IPU, 2012). A seguir, entraremos na dimensão participativa na qual a interação é
convertida em participação efetiva nas decisões parlamentares e elaboração das leis.
3.3.

Participação
Para além da disseminação massiva de informações e do estabelecimento de

canais de comunicação entre cidadãos e casas legislativas mais eficazes, alguns autores
têm se dedicado a avaliar como os projetos e iniciativas baseadas na web podem tornar
os

parlamentos

mais

democráticos

a partir do

provimento, incremento

e

aperfeiçoamento de oportunidades participativas (AHMED, 2008). No que se refere à
formação de leis, a participação, em geral, tem-se manifestado por meio do voto – ou na
composição do corpo de representantes ou na aprovação ou rejeição de leis já
elaboradas (GINSBURG; ELKINS; BLOUNT, 2009).
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No entanto, Deely e Nash (2014) lembram que desde o fim da Guerra Fria há uma
ampliação no interesse em promover participação cidadã nos processos de elaboração
de Constituição, uma vez que há um crescente reconhecimento do engajamento popular
como um direito fundamental e fonte de legitimidade. Assim, os autores sustentam que
nos últimos anos os processos de elaboração de Constituições e leis têm crescentemente
adotado estratégias e métodos, tanto para educar os cidadãos sobre os elementos básicos
da Constituição e seu processo de elaboração, quanto para examinar as opiniões dos
cidadãos ou oferecerem oportunidades formais para consultas com grupos que
representam diferentes interesses e diferentes direitos políticos, religiosos, profissionais,
econômicos, culturais e sociais (DEELY; NASH, 2014).
As tecnologias digitais, nesse sentido, oferecem um novo caminho para
proporcionar oportunidades participativas tanto a nível informacional quanto a nível
consultivo nos processos de elaboração das leis. Um dos pressupostos desse novo
cenário é que os cidadãos deixam de cumprir a função de cliente e agora são
considerados parceiros na administração pública (OECD, 2001), ou seja, deixam de
realizar um consumo passivo de serviços públicos e passam a gerenciar, de maneira
participativa, as questões públicas com o governo (MATTSON, 1986, VIGODA, 2002).
Essa tendência tem sido monitorada por diversos autores e instituições interessadas no
fenômeno. Vale destacar o relatório World e-Parliament Report 2012 que sugere que
Since the advent of newer generations of mobile networks, social media and
multimedia platforms, parliaments have been increasingly experimenting
with these technologies primarily for two purposes: a) to raise public
awareness and understanding of the role of parliament in the country’s
governance by informing citizens about its history, functions, processes and
actions; and, b) to increase the participation of citizens in the law-making
process by engaging them in consultations, hearings, committee work and
polls through technology tools31 (IPU, 2012, p. 22)

Para Sampaio (2014), os recursos digitais auxiliam os representantes políticos a
tornarem-se mais accountables e mais próximos ao cidadão, fomentando as habilidades
cívicas dos cidadãos, permitindo e incentivando práticas democráticas. Assim, se de um
lado, os governos devem aproveitar as redes de comunicação, interação e colaboração já
31

“Desde o advento das novas gerações de redes móveis, mídias sociais e plataformas multimídia, os
parlamentos têm experimentando cada vez mais essas tecnologias, principalmente para duas finalidades:
a) para aumentar a conscientização pública e compreensão do papel do parlamento no governo do país,
informando os cidadãos sobre sua história, funções, processos e ações; e, b) para aumentar a
participação dos cidadãos no processo de elaboração de leis por envolvê-los nas consultas, audiências,
trabalhos em comissão e pesquisas através de ferramentas tecnológicas”. Tradução nossa.
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existentes na sociedade civil com o objetivo de fruir da inventividade e energia criativa
de iniciativas bottom-up na "renovação dos processos de representação", por outro,
demanda-se cada vez mais a abertura de espaços nos quais os cidadãos possam publicar
mensagens, histórias, sentimentos, valores, opiniões e efetivamente moldar a agenda
política. No entanto, o que se observa é que a maioria das instituições parlamentares têm
adotado uma abordagem top-down no uso dos recursos digitais sem necessariamente
promover uma participação efetiva dos cidadãos (KARAMAGIOLI et al., 2008, p. 8).
É de particular interesse para essa dissertação destacar que o World e-Parliament
Report 2008 já sinalizava uma predisposição de órgãos legislativos da América Latina
ao desenvolvimento de iniciativas e projetos de democracia digital para favorecer a
comunicação com cidadão. O documento destaca experiências como Senado Virtual no
Chile, que busca ouvir os cidadãos sobre temas que são debatidos na Câmara Alta, e o
Website Transparência da Câmara dos Deputados do México, na qual o cidadão
mexicano pode submeter perguntas a parlamentares.
Como vimos anteriormente, há grande esperança de que os recursos e ferramentas
digitais sejam adotados com o objetivo de ampliar a participação dos cidadãos nos
assuntos públicos em diversos níveis – do sistemas para recebimento de demandas e
opiniões da sociedade civil a plataformas que facilitem a intervenção direta na tomada
de decisão (WEBER et al, 2003; STANLEY & WEARE, 2004). Estudos têm elencado
as principais ferramentas utilizadas para fins participativos em instituições
parlamentares. Edna Miola e Jamil Marques (2007), por exemplo, realizam um estudo
sobre ferramentas de participação oferecidos pelo poder legislativo através de
ferramentas online em seus respectivos websites. O trabalho examina a Câmara dos
Deputados e cinco Assembleias dos maiores Estados de cada região em termos
populacionais (Bahia, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo). Desse modo, os
autores pretendem analisar as diferentes oportunidades participativas oferecidas ao
cidadão por meio destes websites, tomando como ponto de referência para a avaliação a
perspectiva deliberacionista de democracia. Dentre ferramentas de participação
deliberativos e não deliberativos, os autores listam fóruns online, salas de bate-papo,
sistemas de sondagem de opinião como enquetes, sistemas de petições online, “seção de
cartas”, formulários eletrônicos para solicitação de informações ou envio de sugestões,
críticas e reclamações. O estudo conclui que
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o que se pode notar em vários sites de instituições políticas centrais na
conformação de sociedades democráticas é uma mera presença na rede, com
uma iniciativa dedicada, basicamente, a prover informações em formato
unidirecional e sem se preocupar em absorver as contribuições e disposições
dos cidadãos. O diagnóstico desse trabalho dá conta de que as ferramentas
digitais são subaproveitadas no que se refere ao aperfeiçoamento da
participação da esfera civil na produção da decisão política. (MARQUES e
MIOLA, 2010, p. 19)

Por sua vez, Pereira e colegas (2009) buscam verificar o uso das tecnologias
digitais em órgãos do poder legislativo para o cumprimento de três dimensões
específicas, a saber: promoção de publicidade, accountability e participação. Assim, os
autores elaboraram uma planilha com esses elementos desejáveis para cada uma das
dimensões. No eixo da participação, de especial interesse para o presente trabalho, os
autores pretendiam examinar se havia nos 11 portais estudados ferramentas que
contribuíram para a interação dos cidadãos no acompanhamento e expressão de opinião
sobre questões discutidas nas Câmaras e Senados da América Latina. No quadro
estudado pelos autores, a participação foi o item que apresentou menor desenvoltura
quando comparado aos itens publicidade e accountability, o que demonstra ainda pouca
dedicação dos parlamentos no desenvolvimento de iniciativas e projetos de participação
por meio das tecnologias digitais.
É preciso abrir parêntese para agenda ainda pouco frequentada por estudos sobre
democracia digital e, mais especificamente, parlamentos digitais Trata-se do
desenvolvimento de projetos e iniciativas de elaboração de leis baseadas em plataformas
de construção colaborativa de conteúdo (LIPS, RAPSON 2010; NAM 2012, 2010;
BRUNS 2009; BUROV ET AL. 2012). Trata-se de uma perspectiva que demanda a
construção de modelos de governança baseados em princípios como (a) a natureza
colaborativa dos esforços modernos para atender às necessidades humanas, (b) o uso
generalizado de ferramentas que envolvem redes complexas de agentes públicos e
privados e (c) necessidade de um estilo diferente da gestão pública, e um tipo diferente
de setor público, enfatizando a colaboração e capacitação entre os governos e os
cidadãos, em vez de hierarquia e controle32 (KAMAL, 2009; PRPIĆ; SHUKLA;
SINGH, 2014).

32

Essa perspectiva colaborativa torna-se comum na primeira década do século XXI quando emergem
conceitos que relacionam estudos de cibercultura, amparados por novo cenário tecnológico e a relação
entre o cidadão e instituições econômicas e sociais. “Commons-based peer-production” (BENKLER
2006), “P2P Production” (BAUWENS 2005) e “Produser” (BRUNS 2009) são alguns conceitos
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Tais tendências e conceitos vêm sendo pouco explorados academicamente, ao
passo que cada vez mais ganham espaço em experiências práticas de parceria entre
governos e cidadãos, ou seja, em diferentes níveis de sofisticação, governos nacionais e
locais cada vez mais têm adotado ferramentas que viabilizem o crowdsourcing como
parte de suas práticas de governo aberto (FARIA, 2013). Burov, Patarakin e Yarmakhov
(2011) foram convocados pelo ministério de educação russo para desenvolver uma
plataforma crowdsourcing para avaliação e edição cidadã do projeto de lei da nova
norma educacional do país. No âmbito local, Aitamurto e Landemore (2015) lembram
que muitas agências norte-americanas têm adotado informações e opiniões dos cidadãos
na condução de suas reformas reguladoras internas.
Com o objetivo de elaborar um enquadramento analítico para tais processos
colaborativos quando aplicados ao processo de policymaking, Tanja Aitamurto e Helene
Landemore (2015) propõem cinco princípios normativos que devem nortear a adesão de
recursos de crowdsourcing33 em projetos e iniciativas para o uso de ferramentas digitais
no processo de elaboração de leis, são: os princípios de inclusividade, accountability,
transparência,

modularidade e síntese. Se por um lado projetos que adotam o

crowdsourcing dispõem de inovador meio para buscar informações, conhecimento e
talento anteriormente dispersos em uma multidão, por outro, configuram-se como uma
ferramenta argumentativa que auxilia a deliberação online em larga escala
(AITAMURTO; LANDEMORE, 2015, p. 3).
O debate acerca do conceito de colaboração que despontam com o
desenvolvimento dessas plataformas colaborativas encontra-se com a discussão sobre os
diferentes meios, plataformas, projetos e iniciativas digitais para produzir participação
dos cidadãos em processos e procedimentos parlamentares. Diversos autores têm

acionados para tratar sobre os reflexos da coprodução colaborativa de conteúdos no cenário econômicos
e na produção de bens e seus desdobramentos no cenário político. Nesse sentido, Torres (2007), por
exemplo, trabalha com o conceito de “citizen sourcing” e como os cidadãos podem colaborativamente
oferecer soluções para demandas das instituições políticas. Já McGuire (2006) utiliza o termo
“collaborative government” e “Wiki government” é um termo comum aos textos de Nam (2010) e
Noveck (2008). Prpić et all. (2014), ao elaborar a noção de “crowd capital”, afirmam que o uso de
viabilizar a inserção dos cidadãos no contexto da governação sinaliza uma mudança importante na
função, no desempenho e no alcance da governança política.
33

A autora parte da definição de crowdsourcing que entende o conceito como “uma chamada aberta para
qualquer um participar de uma tarefa online por meio do compartilhamento de informações,
conhecimentos e talento” (Brabham, 2008, 2013; Estelles-Arolas & González-Ladrón-de-Guevara,
2012; Howe, 2008).
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destacado quais e como as ferramentas digitais têm sido inseridos nas esferas
governamentais para pavimentar caminhos para a participação. Nesse contexto,
trabalhos como o de Cristiano Ferri Faria (2012) destacam algumas das ferramentas
digitais utilizadas por instituições políticas com o objetivo de oferecer meios para
participação no contexto das instituições políticas. É o que o autor chama de edemocracia institucional. Tratam-se, expressamente, de
inúmeras experiências, tais como a e-votação, a utilização de meios
eletrônicos no processo eleitoral e em processos decisórios formais; a epetição, a apresentação de pedidos e sugestões pelos cidadãos aos órgãos
públicos; a e-consulta pública, o recebimento de sugestões e informações da
sociedade em agências públicas referentes a determinados assuntos públicos;
e o orçamento público digital, por meio do qual cidadãos podem manifestar
suas preferências na alocação de recursos públicos (FARIA, 2012, p. 108)

Diversos autores têm buscado desenvolver classificações para os recursos
digitais

utilizados

para

promover

participação

(LOUKIS;

XENAKIS;

CHARALABIDIS, 2010; ROWE; FREWER, 2005; SÆBØ; FLAK; SEIN, 2011;
SUSHA; GRÖNLUND, 2012; TAMBOURIS, 2007). Como ilustração, vale destacar
classificação de iniciativas de e-participação proposta por Ergazakis, Metaxiotis e
Tsitsanis (2011). No artigo em questão, os autores buscam apresentar o estado da arte
do campo de estudos em participação política na internet estabelecendo três dimensões
específicas. A saber, é preciso diferenciar:
a) Ferramentas para e-participação: salas de bate-papo, blogs, fóruns online,
petições eletrônicas, painéis eletrônicos, e-voting, enquetes, comunidades
online, ferramenta de tomada de decisões, ferramenta de transmissões online
e ferramentas de e-consultation.
b) Tecnologias: trata-se de sistemas que dão suporte a iniciativas de eparticipação, por exemplo, sistemas de geolocalização, podcasts, survey
online, ferramentas de visualização de argumentos, listas de e-mail, wikis,
sistemas de busca, newletters, alertas, FAQs, dentre outras.
c) Áreas e formas da e-participação: seriam as categorias de utilização das
ferramentas de participação em termos de consulta pública, deliberação,
polling, votações eletrônicas, campanhas online, peticionamento eletrônico
(e-petition), tomada de decisão (e-decision making), entrega de serviços,
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planejamento espacial, provimento de informações, mediação e construção
de comunidades (ERGAZAKIS; METAXIOTIS; TSITSANIS, 2011)
No que se refere ao desenvolvimento dessas iniciativas no âmbito dos governos,
deve-se salientar que os níveis de sofisticação desses ferramentas dependem tanto do
estágio de desenvolvimento tecnológico quanto do contexto de disputas políticas e da
infraestrutura tecnológica das instituições governamentais. Cardoso e colegas (2003),
por exemplo, identificaram, a partir de entrevistas aplicadas aos representantes do
parlamento português sobre o uso das tecnologias digitais para aproximar-se do
cidadão, que a principal crítica dos deputados a fóruns online reside em que a maioria
das discussões travadas nesses ambientes é dominada por indivíduos ou grupos com
agendas próprias.
Devido às suas características inerentes, as tecnologias de informação e
comunicação podem permitir um acesso à informação que se configura
como mais imediato, simultâneo e direto, modificando assim as condições de
exercício do poder político (...) Porém, esta ênfase na componente
informativa não é acompanhada por uma utilização efetiva e intensiva das
TIC enquanto meios de comunicação. Estas tecnologias são utilizadas tanto
para comunicação interna como externa; porém, a comunicação externa com
constituintes apresenta um valor mais baixo, o que poderá levantar a
hipótese de que os deputados inquiridos privilegiam a comunicação com
outros agentes políticos e não tanto com os eleitores/cidadãos (p. 124).

Os autores enfatizam que elementos específicos como diferença de idade e
objetivos dos representantes podem influenciar na adoção das TICs como meios de
comunicação com os outros parlamentares, ou mesmo com o cidadão. Além disso, a
necessidade do contato direto com diversos atores revela que o "fator humano" pode ser
mais um importante elemento para os baixos índices de utilização das tecnologias
digitais para a comunicação dos parlamentares com os cidadãos. Para os autores
mencionados anteriormente, ao preterir o potencial de desenvolvimento de iniciativas
baseadas em tecnologias digitais para fins participativos, instituições políticas partilham
esforços políticos para implementar as ferramentas digitais no aparelho estatal com base
na lógica de prestação de serviços, subvalorizando as dimensões que viabilizam o
envolvimento direto dos cidadãos no processo de tomada de decisão política
(CARDOSO; CUNHA; NASCIMENTO, 2003, p. 135).
Em suma, com o apresentado anteriormente, nota-se que o desenvolvimento de
projetos e iniciativas de democracia digital em órgãos legislativos é perpassado por
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diversas perspectivas às quais devem considerar tanto as atribuições legislativas (erepresentação, e-fiscalização e e-legislação) quanto os objetivos específicos de cada
projeto (provimento de informações, abertura de canal de comunicação e interação com
o cidadão e maximização da participação). A intenção das sessões que compõem o
capítulo final da revisão de literatura foi enfatizar como a escolha por tais objetivos
podem sinalizar para compreensão mais precisa sobre qual o papel atribuído às
tecnologias digitais em instituições políticas do poder legislativo.
Assim posto, a presente dissertação busca evidenciar como órgãos legislativos
nacionais da América Latina desenvolvem projetos e iniciativas de democracia digital
com o objetivo de oferecer ao cidadão insumos informativos, canais de comunicação
direta com seus representantes e instrumentos para influenciar no processo de
elaboração das leis. O intuito é mapear os diferentes recursos digitais oferecidos para
cada objetivo e em cada órgão legislativos que compõe o corpus da análise
empreendida. É de particular interesse para a presente dissertação examinar as formas e
recursos adotados por iniciativas digitais de participação buscando aferir como o
desenho da participação online pode contribuir para avaliar a efetividade da ferramenta
na produção de decisões políticas mais democráticas.
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CAPÍTULO 4 – PARÂMETROS METODOLÓGICOS

A revisão de literatura empreendida nos capítulos anteriores buscam revisitar o
conceito de parlamentos digitais e sua relação com conceitos correlatos como
democracia digital, governança eletrônica e participação eletrônica. Além de uma
perspectiva teórica, a revisão de literatura recorreu a evidências empíricas publicadas
relatórios prospectivos sobre a natureza da apropriação de tecnologias digitais em
parlamentos. Por sua vez, o capitulo em tela tem como objetivo voltar-se
especificamente para a pesquisa empírica nessa dissertação.
Assim, tem-se como objetivo aqui apresentar as motivações para definição do
corpo empírico a ser analisado, buscando estabelecer ainda os parâmetros analíticos e
evidenciar e discutir as escolhas metodológicas que nortearam a pesquisa empírica que
se segue. Portanto, o texto por vir segue a seguinte estrutura: primeiro define-se os
órgãos legislativos nacionais da América Latina como unidade de análise e corpus dessa
dissertação; em seguida, serão evidenciados os procedimentos da pesquisa e ferramentas
metodológicas utilizadas com suas devidas justificativas. Por fim, evidenciam-se
critérios qualitativos utilizados na análise especifica de iniciativas de participação de
destaque.
4.1.

Sobre a seleção da amostra e construção do objeto de pesquisa
O primeiro ponto fundamental para discussão é a escolha da unidade de análise.

Como dito anteriormente nessa dissertação, muitos estudos sobre a inserção das
tecnologias digitais em parlamentos adotam como unidade de análise os próprios
representantes e a forma como estes atores utilizam as tecnologias digitais na condução
de suas atividades legislativas (HOFF et al., 2004; NORTON, 2007; RODRIGUES;
BERNARDES; BARROS, 2015; SMITH; WEBSTER, 2008; VICENTE-MERINO,
2007). No entanto, o trabalho em tela intenta contribuir à corrente teórica cujo objetivo
é analisar como projetos e iniciativas utilizam recursos digitais para auxiliar,
suplementar e melhorar as atividades e processos empreendidos em órgãos legislativos
(BRAGA, 2007b; BRASSARD, 2006; CARDOSO; CUNHA; NASCIMENTO, 2003;
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COLEMAN; GIBSON; WARD, 2000; FOUNTAIN, 2001; GRIFFITH, 2010, 2007;
LESTON-BANDEIRA, 2007a, 2009; ZITTEL, 2004).
Segundo Philip Norton (2007), os sites das instituições parlamentares tendem a
aproveitar melhor as inovações das tecnologias digitais do que os sites individuais dos
representantes. No contexto institucional, muitos parlamentos começam a dispor de
corpo de servidores dedicados exclusivamente a lidar com as tecnologias digitais, o que
consequentemente, reforça a utilização da internet e seus recursos para provimento
eficiente de informações interna e externamente, para oferta canais de comunicação com
os cidadãos via ferramentas digitais e para adoção de ferramentas de participação cidadã
nos processos legislativos.
Além disso, é importante lembrar, como Jane Griffith (2010), que cada
parlamento é único, ou seja, “a implementação das tecnologias digitais devem refletir as
circunstâncias específicas e responsabilidades legais em cada país”. Além disso, a
autora lembra que cada parlamento estabelece suas próprias prioridades com base na sua
agenda política e social particular (GRIFFITH, 2010, p. 9). Assim, elaborar parâmetros
analíticos para avaliar a inserção das tecnologias digitais em instituições parlamentares
através da comparação pode induzir à não consideração de “elementos externos” que
influenciam no uso político das tecnologias digitais, tais como contextos políticos e
culturais gerais, infraestrutura administrativa da instituição, estágio de desenvolvimento
tecnológico da nação, entre outros. Ainda sobre esse tema, Zittel (2001) lembra da
importância da estrutura institucional como variável relevante para o estudo sobre o
desenvolvimento de iniciativas de democracia digital. Para o autor
Institutional context matters and each parliament will rather react to
technological change in line with the larger institutional structure it is
situated in. Regarding the development of more participatory schemes of
representation via new digital media, the type of government seems to be
one crucial institutional variable which matters to electronic democracy34
(ZITTEL, 2001, p. 20–21)

A escolha por um estudo comparativo entre órgãos legislativos nacionais da
América Latina têm como objetivo ir além da avaliação estrita da plataforma em si e
contemplar contextos políticos e institucionais semelhantes. Diversos autores já têm
34

“Contexto institucional importa e cada parlamento vai sim reagir a mudanças tecnológicas em linha
com a estrutura institucional maior em que ele está situado. Quanto ao desenvolvimento de esquemas
mais participativos de representação por meio das novas mídias digitais, o tipo de governo parece ser
uma variável institucional fundamental que assuntos a democracia eletrônica”. Tradução autoral
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desenvolvido pesquisas sobre o corpus a exemplo de Andrea Perna (2010), que realizou
pesquisa sobre práticas de participação digital em órgãos legislativos da América Latina
com o enfoque na gestão de informação das iniciativas. Já Maria Frick (2005) se propõe
a analisar as formas como as tecnologias digitais são utilizadas pelos representantes
parlamentares latino-americanos. A autora busca delinear modalidades regionais de
utilização dos dispositivos digitais para fortalecimento das instituições democráticas.
Nessa mesma seara de estudos, vale destacar trabalho de Pereira e colegas (2009), cujo
objetivo é traçar um panorama comparativo entre os poderes legislativos nacionais de
seis países da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, México e Venezuela)
para avaliar como os recursos e dispositivos digitais promovem publicidade,
accountability e participação civil.
Como os trabalhos mencionados, o presente estudo também se dedica à análise
do uso das tecnologias digitais em sites de órgãos legislativos nacionais da América
Latina para fins participativos. O diferencial do trabalho aqui empreendido está no
amplo corpus de análise, que comtempla todos os portais legislativos nacionais, e na
análise multidimensional do uso das tecnologias digitais para promoção de
transparência, maximização de accountability e abertura de canais de participação.
A escolha em comparar tais países busca levar em consideração as semelhanças
que aproximam as nações – essas podem ser de natureza política como o sistema
presidencialista, de natureza linguística e até certa proximidade em relação ao processo
histórico de democratização – quanto as diferenças em características econômicas e
conjunturas governamentais (ver também DOMINGUES, 2009). Leston-Bandeira e
colegas (2008) sinalizam para a necessidade e relevância de estudos comparativos, tanto
para mensurar as evoluções temporais quanto para promover maior compreensão da
relação entre os contextos e impactos políticos observados.
É importante destacar a participação de países da América Latina em redes,
iniciativas, grupos ou projetos internacionais que buscam avaliar, pressionar, oferecer
suporte e aprimorar o uso das tecnologias digitais em atividades parlamentares internas
e externas. No âmbito da América Latina, a Rede Latinoamericana Para a Transparência
Legislativa35 cumpre um papel relevante como ferramenta de “vinculação, comunicação
e colaboração entre organizações da sociedade civil, que promovem ativamente a
35

http://www.transparencialegislativa.org/
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transparência, o acesso, a informação e prestação de contas dos Congressos da região”.
O organismo é composto por 19 entes localizados em 10 países da América Latina e
tem como objetivo: a) criar instrumentos para medir e documentar o progresso na
transparência legislativa dos Estados membros da organização; b) fornecer
recomendações para melhorar os padrões de transparência; c) dar visibilidade a
iniciativas nacionais; d) promover aprendizagem mútua e partilha de conhecimento
entre as organizações que trabalham com as instituições parlamentares. Com objetivo
parecido, existe a ParlAmericas36, uma rede de legislaturas nacionais a qual é integrada
pelos estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA).
Outro órgão que exerce pressão sobre governos demandando boas práticas de
governança é a Open Government Partnership (OGP), um tratado internacional que tem
como objetivo pressionar os países-membros a assumirem compromisso para promoção
de mais transparência e abertura no governo. Os países interessados em fazer parte do
acordo apresentam um plano de ações OGP, delineando planos e estratégias tornarem-se
mais responsáveis e sensíveis aos cidadãos. Apesar de o acordo ter como foco principal
os poderes executivos e sua abertura, não é raro o envolvimento de parlamentos na
iniciativa. Segundo Dan Swislow (2012), vários dos planos de ação apresentados pelos
países-membros contêm disposições que exigem a participação em processos
parlamentares. Além disso, alguns países incluíram representantes parlamentares
formalmente no processo de implementação nacional da iniciativa.
Granted, not all parliaments have the capacity or level of interest to become
deeply engaged in monitoring OGP commitments. Some parliaments are
also more focused on opening their own legislative data or lack sufficient
exposure to open data and open government ideas. Yet, if the goal of OGP is
not only to improve the quality of government service delivery, but also to
improve the quality of our democracies, parliaments are a necessary part of
the conversation37 (SWISLOW, 2012)

A União Inter-Parlamentar (Inter-Parliamentary Union38) e a comunidade
OpeningParliament têm se empenhado em abordar questões sobre abertura,

36

http://www.parlamericas.org/
“É verdade que nem todos os parlamentos têm a capacidade ou nível de interesse para tornar-se
profundamente envolvido no compromissos com a OGP. Alguns parlamentos também estão mais
focados em abrir seus próprios dados legislativas ou falta de exposição suficiente para abrir os dados e
ideias de governo aberto. No entanto, se o objetivo da OGP é não só para melhorar a qualidade da
prestação de serviços do governo, mas também para melhorar a qualidade de nossas democracias, os
parlamentos são uma parte necessária da conversa”. Tradução autoral
38
http://www.ipu.org/english/home.htm
37
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transparência e o uso político de tecnologias digitais exclusivamente em instituições
parlamentares. A IPU é a organização internacional de parlamentos estabelecida em
1889, conta com 166 países-membros e tem como objetivo central promover o diálogo,
a troca de informações e a construção de estratégias colaborativas entre instituições do
poder legislativo de todo o mundo para o aprimoramento da democracia representativa.
Outra importante iniciativa refere-se à Declaração para Abertura e Transparência
Parlamentar39, um acordo proposto pelas Organizações de Observação dos Parlamentos
(OOP), endereçado aos parlamentos nacionais e aos organismos legislativos locais,
regionais e transnacionais, no sentido de demandar a abertura das instituições e a
participação cidadã no trabalho parlamentar.
Em suma, a escolha da amostra, portanto, baseou-se em critérios que partem do
entendimento de que países da América Latina compartilham semelhantes contextos
políticos e estágios de desenvolvimento tecnológico.

Como mencionado, diversos

autores definem a região como objeto de pesquisa acerca do desenvolvimento de
iniciativas e projetos de democracia digital em órgãos legislativos. Não obstante, a
presente dissertação parte do entendimento do objeto de pesquisa - os órgãos
legislativos nacionais da América Latina – enquanto instituições políticas, ou seja, a
unidade de análise centra em organismos complexos multidimensionais e os métodos
construídos buscam consonância a essa configuração.
4.2.

Procedimentos metodológicos

4.2.1. Pesquisa quantitativa
No primeiro momento da pesquisa empírica, o universo da análise em tela
consiste em todos os sites de órgãos legislativos nacionais da América Latina. No total,
são 27 sites entre câmaras altas e baixas e parlamentos unicamerais de 18 nações. É
importante ressalvar que Cuba, Suriname, Aruba e Guiana foram excluídos da amostra.
No caso das Guianas e Aruba, a exclusão justifica-se pois os países ou figuram como
colônias ou pertencem a outras comunidades como a britânica, no caso da Guiana
Inglesa. No caso de Cuba, em especial, o parlamento não possui um site em operação.
39

OpeningParliament.org e a Declaração são frutos de uma conferência que reuniu, em 2012,
organizações de observação de parlamentos em 38 países com o objetivo de facilitar a discussão de
estratégias internacionais para a abertura das instituições. O objetivo das iniciativas é melhorar o acesso
à informação parlamentar através da partilha de boas práticas. O documento está disponível em
http://openingparliament.s3.amazonaws.com/docs/declaration/1.0/portuguese.pdf
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Já o site da Assembleia Nacional do Suriname foi excluída da amostra por questões
linguísticas. A língua oficial no Suriname é o alemão e o site não possui versão em
português, espanhol ou inglês.
O alcance da amostra inclui tanto o domínio principal dos portais quanto sites
relacionados e iniciativas com domínios próprios. É relevante destacar o crescente
desenvolvimento de iniciativas de democracia digital para tecnologias móveis. Alguns
órgãos legislativos analisados já desenvolvem aplicativos para fins políticos, um
exemplo é a versão mobile da plataforma e-Democracia da Câmara dos Deputados e o
aplicativo de notícias produzidas pelo Senado Federal. No entanto, a escolha pela
análise de portais deu-se pelo predomínio das iniciativas desenvolvidas em formato de
portais e sites.
A extração, organização e tratamento da lista com os órgãos legislativos que
compõe o corpus da presente dissertação foram utilizadas informações disponíveis no
sistema de dados PARLINE40 do Inter-Parliamentary Union (ITU). A plataforma
organiza automaticamente tabela com diversas informações sobre os parlamentos
membros da associação, tais como processo eleitoral, proporção de representantes do
sexo feminino, número de membros, números para contato, dentre outras informações.
Em seguida, a partir da revisão de literatura da área (BRAGA, 2007a; PEREIRA et al.,
2009; PERNA, 2010), foram listados os recursos digitais associados à (i) maximização
da transparência ou provimento de informações, (ii) fortalecimento da prestação de
conta dos representantes, e (iii) oferta de canais de participação cidadã no processo de
elaboração das leis.
Dessa lista foram elaboradas planilhas para guiar a navegação nos sites dos
órgãos legislativos estudados e a aferição de cada ferramenta em sua devida categoria
(VER ANEXO A, B e C). Um dos trabalhos que norteou a construção das planilhas de
análise foi artigo em que Pereira e colegas (2009) buscam averiguar o uso das
tecnologias digitais para publicidade, accountability e participação em alguns países de
América Latina. Além disso, relatórios internacionais como as edições 2008, 2010 e
2012 do World e-Parliament Reports foram essenciais para contextualizar e atualizar o
estado de desenvolvimento mundial de iniciativas de democracia digital em
parlamentos.
40

http://www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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TABELA 2 - RELAÇÃO DOS SITES ESTUDADOS
País

Instituição
Câmara Baixa
Argentina
Câmara Alta
Câmara Baixa
Bolívia
Câmara Alta
Câmara Baixa
Brasil
Câmara Alta
Câmara Baixa
Chile
Câmara Alta
Câmara Baixa
Colômbia
Câmara Alta
Assembleia
Costa Rica
Legislativa
Câmara Baixa
República
Dominicana
Câmara Alta
Assembleia Nacional
Equador
Assembleia
El Salvador
Legislativa
Guatemala Congresso Nacional
Congresso Nacional
Honduras
Câmara Baixa
México
Câmara Alta
Nicarágua Assembleia Nacional
Assembleia Nacional
Panamá
Câmara Baixa
Paraguai
Câmara Alta
Congresso Nacional
Peru
Câmara Baixa
Uruguai
Câmara Alta
Venezuela Assembleia Nacional

URL
http://www.diputados.gov.ar/
http://www.senado.gov.ar
http://www.diputados.bo/
http://www.senado.bo/
http://www.camara.gov.br
http://www.senado.gov.br
http://www.camara.cl/
http://www.senado.cl
http://www.camara.gov.co/
http://www.senado.gov.co
http://www.asamblea.go.cr/
http://www.camaradediputados.gob.do/
http://www.senado.gob.do/
http://www.asambleanacional.gob.ec/
http://www.asamblea.gob.sv/
http://www.congreso.gob.gt
http://www.congresonacional.hn/
http://www.diputados.gob.mx/
http://www.senado.gob.mx
http://www.asamblea.gob.ni
http://www.asamblea.gob.pa/
http://www.diputados.gov.py/
http://www.senado.gov.py/
http://www.congreso.gob.pe
http://www.diputados.gub.uy/
http://www.parlamento.gub.uy
http://www.asambleanacional.gob.ve/

COD
ARc
ARs
BLc
BLs
BRc
BRs
CHc
CHs
COc
COs
CRa
RDc
RDs
ECa
ESa
GUa
HDa
MXc
MXs
NCa
PNa
PGc
PGs
PEa
URc
URs
VNa

Fonte: União Inter-Parlamentar (Inter-Parliamentary Union)

Especificamente na “ferramentas para provimento de informação”, buscou-se
contemplar na planilha de análise ferramentas de produção de informações listadas por
Sérgio Braga (2007) para avaliar o grau de informatização de portais legislativos (VER
ANEXO A). Nesse item, averiguou-se a ocorrência de informações caras ao processo
participativo, acerca das constituições nacionais, regimento interno, manuais de
funcionamento das casas legislativas, ata das reuniões, dentre outros. Além disso,
constatou-se ainda recursos digitais que auxiliam o provimento de informações, tais
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como sistemas de acompanhamento de produção legislativa, repertório de dados
abertos, sistema interno de busca por palavras-chaves.
Na categoria acerca de ferramentas para maximização de accountability, foram
considerados elementos que auxiliam a prestação de contas dos representantes
individualmente, ou seja, trata-se do uso de recursos digitais em projetos de democracia
digital cujo objetivo é assegurar accountability (VER ANEXO B). Portanto, verificouse, nos sites de órgãos legislativos nacionais da América Latina, o uso de recursos
digitais em iniciativa que permite ao cidadão pressionar, monitorar, manter contato e
acompanhar o trabalho dos deputados e senadores. Constam na planilha relativa à
accountability, aferir a existência de links diretos para as redes sociais dos
representantes, agenda específica dos representantes, o uso de recursos multimídia para
a prestação de contas, o registro nominal das votações em plenária, dentre outros
elementos.
Para a categoria participação, observou-se o uso de recursos digitais em
iniciativas e projetos de democracia digital baseando-se em duas naturezas: dialógica e
não dialógica. A primeira refere-se aos meios que evidenciam algum tipo de troca
argumentativa entre cidadãos e instituições políticas (e.g. fóruns, blogs, comunidades
online, audiências públicas interativas, dentre outras). A segunda natureza refere-se ao
uso de mecanismos participativos não interativos, que possuem um caráter individual ou
ainda ferramentas que oferecem algum tipo de aporte ao processo participativo (e.g.
envio de sugestões e reclamações, solicitar informações, meios para contato direto com
representantes, etc).
4.2.2. Pesquisa qualitativa
A segunda fase da dissertação em tela estuda-se casos específicos de iniciativas
e projetos de participação online destacados durante a análise empreendida na primeira
fase. O quadro referencial da análise em questão inclui o uso de recursos digitais para
fins participativos e características que, segundo a perspectiva teórica, potencializam a
eficiência da iniciativa em promover participação. A saber, serão elencados e analisados
sistemas de acompanhamento de participação, publicação de relatórios sobre a
participação, produção e circulação de manuais de participação, sistema de denúncia e
sugestão, dentre outros elementos.
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Vale reforçar que, assim como ferramentas de provimento de informação e
accountability político, ferramentas individuais de participação, como sistemas de
ouvidoria digital ou para envio de mensagem privada para representantes, são
importantes meios para a produção de lobby cidadão dentro das instituições políticas. A
presente dissertação atribui especial atenção a ferramentas de participação dialógica.
Com dados coletados e evidenciados na primeira fase, espera-se obter dados
acerca do cenário de desenvolvimento da democracia digital nos parlamentos latino
americano. A contextualização, apoiada pela leitura dos dados obtidos, busca cumprir
duas funções relevantes para o campo e, especificamente, para a dissertação em tela. A
primeira é contribuir para ampliação dos estudos relacionados a parlamentos digitais,
uma vez que parte da produção concentra-se na análise de um objetivo para o uso das
tecnologias digitais dentro dos parlamentos (BRAGA, 2007b; PERNA, 2010) ou
trabalha com amostra reduzida dos países analisados (PEREIRA et al., 2009). A
segunda justificativa para pesquisa quantitativa é oferecer ao leitor do trabalho meios
para ponderações sobre a natureza do uso das tecnologias digitais em destaque na
segunda fase da pesquisa. Ou seja, para entender o lugar das ferramentas de participação
em sites estudados é prudente antes entender os objetivos e prioridades que norteiam a
adoção dos recursos digitais nos órgãos legislativos. Baseado na pesquisa quantitativa, o
leitor dispõe, por tanto, leitura sobre qual o grau de adoção de ferramentas para
provimento de informação, fortalecimento da prestação de contas ou oferta de canais de
participação. A seguir, serão detalhados critérios e elaborado, fundamentado nessa
literatura, o quadro de análise a ser utilizado na presente pesquisa.
4.3.

Critérios e ferramentas da análise qualitativa
Diversos autores têm elaborado índices e ferramentas para avaliar o uso das

tecnologias digitais em instituições políticas. Treschsel, Kies, Méndez e Schmitter
(2004), por exemplo, desenvolveram índice para verificar o estado da e-democracia em
parlamentos europeus baseando-se em 76 variáveis divididas em quatro dimensões:
provimento de informações, interatividade bilateral, interatividade multilateral e
usabilidade com o usuário. Para os autores, do ponto de vista teórico de democracia
digital, ferramentas para a interação multilateral potencialmente os que mais reforçam
aspectos deliberativos da participação cidadão. Portanto, um dos critérios de atribuição
de pesos às variáveis consideradas por essa pesquisa trata-se do teor de deliberação
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apresentado pelas ferramentas. Marques e Miola (2010) seguem o mesmo caminho ao
sugerir que
O emprego mais ou menos tímido de oportunidades de participação
mediante o acesso a estes websites pode ser medido pela quantidade e pela
qualidade de ferramentas de intervenção civil oferecidas. Para definir que
tipo de recurso pode ser considerado apto a preencher os requisitos de uma
participação democrática efetiva, procurou-se fundamentar a avaliação e a
idealização de ferramentas digitais a partir dos princípios estabelecidos pelo
modelo deliberativo (MARQUES E MIOLA, 2007, p. 18).

Tomando o caráter deliberativo como critério de avaliação das ferramentas de
participação e tratando especificamente de processos participativos na elaboração de
Constituições, Sean Deely e Tarik Nash (2014) esquematizam requisitos básicos para
tornar os cidadãos habilitados a entender e participar do processo legislativo. Assim, os
autores sugerem uma combinação de elementos que, considerados em conjunto, podem
constituir uma formula básica para tornar significativa a participação na elaboração de
leis. Para a metodologia da presente dissertação, é importante destacar que os autores
consideram como elementos fundamentais para iniciativas de participação a publicação
de materiais informativos sobre o processo, o uso de recursos educativos sobre temas de
interesse do cidadão e sobre uma série de conceitos e procedimentos políticos.
Outro critério adotado para avaliar o processo de participação é o grau de
publicidade da ferramenta, ou seja, o quanto as instituições políticas concentram
esforços em campanhas de publicidade, divulgação e circulação da ferramenta no debate
público. Assim, a localização do link para a iniciativa na página inicial, assim como
notícias sobre o lançamento da ferramenta em página do site do órgão legislativo e uso
das redes sociais para publicar sobre a iniciativa são exemplo de elementos que podem
indicar quanto de publicidade tem sido investido nas ferramentas digitais para a
participação.
A visibilidade em relação à participação de outros cidadãos têm sido
considerado ferramenta comum para avaliar teor da participação empreendida por
iniciativas baseadas no uso político das tecnologias digitais. Segundo autores como
Inácio, Anastasia e Santos (2009), a transparência no caminho percorrido pelas
submissões, comentários, opiniões, posts, mensagens, em suma, dos inputs dos cidadãos
no decorrer do processo de participação evita duplicidade e desnecessária sobrecarga de
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opiniões já inseridas no processo e, consequentemente, torna o processo participativo
mais transparente maximizando a sensação de eficácia da participação dos cidadãos.
Se por um lado tornar visíveis as opiniões, comentários e submissões cidadãs ao
processo participativo é fundamental, por outro, evidenciar os resultados das
participações potencializa o senso de eficácia nos cidadãos. Assim, avaliar os graus de
acompanhamento dos resultados da iniciativas de participação – por meio da publicação
de relatórios, pareceres, encaminhamentos e respostas dos representantes, dentre outros
documentos – contribui positivamente para a efetividade do processo participativo na
plataforma. Para Cristiano Ferri Farias (2012)
Se é relevante observar a forma em que a participação ocorre, resta saber
também o que se faz com o conteúdo resultante. A gestão da participação
(...) compreende a administração dos processos internos das organizações
legislativas que podem colaborar para que as contribuições dos cidadãos
alcancem os parlamentares (FARIAS, 2012, p. 152)

Levando em consideração os elementos acima apresentados pela revisão de
literatura na área, a presente dissertação estabelece quadro analítico composto por
categorias de análise e os elementos fundamentais para aferir pesos às iniciativas de
participação (TABELA 3).
Para a composição destes critérios qualitativos foram consideradas a perspectiva
teórica e relatórios sobre a disposição de recursos digitais para promover a participação
online (EUROPEAN COMMISSION, 2008; GRÖNLUND, 2003; MACINTOSH;
WHYTE, 2008; PEREIRA et al., 2009; SÆBØ; FLAK; SEIN, 2011; SCHLOSBERG;
ZAVESTOSKI; SHULMAN, 2007). Estes critérios serão adotados na segunda parte da
pesquisa empírica que concerne na ênfase em iniciativas de participação. Cada iniciativa
de participação online de destaque será tratada individualmente, a fim de aferir
qualitativamente, segundo critérios estabelecidos no quadro acima. A seleção das
iniciativas de participação analisadas baseou-se no nível de interação e na diversidade
de formas de participação oferecidas pelas ferramentas. A saber, a presente dissertação
analisa as seguintes iniciativas: SilPy (Congresso do Paraguai), Parlamento Virtual
Peruano (Congresso Nacional do Peru), e-Cidadania (Senado Federal do Brasil) e eDemocracia (Câmara dos Deputados do Brasil).
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TABELA 3 – ASPECTOS DESTACADOS NA AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS
FERRAMENTAS PARTICIPATIVAS
Categoria

Operalizadores
Informações sobre o processo legislativo
Informações sobre objetivos da ferramenta
Suporte informacional Orientações acerca do processo participativo
Informações sobre o tema do processo participativo e
documentos relacionados
Publicação de resultados e encaminhamento do processo
participativo
Acompanhamento e Avaliação do desempenho da plataforma e mecanismos para
produção de respostas receber sugestões sobre o projeto
ao cidadão
Acesso livre a cervo de chats ou fóruns realizados
Sistema de acompanhamento da participação ou temas de
interesse
Links e banners para a plataforma na página inicial do portal da
instituição
Produção de
Material de divulgação e links para a plataforma em notícias
visibilidade
publicadas no portal do órgãos legislativo
Uso de perfis nas redes sociais para tornar conhecida a
iniciativa

É importante destacar ainda que a escolha por tais iniciativas buscou-se
contemplar diferentes contextos no que se refere à organização institucional. Assim,
foram analisados sistemas legislativos integrados, que atendem às duas Casas
Legislativas (SilPy), e iniciativas que competem isoladamente à Câmara dos Deputados
(e-Democracia),

Senados

federais

(e-Cidadania)

e

instituições

unicamerais

(Parlamento Virtual Peruano). O objetivo básico dessa distribuição amostral é dar
conta dos diversos contextos nos quais instituições parlamentares estão inseridas e de
como essa complexidade pode influir nas estratégias de desenvolvimento e
implementação de diferentes modelos de uso dos dispositivos tecnológicos nas
instituições.
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CAPITULO 5 – Levantamento e discussão sobre ferramentas e
projetos de democracia digital nos portais legislativos nacionais da
América Latina

Postos os parâmetros metodológicos adotados na presente dissertação, este
capítulo busca evidenciar os resultados da pesquisa exploratória nos portais de órgãos
legislativos nacionais da América Latina. Nesse sentido, serão apresentados, em um
primeiro momento, os resultados de um levantamento dos recursos digitais associados
às diferentes objetivos já destacados no capítulo anterior. Serão descritos quais
ferramentas mais comuns para o cumprimento de cada atribuição parlamentar –
participação nos processos de elaboração das leis, provimento de informações e
transparência pública e oferta de canais para acompanhar os representantes. No intuito
de reforçar a análise quantitativa,

serão destacadas ainda nessa primeira fase de

apresentação dos resultados as melhores iniciativas em cada categoria.
Além da observação centrada nos recursos digitais utilizados, os resultados da
primeira fase ainda devem indicar como se comportam as instituições em relação ao uso
das tecnologias digitais para promover participação, produzir informações e oferecer
meios para accountability político. Serão, portanto, ranqueadas as instituições que mais
utilizaram os recursos digitais listados em cada categoria. Com a esquematização dos
dados coligidos na pesquisa, busca-se evidenciar quais atribuições são enfatizadas em
cada instituição legislativa da América Latina. A apresentação dos resultados do estudo
qualitativo sobre as principais iniciativas de participação debruça-se sobre a descrição
das plataformas e sua desenvoltura para o atendimento das categorias de análise
qualitativa apresentadas no capitulo anterior.
5.1.

Estudo quantitativo sobre os dispositivos digitais e seu papel nas instituições

legislativas da América Latina
Compete a esta seção revelar dados quantitativos aferidos por meio do
mapeamento das iniciativas de uso de recursos digitais para provimento de informações,
fortalecimento de accountability e abertura de canais de participação. A planilha
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completa, que inclui os elementos que compõem cada categoria, o corpus da pesquisa e
as ocorrências de cada ferramenta, pode ser consultada nos anexos deste trabalho
(ANEXOS A, B e C). No total, foram 726 ocorrências de uso das tecnologias digitais
em todos os portais de órgãos legislativos estudados na dissertação. Desse universo,
50,68% (n=368) correspondem ao uso de dispositivos digitais para provimento de
informações, 29,33% (n= 213) correspondem a sistemas ou práticas cujo objetivo é
reforçar a prestação de conta dos representantes e 19,97% (n=145) são ferramentas
classificadas, nessa dissertação, como ferramentas de participação.
Alguns cálculos específicos foram desenvolvidos para a análise dos dados
computados pela pesquisa quantitativa. Calculou-se a ocorrência de cada item nos
diversos portais legislativos que compõe a amostra. Com isso, o leitor pode identificar a
frequência de cada item da categoria em relação aos portais legislativos estudados.
Tomando como exemplo dados sobre categoria Informação (TABELA 4), observou-se
que 100% dos portais legislativos nacionais da América Latina põe a disposição dos
cidadãos versões online de constituições e textos legais. No entanto, nenhum portal de
órgão legislativos latino-americano disponibiliza canais informativos direcionadas às
minorias.
O índice de desempenho médio de cada item foi calculado com base no
percentual de ocorrência de cada ferramenta dentro de sua própria categoria. Ou seja, as
27 ocorrências de ferramentas digitais para acesso a constituições e textos legais
correspondem a 7,3% no total dos itens encontrados de informação. Com esse cálculo,
pode-se averiguar a “concorrência” entre os itens de natureza comum, determinando o
grau de variação e distribuição dos elementos que compõem cada categoria. O objetivo
é evidenciar quais elementos estão acima e abaixo da média de ocorrência e identificar
os mais consolidados e sólidos no que se refere à sua disseminação, bem como aqueles
que sequer registram alguma aparição - o que pode indicar sua superação ou
incompatibilidade com as políticas de uso das tecnologias digitais para fins políticos.
Por fim, o desempenho médio geral das categorias foi calculado mediante a
média de ocorrência de todos os itens no conjunto dos portais. Esse cálculo refere-se à
qual o grau de inserção dos itens listados pela pesquisa em cada categoria nos portais
legislativos que compõem a amostra. Compara o desempenho médio geral das
categorias evidencia os principais objetivos atribuído quando do desenvolvimento de
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iniciativas e projetos para uso de tecnologias digitais em órgãos legislativos da América
Latina.
A seguir, os resultados aferidos pela pesquisa quantitativa serão apresentados em
forma de tópicos por categoria. Alguns exemplos dos itens de destaque que compõe
cada categoria serão suscitados em caráter ilustrativo durante a apresentação dos dados.
É importante destacar que a presente dissertação trata das ferramentas digitais isoladas e
quando contempladas em projetos e iniciativas de democracia digital. Um projeto ou
iniciativa de democracia digital pode, inclusive, oferecer mais de um item ou ferramenta
de diferentes categoria. Esse é o caso, por exemplo, do projeto e-Cidadania, do Senado
Federal, que agrega diferentes ferramentas digitais com objetivos específicos.
Provimento de informação e produção transparência pública
Por meio de revisão de bibliografia, foram elencadas as principais informações
que os parlamentos devem oferecer aos cidadãos para promover a participação
qualificada (BRAGA, 2007a; PEREIRA et al., 2009). Além disso, a presente
dissertação considera não apenas as informações disponíveis, mas também a existência
de sistemas específicos que aperfeiçoam a produção, circulação e recebimento de
informações e dados (e.g. sistemas de acompanhamento de informações e ações, sistema
de busca, repertórios de dados abertos, versões dos portais com recursos de
acessibilidade, dentre outros). A planilha com os itens que compõe essa categoria e suas
respectivas ocorrências em cada casa legislativa avaliada encontra-se em anexo a este
trabalho (ANEXO A). O levantamento de iniciativas de provimento de informação
como esquematizado na tabela 4 releva tanto o desempenho médio do item em relação
aos outros itens de categoria e sua ocorrência nas instituições legislativas pesquisadas.
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TABELA 4 - COMPARATIVO ENTRE ITENS DA CATEGORIA INFORMAÇÃO E
SUA OCORRÊNCIA NOS PORTAIS LEGISLATIVOS NACIONAIS DA AMÉRICA
LATINA

27
26
26
26
25
22
22
21
21
21
20
19
17

% dentro da
categoria*
7,3
7,1
7,1
7,1
6,8
6,0
6,0
5,7
5,7
5,7
5,4
5,2
4,6

Ocorrência nas
instituições (%)
100,0
96,3
96,3
96,3
92,6
81,5
81,5
77,8
77,8
77,8
74,1
70,4
63,0

17
17
13

4,6
4,6
3,5

63,0
63,0
48,1

10
8
7
4

2,7
2,2
1,9
1,1

37,0
29,6
25,9
14,8

0

0,0

0,0

Itens da categoria informação

N

Constituição e textos legais online
Notícias produzidas internamente
Regimentos internos
Manuais sobre funcionamento da casa
Transmissão ao vivo
Links para órgãos relacionados
Repertório de transmissões
Sistema de busca
Organograma
Orçamento previsto
Ata das reuniões das comissões
Conteúdo sobre história
Biblioteca ou acervo online
Sistema de acompanhamento de
informações e ações
Legislaturas passadas
Notas taquigráficas
Escolas legislativas e parlamentos
jovens
Dados Abertos
Notícias produzidas por terceiros
Acessibilidade da informação disponível
Canais informativos direcionadas às
minorias

Fonte: Elaboração própria. *- Percentual de ocorrência da ferramenta em relação aos outros itens
da categoria (ou desempenho médio por categoria)

No geral, o desempenho médio geral – a média de ocorrência de todos os itens
no conjunto dos portais - para a categoria sobre informação foi de 65,1%. Trata-se da
média dos desempenhos médios de todos os itens considerando amostra da pesquisa.
Portanto, isso significa dizer que 65,1% dos itens que compõem essa categoria foram
encontrados no corpus analisado por essa dissertação.
Uma ressalva importante sobre o índice de desempenho médio geral é que ele
oculta a variação de frequência dos itens encontrados durante a navegação. Por
exemplo, todos os parlamentos pesquisados publicam versões online da Constituição
nacional, emendas e leis correlatas como normas de funcionamento das sessões, do
plenário e códigos eleitorais. No entanto, foi identificada a ausência completa de sites
ou canais destinados ao provimento de informações para setores sociais considerados
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minorias. Nessa mesma discussão sobre acesso às informações, o menor registro foi
para a oferta de algum tipo de dispositivo de adaptação do portal para a navegação de
deficientes visuais - apenas quatro ou 14,8% dos sites de instituições legislativas da
América Latina dispõem do recurso (ARc, CRa, PGs e PGc41).
Levando em consideração a média da frequência dos itens nos portais
analisados, percebemos que 12 deles ficam acima da média e nove ficam abaixo da
média. Considerando essa amostra separadamente e calculando o coeficiente de
variação entre os dois universos, pode-se perceber que a variação entre os elementos
mais utilizados – o universo amostral acima da média de ocorrência - é
consideravelmente menor do que o percentual de variação observado para itens da
categoria informação abaixo da média de ocorrência (Tabela 5).
TABELA 5 - CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DA CATEGORIA
INFORMAÇÃO
Amostra

N

Desvio padrão
médio

Acima da média
Abaixo da média

12
9

2,5
5,037037037

Coeficiente
Média de variação
(%)
23
10,87
10,3
48,90

Fonte: Elaboração própria

Assim, resultados conferidos na tabela acima podem indicar que há uma
distribuição com baixa variação entre os itens de informação acima da média. Isso
significa dizer que há um forte indício de que determinadas informações ou sistemas
digitais para provimento de informação tais como regimento interno, material
multimídia, notícias e boletins informativos produzidos internamente tornaram-se
estáveis e constantes em sites de instituições parlamentares da América Latina.
Por outro lado, o elevado percentual do coeficiente de variação da amostra
abaixo da média revela que as iniciativas que compõem esse universo – formado por
biblioteca online, sistemas de acompanhamento de informação e ações, informações
sobre legislaturas passadas, notas taquigráficas, páginas para formação de jovens e
crianças, repositório de dados abertos, clipping, dispositivos para facilitar acessibilidade
e sites voltados para minorias - são esporádicas ou ainda pouco representativas em
relação a outras ferramentas para provimento de informações.
41

Para fluidez da leitura, foram adotadas siglas para referir-se aos órgãos legislativos estudados. Os
órgãos legislativos, com respectivas siglas e endereços eletrônicos, foram apresentados na tabela 2.
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É importante evidenciar que iniciativas como biblioteca online, sistemas de
acompanhamento de informações e histórico sobre legislaturas passadas estão no limiar
dessa amostra. Ou seja, presentes em 64% do corpus de análise, essas ferramentas
podem ser consideradas tendências, uma vez que bem próximas do desempenho médio
geral (65,1%). É ponderado reconhecer que a ausência de dispositivos para facilitar a
acessibilidade pode ter afetado a amostra e puxado essas iniciativas para o universo de
itens abaixo da média. A figura 1 traduz graficamente a frequência regular dos itens
listados nessa dissertação através de sua ocorrência no corpo de Câmaras Legislativas
observadas.
FIGURA 2 - OCORRÊNCIA DE ITENS DE INFORMAÇÃO EM INSTITUIÇÕES
LEGISLATIVAS

Fonte: Elaboração própria

No que se refere especificamente aos dispositivos e ferramentas para o
provimento de informações ao cidadão, vale evidenciar a importância de sistemas de
acompanhamento do processo de elaboração de leis. Através desses sistemas os
cidadãos podem receber informações sobre a atividade legislativa passo a passo na
medida em que os projetos de lei de seu interesse estão em tramitação. Trata-se,
portanto, de uma ferramenta fundamental para tornar o processo legislativo aberto e
transparente.
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Um exemplo de boa prática nesse sentido pode ser encontrado no site da
Assembleia Nacional da Republica do Equador (ECa) 42. Trata-se de um sistema em que
sua apresentação até o registro oficial. Em cada etapa, o cidadão tem acesso ao texto
legal em vigência e com alterações em seus respectivos estágios de andamento
(FIGURA 3).
FIGURA 3 - EXEMPLO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO
LEGISLATIVA

Fonte: Print Screen do “Sistema de Formação de Lei”

Os dados da pesquisa revelam ainda que oito casas legislativas das 21 estudadas
(29,6%) apresentaram portais específicos para dados abertos (BRs, BRc, CHs, CHc,
MXc, PNa, PRc e PRs). Como parte do plano de ações para governo aberto com a
organização OGP, as duas Casas Legislativas do Paraguai dispõem de uma iniciativa
chamada “Datos Abiertos Legislativos”. No portal, os cidadãos podem ter acesso a
informações manuseáveis sobre o trâmite de projetos de leis no Congresso Nacional,
sobre a atuação dos representantes e das Comissões e sobre as sessões plenárias. Além
disso, através da plataforma, os cidadãos podem gerar peças gráficas para melhor
visualização dos dados e estão disponíveis códigos abertos para programadores. O
objetivo expresso da plataforma é que os cidadãos possam usar esses dados para
produzir novas ferramentas de transparência e dar publicidade às informações sobre os
processos legislativos, representantes e corpo administrativo em geral.

42

http://leyes.asambleanacional.gob.ec/
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No Brasil, o Senado Federal brasileiro (BRs) possui uma página específica para
divulgação de dados abertos43. Trata-se de um arquivo que reúne 45 conjuntos de dados
sobre matérias e projetos, legislação, comissões e representantes e informações sobre
orçamentos. Além dos dados brutos, uma série de aplicativos gerados com esses dados
estão disponíveis para que o cidadão possa interagir e obter informações sobre
representantes, projetos de leis e temas de seu interesse.
FIGURA 4 - EXEMPLO DE PORTAL PARA PUBLICAÇÃO DE DADOS ABERTOS

No entanto, observou-se, durante navegação, que os sistemas ainda são pouco
amigáveis aos cidadãos com baixo conhecimento técnico para manuseio desses dados.
Estudos específicos e com métodos qualitativos mais apurados podem revelar com
maior precisão de que forma os repositórios de dados abertos podem, por um lado,
auxiliar a produção legislativa e, por outro, operar como meios para provimento de
transparência pública em instituições parlamentares.
Outro ponto relevante destaca ainda sistemas de acompanhamento e publicação
de orçamentos passados e previsões orçamentárias. Como demonstrado na tabela acima,
77,8% das instituições parlamentares pesquisadas apresentam informações ou
plataformas para divulgação de dados orçamentários. Nesse sentido, vale destacar o
Senado Federal do Brasil (BRs), que possui Portal do Orçamento44, uma página

43
44

http://dadosabertos.senado.leg.br/
http://www12.senado.gov.br/orcamento
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específica para tratar sobre orçamento anual, diretrizes orçamentárias e construção do
plano plurianual. Além disso, na página são descriminados os valores disponíveis por
pastas ou temas específicos. Assim, o cidadão pode acompanhar como os recursos são
distribuídos em programas sociais e políticas públicas para áreas como igualdade racial,
mulheres, saúde, educação, segurança alimentar, meio ambiente, dentre outras pautas. A
ferramenta, portanto, facilita o acesso a informações orçamentárias pela agregação de
temas específicos.
FIGURA 5 – TELA DA PÁGINA “ORÇAMENTO” NO SITE DO SENADO
FEDERAL

Em suma, o que se pode aferir dos dados coletados na pesquisa em relação ao
uso de sites de instituições parlamentares da América Latina para o provimento de
informações, é que há itens que se consolidaram em portais legislativos nacionais. Por
exemplo, o uso de recursos digitais para facilitar o acesso à Constituição e outros textos
legais (presente em 100% dos órgãos observados), à notícias e boletins informativos, à
regimento interno e manual de funcionamento da Casa (cada um presente em 96,3% dos
sites), bem como o uso de ferramentas online de transmissão das sessões e reuniões
(92,6%) têm se tornado prática cada vez mais comum dentro das instituições.

103

No entanto, sistemas mais sofisticados de produção e circulação de informações,
como o estabelecimento de escolas legislativas ou canais educativos para jovens e
crianças – presente em 37% dos sites investigados -, ainda são pouco frequentes em
parlamentos da América Latina, mesmo que se reconheça o papel fundamental de
práticas educativas voltadas para a formação de crianças e jovens em relação às
atribuições das Casas Legislativas.
Maximizando de accountability político
Para além dos insumos informativos e ferramentas para provimento de
informações, a presente dissertação elencou meios, informações e ferramentas que
auxiliam o cumprimento da função de prestação de contas. Trata-se do uso das
tecnologias digitais para a prestação de contas dos representantes aos cidadãos em
relação a seus mandatos. Assim, essa categoria concerne tanto a ferramentas para
acompanhamento dos representantes tais como meios para acessar proposições
individuais, registro das votações, agendas políticas particulares e informes de gestão,
quanto a sistemas de provimento de informações de cunho administrativo, como gastos
pessoais, informações sobre contrato de serviços e informações sobre licitações.
Foram considerados também o uso de recursos comunicacionais por parte dos
parlamentares com o objetivo de fortalecer accoutability via dispositivos tecnológicos.
Assim, além dos elementos administrativos e políticos, verificou-se a existência de
elementos como páginas específicas ou perfis dos representantes, o uso de recursos
multimídia para prestação de contas dos políticos e a disposição de links para redes
sociais, blogs e sites pessoais. Para conferir planilha de preenchimento completa dessa
categoria, com todos os itens e suas respectivas ocorrências em cada Casa Legislativa,
verificar anexo B deste trabalho. Seguindo o modelo do item anterior, a tabela 6 mostra
o desempenho médio de cada item dentro da categoria e sua ocorrência no universo dos
órgãos legislativos nacionais que compõem a amostra desta dissertação.
Seguindo o mesmo cálculo de desempenho médio geral desenvolvido na
categoria anterior, identificou-se, para essa dimensão, a média de uso de 49,8% dos
itens listados pela pesquisa. Portanto, percebe-se um menor grau de desenvoltura dos
parlamentos latino-americanos no uso das tecnologias digitais para fortalecimento de
accountability.
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TABELA 6 - COMPARATIVO ENTRE ITENS DA CATEGORIA
ACCOUNTABILITY E SUA OCORRÊNCIA NAS CÂMARAS LEGISLATIVAS
Itens da categoria accountability

N

% dentro da
categoria*

Informações sobre contrato de serviços
Páginas específicas para os representantes
Agenda plenária
Informações sobre licitações
Informes de gestão

26
24
22
22
20

12,2
11,3
10,3
10,3
9,4

Ocorrência nas
instituições
(%)
96,3
88,9
81,5
81,5
74,1

Proposições individuais

19

8,9

70,4

Agenda por comissão

18

8,5

66,7

Registro dos votos

15

7

55,6

Estatísticas sobre atividades
administrativas e políticas da casa

14

6,6

51,9

Link para blogs e sites pessoais

9

4,2

33,3

Redes sociais dos parlamentares
Gastos individuais
Canais para os representantes justificarem
suas ações
Agenda por parlamentar

8
5

3,8
2,3

29,6
18,5

5

2,3

18,5

3

1,4

11,1

3

1,4

11,1

Recursos multimídia para prestação de
conta dos representantes

Fonte: Elaboração própria. *- Percentual de ocorrência da ferramenta em relação aos outros itens
da categoria

Diferente da primeira categoria, todos os elementos elencados pela pesquisa
foram encontrados em pelo menos três sites das Casas Legislativas pesquisadas. Por
outro lado, nenhum item foi encontrado em todas as Casas, ou seja, não houve
ferramenta com 100% de ocorrência. Isso pode indicar que accountability, pelo menos
segundo os parâmetros utilizados na pesquisa em tela, é um aspecto valorizado pelos
parlamentos, mesmo que adotem diferentes meios para o acompanhamento dos
parlamentares e atividades legislativas. Aplicando o desempenho médio geral é possível
averiguar que nove ferramentas apresentam-se acima da média e sete estão abaixo da
média de frequência. Quando se calcula o coeficiente de variação dos elementos de
prestação de contas que estão acima e abaixo da média, algumas particularidades são
reveladas em relação à categoria anterior.
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TABELA 7 - CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DA CATEGORIA
ACCOUNTABILITY
Desvio padrão médio

Média

Acima da média 9

11,52263374

74,1

Coeficiente de
variação (%)
15,55

Abaixo da média 7

7,407407407

18,5

40,04

Amostra

N

Fonte: Elaboração própria

O dado mais evidente é o maior percentual de coeficiente de variação entre os
itens acima da média. Isso indica que o uso das tecnologias digitais para reforçar
accountability é composto por um conjunto de ferramentas mais variáveis do que o uso
para prover informações ao cidadão. Por outro lado, quando se observa o coeficiente de
variação dos elementos abaixo da média, ou seja, aqueles que teoricamente são
utilizados com menos frequência, percebe-se que o percentual de grau de estabilidade é
maior para o uso de recursos digitais para prestação de contas do que para provimento
de informação. Isso indicaria que, em algum grau, as ferramentas de accountability,
mesmo aquelas menos utilizadas, estão mais consolidadas do que os itens de informação
abaixo da média naquela categoria.
Em suma, o que se percebe é que a diferença entre os coeficientes de variação
dos elementos acima e abaixo da média é menor na categoria accountability
(respectivamente, 15,5% e 40,4%) do que na categoria informação (respectivamente,
10,5% e 48,4%). Esse contraste reforçaria a ideia de que, pelo menos no universo de
itens contemplados por esse trabalho, há um equilíbrio maior da distribuição e uso das
tecnologias digitais para reforçar accountability político do que se poderia observar
entre as ferramentas para provimento de informação.
À vista das configurações gerais apresentadas até aqui, enfoca-se, a seguir, no
exame mais centrado dos recursos digitais em si, destacando, de forma ilustrativa, as
principais iniciativas. De antemão, os itens mais frequentes foram sistemas online para
publicação de informações sobre contratos de serviços (96,3%), uso de páginas ou perfis
específicos para cada representante dentro das instituições (88,9%), publicação da
agenda das sessões plenárias (81,5%), informações sobre licitação (81,5%) e boletins
informativos de gestão (74,1%). O desempenho de cada item na categoria e sua
frequência nas Casas Legislativas estão ilustradas na figura 5.
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FIGURA 6 - OCORRÊNCIA DE ITENS DA CATEGORIA ACCOUNTABILITY EM
INSTITUIÇÕES LEGISLATIVAS

Fonte: Elaboração própria

Em se tratando dos recursos digitais em si, é necessário assinalar a importância
dos perfis dos representantes nos sites das instituições legislativas, presente em 88,9%
das Casas Legislativas pesquisadas. Essas páginas agregam múltiplos recursos para o
acompanhamento das atividades particulares dos representantes e facilitam a navegação
do usuário por entre os recursos disponíveis. A Câmara dos Deputados do Brasil (BRc),
por exemplo, põe à disposição do cidadão uma página particular para cada deputado,
acesso a vídeos, áudio, registro dos votos, informações de contato como e-mail e
telefone, gastos individuais e notas taquigráficas dos cursos. Esses recursos auxiliam o
cidadão a manter-se informado sobre a atuação de seus respectivos representantes.
Uma iniciativa de destaque nesse universo de dispositivo foi encontrada no site
do Congresso Nacional de Honduras. Além de uma página com informações
biográficas, projetos elaborados pelo representante em questão, comissões que integra e
presença em plenário, os cidadãos dispõem de um espaço em que podem publicar
perguntas ou comentários sobre os representantes. O diferencial dessa iniciativa Queremos Oírte 45- é que as perguntas enviadas ficam públicas e todos os cidadãos que

45

http://www.congresonacional.hn/bancada_nacional/wilmervelasquez/
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acessam o perfil dos parlamentares podem conferir as perguntas já enviadas por outros
cidadãos46.
FIGURA 7 - EXEMPLO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE
REPRESENTANTE

No site do Senado do Chile (CHs), o usuário dispõe de um sistema de
reprodução de todos os discursos proferidos pelos representantes

47

. Na página de cada

senador há uma lista de vídeos que o cidadão pode ter acesso. Dentro da plataforma de
transmissão (ver FIGURA 7), o usuário pode navegar pelos discursos através de uma
linha do tempo que marca o começo e fim de fala de cada representante presente na
plenária. O registro é atualizado diariamente desde 2013 e o usuário pode acessar todas
as transmissões. Ainda estão disponíveis as opções de fazer o download e “favoritar” os
vídeos de todos os pronunciamentos.

46

É interessante ponderar que pesquisa quantitativa mapeou algumas ferramentas que, sem grandes
dificuldades, comtemplam duas categorias. É o caso, por exemplo, do Queremos Oírte. Em cada caso
parecido avaliou-se qual a característica era preponderante para determinar a categoria a qual o
mecanismo atendia. O Queremos Oírte foi considerado mecanismo de representação que utiliza
recursos participativos para pressionar os parlamentares.
47
http://janus.senado.cl/#1449694996
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FIGURA 8 - EXEMPLO DE USO DE RECURSO MULTIMÍDIA

Um ponto interessante para discussão é que apenas 29,6% dos sites
institucionais de parlamentos da América Latina oferecem links para as páginas e perfis
dos parlamentares em redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube, dentre outras.
Esse resultado parece indicar o pouco interesse das instituições políticas em interpretar
as redes sociais como parte fundamental da comunicação política contemporânea
(MARQUES; AQUINO; MIOLA, 2014).
Um exemplo interessante de apresentação dos perfis pessoais dos representantes
pode ser observado no site do Congresso da República da Colômbia (COc). Na página
inicial do site, há um campo em que são republicados todos os tweets dos congressistas
e partidos políticos que compõem o parlamento. Em contrapartida, pode-se dizer que o
caso é minoria uma vez que o número de parlamentos que divulgam as redes sociais de
seus representantes é ainda menor do que aqueles que divulgam os sites e blogs dos
membros das Casas - 33,3% das Câmaras Legislativas.
Em consonância a esse achado, um estudo realizado por Joshi Devin e Erica
Rosenfield (JOSHI; ROSENFIELD, 2013) em 184 instituições parlamentares de todo o
mundo revela que, embora os sites das Casas Legislativas forneçam muitas informações
para os cidadãos, poucas estabelecem links com o perfil dos representantes nas redes
sociais. Um ponto interessante do estudo é que nas democracias mais consolidadas a
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taxa de link para as redes sociais é menor que nos países não democráticos ou de
democracia recente, especialmente aqueles com o voto obrigatório.
Em suma, mesmo que não sejam vinculados às plataformas de redes sociais, os
perfis particulares dos representantes dentro dos sites de instituições legislativas
cumprem um papel fundamental de agregar as informações e ferramentas para a
prestação de contas dos políticos. Por meio das páginas pessoais, o acesso dos cidadãos
às possibilidades de fiscalização dos representantes torna-se mais eficiente. Uma
ressalva importante é que em muitos casos, como no Congresso Nacional de Honduras,
essas páginas dependem da atualização feita pelos próprios representantes ou seus
assessores. Assim, a quantidade de informações e recursos dentro de cada página
depende da disponibilidade dos representantes em atualizarem seu conteúdo
constantemente.
Promovendo participação política
Esse item e os dados aqui descritos buscam evidenciar o uso de tecnologias
digitais para a promoção de participação cidadã em diferentes níveis dos processos
legislativos. Foram mensurados, portanto, elementos que operam como canais de
participação cidadã na esfera de tomada de decisão política, mais especificamente, no
que se refere à produção de leis48. Vale sublinhar que, nesse primeiro momento de
apresentação dos resultados, o foco centra nas ferramentas utilizadas para prover
oportunidades, chances e meios de participação e que a análise qualitativa das principais
iniciativas será traçada em etapas posteriores da presente dissertação.
Nessa categoria, os elementos foram divididos em duas naturezas: a)
participação dialógica – ferramentas que oferecem algum tipo de troca argumentativa
entre cidadãos e instituição legislativa (e.g. fóruns, chats, comentários em blogs) - ou b)
participação individual, ou seja, meios de participação singularizados ou não
deliberativos (e.g. sistema de recebimento de denúncias de irregularidades, canais para
contato direto e não público com representantes, departamentos e comissões). Além
disso, foram consideradas nessa última categoria ferramentas que oferecem algum tipo
48

Metodologicamente é importante ressaltar que escolas e cursos a distância foram considerados
mecanismos correspondentes a essa categoria. Trata-se de uma tentativa de abarcar função educativa
dos parlamentos e de reconhecimento da formação do público como meio de empoderamento para
participação mais qualificada (MANGUE, 2008; SAMPAIO; SIQUEIRA, 2013; TADRA; BRAGA,
2013; TADRA, 2014)
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de aporte informacional para o processo de participação tais como sistemas para
solicitação de informações e a oferta de cursos online sobre temas em debate
legislativos. Seguindo essa lógica, um número de 11 das iniciativas pesquisadas
correspondia a ferramentas de participação que seguem critérios deliberativos e oito
eram meios individuais de intervenção cidadã. A planilha de preenchimento completa
dessa categoria, com todas os itens e seus respectivos desempenhos em cada Casa
Legislativa, encontra-se no anexo C deste trabalho. Os dados foram esquematizados na
tabela 8.
TABELA 8 - COMPARATIVO ENTRE FERRAMENTAS UTILIZADAS NA
CATEGORIA PARTICIPAÇÃO E SUA OCORRÊNCIA NAS CÂMARAS
LEGISLATIVAS
Natureza da
Participação
Dialógica
Individual
Individual
Individual
Individual
Individual
Dialógica
Individual
Dialógica
Dialógica
Dialógica
Dialógica
Dialógica
Individual
Dialógica
Individual
Dialógica
Dialógica
Dialógica

Itens da categoria
participação
Perfil em sites de redes sociais
Meios e canais de contato com
parlamentares
Meios e canais de contato com
comissões e bancadas
Solicitação de informação
Recebimento de
sugestões/reclamações/denúncias
ou ouvidoria online
Meios e canais de contato com
departamentos
Blog
Há sistema para submissão de
propostas de leis ou petições
Sondagem de Opinião
Fóruns temáticos
Fórum online
Audiências públicas interativas
Consultas textuais-propositivas
Cursos online
Comunidades online
Voto online
Chat público
Lista de discussão por e-mail
Chats temáticos

N
24

Ocorrência
% dentro da
nas instituições
categoria
(%)
16,6
88,9

23

15,9

85,2

21

14,5

77,8

17

11,7

63,0

16

11,0

59,3

12

8,3

44,4

7

4,8

25,9

6

4,1

22,2

4
4
3
3
2
2
1
0
0
0
0

2,8
2,8
2,1
2,1
1,4
1,4
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0

14,8
14,8
11,1
11,1
7,4
7,4
3,7
0,0
0,0
0,0
0,0

Fonte: Elaboração própria . * - Percentual de ocorrência da ferramenta em relação aos outros itens da
categoria

O índice de desempenho médio dessa categoria revela que a média de ocorrência
dos ferramentas participativas listadas é de 28,3%. Isso quer dizer que pouco mais de
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um quarto dos recursos digitais listados é utilizado pelos parlamentos pesquisados. O
que se constata nos resultados sistematizados na tabela 7 é que não foram encontrados
nos sites de parlamentos latino-americanos que compõem a amostra deste trabalho
ferramentas digitais para voto online válidos, salas de bate-papo temáticas ou livres,49
tampouco estão disponíveis ao cidadão listas de e-mails para discussão sobre temas da
agenda legislativa. Sem dúvida essa ausência influenciou no cálculo de índice de
desempenho. A representação gráfica da distribuição dos itens da categoria de
participação (figura 8) de forma crescente facilita a leitura dos dados dispostos na tabela
acima.
FIGURA 9 - REPRESENTAÇÃO DE ITENS DA CATEGORIA PARTICIPAÇÃO
VERSUS PERCENTUAL DE OCORRÊNCIA

Fonte: Elaboração própria

O cálculo do coeficiente de variação (tabela 9) revela ainda que entre as
ferramentas mais utilizadas o percentual de variação é de 20,35%. Considerando todas
as categorias, esse é o maior coeficiente de variação entre os itens acima da média. Isso
quer dizer que os seis itens mais utilizados (redes sociais, meios para contato com os
representantes e comissões, canais para solicitação de informações e recebimento de
49

Em relação à salas de bate-papo, a câmara baixa da Colômbia utiliza mecanismo com o objetivo de
manter “comunicação direta e continua” entre a instituição e os cidadãos. Disponível por apenas uma
hora diariamente, a ideia da ferramenta é funcionar como um SAC, ou seja, plantão para tirar dúvida
dos cidadãos cadastrados previamente no site. Dessa forma, por não constar nenhum registro de outras
participações tampouco configurar como ambiente de interação entre cidadãos mediante
acompanhamento moderadores da própria instituição, a ferramenta foi categorizada como “canal para
contato com departamento”.
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denúncias e contato com departamentos e setores administrativos) são mais instáveis do
que as ferramentas mais comuns em outras categorias.
TABELA 9 - CÁLCULO DE COEFICIENTE DE VARIAÇÃO DA CATEGORIA
PARTICIPAÇÃO
Amostra

N

Desvio padrão médio

Média

Coeficiente de
variação (%)

Acima da média

6

14,19753086

69,75308642

20,35

Abaixo da média

13

6,969099277

9,116809117

76,44

Fonte: Elaboração própria

O índice que representa a variação é ainda maior quando se observa as
ferramentas menos frequentes. Isso indica que ferramentas de participação como fóruns
online, consultas texto-propositivas, audiências públicas interativas, comunidades
online e sistemas de sondagem de opinião não são experiências consolidadas em portais
de Casas Legislativas latino-americanas. Se por um lado esse resultado expressa a pouca
preocupação com o uso das tecnologias digitais para fins participativos nos órgãos
legislativos da América Latina, por outro, corrobora a necessidade de análises
qualitativas mais robustas para dar conta dos diferentes métodos utilizados em
iniciativas dessa natureza, que podem operam como estruturas fixas para assimilação de
contribuições e para o acolhimento de reivindicações ou como projetos específicos
formulados para solicitar e incentivar a participação.
O argumento é que peculiaridades de cada recurso de participação são
determinantes e que análises quantitativas não traduzem com precisão a leitura desses
elementos. Assim, métodos qualitativos mais rigorosos podem evidenciar com maior
precisão o grau de efetivo interesse dos parlamentos em relação a ferramentas de
participação cidadã. A presente dissertação busca estabelecer métodos qualitativos mais
precisos para avaliar e isso será trabalhado na segunda parte da apresentação dos
resultados. Por ora, os resultados apresentados aqui evidenciam como as instituições
legislativas da América Latina utilizam as tecnologias listadas na categoria para fins
potencialmente participativos.
Levando em consideração a natureza das ferramentas participativos encontrados,
33,1% são de caráter deliberativo e 66,9% são métodos individuais de participação.
Entre as ferramentas dialógicas, ou seja, que apresentam algum grau de troca ou
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manifestação pública de opiniões, os mais frequentes foram redes sociais (presente em
88,9% da amostra), blogs (25,9%), sistemas de sondagem de opinião como enquetes
(14,8%), fóruns temáticos ou baseados em legislações específicas (14,8%) e fórum
online (11,1%). Já entre itens de participação não dialógicas ou de manifestação não
pública de opiniões, constam como sistemas mais frequentes sistemas para contato
direto com o parlamentar (85,2%) e com as comissões (77,8%), ferramentas para
solicitação de informações (63%), ouvidorias online ou meios para envio de
reclamações, denúncias e sugestões (59.3%) e canais para comunicação direta com
setores e departamentos internos das Casas (44,4%).
No geral, as redes sociais foram as ferramentas mais utilizadas pelas instituições
parlamentares para comunicar-se com o cidadão e, em algum nível, oferecer a
possibilidade de o representado influenciar no processo legislativo. Numericamente, 24
das 27 Casas Legislativas que compõem o corpo dessa pesquisa dispõem de perfil ou
página em pelo menos uma plataforma de redes sociais (Facebook, Twitter, G+, Flickr
ou SoundCloud50). O que se observou, durante a navegação, é que as plataformas mais
frequentes foram Facebook e Twitter. Essas redes operam, predominantemente, como
meios de divulgação de atividades da Casa Legislativa e de circulação dos temas em
discussão nos plenários e nas reuniões e encontros das comissões temáticas. Muitas
vezes, inclusive, replicam o conteúdo já postado no campo de notícias do site,
demonstrando pouca destreza no uso potencial das redes sociais para ouvir as opiniões
dos cidadãos maximizando sua participação no processo legislativo.
Um exemplo de uso das redes sociais que objetiva explorar a capacidade de
discussão destas redes vem da Câmara dos Deputados do Chile (CHc), mais
precisamente, de uma iniciativa intitulada “Evaluacíon de la Ley”51. Trata-se de uma
plataforma virtual cujo objetivo expresso é “ouvir a opinião dos cidadãos sobre a
aplicação das leis que já estão funcionando no país”. Nela, cada lei ou tema em
discussão tem uma página que reúne galeria de fotos, notícias, informes, resultados e
links, documentos e estatísticas sobre o tema. Quando o usuário do Evaluacíon de la
Ley é solicitado a participar e clica em “opina”, ele é direcionado para a página do site

50

É importante destacar que essas plataformas operam com propósitos bem diversos. Por exemplo, Flickr
e SoundCloud são utilizados geralmente como repositório de conteúdos produzidos internamente.
51
http://www.evaluaciondelaley.cl/foro_ciudadano/site/edic/base/port/inicio.html
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no Facebook onde os informes finais são publicados em formato de notas e abertos aos
comentários52.
FIGURA 10 - EXEMPLO DE PÁGINA NO EVALUACÍON DE LA LEY

Diferente da maioria dos sites parlamentares observados durante a pesquisa, há
uma integração ou, pelo menos, uso complementar das plataformas de redes sociais para
promover a discussão em relação ao conteúdo publicado no site. No entanto, vale
ressaltar que, apesar da atualização constante, os níveis de interação observados na
página em questão – comentários, curtidas e compartilhamentos - são baixíssimos, o
que reformaria o uso da plataforma antes para divulgação de conteúdo do que como
ferramenta efetiva para participação. Apesar disso, o “Evaluacíon de la Ley” é um bom
exemplo de integração do portal oficial do órgão legislativo às redes sociais.
Ainda sobre as ferramentas de participação com caráter deliberativo, sete dos 27
sites parlamentares avaliados nesta pesquisa (ou seja, 25,9% da amostra) dispunham de
blogs ou notícias com espaço para comentários dos cidadãos (BRc, CHc, COc, RDc,
HOa, NCa e PEa). A abertura para comentário de cidadão em notícias sobre a atividade
dos legisladores, comissões e bancadas pode significar a possibilidade de deliberação
52

https://www.facebook.com/Evaluaci%C3%B3n-Ciudadana-de-la-Ley-Chile-125078277636763/notes
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entre usuários interessados nos temas em discussão dentro do parlamento. No entanto, é
importante destacar que esse tipo de ferramenta dispõe de vinculação institucional
significativamente menor do que outros recursos, tais como fóruns e comunidades
online, consulta texto-propositivas, enquetes, dentre outros. Isso porque não há, na
maioria dos casos observados, não há qualquer compromisso estabelecido em responder
comentários dos cidadãos publicados em notícias e blogs.
Sobre os recursos não deliberativos, vale destacar que os resultados apontam
ainda uma escala gradual entre ferramentas utilizadas para contato individual dos
cidadãos com os representantes e outros entes legislativos (comissões e departamentos).
Mais precisamente, 85,2% das Casas Legislativas oferecem meios para contato
particular com os representantes, em 77,8% são divulgam e-mails ou dispõe de
formulários eletrônicos destinados às comissões temáticas e apenas 44,4% da amostra
oferece ao cidadão algumas formas de contato com departamentos específicos como
administrativo, financeiro e de recursos humanos.
As ferramentas para o envio de denúncias, sugestões e reclamações estão
presentes em 59,3% das Casas Legislativas da América Latina e correspondem a 11%
do universo de itens mapeados pela pesquisa. Vale destacar como exemplo o portal da
Auditoria Superior da Federação, vinculado à Câmara dos Deputados do México, e
iniciativa chamada Línea Ética de Denuncia53. Trata-se de um sistema no qual o
cidadão pode denunciar confidencialmente ou não irregularidades no gozo de recursos
públicos federais. Assim, a partir de um formulário online, o registro é encaminhado
para o órgão passar a investigar o caso. Para além de instrumento de participação, o
canal auxilia a função de fiscalização da câmara baixa em relação ao poder executivo e
outros poderes.
Outro tipo de recursos digital de participação que merece destaque são os
sistemas diversos de solicitação de informações. Presente em 63% dos portais
legislativos nacionais que compõem o corpus desta análise, esse recurso ocupa a 4º
colocação em relação aos mais frequentes. Numericamente foram 17 sistemas que, em
maior ou menor grau de sofisticação, possibilitam ao cidadão demandar das instituições
políticas informações e dados em geral. Pelo seu nível de sofisticação merece destaque,

53

http://www.asf.gob.mx:8096/default.aspx
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nessa categoria, o InfoMex54. Trata-se do sistema de solicitação de informações do
Senado mexicano. Nele, o usuário solicitante pode criar um perfil e pode acompanhar
status de sua solicitação, receber relatórios, consultar estatísticas, ler notícias e avisos e
visualizar as solicitações feitas por outros usuários.
TABELA 10 - EXEMPLO DE SISTEMA DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO

Já no site da Câmara dos Deputados do Chile (CHc) existe uma sessão chamada
Transparencia Pasiva em que o usuário pode solicitar informações em formato de texto
ou planilha de dados e acompanhar seu pedido. Informações sobre como solicitar
informações, prazos que a instituição deve cumprir, além de espaço para reclamações
sobre o sistema, são elementos facilmente acessíveis no site. O sistema não publica uma
lista de solicitações já elaborada por outros usuários, tampouco publica periodicamente
relatórios sobre a quantidade de solicitações atendidas.
5.2.

Quadro geral de classificação das instituições parlamentares latino-

americanas
Para além dos resultados apresentados sobre o uso e distribuição dos recursos
digitais tanto nos parlamentos quanto dentro de suas próprias categorias, a pesquisa em
tela busca avaliar como as instituições parlamentares se comportam na adoção dessas
54

http://infomex.senado.gob.mx/
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ferramentas e suas respectivas dimensões. A ideia é estabelecer um comparativo entre
as instituições, buscando evidenciar de que forma e quais são os objetivos ou modelos
de democracia digital evidentes nas Casas Legislativas. Além disso, foram investigados
possíveis desvios na distribuição de ferramentas por categoria quando consideradas
instituições de diferentes naturezas, ou seja, averígua-se se há diferenças substanciais
entre a forma como câmaras altas, baixas e instituições unicamerais utilizam as
tecnologias digitais.
É importante demarcar, de antemão, que influi sobre a incidência dos
dispositivos tecnológicos em cada dimensão uma série de fatores contextuais que vão
além da mera “vontade política” ou disponibilidade dos representantes em aderirem às
novas tecnologias para aperfeiçoar o exercício de suas atribuições. Nesse sentido, os
resultados aqui dispostos devem ser interpretados como indicadores e não como
determinantes sobre os modelos de governança eletrônica e democracia digital vigentes
nos parlamentos da América Latina. Assim posto, na tabela 8, seguem esquematizados
dados sobre a ocorrência das ferramentas de cada categoria nas câmaras legislativas que
compõem o corpo deste estudo.
O objetivo da tabela é entender como cada órgão legislativo investe no uso de
tecnologias digitais para cada uma das categorias estudadas nessa dissertação. Como
mencionado anteriormente, isso pode não determinar, mas oferecer evidências sobre os
modelos de democracia digital adotados pelas instituições, ou seja, o grau de relevância
atribuído às tecnologias digitais para o fortalecimento de aspectos democráticos de um
regime. Além disso, é importante considerar, de antemão, que nem sempre participação
é o fim último da democracia digital, sobretudo quando se trata de instituições
parlamentares fortemente marcadas pela representação política como valor estruturante.
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TABELA 11 - QUADRO GERAL DO USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS POR
CATEGORIA EM CADA INSTITUIÇÃO

Instituição
ARc
ARs
BLc
BLs
BRc
BRs
CHc
CHs
COc
COs
CRa
EQa
ESa
Gua
Hoa
MXc
MXs
Nca
PGc
PGs
PNa
PEa
RDc
RDs
URc
URs
VNa

PARTICIPAÇÃO
N*
%**
5
26,3
6
31,6
1
5,3
5
26,3
15
78,9
10
52,6
7
36,8
7
36,8
9
47,4
5
26,3
7
36,8
5
26,3
4
21,1
5
26,3
3
15,8
6
31,6
6
31,6
4
21,1
8
42,1
2
10,5
6
31,6
8
42,1
4
21,1
2
10,5
2
10,5
2
10,5
1
5,3

INFORMAÇÃO
N*
%**
14
66,7
12
57,1
9
42,9
11
52,4
18
85,7
17
81,0
14
66,7
15
71,4
15
71,4
16
76,2
12
57,1
15
71,4
12
57,1
13
61,9
10
47,6
17
81,0
17
81,0
6
28,6
17
81,0
9
42,9
16
76,2
18
85,7
12
57,1
12
57,1
16
76,2
16
76,2
9
42,9

ACCOUNTABILITY
N*
%**
10
66,7
10
66,7
2
13,3
5
33,3
11
73,3
12
80,0
9
60,0
13
86,7
10
66,7
11
73,3
6
40,0
8
53,3
10
66,7
8
53,3
8
53,3
7
46,7
9
60,0
3
20,0
8
53,3
6
40,0
7
46,7
11
73,3
7
46,7
5
33,3
5
33,3
6
40,0
6
40,0

Fonte: Elaboração própria. * - número de iniciativas identificadas na categoria. ** - percentual
de N dentro da categoria em questão.

Assim posto, para melhor visualização dos dados, a distribuição geral do uso
das tecnologias digitais em cada parlamento para o provimento de informação, reforço
da prestação de contas ou estabelecimento de canais de participação cidadã, foi
representada graficamente na figura 11.
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FIGURA 11 - GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DE ITENS POR CATEGORIAS NOS
PARLAMENTOS LATINO-AMERICANOS
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Fonte: Elaboração própria

Pode-se perceber um predomínio do uso das tecnologias digitais para
provimento de informações. Esse resultado está de acordo com estudos anteriores que
apontam que iniciativas de provimento de informação prevalecem frente a ferramentas
para reforçar a accountability político e participação cidadã nos processos de tomada de
decisão política. Nessa categoria, o desempenho médio da categoria informação por país
foi de 64,9% de ocorrência dos itens listados. Essa média inclui a máxima de 85,71%
(n=18), registrada na Câmara dos Deputados do Brasil (BRc) e no Congresso Nacional
do Peru (PEa), e a mínima de 28,57% (n=6), computada na leitura de ferramentas de
accountability da Assembleia Nacional de Nicarágua (NCa).
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FIGURA 12 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESEMPENHO MÉDIO POR
PAÍS NA CATEGORIA INFORMAÇÃO
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Fonte: Elaboração própria

Além das câmaras que estão no topo dessa categoria (BRc e PEa), figuram no
grupo acima da média os sites de 13 órgãos legislativos (em ordem de classificação
decrescente, são BRs, MXs, PGc, MXc, COs, PNa, URs, URc, CHs, COc, EQa, ARc e
CHc). Assim, nota-se que essa é a categoria que apresenta o maior número de países
dentro ou acima da média. O bom desempenho de diversos países reforça a ideia de que
o uso de dispositivos digitais para o provimento de informações é proporcionalmente
mais consolidado, estável e sólido do que o uso concernido a outras categorias.
Em contrapartida, como se observa na figura 10, há algumas exceções a essa
regra no corpus dessa dissertação. Nas câmaras altas do Chile (CHs) e Argentina (ARs),
bem como, nos congressos nacionais de El Salvador (ESa) e Honduras (HOa), o
percentual médio do uso de recursos digitais para reforçar accountability dos
representantes é superior ao mesmo índice aplicado a ferramentas para provimento de
informação ou oferta de canais de participação. É importante notar que isso não
significa necessariamente que essas mesmas instituições serão as mais destacadas na
categoria accountability. Mas considerando as ferramentas utilizadas dentro da própria
instituição, de fato, as ferramentas de accountability político serão mais frequentes que
dispositivos informativos e participativos.
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Na categoria accountability, a desempenho médio por país foi de 52,6% de
ocorrência (ver figura 12). Quando se traça a linha que determina o desempenho médio
são identificados, como na categoria informação, 15 itens acima da média e 12 abaixo
da média. Esse resultado não chega a invalidar a hipótese de predomínio da categoria
informação, pois a média de desempenho médio da categoria sobre o uso de tecnologias
digitais para maximização da prestação de contas é ainda menor do que a média
observada na categoria informação.
FIGURA 13 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESEMPENHO MÉDIO DE
ACCOUNTABILITY POR PAÍS
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Fonte: Elaboração própria

Em ordem decrescente, ficam acima da média as câmaras altas do Chile (CHs) e
Brasil (BRs) – 86,6% e 80%, respectivamente. Em seguida aparecem a Câmara dos
Deputados do Brasil (BRc), o senado colombiano (COs) e a assembleia nacional
peruana, todos com mesmo desempenho (73,3%). A quarta colocação é dividida entre
as duas casas legislativas argentinas (ARc e ARs), a câmara baixa colombiana (COs) e a
assembleia de El Salvador (66,6% de índice de desempenho nessa categoria). Por fim,
ambas com 60% de desempenho, entram no grupo acima da média a câmara baixa
chilena (CHc) e o senado mexicano (MXs). Bem no limite da média, estão ainda a
câmara dos deputados paraguaia (PGc) e as assembleias do Equador (EQa), Guatemala
(GUa) e Honduras (HOa), ambos com 53,33%.
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No que se refere à categoria participação, o desempenho médio por país é
28,26%, com registro máximo de 78% (n= 15) de presença dos itens dessa categoria
averiguados na Câmara dos Deputados brasileira (BRc) e mínimo registrado na câmara
baixa da Bolívia e na assembleia da Venezuela (VNa), ambas com apenas uma
ocorrência (índice de 5,2%). Como se esperava, esse é o menor índice médio de
ocorrência computado entre as categorias de análise deste trabalho. Isso significa dizer
que, de todo o universo de itens listados pela pesquisa, aqueles voltados para a
promoção de canais de participação cidadã foram menos frequente na média geral de
todas as categorias.
FIGURA 14 - REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO DESEMPENHO MÉDIO DE
PARTICIPAÇÃO POR PAÍS
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Fonte: Elaboração própria

Como já mencionado, o maior destaque é, sem dúvida, a Câmara dos Deputados
do Brasil (BRc) com 78% de ocorrência dos recursos participativos listados, o que
corresponde a 26,3 pontos percentuais a mais que a segunda instituição na escala:
Senado Federal brasileiro (52,6%). Junto às duas instituições brasileiras, seguem mais
10 instituições acima da média de desenvolvimento da categoria (COc, PEa, PGc, CHs,
CHc, CRa, MXs, MXc, PNa e ARs). Esse é o menor registro de países acima da média
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de uso de itens da categoria. Pelo gráfico (FIGURA 13) é possível vislumbrar a
distribuição desigual entre os recursos dessa categoria dentro das instituições que
compõe o corpus desse trabalho.
TABELA 12 - QUADRO DAS DEZ INSTITUIÇÕES MAIS QUALIFICADAS
DENTRO DE CADA CATEGORIA
INFORMAÇÃO
n %*
instituição
BRc
18 85,7

ACCOUNTABILITY
PARTICIPAÇÃO
n %* instituição
n
instituição
%*
CHs
13 86,7
BRc
15
78,9

PEa

18 85,7

BRs

12 80,0

BRs

10

52,6

BRs

17 81,0

BRc

11 73,3

COc

9

47,4

PGc

17 81,0

PEa

11 73,3

PEa

8

42,1

MXc

17 81,0

COs

11 73,3

PGc

8

42,1

MXs

17 81,0

COc

10 66,7

CHs

7

36,8

PNa

16 76,2

ARs

10 66,7

CHc

7

36,8

COs

16 76,2

ARc

10 66,7

CRa

7

36,8

URc

16 76,2

ESa

10 66,7

MXc

6

31,6

URs

16 76,2

CHc

9 60,0

MXs

6

31,6

Fonte: Elaboração própria. *- percentual de desempenho na categoria

Sumarizando os dados apresentados até aqui em todas as categorias e
instituições e para melhor leitura da classificação das mesmas, verifica-se o quadro
acima (TABELA 12). Um ponto de discussão revelado pela figura 13 é que, diferente de
outras categorias, percebe-se uma desigual distribuição de recursos digitais para
participação entre Câmaras e Senados de uma mesma instituição. Por exemplo, no
Paraguai, a câmara baixa (PGc) apresenta desempenho de 42% em relação às
ferramentas de participação listadas pela pesquisa, enquanto a câmara alta (PGs) do
mesmo país chega a apenas 10%, ou seja, constam apenas seis das 19 ferramentas
participativas listadas na pesquisa. E o mesmo padrão é observado nas casas da
Colômbia e Brasil.
TABELA 13 - DESEMPENHO MÉDIO DAS CATEGORIAS AGRUPADO POR
INSTITUIÇÃO
PARTICIPAÇÃO
n
%

INFORMAÇÃO ACCOUNTABILITY
n
%
n
%

Câmara Alta

45

31,03

125

33,97

77

36,15

Câmara Baixa

57

39,31

132

35,87

69

32,39

125

Unicameral

43

29,66

111

30,16

67

31,46

Fonte: Elaboração própria

No entanto, a comparação dos desempenhos médios de cada categoria por
natureza das instituições legislativas (tabela 12) complementa o observado na figura 13
e revela novas questões. Nota-se que as câmaras baixas, na categoria participação,
superam em aproximadamente oito pontos percentuais o desempenho médio das
câmaras altas. Essa leve vantagem das câmaras baixas em relação à oferta de recursos
digitais de participação já havia sido computada por estudos anteriores (PEREIRA et
al., 2009). Em contrapartida, os resultados dessa pesquisa indicam que os Senados da
América Latina dispõem, em média, de mais ferramentas de accountability e
representação política do que as câmaras baixas. Isto é, se nas câmaras baixas percebese maior desenvolvimento de iniciativas de participação, o carro-chefe dos Senados
parece ser o provimento de instrumentos que reforçam a representação política,
sobretudo, através do acompanhamento e fiscalização dos representantes e suas
atividades.
Algumas ponderações devem ser levadas em consideração na análise dos dados
acima descritos. Primeiro, é preciso reconhecer que a escolha dos recursos, itens e
elementos que compõem cada categoria não é consensual, ou seja, elementos listados
aqui como itens da categoria participação poderiam ser enquadrados, a depender da
perspectiva do leitor, na categoria accountability, por exemplo. Ainda que baseada em
outros estudos de mesma natureza, trata-se de uma escolha subjetiva e que deve ser
considerada quando da consideração dos dados levantados pela presente pesquisa.
Segundo, a análise aqui empreendida tampouco leva em consideração os
diferentes tipos de itens, enquadrando e quantificando no patamar informações
disponíveis e recursos digitais tais como ouvidorias online. No entanto, acredita-se que
os resultados apresentados nessa seção operam como elementos contextuais para melhor
compreensão do lugar de cada categoria (informação, representação e participação) em
projetos de democracia digital nos parlamentos da América Latina. É evidente que os
dados coletados operam como indícios e devem ser articulados com métodos mais
precisos de análises, sobretudo se o objetivo é entender melhor quais fatores incidem
nas escolhas (se houver) em priorizar determinados recursos.
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Como já vimos anteriormente, uma série de fatores pode influenciar na forma
como as instituições adotam as tecnologias digitais em suas rotinas de trabalho (e.g.
estrutura interna dos parlamentos, disposição de recursos humanos, nível de autonomia
dos setores de planejamento de iniciativas, dentre outros). Portanto, considerar métodos
qualitativos mais precisos auxilia a compreensão do cenário desenhado por meio da
mera coleta de dados quantitativos. Na sessão seguinte, serão examinadas, sob o aporte
de método qualitativo já desenhado no capítulo anterior, as mais destacadas iniciativas
de participação aferidas pela pesquisa quantitativa aqui descrita.
5.3.

Estudo qualitativo: Uma análise de projetos e iniciativas de participação online

de destaque na América Latina
Sob o aporte da análise quantitativa, foram selecionadas iniciativas de destaque
no que se refere ao provimento de canais de participação política. Os resultados
anteriormente apresentados apontam para uma diversidade de desenhos dos projetos de
uso dos recursos digitais para promoção de participação. Nesse sentido, esta seção do
trabalho tem como objetivo oferecer uma análise centrada nesse tipo de uso dos
recursos digitais. Para nortear a análise qualitativa aqui empreendida foram
estabelecidos aspectos específicos tais como a) o desempenho das iniciativas na
produção de respostas às contribuições por meio da publicação de relatórios sobre o
processo de participação (responsividade); b) a oferta de material informativo que
amparem a participação tais como manuais sobre as plataformas e como os cidadãos
podem utilizar os recursos disponíveis para influir no processo legislativo, e c) o
investimento de cada iniciativa em divulgação e produção de visibilidade.
Para além das categorias de análises utilizadas, buscou-se descrever
minimamente a iniciativa considerando também recursos que não foram previamente
listados pelos métodos desenhados nesta dissertação. Por exemplo, algumas iniciativas
já possuem versões para dispositivos móveis como tablets e smartphones, o que aponta
para um novo estágio de desenvolvimento da plataforma. Buscou-se, nesse sentido,
contemplar e evidenciar também as diferentes gradações no uso de elementos estruturais
e configurações das páginas que auxiliem a participação. Além disso, figuram na análise
empreendida o uso das redes sociais como ferramentas de suporte para a participação
nas respectivas iniciativas.
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É importante destacar ainda que a análise dos casos brasileiros concernidos
nessa dissertação foi complementada por entrevistas semiestruturadas aplicadas aos
gerenciadores do e-Cidadania e e-Democracia (ver ANEXO D e ANEXO E). A
combinação das técnicas de navegação pela plataforma e aplicação de questionários
ofereça subsídios para uma análise que leve em consideração tanto a interface das
plataformas quanto elementos estruturais que fogem à análise pontual dos recursos
digitais adotados pelos órgãos legislativos. O objetivo é examinar, a partir do caso
brasileiro, se e como particularidades estruturais e contextos administrativos podem, por
vezes, influenciar no desenho de uma iniciativa de participação online. Serão
consideradas as posições dos setores de desenvolvimento das iniciativas em relação ao
organograma das instituições, os recursos humanos, materiais e orçamentários
disponíveis.
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SilPy (Sistema Integrado de Informação Legislativa do Paraguai)
Os órgãos legislativos nacionais do Paraguai dispõem de sistema integrado de
acompanhamento de informações legislativas que permite ao cidadão votar a favor ou
contra e ainda comentar sobre projetos de leis em tramitação nas Casas Legislativas.
Logo na página inicial do SilPy (FIGURA 15), há um campo em que o usuário pode
pesquisar projetos de seu interesse através de palavras-chaves ou dados sobre a
proposição legislativa. Ainda sobre o sistema de busca, as informações sobre a
tramitação dos projetos são classificadas no SilPy pelas sessões em que foram
submetidos, por autores das proposições ou por comissões temáticas em que circulam.
FIGURA 15 - PÁGINA INICIAL DA INICIATIVA SILPY

Há ainda na página inicial uma lista dos comentários recém-publicados por
outros usuários da plataforma e dos projetos de leis mais recentes. Esses recursos
facilitam navegação, acompanhamento e atualização do usuário pelas contribuições
mais comentadas ou pelos temas mais vigentes em discussão nas Casas Legislativas.
Além disso, para participar da plataforma, os usuários devem preencher um cadastro do
qual resultará um perfil ou página individual do cidadão em que são registradas para
acompanhamento posterior todas as contribuições já feitas por meio da plataforma.
Todo projeto de lei publicado no site dispõe de uma página específica em que
são publicadas informações sobre o tipo de projeto, a origem (câmara baixa ou alta), o
status de sua tramitação na Casa Legislativa, título e número do experiente. Além das
informações básicas, o usuário pode manifestar apoio, rejeição ou sugerir alguma
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alteração ao texto legal. Na página do projeto, há um gráfico que sumariza a proporção
de usuários contrários ou favoráveis à lei em questão, seguido de uma lista com todos os
comentários e sugestões publicadas por outros usuários do sistema interessados na
legislação em tela (ver FIGURA 16).
FIGURA 16 - PÁGINA DE PROJETO DE LEI NO SISTEMA SILPY

No que refere às informações sobre os processos participativos empreendidos na
plataforma, há um campo em que o cidadão pode acompanhar estatísticas e produzir
gráficos automáticos sobre todas as participações efetuadas por meio do SilPy. No
entanto, não há qualquer publicação de relatórios sobre os encaminhamentos das
opiniões ou sugestões cidadãs publicadas no sistema. Ou seja, o nível de resposta às
contribuições dos cidadãos por meio da plataforma é baixo ou nulo. Essa característica é
relevante porque a ausência desse tipo de informação pode contribuir fortemente para o
baixo sentimento de autoeficácia, quando os cidadãos tendem a imaginar que, mesmo
que participe, sua vontade não será valorizada pelos gestores públicos.
Além disso, mesmo que seja uma ferramenta bastante intuitiva, também não
foram encontrados manuais sobre quais são e como operam recursos disponíveis para
participação cidadã por meio da plataforma. Isso poderia limitar a participação aos
usuários que já possuem alguma familiaridade com a plataforma e com as tecnologias
digitais em geral. Além de contribuir para desigual oportunidade de participação, a falta
dessas informações pode justificar o número limitado, porém constante, de inputs
cidadãos observados na plataforma.
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Em contrapartida, percebeu-se um bom investimento em divulgação e produção
de visibilidade para o SilPy. Há banners de divulgação bem destacados nos sites dos
dois órgãos legislativos do país e foram encontradas matérias publicadas no site das
instituições que direcionavam o usuário para uma consulta no SilPy55 sobre a pauta em
questão. Isso significa que setor de comunicação das instituições está a par das
atribuições do SilPy, o que potencializa a produção de visibilidade para a plataforma.
No entanto, é importante reconhecer que por si só publicações sobre a plataforma no
campo de notícias do portal da instituição pode indicar mais autopromoção do que
investimento na plataforma como uma ferramenta de participação efetiva. O sistema não
estabelece qualquer relação direta com plataformas de redes sociais como Facebook e
Twitter, um elemento que poderia potencializar sua visibilidade por meio da opção de
compartilhamento da contribuição dos usuários com seus contatos nas redes sociais.
Para além dos aspectos destacados na presente dissertação até o momento, vale
salientar que o SilPy ainda possui uma versão para dispositivos móveis. Esse tipo de
recurso é apresentado por muitos relatórios como uma tendência no que se refere ao uso
de tecnologias digitais em instituições políticas. Com o objetivo tornar a gestão pública
mais dinâmica, móvel e eficiente e por sua capacidade de difusão e promessa de
superação das barreiras da exclusão digital, cada vez mais órgãos públicos têm apostado
em projetos de democracia digital desenvolvidos para tecnologias móveis. No entanto, é
preciso ressaltar que a literatura na área ainda carece de parâmetros metodológicos
específicos para a avaliação desse tipo de recurso. Por ora, a disponibilidade do recurso
demonstra atualização do SilPy frente às discussões acerca da modernização na
prestação de serviços públicos.
Em suma, mesmo que ofereça bom sistema para comentário e acompanhamento
cidadão de projetos de leis que circulam as esferas de tomada de decisões legislativas,
cabe ao SilPy a otimização da plataforma com a adição de novos recursos para
maximizar a adesão por parte dos cidadãos. Ao produzirem grande visibilidade para a
plataforma em seus sites, os órgãos legislativos nacionais do Paraguai parecem
legitimar fortemente o SilPy. No entanto, a hipótese de que esse sistema está pouco
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http://www.senado.gov.py/index.php/noticias-3/173372-la-narcopolitica-mas-que-nunca-es-un-asuntoa-encarar-como-estado-2015-12-28-09-17-08
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integrado ao centro de tomada de decisão política ganha força quando se observa o
baixo nível de responsividade da plataforma.
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Parlamento Virtual Peruano

Com desempenho de 42,1% de ocorrência de ferramentas dentro da categoria, o
portal do Congresso Nacional do Peru (http://www.congreso.gob.pe/) é um dos mais
qualificados no que se refere à oferta de recursos digitais para participação cidadã
listados pela pesquisa. As ferramentas participativas encontradas no site da instituição
se concentram em uma sessão intitulada Parlamento Virtual Peruano56 (PVP). Lançada
em 17 de dezembro de 1996, a página tem como objetivo operar como um canal para
participação cidadã na análise de projetos de leis que são apresentados no plenário da
instituição. Além disso, um dos objetivos expressos no PVP é estabelecer uma ligação
permanente entre Congresso Nacional, cidadãos e organizações da sociedade civil.
FIGURA 17 - PÁGINA DE PEDIDOS CIDADÃOS DO PARLAMENTO VIRTUAL
DO PERU

No PVP, os usuários encontram diversas formas de participação online e contam
até mesmo com serviço de solicitação de audiências públicas e eventos presenciais para
debate de pautas legislativas. Entre os serviços disponíveis ao cidadão há uma sessão
em que o usuário pode enviar pedidos, denúncias e sugestões a congressistas,
comissões, mesa diretora e outros setores administrativos da Casa. Na página do
Sistema de Pedidos Ciudadanos57, o usuário tem acesso a textos legais sobre seu direito
de solicitar informações às instituições políticas e pode acessar ainda manuais de como
56
57

http://www4.congreso.gob.pe/pvp/presentacion.asp
http://www.congreso.gob.pe/pvp/pedidos/
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deve proceder para efetuar um pedido. Além de dispor de um sistema de
acompanhamento de seu pedido, uma lista de demandas de outros usuários atendidos e
página com dados estatísticos sobre outros pedidos. O cidadão ainda conta com o
suporte de uma lista de perguntas frequentes (FAQ), o que funciona como um manual
prático sobre sua participação e quais os caminhos serão percorridos pelas dúvidas,
questões e reclamações até chegar ao seu destinatário.
Outro recurso de destaque disponível para o usuário do PVP são os Foros
Legislativos Virtuais58. Trata-se de espaço em que qualquer cidadão pode apoiar,
rejeitar, sugerir alterações e postar comentários sobre projetos de leis em tramitação no
Congresso Nacional peruano. O sistema oferece como aporte para participação
documentos anexos aos projetos de leis que ajudam a formação de opinião qualificada
sobre o assunto em debate. Além disso, o usuário dispõe de sistema de
acompanhamento das propostas legislativas de seu interesse, o que facilita o
monitoramento do texto legal e suas alterações em cada nova etapa do processo de
tramitação no parlamento.
Os comentários dos cidadãos sobre todas as leis estão bem organizados em uma
única página de busca (ver FIGURA 15). Isso facilita a visualização e acompanhamento
de todas as contribuições cidadãs em diversos projetos. Além disso, cada proposta
legislativa tem uma página própria que agrupa todos os apoios, rejeições e sugestões de
alterações para o texto legal. A estrutura do site, portanto, facilita muito a navegação,
tanto dos usuários que pretendem conhecer todo o universo no qual podem contribuir,
quanto daqueles que já possuem algumas preferências em relação a determinados
conteúdos ou pautas legislativas.

58

http://www4.congreso.gob.pe/pvp/forosl/index.asp
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FIGURA 18 - PLATAFORMA DE COMENTÁRIOS CIDADÃOS NOS FOROS
LEGISLATIVOS VIRTUAIS

Fonte: http://www4.congreso.gob.pe/pvp/forosl/opiniones.asp

No que se refere à responsividade da plataforma, a página “¿Qué hacemos con
sus opiniones?”59 revela os caminhos percorridos pelas contribuições dos participantes
na plataforma até o centro de tomada de decisões políticas, ou seja, até os
representantes, comissões e grupos parlamentares. São estabelecidos ainda os critérios
que classificam uma contribuição como relevante ou não. O usuário pode acompanhar
quais contribuições foram classificadas como relevantes e enviadas para os
representantes. O acompanhamento da participação na plataforma é facilitado ainda por
uma página que reúne dados estatísticos e informes sobre todas as contribuições cidadãs
recebidas60 desde 2003. São 7.135 contribuições ordenadas por ano de publicação e
classificadas em “a favor”, “contrário”, “alternativas” e “outros”.
No que se refere à publicidade e divulgação, a plataforma deixa a desejar, uma
vez que não há qualquer informação sobre o PVP na página inicial do Congresso
peruano. Tampouco consta link direto para ferramenta na barra superior da home do site
da instituição ou mesmo menção à iniciativa no “mapa do site”. Na etapa do
59
60

http://www4.congreso.gob.pe/pvp/forosl/quehacemos.asp
http://www4.congreso.gob.pe/pvp/forosl/estadisticas.asp
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levantamento de iniciativas – empreendida na primeira fase da pesquisa em tela -, a
plataforma só foi averiguada graças à entrada da palavra-chave “participacion” em
sistema de busca interna. Tendo em vista que o investimento em divulgação é elemento
que influencia no sucesso de uma iniciativa de participação, a completa ausência de
materiais e estratégias de publicidade sobre a iniciativa pode, hipoteticamente, incidir
negativamente sob uma ferramenta que demonstra bom desempenho em outros critérios
avaliativos aqui adotados.
Um elemento que poderia suprir a lacuna na falta de divulgação do Parlamento
Virtual Peruano é o uso extensivo de mídias digitais para interação com o cidadão.
Nesse sentido, a plataforma dispõe de um blog chamado Somos Congreso61 onde são
publicados boletins informativos, relatórios sobre as instâncias de participação dos
cidadãos, notícias atualizadas sobre a Casa e suas atividades e notas sobre temas de
interesse do parlamento. Além disso, plataformas de redes sociais são bem destacadas
no site e poderiam operar como meios para interação entre cidadãos e representantes
políticos. No entanto, apesar de um número razoável de ‘seguidores’ e ‘fãs’, a maioria
do conteúdo publicado nessas redes trata de conteúdo replicado de postagens do blog ou
mesmo do site da instituição. Além de páginas específicas do PVP no Facebook 62,
Twitter63 e YouTube64, há uma lista de links para os perfis nas redes sociais de todos os
representantes.
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http://somoscongreso.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/participaperu4
63
https://twitter.com/ParticipaPeru
64
http://www.youtube.com/user/pcpcongreso
62
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e-Cidadania (Senado Federal do Brasil)

Instituído por Decreto em 2011, o e-Cidadania consiste em “espaço institucional
online de participação política” do Senado Federal. Segundo o ato da Mesa do Senado
que instituiu o portal, a ferramenta tem como objetivo “estimular e possibilitar maior
participação dos cidadãos, por meio da tecnologia da informação e comunicação, nas
atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação da casa”65.
Além disso, figuram como objetivos do e-Cidadania: (i) promover maior conhecimento,
por parte dos cidadãos, do processo legislativo e dos debates em curso no Senado, (ii)
oferecer aos senadores um panorama das manifestações da sociedade civil sobre temas
legislativos, e, (iii) proporcionar maior transparência administrativa e orçamentária da
Casa.
Figura 19 - Página inicial do Portal e-Cidadania

Fonte: http://www12.senado.gov.br/ecidadania/

No que se refere à estrutura organizacional, o Serviço de Apoio ao Programa eCidadania - setor responsável pela plataforma – integra a Secretaria de Comissões, que,
por sua vez, é subordinada à Secretaria Geral da Mesa do Senado Federal. Observa-se
que a disposição administrativa do setor aproxima o e-Cidadania do trabalho das
comissões temáticas e, por seguinte, dos representantes políticos. Nesse sentido, a
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Disponível em http://www12.senado.gov.br/ecidadania/anexos/ato-3-de-2011-da-mesa-diretora. Último
acesso em 2 de janeiro de 2016
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posição do órgão responsável pelo desenvolvimento de iniciativas de democracia digital
no organograma da instituição pode, nesse caso, operar reforçando um forte caráter
institucional que prioriza o recurso do objetivo de aprimorar a representação política ao
invés de maximizar as oportunidades de participação cidadã. Não obstante, verifica-se,
na apresentação dos resultados quantitativos dessa dissertação, que o Senado Federal
brasileiro dispõe do segundo melhor desempenho na categoria representação.
No entanto, frente à significativa ênfase em ferramentas de acompanhamento
dos representantes, notáveis iniciativas de participação cidadã no processo de
elaboração das leis figuram no e-Cidadania. No Ideia Legislativa66, o cidadão pode
propor uma ideia para a criação ou alteração de proposições legislativas. Para tal, deve
preencher formulário online em que indica área temática (administração, economia,
social, política urbana, turismo, indústria, dentre outras), formula a ideia central, define
o problema que a lei pretende solucionar e expõe com maior precisão quais são os
objetivos e pretensões da lei em questão.
Em seguida, a iniciativa opera como uma espécie de peticionamento online, em
que cada sugestão é publicada no site e deve receber o apoio de 20 mil usuários para, a
partir disso, ser encaminhada formalmente à Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa. Mediante o encaminhamento oficial, a comissão deve (a)
considerar a validade da ideia, segundo critérios estabelecidos previamente, (b) avaliar a
ideia no prazo médio de sete dias úteis e (c) remetê-las aos senadores, que podem ou
não aderir à sugestão do projeto de lei. Aquelas sugestões acolhidas pelos senadores
passam a tramitar oficialmente pelo Senado Federal.
Segundo relatório de desempenho do e-Cidadania67, em 2015 foram publicadas
no site 1.534 ideias legislativas, 1.132 usuários participaram da plataforma submetendo
uma ideia ou realizando pelo menos um dos 133.953 apoios registrados. Atualmente68,
sete ideias legislativas submetidas no sistema já atingiram o total de 20 mil apoios e
estão em tramitação na Comissão. Uma delas é a ideia de regulamentação do uso
recreativo, medicinal e industrial da maconha, que, acolhida pelo Senador Cristovam
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http://www12.senado.gov.br/ecidadania/principalideia
Disponível
em
https://www12.senado.gov.br/ecidadania/documentos/home/resultados/relatoriocompleto/at_download/file. Último acesso em 3 de janeiro de 2015.
68
Última visita em 2 de janeiro de 2015.
67
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Buarque, passou a ser examinada por Subcomissão especial responsável por debater
proposições legislativas cabíveis à regulamentação em pauta.
FIGURA 20 - PÁGINA INICIAL DO IDEIA LEGISLATIVA

Na página inicial do Ideia Legislativa (FIGURA 20), o usuário pode verificar as
ideias já submetidas ao sistema, o número de apoios já recebidos e respectivos status da
proposta no sistema. Aquelas sugestões que não receberem o apoio mínimo de 20 mil
usuários no prazo de 4 meses da publicação passam para o status de “concluídas”, não
sendo, por via de consequência, encaminhadas para a Comissão, mas permanecem
publicadas no site para consultas posteriores. Há ainda aquelas que recebem o apoio
necessário, porém não são acatadas pela Comissão. É o caso, por exemplo, da ideia que
propõe a regulamentação das atividades de marketing de rede. Diante dessa
configuração, o usuário dispõe de uma página específica para acompanhamento de cada
proposição (ver FIGURA 21), onde são publicados documentos relacionados ao trâmite
do projeto de lei, incluindo relatórios sobre os critérios para rejeição de propostas
sugeridas.
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FIGURA 21 - EXEMPLO DE PÁGINA DE ACOMPANHAMENTO DE SUGESTÃO

Outra forma, menos expressiva, de produzir input cidadão no Senado Federal é
por meio do “Opine sobre Projeto”. Trata-se de espaço em que o cidadão pode aprovar
ou rejeitar um projeto de lei que está em tramitação no Senado Federal. Segundo
relatório de desempenho publicado no e-Cidadania, em 2015, mais de 5.700 cidadãos
emitiram 288.265 votos. No entanto, observa-se que a ferramenta apresenta algumas
limitações no que se refere aos critérios de participação desenhados por essa
dissertação. O principal ponto fraco é que não oferece meios para deliberação sobre as
leis em tela, restringindo os usuários ao voto em “a favor” ou “contra”. Esse modelo de
participação acaba não contemplando a complexidade dos temas debatidos, tampouco a
diversidade e a pluralidade de vozes caras à democracia.
Um segundo ponto é estrutural, ou seja, trata-se do difícil acesso aos projetos de
lei da Casa, que deve acontecer mediante busca por palavra-chave ou tipo e número e
ano da proposição. Não há, por exemplo, uma lista de proposições recentes ou mesmo
projetos mais acessados por outros usuários. Esse tipo de estrutura dificulta a navegação
pelas proposições que circulam pela Casa Legislativa e, consequentemente, pela
plataforma. Além disso, não há qualquer informação sobre o impacto da opinião do
cidadão, expressa no “Opine sobre Projeto”, sob trâmite oficial da matéria no Senado
Federal.
A plataforma de transmissão online de audiências públicas do Senado Federal é
outro espaço significativo para manifestação da opinião cidadã no centro de formação
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das leis. Como consta na fase quantitativa da dissertação ora desenvolvida, essa é uma
ferramenta comum, ou seja, está presente em 25 dos 27 sites parlamentares da América
Latina. No entanto, a iniciativa do Senado Federal se destaca, posto que oferece ao
usuário o “Mural do Cidadão”, um espaço de publicação de comentários, questões e
opiniões em tempo real. Além disso, todo conteúdo das audiências (vídeos, documentos
de referência e comentários) é arquivado para consultas posteriores.
Sobre os números da plataforma, cabe salientar que em 2015 foram realizados
503 eventos interativos - audiências públicas, sabatinas, dentre outros -, número quase
cinco vezes maior que o registrado no ano anterior, quando foram realizadas 110
transmissões abertas aos comentários dos cidadãos. Consta ainda no relatório final de
desempenho do e-Cidadania a participação de 2.581 usuários que publicaram 8.767
comentários, questões ou opiniões acerca dos eventos transmitidos.
FIGURA 22 - EXEMPLO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA INTERATIVA

Fonte: https://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=6086

Compete à equipe do e-Cidadania apresentar a plataforma para as comissões
temáticas, que devem decidir entre aderir ou não à iniciativa. A transmissão, em si,
decorre da parceria entre o e-Cidadania, o setor de produção audiovisual do Senado
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Federal, e uma equipe técnica de moderadores, que determina a publicação ou não dos
comentários no Mural. A equipe do e-Cidadania também oferece suporte de treinamento
para os moderadores que devem intermediar as contribuições dos cidadãos e as
autoridades responsáveis pela condução dos trabalhos.
Por fim, cabe salientar que no e-Cidadania há um sistema eletrônico de consulta
pública bem desenvolvido. O objetivo da plataforma é oferecer ao cidadão a
possibilidade de participar da elaboração de propostas legislativas com a apresentação
de comentários ou sugestões à redação de cada dispositivo dos projetos de lei que
tramitam no Senado Federal. Assim, a participação do cidadão está ligada
essencialmente ao processo de redação de cada artigo, parágrafo, inciso ou alínea dos
projetos de lei em tela, podendo manifestar sua opinião (“a favor” ou “contrário”),
comentar ou sugerir uma nova redação para cada dispositivo.
Muito embora seja um sistema inovador no que se refere ao processo de
elaboração colaborativa de leis, a ferramenta é pouco utilizada pelos representantes do
Senado Federal. O coordenador do Serviço de Apoio ao Programa e-Cidadania revela
em entrevista que para que ocorra isso é preciso que um representante da comissão
solicite o serviço no setor. Ao fim do prazo de recebimento das contribuições, todos os
comentários e alterações de redação são enviados para apreciação dos senadores que
compõem a comissão parlamentar, incluindo o relator do projeto de lei. Dessa forma, o
aproveitamento das contribuições dependerá dos critérios estabelecidos pelos senadores
responsáveis pela redação final da proposição legislativa.
Segundo relatório de desempenho do e-Cidadania, foram realizadas apenas 6
consultas públicas de 2012 a 2015, sendo duas no primeiro ano, uma em 2013, uma em
2014 e duas no ano de 2015. Os comentários, propostas de redação alternativa e outras
manifestações dos cidadãos sobre cada consulta ficam arquivados no sistema e
disponíveis para os usuários da plataforma. Em termos numéricos, a consulta pública
mais exitosa foi realizada em 2014. Intitulada “Validade da aprovação na 1ª fase do
exame da OAB”, a consulta pública recebeu 517 comentários de mais de 360 cidadãos.
A consulta mais recente foi sobre a metodologia que deve ser adotada para cálculo do
Índice de Transparência do Poder Legislativa (FIGURA 2). Foram computados apenas
20 votos a favor e 3 alternativas na redação.
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FIGURA 23 - EXEMPLO DE CONSULTA PÚBLICA NO E-CIDADANIA

Fonte: https://www12.senado.gov.br/ecidadania/visualizacaoconsultapublica?id=322

É importante destacar ainda que fora do e-Cidadania existe outro sólido recurso
para facilitar a abertura do Senado a opinião dos cidadãos. Cuida-se do DataSenado69,
instituto interno de pesquisa e sondagem de opinião, e seu sistema de enquetes online
sobre temas em discussão na câmara alta do parlamento brasileiro. Na página do
DataSenado, além do link para as enquetes, há campo de publicação constante dos
resultados das sondagens de opinião conduzidas pelo DataSenado. O modelo de
participação nas enquetes é baseado em uma série de perguntas que o usuário precisa
responder para indicar seu posicionamento em relação ao tema em questão.

69

http://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado
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FIGURA 24 - EXEMPLO DE ENQUETE DO DATASENADO

Fonte:
http://sepoppesquisa.senado.gov.br/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=E006ENQUETEDEZEMBRODE201
5JANEIRODE2016

Vale ressaltar que o portal DataSenado e o programa e-Cidadania competem a
setores completamente independentes entre si. O primeiro está ligado à Secretaria de
Transparência, mais especificamente, à Coordenação de Controle Social, e opera como
uma espécie de ouvidoria online. Já o e-Cidadania, como mencionado anteriormente,
está ligado à Secretaria de Comissões, subordinada à Secretaria Geral da Mesa. Assim,
os dois órgãos não possuem qualquer vínculo ou mesmo diálogo e operam
separadamente. O gestor do e-Cidadania reconhece que a falta de diálogo entre as
iniciativas pode produzir duplicidade dos temas submetidos à consulta cidadã e,
consequentemente, distorcer os resultados obtidos entre as plataformas.
Outro ponto que merece destaque no Senado Federal refere-se ao uso de redes
sociais, em especial, a página da instituição no Facebook. Com mais de 903 mil
seguidores, o perfil da câmara alta brasileira na rede social publica peças gráficas
convidando os seus seguidores a opinarem sobre os temas em debate no parlamento
brasileiro. Nesse sentido e tomando devidas precauções em relação aos parâmetros
deliberativos, os espaços para comentários em cada post tornam-se verdadeiras arenas
de debate sobre temas correntes no poder legislativo. Vale destacar ainda que, assim
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como o DataSenado, esse canal não possui qualquer ligação ou diálogo com o eCidadania, sendo gerenciado pela Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
No que se refere ao provimento de informações sobre o e-Cidadania - critério
utilizado pela presente pesquisa para avaliar o desempenho do processo participativo -,
constatou-se que há uma lista de materiais informativos como instruções de
funcionamento, termos de uso, mapa do site, além de passo-a-passo simples de como o
cidadão participar em cada iniciativa do site (Ideias Legislativa, Opine sobre Projeto,
Audiência Pública, Consultas Públicas). Nesse sentido, a produção de informação sobre
funcionamento de cada iniciativa, bem como a publicação de materiais auxiliares à
participação, são práticas comuns em todas as iniciativas do e-Cidadania.
No entanto, observaram-se diferentes níveis de responsividade entre as
iniciativas do programa de participação online do Senado Federal. Se, por um lado, o
Ideia Legislativa permite acompanhamento das ideias propostas pelos cidadãos e
publica justificativas quando as mesmas não são acatadas pelos parlamentares, por
outro, o Opine sobre Projetos, por exemplo, não oferece nenhum tipo de informação
sobre como a opinião do cidadão pode influenciar diretamente no processo de
elaboração das leis. Na página inicial do e-Cidadania, há um campo em que são
publicados relatórios sobre os resultados atingidos por cada plataforma de participação
(eventos interativos, Opine sobre Projetos, Ideias Legislativas e Consultas Públicas). Os
relatórios apresentam tabelas e gráficos sobre números, como quota de participantes e
de inputs produzidos (apoios, contribuições, comentários, dentre outros) em cada
iniciativa por mês e ano.
Em entrevista, Alisson Bruno, coordenador do programa e-Cidadania, releva que
a publicação dos resultados das iniciativas de participação, de fato, não é uma
prioridade na plataforma. Esse é um dos elementos sobre o qual, segundo o gestor,
incide como fator influenciador a reduzida disposição de recursos humanos. Cabe
salientar que o gestor é o único servidor responsável diretamente pela plataforma e, por
conta das inúmeras demandas, precisa estabelecer prioridades no que tange à melhoria
da plataforma. Por não dispor de um corpo próprio de profissionais de tecnologia da
informação, as demandas de reformulação do e-Cidadania entram na lista comum de
demandas do setor de informática que cuida de todas as operações do Senado Federal.
Além de dependente do setor de informática do Senado, Alisson Bruno releva que todas

145

as reformulações ou propostas de novas iniciativas de participação precisam ser
aprovadas pelo Secretário-Geral da Mesa.
Em relação à divulgação e publicidade produzidas para a iniciativa, constatou-se
uma boa produção de visibilidade para a ferramenta da página inicial do portal do
Senado Federal – não há banners, mas link direto para plataforma na barra superior do
site. No entanto, em entrevista ao coordenador do e-Cidadania, o servidor reconhece
que a escassez de recursos humanos influi sobre o alcance e métodos utilizados para
produzir visibilidade tanto internamente (para os próprios representantes, comissões
temáticas e servidores de outros órgãos) quanto para entes fora do Senado Federal (para
os cidadãos, demais órgãos públicos e veículos de comunicação).
Alisson Bruno lembra, por exemplo, que os perfis nas redes sociais exclusivos
do e-Cidadania foram fechados por demandar constante monitoramento, o que seria
impossível com o número limitado de servidores disponíveis para o setor. Atualmente, a
estratégia de divulgação mais comum é a produção e circulação interna de releases e
relatórios produzidos por ele ou pelo estagiário de comunicação. Os documentos são
enviados diretamente para os e-mails das próprias comissões interessadas e da
assessoria de imprensa da Casa que utilizam seus meios próprios para remeter as
informações aos cidadãos.
Em suma, percebe-se durante a navegação e análise do portal e-Cidadania um
forte caráter institucional que atribui à ferramenta o papel de suporte ao trabalho das
comissões temáticas. Em confluência a essa leitura, a análise quantitativa releva que o
Senado Federal é a instituição com segundo melhor desempenho no que se refere ao
provimento de recursos para fortalecer representação, acompanhamento e accountability
político. Observa-se que mesmo as iniciativas de participação estão estritamente ligadas
aos representantes. Por exemplo, o Ideia Legislativa oferece a oportunidade do cidadão
inserir, com a aprovação de número razoável de correligionários, um tema na agenda
política. No entanto, a pauta só passa a tramitar oficialmente se acolhida por um
senador. Já no Audiências Públicas Interativas, os usuários podem debater entre si e
enviar perguntas e contribuições de um evento legislativo transmitido ao vivo e online.
Entretanto, não é assegurado que as contribuições serão lidas no encontro presencial, o
que dependerá dos servidores responsáveis pela mediação do debate ou do Presidente da
Mesa.
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e-Democracia (Câmara dos Deputados do Brasil)

A Câmara dos Deputados do Brasil é a instituição com melhor desempenho no
que se refere ao uso de tecnologias digitais para oferta de canais de participação cidadã
no processo legislativo. Isso quer dizer que dentre 19 ferramentas de participação
listadas por essa pesquisa, o câmara baixa brasileira oferece 15, o que corresponde a um
aproveitamento de 78,9%. Parte considerável das ferramentas utilizadas está
concentrada nas iniciativas empreendidas através do portal e-Democracia70 da Câmara
dos Deputados. Lançado em junho de 2009, o portal tem como objetivo incentivar, por
meio da internet, a participação cidadã em debates sobre temas que conduzem à
produção de leis e formulação de políticas públicas.
Defensor da ideia de parlamento aberto e um dos idealizadores e atuais
coordenadores da plataforma, Cristiano Ferri revela, em entrevista a Isabele Mitozo
(2014), que a iniciativa surgiu de um grupo de servidores interessados no uso das
tecnologias digitais para aproximar a instituição política aos cidadãos. Das reuniões do
grupo formulou-se um primeiro projeto e, em seguida, desenvolveu-se o piloto do que
se tornaria, hoje, uma das principais ferramentas de participação política do Brasil. No
entanto, a iniciativa se consolidou em 2013, quando a Resolução 49 do mesmo ano
determinou a criação do Laboratório Hacker da Câmara dos Deputados71. Trata-se de
um espaço colaborativo, permanente e aberto que publica dados públicos a
programadores e desenvolvedores de softwares para criação de ferramentas cujo
objetivo seja aprimorar a transparência legislativa e abrir novos canais de participação.
Desde sua criação, o e-Democracia tornou-se objeto de diversas pesquisas na
área de democracia digital, parlamentos online e e-participação (COUTINHO, 2014;
FARIA, 2010; MARQUES, 2010; MITOZO, 2014, 2013; ROSSINI; OLIVEIRA, 2014;
SANTOS; BERNARDES, 2012). Como esses estudos já têm demarcado, o portal eDemocracia oferece ao cidadão diferentes iniciativas de participação política no
processo de elaboração das leis. Assim, busca-se, nesse trabalho, dar mais atenção à
aplicação dos métodos qualitativos aqui propostos sem deixar de descrever como
operam cada plataforma.
70
71

http://edemocracia.camara.gov.br/
http://labhackercd.net/
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Por meio do “Comunidades Legislativas”72, os cidadãos podem debater sobre os
principais temas nacionais com outros cidadãos e representantes. Atualmente73, estão
ativas 15 comunidades temáticas nas quais o cidadão pode participar de fóruns online e
bate-papo, acessar biblioteca com acervo de documentos, referências e material de
divulgação e acompanhar a publicação de notícias e boletins sobre o tema. As
comunidades inativas estão arquivadas e disponíveis para consulta pública. É
importante destacar que os recursos para participação podem variar de acordo com as
comunidades74.
FIGURA 25 - EXEMPLO DE COMUNIDADE LEGISLATIVA

Fonte: http://edemocracia.camara.gov.br/web/forum-legislativo-do-futebol/inicio#.Vorgm_krLIU

Dentro da página de cada comunidade, o usuário pode participar de fóruns,
acompanhar a agenda e transmissão de audiências públicas interativas, além de dispor
de informações sobre o tema em questão, manual de funcionamento dos fóruns e uma
72

http://edemocracia.camara.gov.br/web/public/comunidades#.VorgTvkrLIU
Último acesso em 4 de janeiro de 2015
74
Na comunidade que discute sobre a reforma política, por exemplo, os recursos disponíveis ao cidadão
são fóruns virtuais e plataformas de bate-papos. Já na comunidade para discutir a redução da maioridade
penal, acrescenta-se a estes recursos um sistema de enquetes. Na comunidade para discursão sobre a Lei
Orçamentária Anual de 2016, o cidadão conta com um formulário eletrônico para envio de sugestões de
emenda a lei que estabelece a destinação das verbas federais.
73
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janela de “últimas atividades” que ajuda a navegação pelos comentários em cada tópico
dos fóruns da comunidade. Nos fóruns, cada comentário pode ser avaliado por outros
usuários e aufere um ponto a cada “Gostei” que recebe, assim como perde um ponto a
cada “Não Gostei” recebido. Há ainda a opção “Marcar como impróprio”, que
contemplaria comentários que não seguem os termos de uso da plataforma. Com isso é
possível ranquear aqueles comentários mais bem avaliados em cada tópico e obter um
indício do clima da opinião média dos participantes em relação aos temas discutidos75.
Outro ambiente para deliberação online no portal e-Democracia constitui-se no
“Espaço Livre”76, onde os usuários podem criar fóruns de discussão sobre temas à sua
escolha e também participam de tópicos criados por outros usuários. Diferentemente das
Comunidades Legislativas, trata-se aqui de um fórum aberto para a livre deliberação
sobre qualquer assunto sugerido pelos próprios usuários e de interesse público. Na
página inicial de plataforma (FIGURA 26), o usuário dispõe de uma nuvem de temas
mais discutidos, a lista de mensagens recentes nos fóruns do espaço, uma lista com os
tópicos com maior participação e uma ferramenta de votação em proposições-respostas
para a questão “O que você espera da Câmara dos Deputados neste momento?”.

75

Outro recursos que possibilita averiguar a média dos posicionamentos dentro de cada comunidades
trata-se do sistema de enquetes. No entanto, a ferramenta é utiliza apenas pontualmente. Mesmo que os
resultados estejam disponíveis, pouco possibilitam uma leitura fiel do clima de opiniões nos fóruns, pois
remetem a um intervalo temporal que pode não contemplar a média de opiniões em constante mudança
durante o processo deliberativo empreendido nos fóruns.
76
http://edemocracia.camara.gov.br/web/espaco-livre#.VovSy_krLIU
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FIGURA 26 - PÁGINA INICIAL DO ESPAÇO LIVRE

Fonte: http://edemocracia.camara.gov.br/web/espaco-livre/inicial#.VovYl_krLIX

Nas páginas das Comunidades Legislativas não foi encontrado nenhum tipo de
material informativo, tampouco sistema de acompanhamento do impacto das
deliberações dos fóruns nos centros de decisão política. É importante reconhecer que as
iniciativas deliberativas do e-Democracia operam mais como pontos de encontro para
usuários interessados em debater determinadas temáticas, ou mesmo propor novos
debates, do que como meio para elaboração colaborativa de proposições legislativas. Ou
seja, as iniciativas objetivam aproximar usuários dispostos a debater, expor, formular e
reformular seus pontos de vista em relação a temas correntes na sociedade, sem a
necessária obrigação de propor leis ou normas sobre o tema em questão.
Nesse sentido, mesmo que sem um objetivo concreto de formular uma lei, a
deliberação converte-se em um exitoso método de participação baseado na troca
argumentativa entre cidadãos e representantes. Isso é potencializado quando ocorre em
um ambiente institucional como é o caso das Comunidades Legislativas e do Espaço
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Livre do e-Democracia. No entanto, é preciso ponderar que a reduzida participação de
representantes nos debates nessas iniciativas pode nutrir o sentimento de baixa
autoeficácia e desestimular o interesse dos usuários em participar, mesmo em ambientes
deliberativos institucionalizados.
Na aba "Eventos Interativos”77, o usuário do e-Democracia tem acesso a uma
lista das salas de transmissão de audiências públicas, seminários, sabatinas e reuniões
das comissões. Todas as salas permitem o envio de comentários, mensagens, opiniões e
posicionamentos dos usuários cadastrados na plataforma, operando, portanto, como
salas de bate-papo temáticas. As salas são divididas em abertas, agendadas ou já
realizadas. onde estão armazenados todo o histórico de mensagens enviadas e vídeo do
evento para acompanhamento posterior.
FIGURA 27 - ABA EVENTOS INTERATIVOS DO E-DEMOCRACIA

Na página de Eventos Interativos (FIGURA 27) não foram encontradas
informações de suporte à participação como instruções e termos de uso. A exemplo do
que ocorre nas Comunidades Legislativas, tampouco foi constatado qualquer
documento que informe ao cidadão como aquelas mensagens chegaram até os
representantes, ou de que forma podem influenciar no processo de formação das leis.
Em entrevista, Thiago Carneiro, gestor de projetos de participação digital do eDemocracia, revela que a resposta às demandas dos cidadãos enviadas através da sala de
bate-papo depende muito da condução dos trabalhos e da disposição dos servidores
77

http://edemocracia.camara.gov.br/web/eventosinterativos#.VotLPfkrLIU
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responsáveis por remeter as mensagens online aos Presidentes das Mesas que conduzem
o debate presencial. Segundo Carneiro, o Laboratório Hacker oferece cursos a
servidores e assessores das comissões sobre como moderar os debates online e sobre a
importância de retransmitir as mensagens enviadas pelos usuários aos representantes
que debatem presencialmente.
Wikilégis78 é a plataforma da Câmara dos Deputados que permite a elaboração
colaborativa de projetos de leis. Por meio dela, o cidadão pode apoiar, rejeitar, comentar
e sugerir alteração a cada dispositivo de um texto legal submetido a consulta. Baseado
na linguagem wiki, o método de participação do recurso é receber contribuições em
formato de texto legal que proponham uma nova redação ou alteração de cada
parágrafo, item ou inciso de uma proposição legislativa. Desse modo, qualquer usuário
pode participar de duas formas: a) sugerir uma alteração em formato legal para cada
dispositivo de um projeto de lei; b) apresentar uma ideia variada ou comentário que de
alguma forma pode contribuir na solução do problema ao qual a proposição legislativa
pretende sanar.
FIGURA 28 - EXEMPLO DE PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO NO WIKILEGIS

Assim, baseado na deliberação sobre cada dispositivo, espera-se, ao fim do
processo, dispor de texto legislativo construído de forma colaborativa item-a-item. O
objetivo do Wikilégis é estimular a apresentação de contribuições mais práticas e
construtivas simulando o trabalho real de negociação entre parlamentares sobre cada
ponto importante das proposições legais elaboradas na Casa Legislativa (FARIA, 2012).
78

http://wikilegis.labhackercd.net/
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No entanto, vale ressaltar que as contribuições não se convertem necessariamente no
texto final das leis, mas são submetidas à comissão responsável pelo projeto de lei, que
as avalia segundo critérios de pertinência, validade e coerência.
Nada obstante, o Wikilégis ainda apresenta baixíssimos níveis de adesão dos
cidadãos, sobretudo em sua fase atual79. A exigência de competência técnica específica
para produção de texto legal, a ausência de manuais ou informações instrutivas sobre o
processo participativo e os próprios métodos por trás das práticas de produção
colaborativa em wiki, podem incidir como fatores que inibem a contribuição de parte
dos usuários mais leigos. Nesse sentido, apesar de inovador, o instrumento pouco
contribui para ampliar participação cidadã nos processos legislativos.
Contribui negativamente nesse cenário, a interface pouco intuitiva e erros
pontuais no cadastro de usuários, o que pode indicar que a plataforma, apesar de
operante, ainda está em desenvolvimento. Segundo Thiago Carneiro, servidor da
Câmara dos Deputados responsável pela plataforma de participação, a estrutura de
recursos humanos do LabHacker facilita o aprimoramento constante do Wikilégis, uma
vez que não depende diretamente do setor de informática da Casa Legislativa. Para o
gestor, a plataforma ainda funciona em fase “piloto” e este considera fundamental a
implementação de melhorias por etapas, à medida em que se observa na prática como os
usuários se comportam e o que demandam.
No que se refere à estrutura física e administrativa do LabHacker, cabe ressaltar
que consiste numa equipe composta por 16 membros, entre jornalistas, programadores,
desenvolvedores de softwares, designers, especialistas em participação política online e
gestores de projetos digitais. Nesse sentido, em relação à disposição de recursos
humanos para desenvolvimento de aplicações de participação online, é justificável o
melhor desempenho da Câmara dos Deputados frente ao Senado Federal, que por sua
vez dispõe de apenas um servidor e um estagiário. Além de uma equipe
multidisciplinar, o LabHacker está inserido na estrutura administrativa da Diretoria79

Em 2015, houve uma reformulação na plataforma que ganhou uma URL própria e mudou de servidor e
design. Concomitante a essa mudança, a Câmara dos Deputados, por meio do Laboratório Hacker,
lançou uma série de iniciativas de democracia digital com o objetivo de produzir transparência
legislativa e oferecer canais de participação cidadã nos processos legislativos, dentre elas Retórica
Parlamentar (http://retorica.labhackercd.net/dashboards/565350514f662d230f8b2a25), um agregador
dos principais temas de cada parlamentar, e o Painel Social (http://painelsocial.labhackercd.net/), um
mural das principais questões debatidas nas redes sociais.
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Geral da Câmara dos Deputados. Isso explicaria em parte o grau de autonomia maior do
e-Democracia em relação ao e-Cidadania, no que se refere às possibilidades de
desenvolvimento de iniciativas que não precisam necessariamente da aprovação prévia
dos representantes políticos.
No critério responsividade, nota-se que o e-Democracia oferece poucos
subsídios aos cidadãos em relação ao real impacto das contribuições online no processo
legislativo. É importante destacar que iniciativas como as Comunidades Legislativas e o
Espaço Livre são ambientes institucionais que valorizam as práticas deliberativas. Isso
representa um avanço considerável, uma vez que propicia canais para a expressão da
vontade civil no contexto de instituições parlamentares, em que a pluralidade de vozes e
a deliberação são elementos fundantes do processo de formação das leis e políticas
públicas.
Um elemento, ainda que limitado, de responsividade publicado pelo eDemocracia refere-se a documento que apresenta as cifras de participações em cada
iniciativa80. Segundo o relatório, a ferramenta com maior número de contribuições
cidadãs, desde o lançamento em 2009 até fevereiro de 2015, são os fóruns das
comunidades legislativas – foram publicados 20.270 posts divididos em 3.929 tópicos.
Em segundo lugar, estão as salas de bate-papo, com 17.874 mensagens enviadas, e, por
fim, o Wikilégis, que até o mês de referência do documento computava 1.054
comentários ou sugestões para mudança em projetos de leis. É importante ressaltar que
esses dados provêm de um “contador de acesso” não disponível ao cidadão. Assim, os
números estão disponíveis, para o cidadão, apenas em formato pdf. Portanto, apesar de
publicados, não são manuseáveis, tampouco produzem boa transparência sobre os
processos empreendidos pela plataforma.
Entre as estratégias de produção de visibilidade e divulgação da plataforma, vale
destacar que o e-Democracia é bem evidenciado no Portal da Câmara dos Deputados.
No mais, a plataforma e-Democracia tem perfil próprio em redes sociais como
Facebook81, Twitter82, YouTube83 e o Flickr84, que são utilizados, essencialmente, para
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Disponível
em
http://edemocracia.camara.gov.br/documents/10156/2019039/Dados+sobre+a+participa%C3%A7%C3
%A3o+no+portal+-+2015Fev.pdf/217f6001-0691-4ba8-b3b7-421b0db4abd4. Último acesso em 5 de
janeiro de 2015.
81
https://www.facebook.com/edemocraciacamara/
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realizar chamadas para os eventos interativos e publicação de informações sobre os
temas em debate dentro das iniciativas do portal. Apesar de oportunas ferramentas para
a produção de visibilidade para a plataforma, os perfis em sites de redes sociais do eDemocracia apresentam baixo nível de interação (curtidas e compartilhamentos) com
seus seguidores. Em relação à produção de visibilidade e divulgação interna da Casa
Legislativa, o e-Democracia conta com uma revista que apresenta as principais
iniciativas do portal e, segundo Thiago Carneiro, são realizadas com frequência visitas e
eventos para apresentação dos trabalhos realizados pelo LabHacker.
Em suma, nota-se que o portal e-Democracia, principal canal de participação
online da Câmara dos Deputados, adota métodos deliberativos para proporcionar ao
cidadão oportunidades de influir no processo de formação das leis. Por meio das
Comunidades Legislativas e do Espaço Livre, os usuários contam com espaços
institucionais para expor seus posicionamentos, visões e opiniões, e “concorrer” com a
possibilidade de influir no processo legislativo. Uma forma mais direta e objetiva de
produzir leis é possibilitada pelo Wikilegis, no qual as contribuições ocorrem em
formato de texto legislativo. No entanto, percebe-se que a plataforma colaborativa para
a produção de textos legais pouco tem estimulado a participação cidadã se comparada às
iniciativas de caráter deliberativo. A oferta de materiais de suporte e instrução sobre os
processos participativos, o aprimoramento da responsividade em relação às
contribuições de cada iniciativa e o estímulo dos representantes em participar das
deliberações pode maximizar o potencial observado no e-Democracia.
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https://twitter.com/Edemocracia
https://www.youtube.com/user/edemocraciacd
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https://www.flickr.com/photos/edemocracia/
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CONCLUSÃO

O uso de recursos digitais em projetos e iniciativas que objetivam promover a
participação é tão variável quanto o desejo de incorporar da esfera civil nos centros de
tomada de decisão política. Além disso, empiricamente métodos, projetos, ferramentas e
tecnologias utilizadas em cada iniciativa produzem indicativos - ainda que não
determinantes - sobre a disposição da esfera política em compartilhar a gestão pública
com os demais cidadãos (ERGAZAKIS; METAXIOTIS; TSITSANIS, 2011). Não à
toa, o exame detalhado, caso a caso, das iniciativas de participação é fundamental para
se entender com precisão como alguns elementos como o desenho da participação, a
disposição de informações sobre os resultados atingidos e a produção de visibilidade
para a ferramenta podem influir na análise de iniciativas de participação cidadã.
No que se referem aos resultados da pesquisa quantitativa, os dados obtidos pela
dissertação reforçam a consolidação do uso de recursos digitais para produção e
circulação de insumos informativos. Isto é, a presente dissertação demonstra que itens
da categoria informação tornaram-se estáveis e constantes em portais de órgãos
legislativos nacionais da América Latina (BRAGA, 2007b). Esse é o caso, por exemplo,
de versão online da Constituição e outros textos legais, presentes em 100% dos órgãos
legislativos. Além disso, 96,3% da amostra oferece ao cidadão elementos informativos
como campo de notícias, boletins informativos, regimento interno e manual sobre
funcionamento da casa. A oferta destes insumos informativos tem se tornado cada vez
mais prática comum e indispensável nos portais legislativos nacionais da América
Latina.
Por outro lado, existem ferramentas para provimento de informação qualificada
ainda esporádicos, mesmo dentre aqueles que teoricamente representam elementos
relevantes para a democracia. Por exemplo, em oposição a de diversos artigos que têm
enfatizado a função educativa dos parlamentos (MANGUE, 2008; SAMPAIO;
SIQUEIRA, 2013; TADRA; BRAGA, 2013; TADRA, 2014), a baixa incidência de
sites, páginas ou projetos para formação de jovens e crianças sobre as funções e
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atividades parlamentares pode indicar lacuna no aproveitamento das tecnologias digitais
para fins democráticos. Observou-se, da mesma forma, o uso pouco expressivo de
portais-repositórios de dados abertos referentes a instituições legislativas. No entanto,
os parlamentos com melhor desempenho médio nas categorias estabelecidas pela
dissertação - Paraguai (PGc e PGs), Brasil (BRc e BRs), Chile (CHs e CHc), Panamá
(PNa) e México (MXc) - já ofertam, em maior ou menor nível de sofisticação, aos seus
cidadãos repositórios específicos para dados abertos legislativos. Nesse sentido, se por
um lado a maioria dos estudos sobre o fenômeno de abertura de dados se preocupa
diretamente com a prática em instituições do poder executivo, os resultados da pesquisa
em tela parecem indicar uma nova campo que merece atenção e análises mais profundas
sobre possíveis características e configurações particulares dos dados abertos em
instituições legislativas.
No que tange à ocorrência de ferramentas para representação, a dissertação em
tela aferiu que há uma distribuição mais estável do que outras categorias. Por outro lado,
a distribuição é estável também dentre os próprios mecanismos que compõe a categoria.
Ou seja, pelo menos no universo da amostra contemplada por esse trabalho, a variação
entre os itens acima e abaixo da média é mais equilibrada para o uso dos recursos
digitais com o objetivo de fortalecer representação e accountability político do que se
observa dentre ferramentas digitais para provimento de informação. Isso significa dizer
que não há a consolidação de algumas ferramentas frente a outras, mas uma distribuição
variada de equilíbrio constante.
Sobre os resultados apontados pelo estudo quantitativo referentes à ferramentas
de representação é relevante frisar a disparidade entre o uso corrente de redes sociais
por parte das instituições políticas e a baixa ocorrência de divulgação das redes sociais
dos representantes individualmente – elemento que compõe a categoria representação.
Apesar de 89% dos sites parlamentares oferecerem link direto para as redes sociais da
instituição, apenas 29,6% publicam as páginas e perfis dos parlamentares no Facebook,
Twitter, YouTube, dentre outras redes sociais. Reconhecendo que perfis dos
representantes em sites de redes sociais podem operar como recurso relevante para
interação direta com cidadãos, esse resultado revela-se preocupante à luz do argumento
de autores como Anastasia Deligiaouri (2013) que sugerem que capacidade dos
cidadãos de se comunicar com autoridades governamentais é fundamental para a
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preservação da confiança do público e à sobrevivência do regime democrático e do
governo.
Ademais, o número de parlamentos que divulgam os perfis nos sites de redes
sociais de seus representantes é menor do que aqueles que divulgam os sites e blogs dos
membros das casas - 33,3% das câmaras legislativas – uma ferramenta cada vez menos
importante no desenvolvimento das novas ferramentas de comunicação online. Em
consonância a esse achado, um estudo realizado por Joshi Devin e Erica Rosenfield
(2013) em 184 instituições parlamentares de todo o mundo revela que, embora os sites
das casas legislativas forneçam muitas informações para os cidadãos, poucas publicam
links para as redes sociais dos representantes. Em suma, isso parece indicar que, no
contexto dos órgãos legislativos nacionais da América Latina, pouca importância é
atribuída às redes sociais como meios à comunicação política contemporânea. Uma
hipótese é que Casas Legislativas latino-americanas considerem as redes sociais mais
como recursos de comunicação particular dos representantes do que um meio
institucional ou como oportunas ferramentas para reengajar ou reconectar o eleitorado
aos seus representantes e melhorar a saúde das democracias modernas (FRANCOLI,
2008a, p. 6).
No que se refere à categoria participação, o índice de desempenho revela que a
média de ocorrência dos recursos digitais para fins participativos é a menor dentre as
demais categorias - 28,3%. Isso quer dizer que pouco mais de um quarto dos itens
listados por esta pesquisa de fato foram utilizada pelos portais de órgãos legislativos que
compõe o corpus dessa dissertação. Ademais, o cálculo do coeficiente de variação
indica que, entre as ferramentas mais utilizadas da categoria, o percentual de variação é
de 20,35%, a maior taxa registrada nas categorias. O número da variação é ainda maior
quando se observam os elementos abaixo da média, ou seja, ferramentas de participação
(principalmente, de natureza deliberativa) são, em suma, pontuais e raros em
instituições parlamentares.
Sobre a distribuição do recursos digitais utilizados em cada categoria por
configuração das instituições, nota-se que as câmaras baixas em média apresentam
melhor desempenho na categoria participação que câmaras altas – diferença de
aproximadamente oito pontos percentuais. Em contrapartida, os senados da América
Latina dispõem, em média, de mais ferramentas de accountability e representação
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político do que as câmaras baixas. Isso pode oferecer indícios de que as câmaras baixas
priorizam como norte para uso das tecnologias digitais a ampliação da pluralidade de
vozes na casa legislativa, enquanto os senados utilizam os dispositivos, plataformas e
ferramentas digitais para fortalecer a democracia via oferta de oportunidades de
fiscalização cidadã dos representantes políticos.
Esse resultado opõe-se, de certa forma, ao cenário desenhado por Maria Frick
(2004) quando a autora compara o uso das tecnologias digitais por parlamentos latinoamericanos e europeus. No entanto, é importante ressaltar que dez anos separam a
presente pesquisa ao mapeamento realizado pela autora, o que pode permite deduzir
uma evolução no que concerne à adoção de recursos digitais para representação e
accountability em senados latino-americanos.
Quando observa-se a classificação de cada instituição por categoria, reafirma-se
o grupo de parlamentos com melhor desempenho médio apontado por outros trabalhos
similares (FRICK, 2004; PEREIRA et al., 2009; PERNA, 2010). A saber, destacam-se
no uso das tecnologias digitais a Câmara dos Deputados do Brasil (BRc), o Senado
Federal brasileiro (BRs) e o Senado chileno (CHs). No entanto, quando se observa
especificamente a frequência do uso das tecnologias digitais para prover canais de
participação cidadã, emergem duas significativas experiências pouco familiares a
estudos sobre participação online e órgãos legislativos: SilPy e Parlamento Virtual
Peruano.
Se por um lado, a configuração observada na pesquisa quantitativa demonstra
que há investimento limitado e disperso no uso de tecnologias digitais para fins
participativos nos órgãos legislativos da América Latina, por outro, elementos como a
diversidade

de

métodos

participativos

utilizados

e

diferentes

configurações

institucionais corroboram para a necessidade de métodos qualitativos mais robustos
para dar conta do fenômeno em tela. Nesse sentido, se a sofisticação das iniciativas de
participação depende das estratégias e recursos organizacionais de cada administração –
podendo variar inclusive dentro de um mesmo regime - (FRICK, 2005, p.10), é preciso
desenvolver métodos de pesquisa qualitativos mais robustos para dar conta do
fenômeno em tela.
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Sob o aporte da pesquisa quantitativa, a presente dissertação buscou analisar as
iniciativas de participação segundo métodos que levam em consideração o grau de
responsividade, transparência no processo participativo e grau de visibilidade produzido
para a plataforma. Em geral, as iniciativas de participação online analisadas na presente
dissertação adotam diferentes desenhos com graus variados de responsividade, produção
de informações para suporte da participação e promoção de visibilidade para a
ferramenta.
No caso do sistema integrado de informação legislativa paraguaio (SilPY), a
iniciativa possui um bom desempenho em relação à produção de visibilidade, no
entanto, apresenta baixo índice de responsividade, ou seja, não são publicadas
informações sobre encaminhamento das contribuições enviadas pelos participantes, o
que, teoricamente, minimizaria o sentimento de autoeficácia e desestimularia a
participação cidadã na plataforma. Já o Parlamento Virtual Peruano concentra diversas
formas de participação nos processos legislativos peruano, a estrutura do site facilita a
navegação do usuário pelos recursos disponíveis, no entanto, mesmo produzindo
informações e relatórios sobre os resultados obtidos e dispondo de sistemas de
acompanhamento da participação, não há qualquer visibilidade para a plataforma, nem
mesmo na página inicial do Congresso Nacional peruano.
Entre as instituições brasileiras constatou-se, por meio das entrevistas aplicadas
aos gerenciadores das iniciativas, diferenças substanciais em relação às estruturas
físicas, a disposição de recursos administrativos e humanos e o nível de autonomia da
plataforma no campo político. A análise das iniciativas brasileiras e dos pontos
levantados pelos entrevistados direciona a discussão dos resultados para um caminho
imprescindível. Trata-se da discussão sobre a influência de fatores internos e externos
na adoção de recursos digitais digitais em instituições parlamentares. Para Zittel (2001,
p. 20–21), por exemplo, não há relação causal entre uma característica institucional
específica e o grau de democracia digital observada em parlamentos.
A análise das ferramentas participativas brasileiras e o depoimento dos
entrevistados confirmam, de antemão, o argumento de Zittel (2001) quando o autor
sustenta que se trata antes, da relação entre variáveis interdependentes - com algumas
mais dominantes que outras – que compõem o que chama de contexto institucional.
Esse universo de variáveis seria composto por elementos como tipo de governo
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(ZITTEL, 2001), disposições de recursos financeiros (GRIFFITH, 2007), organização
do parlamento (bicameral ou unicameral), tipo de sistema e processo eleitoral (SMITH e
WEBSTER, 2004) e até mesmo estrutura do sistema midiático (HOFF et al., 2004).
Nesse sentido, o aporte das entrevistas foi fundamental para entender lógicas e
contextos internos nas instituições parlamentares. Assim, fatores concretos - como as
características estruturais e disposição de recursos humanos, por exemplo - podem
oferecer subsídios mais sólidos para explicar o desempenho de cada instituição no
provimento de iniciativas de participação do que a subjetiva “falta de vontade política”.
É importante reconhecer que a presente dissertação não comporta dados suficientes para
estabelecer conclusões precisas sobre esta relação.
Concordando com Karamagioli e colegas (2008), reafirma-se, nessa dissertação,
que o desenvolvimento das tecnologias digitais não deve alterar a natureza essencial da
democracia representativa, e que a adoção de dispositivos digitais para auxiliar o
cumprimento funções parlamentares deve ser estreitamente ligados às estruturas
políticas e às formas pelas quais as sociedades administram e se adaptam novas
tecnologias. No entanto, é fundamental reafirmar, como o faz Wilson Gomes (2010), o
poder das tecnologias digitais em “remediar” as lacunas da democracia liberal. Ou seja,
a disponibilidade de tecnologias digitais para o engajamento e participação cidadã não
deve substituir iniciativas parlamentar semelhantes realizadas em um contexto físico,
mas complementá-las (PAPALOI; GOUSCOS, 2011, p. 84). Assim, entendendo os
parlamentos como instituições centrais do sistema político e democrático, essa
dissertação buscou evidenciar como as tecnologias digitais produzem impacto sobre as
práticas políticas contemporâneas no âmbito do poder legislativo,

evidenciando

mormente a “natureza mutável da democracia na era da informação” (SMITH;
WEBSTER, 2008, p. 5).
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ANEXO A – Planilha para verificação de ferramentas de provimento de informação
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ANEXO B – Planilha para verificação de ferramentas de representação e accountability político
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ANEXO C – Planilha para verificação de ferramentas de participação
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parlamentares
Canais de
contato com
comissões,
bancadas, etc.
Canais de
contato com
departamentos

Audiências
públicas
interativas

0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Redes sociais

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Chat's temáticos

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Comunidades
online

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Fóruns
temáticos

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Blog

ARs
ARc
BLs
BLc
BRs
BRc
CHs
CHc
COs
COc
CRa
RDs
RDc
ESa
EQa
Gua
Hoa
MXs
MXc
Nca
Pna
PGs
PGc
Pra
Urs
Urc
Vna

Individuais

Existe lista de
discussão via email?

Voto online
Sondagem de
Opinião
Consultas
textuaispropositivas
Salas de
Batepapo ou
Chat público?
Existe fórum
online?

Dialógicos

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0

1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0

1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
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ANEXO D – Questionário para entrevista semiestruturada aplicada ao gestor do e-Cidadania

Entrevistado: Alison Bruno (coordenador do programa e-Cidadania)

Fase de conclusão

Fase de desenvolvimento

Fase de Planejamento

Como foi projetado e implementado o e-Cidadania? De onde surgiu a ideia?
Qual a infraestrutura administrativa e de recursos humanos o e-Cidadania dispõe?
Dentro do site do Senado, existem diferentes formas de participação como o
DataSenado e seu sistema de enquetes sobre temas de interesse público. No entanto,
essa plataforma não é encontrada dentro da página do e-Cidadania. São coisas
separadas? Há uma divisão real entre o que é do site do Senado e o que está sob
jurisdição da equipe do e-Cidadania?
O e-Cidadania, bem como o site do Senado, passou por uma reforma visual no
último ano. No novo layout não ficaram tão claras as categorias (e)representação,
(e)fiscalização e (e)legislação. Houve alguma alteração nas intenções da
plataforma? Comente a reformulação visual
Como os senadores enxergam a plataforma? Qual o nível de participação dos
representantes nas discussões entre cidadãos no e-Cidadania?
De onde parte a decisão de submeter uma discussão parlamentar ao crivo do
cidadão? Especificamente, quem decide quando um determinado debate é passível
de tornar-se objeto de consulta pública eletrônica no site?
Comente como funcionam as audiências públicas interativas e como se dá a
participação dos cidadãos na plataforma Mural do Cidadão
Sobre o uso das redes sociais como Facebook e Twitter pelo Senado Federal. Os
comentários postados nessas plataformas de alguma forma podem interferir nas
discussões e decisões parlamentares? Esses comentários são, de alguma forma,
monitorados e chegam aos representantes em formato de relatórios, por exemplo?
Existem relatório sobre os resultados das iniciativas de participação. Qual o nível de
atualização e abrangência desses relatórios? Há justificativas quanto as decisões
tomadas ou não?
No e-Cidadania, o usuário pode avaliar a plataforma e sugerir mudanças. De que
forma são encaradas essas sugestões? Qual a principal demanda dos cidadãos que
utilizam essa ferramenta para fazer sugestões?
Existem novos projetos em planejamento?
Há respostas às demandas dadas diretamente a usuários ou apenas de forma geral?
Como está sendo pensado a ampliação do envolvimento de senadores no processo?
Fonte: Elaboração própria
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ANEXO E – Questionário para entrevista semiestruturada aplicada ao gestor do e-Democracia

Fase de Conclusão

Fase de Desenvolvimento

Fase de
Planejamento

Entrevistado: Thiago Carneiro (Gestor de projetos de participação digital do eDemocracia)
Como foi implementado e desenvolvido o e-Democracia?
O que é o LabHacker e como surgiu? Descreva a infraestrutura administrativa e
recursos humanos e materiais disponíveis
O Wikilégis passou uma reforma visual e ganhou um url próprio. A plataforma
ter ganho autônoma em relação a outras iniciativas do e-Democracia. Fale um
pouco sobre os objetivos, desafios e oportunidades da plataforma para os
cidadãos e para os parlamentares.
Como funciona o Wikilégis? Descreva o processo de participação dentro da
plataforma
Como os deputados estão inseridos na plataforma e qual seu papel? Existem
estratégias para promover maior adesão e participação dos deputados?
Como se dá a escolha dos projetos submetidos a consulta pública através da
plataforma?
Quais estratégias utilizadas para a divulgação interna e externa da plataforma?
A plataforma é desenvolvida pelo LabHacker ou trata-se de um software
particular?
Como as sugestões de alteração dos projetos de lei na plataforma serão
considerados pelos deputados? Há alguma garantia efetiva de que serão
consideradas pelos representantes?
Há próximas etapas ou obstáculos que a equipe do LabHacker já identificou e
está estabelecendo estratégias para superar?
Como as sugestões dos usuários da plataforma são incorporadas ao projeto?
De forma geral, qual o retorno ao cidadão das discussões travadas na plataforma?
São publicados relatórios publicando os resultados da participação?
Como está sendo pensado a ampliação do envolvimento de senadores no
processo?
Fonte: Elaboração própria

