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Democracia não é só votar de quatro em quatro anos nas bases de uma lei 
eleitoral trapaceira. As eleições viraram um mercado político, e o espaço 
público só é usado para debate nelas. O desejo de participação não é bem-
vindo, e as redes sociais são vistas com desconfiança pelo establishment 
político. (Manuel Castells)  
 

 
 



 

RESUMO 
 
 
Este trabalho teve como principal objetivo avaliar o processo participativo digital 

relativo à segunda edição do Governador Pergunta. Nesse sentido, foram utilizadas 

algumas das categorias e critérios propostos por Villela (2012) cujos objetivos são a 

avaliação de processos participativos. A utilização de tais critérios se apoia na 

concepção de cidadania deliberativa, ampliada por conceitos de democracia digital.  

Optou-se por analisa-lo a partir de alguns critérios de avaliação de processos 

participativos deliberativos, quais sejam: Processos de Discussão, Inclusão, 

Pluralismo e Bem Comum. Os dados foram coletados, em um primeiro momento, por 

meio de pesquisa bibliográfica. Em seguida, foram realizadas entrevistas junto aos 

principais atores envolvidos no Gabinete Digital e na consulta pública digital do 

trânsito do Governador Pergunta. Em suma, os resultados apontam para a existência 

de espaços para discussão, contudo sem capacidade deliberativa. Entretanto, tal 

experiência participativa cidadã tratou por renovar e pautar a agenda pública no 

Estado do Rio Grande do Sul. Por fim, apresentam-se recomendações para o 

aperfeiçoamento do Gabinete Digital e da ferramenta do Governador Pergunta pela 

gestão pública.  

Palavras- Chave: Avaliação de processos participativos, Participação, Democracia 
Digital, Gestão Pública.   



 

ABSTRACT 
 

The main aim of this work was to evaluate the digital participatory process pursuant 

to the second edition of the "Governador Pergunta of Gabinete Digital". For this aim, 

certain categories and criteria proposed by Villela (2012) were utilized who's 

objective are the evaluation of participant processes. The utilization of the mentioned 

criteria focuses on the concept of citizenship deliberaive, amplified by the e-

democracy. These concepts include: discussion threads, pluralism, inclusion and 

common good.  The data was collected, at first, by means of bibliographical research. 

Subsequently, interviews were conducted with the principal protagonists involved in 

the "Gabinete Digital" and in the second edition of "Governador Pergunta". In 

summary, the results indicate the existence of spaces for discussion without decision 

making powers. Therefore, this active experience ensured to renew and highlight the 

public agenda in the state of Rio Grade do Sul and are means to improve the 

"Gabinete Digital" and the tool that is the "Governador Pergunta" in the public 

management. 

 
Key- words: Digital participatory process, Participation, E-democracy, Public 
Management. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No ano de 2011, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul anunciou a 

implementação de um novo modelo de participação no Estado. A essa experiência foi 

dada o nome de Gabinete Digital.  O Governo naquele momento optou por ampliar 

os seus mecanismos de participação cidadã para além dos modelos tradicionais 

presenciais, incluindo agora a esfera pública Digital, atendendo a uma necessidade 

premente da administração pública em estabelecer novos mecanismos de diálogo e 

participação frente à sociedade. Tal medida criou um ambiente de participação digital 

jamais visto no Estado e no Brasil. Foram realizadas diversas consultas públicas 

digitais que resultaram na participação de milhares de pessoas e na priorização da 

agenda do Governador. O Estado do Rio Grande do Sul sempre esteve na vanguarda, 

quando o assunto é a utilização de instrumentos de participação em processos 

políticos, sendo o exemplo mais famoso a adoção, em 1989, em Porto Alegre, do 

Orçamento Participativo. (AVRITZER, 2002) 

Entretanto, essas novas formas de participação envolvem uma reorganização 

nas relações entre Estado e sociedade civil, ampliando espaços de inter-relação entre 

esfera pública e privada, especialmente com a crescente utilização das novas 

tecnologias de informação. É necessário destacar essa confluência entre novas formas 

de participação cidadã e o uso de tecnologias, potencializando a sociedade civil em 

sua perspectiva de integração dialógica com o Estado. Este movimento requer não só 

a constituição de mecanismos de transparência ou de provimento de serviços de 

Governo Eletrônico, mas, sobretudo, a capacidade de interagir para definir a agenda 

pública, o escopo de políticas de Estado e a possibilidade de ampliação do espaço de 

reflexão crítica e participação nas escolhas de interesse público.  

Um dos mecanismos de participação do Gabinete Digital é conhecido como 

o Governador Pergunta, que consiste na participação da população respondendo e 

priorizando uma pergunta levantada pelo Governador.  As perguntas mais votadas são 

priorizadas pelo governo.  Este canal serviu como o objeto do estudo de caso desta 

pesquisa.  Optou-se por escolher a 2ª edição desta consulta pública digital, até então a 

maior realizada no Brasil, que tinha como pano de fundo a temática da segurança no 

trânsito, e seguinte pergunta central:  como governo e sociedade podem, juntos, 

promover a paz no trânsito?     
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Iniciativas que se propõem ao exercício da avaliação de processos 

participativos vêm se fortalecendo com o passar dos anos, o que vem despertando nos 

pesquisadores interesse em investiga-las. Entretanto, o estudo sobre processos 

participativos digitais enquanto área de conhecimento apresenta pouco ou quase 

nenhuma pesquisa, sobretudo no Brasil, o que desperta a necessidade de maior 

discussão acerca desta temática e da sua aplicabilidade na administração pública. 

Nesse sentido, a tecnologia de informação e comunicação é um poderoso 

instrumento para a melhoria da eficiência e sobretudo da eficácia dos aspectos de 

gestão da administração pública. Com sua capacidade e foco em coletar, armazenar, 

qualificar e disseminar dados e informações.  Tais ferramentas aliadas à participação 

dos cidadãos fortalecem este modelo de gestão pública e os coloca diante de um novo 

paradigma. (RUEDIGER 2006) 

Este estudo, portanto, se debruça sobre a necessidade de ampliar esta 

discussão e avaliar, de acordo com o referencial teórico de Cidadania Deliberativa, a 

avaliação de processos participativos inspirados em Habermas (2003) e adaptados por 

Tenório (2012). Tal referencial foi intensificado pelos novos mecanismos de governo 

eletrônico e de democracia digital utilizados como critérios adaptados.  Optou-se por 

utilizar alguns critérios de avaliação de processos participativos deliberativos, quais 

sejam: Processos de Discussão, Inclusão, Pluralismo e Bem Comum. 

Portanto, esta pesquisa aponta para o fortalecimento e  importância de avaliar 

os processos participativos e, principalmente, de iniciativas pioneiras como no caso 

do Gabinete Digital. Tal iniciativa levanta uma questão importante: se a consulta 

pública digital do Governador Pergunta incluíu novos cidadãos que antes não 

participavam ou se os mantinham afastados dos processos participativos tradicionais. 

 

1.1 Objetivos de Pesquisa 
 

Objetivo Final: 

Este trabalho acadêmico busca avaliar o processo participativo da consulta 

pública digital conhecida como o Governador Pergunta.  

Objetivos intermediários: 
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1) Fortalecer a discussão sobre a importância da avaliação de 

processos participativos no Brasil;  

2) Descrever o estudo de caso sobre o Gabinete Digital; 

3) Analisar o processo participativo do Governador Pergunta; e 

4) Propor melhorias para os próximos processos participativos 

digitais no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.2 Delimitação do Estudo 
 

Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, que é avaliar o processo 

participativo da consulta pública digital conhecida como o Governador Pergunta, 

julgou-se necessário a escolha de um modelo de avaliação de processos participativos 

com base na realidade do Brasil e do Rio Grande do Sul.  

Nesse sentido, são considerados no referencial teórico os principais autores 

que contribuem para a construção da cidadania deliberativa adaptados aos critérios de 

governo eletrônico e democracia digital. 

Buscou-se no presente trabalho apresentar os principais elementos que 

orientam a discussão de processos participativos, sobretudo, de cidadania deliberativa 

na academia brasileira como campo de conhecimento, mais especificamente no 

âmbito da administração pública.  

O estudo ficará restrito à análise do Estudo de caso Gabinete Digital, mais 

especificamente à 2ª edição do Governador Pergunta.  Portanto, ao avaliar apenas 

uma das ferramentas do Gabinete digital, não se pode gerar conclusões generalistas 

acerca do funcionamento desta experiência como um todo.  

Portanto, é necessário destacar que esse trabalho não é conclusivo no sentido 

de buscar sempre uma continuidade e atualização, visando complementar suas lacunas 

e desafios existentes que, neste momento, não foi possível preenchê-las por completo. 

A era da informação está em constante atualização.  Cabe à Academia acompanhar tal 

velocidade.  Algo nem sempre possível.  
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1.3 Relevância do Estudo 
 

Conforme apontam a maioria dos principais autores e estudiosos da temática, a 

democracia digital se apresenta como um campo de conhecimento em constante 

construção.  As jornadas de junho de 2013 (grandes Manifestações que ocorreram no 

Brasil em junho de 2013) corroboram a necessidade de se criar mecanismos de 

diálogo entre sociedade e governo, e, sobretudo, ampliar os espaços participativos na 

esfera pública.  

Logo, a avaliação de processos participativos, como no caso do Governador 

Pergunta, estão na pauta do dia.  Se tratando de um canal inovador, a avaliação em 

busca do constante aperfeiçoamento soa bastante razoável. Não só do caso do 

Governador Pergunta, mas como de toda a experiência do Gabinete Digital.  Tal 

movimento deve ser acompanhado pela administração pública em seus mais diversos 

níveis.   

 A concepção deste projeto parte do pressuposto de que o século XXI traz 

consigo inúmeras novas possibilidades e necessidades de aperfeiçoamento da 

democracia, que incorporem o uso de novas tecnologias e novas metodologias de 

participação. Busca-se, com isso, inovar e diminuir a distância entre governos 

representativos e a sociedade como um todo, que se reflete em diversas 

demonstrações de insatisfação e em uma crise de representatividade dos governos 

democráticos do mundo hoje.  

Por fim, a criação do Gabinete Digital foi acompanhada de uma ampla 

pesquisa que analisou exemplos de democracia digital do Brasil e do exterior, e 

inspirou a criação de um conjunto único de mecanismos para a participação, com o 

objetivo de aproximar governo e sociedade. 

 

 
2. METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Este capítulo tem como objetivo apontar para os aspectos metodológicos da 

pesquisa realizada. De início, o capítulo é apresentado em seções: A seção 2.1 

apresenta o tipo de pesquisa, no que diz respeito a seus meios e fins. Já a seção 2.2 

apresenta a forma pelo qual foram obtidos os dados de campo, assim como as fontes e 
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os instrumentos utilizados para este fim. A seção 2.3 apresenta de que maneira os 

dados obtidos foram tratados.  Na seção 2.4, são expostas as principais limitações 

encontradas pelo método. Por fim, na seção 2.5, são descritas as limitações da 

pesquisa em geral. 

2.1 Tipo de Pesquisa 
 

Segundo Vergara (2009), a pesquisa pode ser definida a partir de dois 

critérios: quanto aos fins e aos meios de investigação (VERGARA, 2009, p.41).  

Quanto aos fins, esta pesquisa tem caráter exploratório por ter como finalidade 

obter uma descrição do objeto de estudo mediante a observação em campo de uma 

pesquisa específica.  Segundo Vergara (2008), a pesquisa exploratória é útil quando 

há pouco conhecimento acumulado na literatura corrente, uma vez que objetiva 

aprofundar conceitos, e, além disso, ao decorrer da pesquisa poderão surgir hipóteses. 

O Gabinete Digital, por ser um projeto implementado recentemente, ainda 

possui pouca literatura específica sobre o tema.  Muito menos ainda se for 

considerada apenas a ferramenta estudada no caso “O Govenador Pergunta”.  Mesmo 

levando-se em conta a vasta literatura acerca de Processos Participativos, o objeto de 

estudo ainda foi pouco trilhado pelos pesquisadores.  

Quanto aos meios, ela se classifica como: 

Estudo de caso único e inédito, que se constitui de pesquisa de campo, 

levantamento de documentos referenciais e entrevistas semiestruturadas 

junto aos atores influentes no problema de pesquisa;  

 

De modo a atender às ideias de Yin (2001), necessárias à validação dos estudos de 

caso, consideraram-se, cuidadosamente, quatro pontos relevantes para tal, quais 

sejam: validade da construção; validade interna; validade externa e confiabilidade. 

A essência de um estudo de caso, segundo Yin (2001), é esclarecer decisões ou grupo 

de decisões, explicar porque elas foram tomadas, a maneira como elas foram 

implementadas, e apresentar os resultados obtidos. Portanto, um estudo de caso, 

segundo Yin (2001), é uma inquisição empírica que tem as seguintes características: 



16 

 

 

� Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto na vida real; 

� Os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente evidentes; e 

� Múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 

 

2.2 Coleta de dados 
 

Os dados foram coletados a partir de duas etapas, tendo em vista responderem 

ao problema de pesquisa colocado. A primeira etapa consistiu em levantamento e 

pesquisa bibliográfica, para responder aos seguintes objetivos intermediários: 

 

a) Descrever a importância da avaliação de processos participativos 

tradicionais e digitais; 

b) Aprofundar o conceito Cidadania Deliberativa;  

c) Identificar os principais conceitos de democracia digital; e 

d) Descrever o estudo de caso do Gabinete Digital, mais especificamente do  

caso “O Governador Pergunta” de acordo com os critérios de avaliação de 

processos participativos oriundos da Cidadania Deliberativa. 

 

Já a segunda etapa teve por responsabilidade desenvolver a pesquisa de 

campo, que foi perscrutada a partir de entrevistas em profundidade semiestruturadas, 

de modo a obter dados qualitativos quanto ao modelo de priorização do Gabinete 

Digital na ferramenta “O Governador Pergunta”. Além de se levantar dados 

importantes, buscou-se responder aos seguintes objetivos intermediários: 

e) Caracterizar e categorizar a consulta pública do “O Governador pergunta” 

como um processo participativo efetivo – Como governo e sociedade 

podem juntos buscar a paz no trânsito?; 

f) Analisar as principais características de “O Governador Pergunta” em 

sinergia com as correntes teóricas de democracia digital; e 



17 

 

 

g) Obter dados importantes sobre o Gabinete Digital e a consulta pública, 

além de dados que poderão ajudar no problema de pesquisa, como dados 

sobre o Trânsito no Rio Grande do Sul, por exemplo. 

 

A avaliação de dados qualitativos compreende um conjunto de diferentes 

técnicas, e é bastante eficiente quanto ao que se deseja alcançar, no que diz respeito às 

dimensões mais subjetivas dos fenômenos sociais, pois permite um estudo de dentro e 

de perto desses fenômenos. A metodologia é adequada quando se pretende estudar as 

percepções, valores, opiniões, discursos e representações que orientam as ações de 

grupos e indivíduos.  A pesquisa qualitativa é particularmente útil para estudos de 

satisfação, avaliação, atitudes, testes de comunicação, entre outros.  

O método qualitativo é recomendável quando não se conhece as dimensões do 

problema, sendo útil em pesquisas que requerem uma investigação detalhada dos 

fenômenos, pois possuem a capacidade de investigar em profundidade os 

significados, permitindo alcançar o ponto de vista dos atores sociais e entender as 

particularidades da realidade dos atores envolvidos.  

O método qualitativo foi aplicado neste estudo através de entrevistas 

semiestruturadas, a fim de aproximar os atores entrevistados deste trabalho. 

As entrevistas semiestruturadas combinam perguntas abertas e fechadas, 
onde o informante tem a possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. 
O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, 
mas ele o faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa 
informal. O entrevistador deve ficar atento para dirigir, no momento que 
achar oportuno, a discussão para o assunto que o interessa fazendo 
perguntas adicionais para elucidar questões que não ficaram claras ou 
ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha 
“fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. (...). As técnicas de 
entrevista aberta e semi-estruturada também têm como vantagem a sua 
elasticidade quanto à duração, permitindo uma cobertura mais profunda 
sobre determinados assuntos. Além disso, a interação entre o entrevistador 
e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. Elas também são 
possibilitadoras de uma abertura e proximidade maior entre entrevistador e 
entrevistado, o que permite ao entrevistador tocar em assuntos mais 
complexos e delicados, ou seja, quanto menos estruturada a entrevista 
maior será o favorecimento de uma troca mais afetiva entre as duas partes 
(BONI e QUARESMA, 2005, pp.68-80) 
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O foco da entrevista semiestruturada é um assunto estabelecido em perguntas 

principais, “complementadas por outras questões inerentes às circunstâncias 

momentâneas à entrevista” Manzini (2005 p.77) .O autor considera que “esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre, e as respostas não 

estão condicionadas a uma padronização de alternativas”, como foi feito nesta 

pesquisa.  Manzini (1990 p.151) 

 

2.3  Universo 
 

Nesta pesquisa, o universo tratou sobre os diversos atores que atuaram nas 

frentes abrangidas pela consulta pública de o “O Governador Pergunta”, 

comtemplando gestores e ex-gestores, secretários de Estado e os autores das propostas 

priorizadas. Tabela de entrevistados em anexo. 

É importante ressaltar que os entrevistados foram selecionados de forma não 

probabilística, e sim de acordo com a facilidade de acesso e importância para o 

desenvolvimento da pesquisa.   

 

2.4 Método de Tratamento dos Dados 
 

O desenvolvimento e o tratamento dos dados obtidos aconteceram através da 

realização das entrevistas semiestruturadas. Para isso, foi empregado o método análise 

de conteúdo. De acordo com Bardin (1977 p.42), a análise de conteúdo se caracteriza 

por ser um instrumento que se utiliza de um conjunto de técnicas de análises que visa 

obter por procedimentos sistemáticos o conteúdo das mensagens presentes nos textos. 

O uso deste método mostra-se adequado no âmbito de pesquisas do tipo exploratória 

e, uma vez realizadas a partir de procedimentos qualitativos de pesquisa, focam no 

que é relevante para responder ao problema de pesquisa, mesmo que não seja 

frequente no texto. (VERGARA, 2009). 

Nesta pesquisa, a análise de conteúdo foi realizada a partir das transcrições das 

entrevistas realizadas. Vale destacar que todas as entrevistas realizadas foram 
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gravadas sob autorização prévia dos entrevistados e transcritas na íntegra, mantendo a 

fidedignidade das informações coletadas.  

Bardin (2011) discorre que a análise de conteúdo deve ser realizada a partir de 

três etapas: pré-análise, exploração do material e o tratamento e interpretação de 

dados.  

Na primeira etapa, todo material deve ser organizado por tópicos e assuntos. A 

segunda etapa reside no agrupamento e organização por temas chave, ou códigos 

(FLICK, 2009). A terceira e última etapa é o tratamento e interpretação de dados. 

No tocante à realização da análise de conteúdo, utilizou-se uma das categorias 

preestabelecidas extraídas da obra de Tenório (2012), a partir dos critérios de análise 

sobre Cidadania Deliberativa, que teve como base o referencial teórico do modelo 

proposto por Igop/DCPDC/UAB, no que diz respeito a critério de avaliação de 

processos decisórios participativos e, segundo a teoria Habermas, principalmente, 

relativa ao agir comunicativo e à democracia deliberativa. A adaptação dos critérios 

utilizados, por sua vez, é uma adaptação a critérios específicos do tema de pesquisa 

com a inclusão da temática da tecnologia de informação. Para melhor categorização e 

codificação, foi utilizado software específico conhecido como Atlas TI, que é uma 

ferramenta importante para análise de dados qualitativos. 

Além disso, foi utilizada a metodologia da Nuvem de Palavras, que visou 

sintetizar a análise das quatro categorias escolhidas por esta pesquisa. A Nuvem de 

Palavras expressa, visual e semanticamente, os valores de sentido predominantes no 

objeto selecionado, e cada palavra – e a recorrência de cada palavra é mensurada pelo 

tamanho do termo na nuvem – é dotada de um componente semântico específico que 

se relaciona com os demais elementos da nuvem. A soma das partes da nuvem 

expressa temáticas diversas; no caso, destacam-se a participação e deliberação, por 

exemplo, manifestadas por termos como “governo”, “internet” e “digital”. Com esse 

propósito, o filtro preserva os substantivos, adjetivos, advérbios e verbos relacionados 

às temáticas; assim, é possível identificar na nuvem a estrutura fundamental do 

discurso analisado – como as demandas dos cidadãos, a opinião sobre as estratégias 

do governo e os tópicos ressaltados com mais frequência nas entrevistas. A nuvem, de 

fato, ilustra uma ou mais narrativas predominantes no recorte de pesquisa.   
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Nesta pesquisa, as nuvens foram elaboradas por meio do R  que é, ao mesmo 

tempo, uma linguagem e um ambiente de desenvolvimento integrado, para 

cálculos estatísticos e gráficos utilizados por softwares específicos, sendo uma de suas 

possibilidades a elaboração da Nuvem de Palavras. 1 

No que concerne ao refinamento e edição da Nuvem de Palavras, há variados 

critérios de ordem linguística – tanto da linguística textual, que estuda procedimentos 

de coerência e coesão de articulações textuais (KOCH, 2011), quanto da 

semiolinguística e da semiologia, que realiza pesquisas no campo da teoria do sentido 

e da análise do discurso (FIORIN, 2004). É relevante considerar que, uma vez 

extraídos os principais termos em língua portuguesa, mencionados dentro de um 

recorte de pesquisa, neste caso, a transcrição das entrevistas realizadas, há um 

elaborado processo de limpeza de expressões não pertinentes, a exemplo de palavras 

com função sobretudo gramatical, como preposições, artigos e pronomes, e de termos 

ofensivos e que possuem valor semântico semelhante, como as distintas conjugações 

dos verbos. 

Sendo assim, Tenório (2012) desenvolve sua teoria inspirado nos conceitos 

teóricos de Habermas e Igop. O conceito de Cidadania Deliberativa considera o 

seguinte: para fins de conferir legitimidade às decisões políticas, estas devem ter 

origem em processos de discussão. Sendo este um dos critérios da teoria de Cidadania 

Deliberativa, cuja prática na esfera pública se dá através da participação de diversos 

atores sociais na tomada de decisão. Além dos processos de discussão, foram 

privilegiadas na análise as categorias de inclusão, pluralismo, autonomia e bem 

comum, os quais representam princípios que devem orientar tais processos de 

discussão.  

Os critérios intrínsecos a cada uma das categorias selecionadas foram 

adaptados à realidade de “O Governador Pergunta|” e da chamada Democracia 2.0, 

conforme apresentado na Tabela 4: 

 

 

 

                                                           
1 Referência de como fazer uma nuvem de palavras: Disponível em 
http://georeferenced.wordpress.com/2013/01/15/rwordcloud/. Acesso em: 
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Tabela 4 Cidadania participativa: critérios de análise 

  

 
Fonte: Elaboração própria adaptada com base em Villela  (2012,  p. 40) 
 

2.5  Limitações Metodológicas 

De acordo com os limites deste trabalho, aponta-se o que são consideradas 

limitações da pesquisa de campo realizada, como também a complexidade para se 

medir o grau de indução de políticas públicas de “O Governador Pergunta”, de acordo 

com os critérios da Cidadania Deliberativa e critérios adaptados, por não haver 

qualquer meio institucional para tal. 

Dada a restrição de tempo para a realização da pesquisa qualitativa e a 

necessidade de se investigar como o caso funcionou, julgou-se pertinente a seleção de 

apenas alguns dos atores envolvidos. 

 

 

 Categorias Critérios Detalhamento Critérios Adptados

Canais de difusão
Existencia de canais adequados de 

mobilização dos participantes.

Divulgação através dos meios 

digitais: Email, portal e Rede 

socias.

Qualidade da infromação Clareza na divulgação.

Apresentar de forma 

comprensivel e didática as 

ferramentas digitais. 

Relação com outros 

processo participativos

Interação com outros processos 

participativos.

Integrar os processo digitais com 

os tradicionais de participação.

Inclusão
Abertura dos espaços de 

decisão

Chance igual de todos participarem 

do processos decisórios.

Democratizar e habilitar o acesso 

digital.  Deliberação online

Partcipação de diferentes 

atores

Participação dos movimentos socias 

organizados e do cidadãos não 

organizados.

Participação dos atores 

tradicionais nos meios digitais de 

participação.

Perfil dos autores

Características dos atores em relação 

as suas experiências em processos 

democráticos de participação

Incluir os jovens, prinpalmente, 

em processos participativos. 

Mapear este "novo" perfil.

Objetivos alcançados 
Relação entre os objetivos realizados 

e alcançados

Grau de indução de políticas 

públicas da consulta digital do 

Trânsito.

Aprovação cidadã dos 

resultados

Avaliação positiva dos atores sobre 

os resultados alcaçados.

Grau de satisfação dos usuários 

do Gabinete Digital e dos 

gestores.

Bem comum 

Pluralismo

Processo de Discussão
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3. PROCESSOS PARTICIPATIVOS NA ERA DA INFORMAÇÃO 2 
 

O objetivo deste capítulo é apresentar o referencial teórico referente à 

cidadania deliberativa, segundo os principais elementos que norteiam a sua discussão 

como área de conhecimento na academia brasileira e na avaliação de processos 

participativos, em especial no campo da Administração Pública, intensificados pelos 

novos meios de comunicação e informação. A seção 3.1 traz a discussão acerca do 

fortalecimento dos processos participativos no Brasil e a necessidade de avaliá-los. Já 

a seção 3.2 trata especificamente da construção da cidadania deliberativa - importante 

instrumento para avaliação de processos participativos. Já a seção 3.3 apresenta novos 

mecanismos capazes de fortalecer processos participativos e deliberativos pelos meios 

digitais, ampliando o alcance da cidadania deliberativa. Por fim, a seção 3.4 apresenta 

críticas e desafios ao exercício dos processos participativos digitais. 

  

3.1 Fortalecimento dos processos participativos no Brasil 
 

Os processos participativos no Brasil têm experimentado um crescimento 

constante desde a democratização. Com a promulgação da Constituição de 1988, foi 

dada a partida para a formação de uma vasta institucionalidade participativa 

(AVIRTZER, 2011). Diante disso, o Brasil vive nos últimos anos um processo de 

fortalecimento de seus arranjos institucionais participativos com um aumento 

expressivo de seus canais de representação tanto em nível federal quanto em âmbitos 

estadual e municipal. 

Em sua capacidade de reordenar a lógica do poder político tradicional, a 

redemocratização da sociedade brasileira vem se caracterizando no plano político, 

tanto pela consolidação do sistema democrático-representativo, como também pela 

implementação de um conjunto de instrumentos legais que, em grande parte, 

incorporados na Constituição de 1988, possibilitam a implementação de mecanismos 

participativos na gestão das políticas públicas (LÜCHMANN, 2002). 

                                                           
2
 Era da informação (também conhecida como era digital) é o nome dado ao período que vem após 

a era industrial, mais especificamente após a década de 1980 e à obra de Castlles: A Era da 
Informação: Economia, Sociedade e Cultura, 1999. 
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Não é à toa que de acordo com Farah (2000) completado por Tenório (2010, 

p.3) disserta: “nos últimos anos, os governos subnacionais têm introduzido mudanças 

significativas na gestão das políticas sociais, estabelecendo novas formas de gestão, 

novos processos decisórios e novas formas de provisão de serviços públicos. Essas 

modificações foram impulsionadas tanto pelo processo de descentralização de 

competências, atribuições e recursos quanto pela dinâmica democrática e pela maior 

proximidade dos governos locais com as necessidades da sociedade”. 

Os novos mecanismos de participação podem ser responsáveis por criar 

arranjos institucionais, influenciando diretamente na definição das políticas públicas. 

No Brasil, em função do processo de descentralização do Estado, ocorrido após a 

retomada da democracia e reforçado pela Constituição de 1988, aqueles setores da 

Administração Pública que atuavam mais próximos à comunidade, como o da 

educação, saúde e do meio ambiente, foram justamente os primeiros a experimentar 

novas fórmulas de participação e organização através da formação de conselhos e 

fóruns locais definidos pela Lei Federal nº 8.142, de 19 de setembro de 1990. Além 

disso, a Constituição de 1988 já previa em seu décimo quarto artigo:  

 

Art. 14 – A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos 
termos da lei, mediante: 

I – Plebiscito; 

II – Referendo; e 

III – Iniciativa Popular. (CONSTITUIÇÃO FEDERATIVA DO 
BRASIL, 1988). 

 

Os conselhos sociais são exemplos de esferas públicas que atuam no ciclo de 

políticas públicas. Na etapa da elaboração, priorizam as necessidades e apontam 

soluções que os tecnocratas muitas vezes não alcançam. Na implementação, podem 

agir de forma voluntária mitigando a limitação de verbas para as ações. No 

acompanhamento, realizam a fiscalização dos gestores públicos exercendo o controle 

social. Na avaliação, tornam contínuo o aprendizado do processo, pactuando metas e 

exercitando o diálogo permanente com os envolvidos (AVRITZER , 2011). 
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Por outro lado, a simples existência de espaços participativos não é condição 

suficiente para que a sociedade possa exercer um papel de influência nas políticas 

públicas. Em geral, pela assimetria de informação, falta de diálogo ou super-

representação de determinados grupos de interesse, o espaço democrático pode se 

tornar legitimador de decisões previamente tomadas pelos tecnocratas (TENÓRIO, 

2008). 

A deliberação se viabiliza através do diálogo e da comunicação, visando o 

entendimento mútuo entre os participantes. A solidariedade somada à transparência de 

informação útil, relevante e acessível a todos constituem peças chave para que os 

diferentes interesses da sociedade ali representados criem condições para a inclusão 

de sujeitos usualmente excluídos do processo, gerando um ambiente de aprendizado 

que promova igualdade e pluralismo das ideias (TENÓRIO, 2008). 

Rezende e Heller (2008) afirmam que ainda existe “um passivo de 

democratização”, no qual a sociedade civil tem se mantido ausente das decisões de 

políticas públicas no Brasil, e esse déficit de participação ainda persiste. O 

distanciamento entre Estado e sociedade civil é uma realidade, marcada pelo 

predomínio de relações autoritárias e conservadoras, tanto na política institucional 

quanto dentro do tecido associativo (AGUIAR apud JACOB e PINHO, 2006  p.26). 

Conforme explica Cançado, Pereira e Tenório (2013, p. 153), “talvez um dos 

grandes problemas da democracia moderna seja o entendimento dos deveres em 

relação a ela, pois a democracia não acontece apenas por existirem espaços 

democráticos (direito de participar), ela acontece  quando esta participação se efetiva 

(dever de participar).” 

Há uma crise de legitimidade política e um distanciamento dos cidadãos do 

Estado, afastando o indivíduo da esfera pública (CASTELLS, 2001). No atual 

contexto de crise de representatividade, ressurgem com força experiências de 

democracia deliberativa e participativa e, por exemplo, de ferramentas de governo 

eletrônico e democracia digital, como no caso do Gabinete Digital (GENRO, 2013). 

Nesse sentido, as Tecnologias da Comunicação e Informação (TICs) são 

utilizadas atualmente por todas as esferas governamentais que formulam políticas, 

conforme destacou Tonhati (2011). A esse novo modelo de gestão, convencionou-se 

chamar governo eletrônico. Conforme a autora, a ideia de governo eletrônico emergiu 
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como uma possível alternativa aos efeitos da globalização sobre a esfera 

governamental.  

A autora constata que o conceito de governo eletrônico pode ser entendido 

como uma ideia paradoxal, “uma vez que caminha por dois extremos, ou seja, pode 

promover reformas administrativas baseadas em modelos gerenciais da esfera privada 

distanciando governo e cidadão, e se adaptando, assim, ao modelo global-liberal.” 

(TONHATTI, 2011, p. 1). Contudo, a autora destaca durante sua pesquisa o potencial 

para reverter essa lógica reaproximando o cidadão do governo (TONHATTI, 2011). 

Nesse sentido, percebe-se um interesse crescente na democracia deliberativa, o 

qual se entende como compreensivo, uma vez que, com a crise de legitimidade dos 

mecanismos tradicionais de participação, como os partidos políticos, o voto deixa de 

ser o único e exclusivo instrumento de participação política, as relações entre os 

“representantes” e “representados” adquirem novas formas a partir do advento dos 

meios eletrônicos e da inserção do tema da participação nesses novos meios.  

Conforme Habermas (1996), a deliberação, com sua ênfase na “distribuição” 

do direito de discurso público, regras igualitárias e trocas de informações, faz emergir 

um novo potencial que adiciona qualidade e quantidade no interesse político e na 

participação de toda sociedade. Conforme destacam autores como Lupia (2009) e 

Lüchmann (2012), ainda que os benefícios da democracia deliberativa sejam 

facilmente perceptíveis e imagináveis, por outro lado, não se pode afirmar com 

tenacidade sobre sua capacidade eficiente de execução.   

Como qualquer outra forma de participação cidadã, o sucesso de um 

empreendimento deliberativo dependerá de seu “desenho institucional” 

(LÜCHMANN, 2011), bem como das escolhas feitas por seus planejadores, e além de 

sua capacidade política (AGGIO E SAMPAIO, 2013) 

Não por acaso uma grande variedade de autores vem pesquisando os conceitos 

de avaliação participativa nas políticas públicas no Brasil, como Avirtzer (2005), 

Lüchmann (2002), Tatagiba (2002) entre outros. Para o avanço desta pesquisa, pelo 

referencial teórico escolhido, destaca-se Tenório (2012), orientado pela teoria 

habermasiana de esfera pública, de ação comunicativa e de democracia deliberativa, 

chegando ao conceito de cidadania deliberativa (TENÓRIO, 2005; CASTELLÀ E 

JORBA, 2005; MARTÍ E PARÉS, 2007; PARES E CASTELLÀ, 2008) 
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Segundo Parés e Castellà (2008), nas últimas décadas, tem aumentado a 

prática participativa na democracia como novas formas de governar sociedades cada 

vez mais complexas. E nesse sentido, Tenório (2012, p. 14) justifica a importância da 

necessidade de a academia ter métodos de reflexão sobre a qualidade das múltiplas 

práticas surgidas no âmbito da participação cidadã, e, por isso, “consideram 

imprescindível sua avaliação e caraterização para fins de aperfeiçoamento.  

Segundo Parés e Castellà (2008), nas últimas décadas, tem aumentado a 

prática participativa na democracia como novas formas de governar a sociedade cada 

vez mais complexa.  

Tenório (2012, p. 14) cita Parés e Castellà para justificar a importância da 

necessidade de a academia ter métodos de reflexão sobre a qualidade das múltiplas 

práticas surgidas no âmbito da participação cidadã, e, por isso, os autores “consideram 

imprescindível sua avaliação e caraterização para fins de aperfeiçoamento”. Segundo 

eles, “a avaliação da participação cidadã se configura como um meio capaz de 

qualificar as experiências participativas, identificando debilidades e pontos fortes 

como base de estabelecer sua melhora”.   

 

3.2  A construção do conceito de Cidadania Deliberativa  
 

A construção de canais dialógicos participativos e deliberativos requer uma 

estrutura teórica e metodológica clara e objetiva. De acordo com Tenório (2012), o 

conceito de cidadania deliberativa foi construído com base no pensamento 

habermasiano e nos critérios de avaliação da participação cidadã desenvolvidos pelo 

Instituto de Governo e Políticas Públicas da Universidade Autônoma de Barcelona 

(IGOP), com o intuito de legitimar, avaliar e melhorar as decisões políticas 

participativas.  (TENÓRIO et al,  2010) 

Nesse sentido, Tenório propõe, através da participação social efetiva, o 

aprofundamento do conceito de Cidadania Deliberativa de Habermas, pelo qual tal 

participação é efetivada por meio de processos decisórios reflexivos e intersubjetivos, 

e validada a partir de esferas públicas. Nelas, a “legitimidade das decisões políticas 

deve ter origem em processos de discussão orientados pelos princípios da inclusão, do 

pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem comum”. (TENÓRIO, 
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2010, p.1). Essa metodologia já foi utilizada com sucesso para avaliar processos 

participativos no Rio Grande do Sul, mais especificamente no que diz respeito aos 

COREDES. Além desta região, foi aplicado em várias outras do Brasil, estudos estes, 

compilados na obra Cidadania e Desenvolvimento Local: Critérios de análise 

(TENÓRIO, 2012). 

 Cada uma das categorias supracitadas se desdobram em 21 critérios cujo 

objetivo é a avaliação de processos decisórios participativos deliberativos, tanto na 

implementação quanto na condução de políticas públicas (TENÓRIO, 2012) 

Tenório (2002), assim, inicialmente, em seu artigo “Cidadania Deliberativa: 

um estudo de caso”, argumenta que o estudo acerca de Cidadania Deliberativa 

pressupõe a existência da cidadania apoiada no indivíduo que interage em busca do 

bem comum. Para ele, o bem comum ou o interesse público não “se dá pela ótica do 

interesse privado, no radicalismo da individualidade centrada no mercado, ou por ele 

determinado” (TENÓRIO, 2002, p.2). Mas, devem, sim ser atendidas sob processos 

participativos de decisão, e que os indivíduos fazem parte de uma comunidade e que 

têm interesses e características em comum.  

Para melhor compreender o conceito de Cidadania Deliberativa, faz-se 

necessário aprofundar-se nas raízes desta teoria. A obra de Jügern Habermas pode ser 

dividida em várias frentes de cunho político, filosófico e comunicativo. O conceito 

principal desta seção orienta-se pela perspectiva da teoria crítica da escola de 

Frankfurt, sobretudo, de sua segunda geração fortemente vinculada à racionalidade 

instrumental como razão inibidora da emancipação do homem. Porém, a delimitação 

do tema proposto para este trabalho não permite que seja aprofundada toda a obra de 

Habermas. (TENÓRIO, 1998) 

Quanto à relação “espaço territorial”, Tenório, incialmente, caracteriza 

Habermas por seu local de origem, a Alemanha e suas particularidades políticas, 

culturais e históricas. Contudo, o seu pensamento passou a ser uma referência 

internacional “[...] para significar um conjunto de conhecimentos destinados ao 

desenvolvimento de uma teoria democrática deliberativa” (TENÓRIO, 2002, p.3). 

Exercitando, assim, o pensamento habermasiano.  

 A construção do conceito de Cidadania Deliberativa está vinculada a três 

fatores: esfera pública, interação e à ação comunicativa no âmbito de sistema e mundo 
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da vida (Tenório, 2002). As obras principais relativas a este conceito estão presentes 

em Habermas: Técnica e ciência como “ideologia” (1994), Teoria da ação 

comunicativa (1984) e Direito e democracia: entre a facticidade e validade (1997) 

O conceito de esfera pública pode ser entendido como a descrição do espaço 

comunicativo entre a esfera civil e o Estado. A esfera pública possui os seguintes 

princípios: acesso livre, universal, desimpedido pelo público e a discussão sem 

violência ou coação, por meio da autoridade negociada entre os participantes, 

pressupondo a igualdade de direitos individuais em busca do entendimento mútuo em 

busca do consenso. (TENÓRIO, 2008) 

[...]Tenório (2007) reivindica “[...] o espaço público como cenário 
no qual se propagam as potencialidades da democracia deliberativa 
com o protagonismo da cidadania” e, neste contexto, “o conceito de 
gestão social tem [...] um grande potencial transformador, que vai 
além da captura tecnocrática que do termo ‘governance’ as grandes 
organizações internacionais foram fazendo” (SUBIRATS apud 
CALÇACADO, TENÓRIO, PEREIRA , 2007b, p. 627).  

 

Logo, para a compreensão da Cidadania Deliberativa, apoiada nas definições 

propostas por Habermas, o qual descreve a esfera pública como: 

Uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas de 
posição e opiniões; nela os fluxos comunicativos são filtrados e 
sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos. [...] A esfera 
pública constitui principalmente uma estrutura comunicativa do agir 
orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço 
social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com 
os conteúdos da comunicação cotidiana (HABERMAS, 1997, p. 
452).  

Tenório (2005) defende a existência de liberdade comunicativa como forma de 

constituição de espaços públicos constituídos por intermediação da linguagem com a 

presença de pessoas ativas e democráticas dentro da esfera pública, mantendo essas 

estruturas comunicativas. Sendo assim, o autor defende que os processos 

participativos e dialógicos devem sobrepor as decisões tecnocratas:  

Diferente de um processo centralizador, tecnoburocrático, elaborado 
desde os gabinetes, no qual o conhecimento técnico é o principal 
argumento de decisão, de concepção dialógica, a esfera pública 
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deve identificar, compreender, problematizar e propor soluções para 
os dilemas da sociedade (TENÓRIO, 2008, p. 162). 

À sociedade civil cabe “ancorar as estruturas de comunicação da esfera 

pública nos componentes sociais do mundo da vida” (Habermas, 1997, Vol. II. p.9) 

Para Tenório (2005), a sociedade civil é apontada como um setor relevante na 

construção da esfera pública democrática e está apoiada no mundo da vida.3 Por esse 

motivo, para o autor, a sociedade civil “apresenta uma maior proximidade com os 

problemas e demandas dos cidadãos.” (TENÓRIO, 2005, p. 106) 

Para Tenório (2005), os conceitos de esfera pública e sociedade civil são 

complementares, envolvendo interesses e tornando-os públicos (esfera pública) dentro 

das esferas sociais, como: ONGs e movimentos sociais (Sociedade civil). 

“Concretamente as pessoas buscam institucionalizar, por meio de movimentos e 

organizações da sociedade civil, objetivos que proporcionem legitimidade as suas 

pretensões.” (TENÓRIO, 2005, p. 106)  

Com o intuito de ampliar o conceito de esfera pública habermasiana, e torná-lo 

mais compreensível, Tenório faz a seguinte consideração: “Na realidade, o que 

fizemos foi reconstruir o conceito de esfera pública na medida em que o interpretamos 

como o espaço possível de comunicação e de deliberação entre sociedade civil, 

Estado e mercado.” (TENÓRIO, 2005, p.107) 

Nesse sentido, Tenório configura o seu conceito de gestão social como uma 

ampliação da Administração Pública, no qual os protagonistas são todos os 

participantes do processo decisório, envolvendo o primeiro, o segundo e o terceiro 

setor (TENÓRIO, 2005). 

Além dos conceitos de esfera pública e sociedade civil, o debate entre o 

liberalismo e republicanismo também é central para o entendimento do conceito de 

Cidadania Deliberativa. Assim, de acordo com a perspectiva liberal, “o processo 

liberal democrático tem como objetivo orientar o governo no interesse da sociedade” 

(TENÓRIO, 2005, p. 108). Para isso, entenda-se que o governo é representado pela 

                                                           
3
 O mundo da vida constitui o “horizonte de suposições de fundo intersubjetivamente partilhado, no 

qual todo processo de comunicação precedente está inserido.” (SCHAFER, 2012, p.177) 
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Administração Pública. Já a sociedade é como uma rede de interações entre 

indivíduos com semelhante estrutura a do mercado. 

aqui, a política (...) tem a função de unir e motivar os interesses 
privados contra um aparato governamental especializado no uso 
administrativo do poder politico para fins coletivos (TENÓRIO, 
2005, p. 108). 

Por outro lado, a perspectiva republicana tem a política como função 

mediadora. Sendo assim, os membros das comunidades “se tornam conscientes de sua 

mútua dependência.” (TENÓRIO, 2005, p.108). Os interesses individuais são 

deixados de lado em função da onda de solidariedade orientada em direção ao bem 

comum. (TENÓRIO, 2005) 

O modelo de democracia proposto por Habermas de Cidadania Deliberativa 

procedimental” é baseado basicamente na relação entre direitos humanos e soberania 

popular, e reinterpretado de forma autônoma à luz da teoria do diálogo. “ [...] consiste, 

assim, em levar em consideração a pluralidade de formas de comunicação – morais, éticas, 

pragmáticas e de negociação – em que todas são formas de deliberação.” (TENÓRIO, 2005, 

p. 110).  

 Cançado, Tenório e Pereira (2011) consideram as seguintes características 

para delimitar o termo: tomada de decisão coletiva, dialogicidade, transparência e 

emancipação. Mesmo que estas sejam impossíveis ou improváveis de serem 

verificadas na prática de forma plena. 

Habermas, por meio de sua teoria do diálogo, baseada na ação social com 

relação ao entendimento da esfera pública, procura integrar a perspectiva liberal e 

republicana, com o intuito de legitimar o processo deliberativo de tomadas de decisão.  

(TENÓRIO, 2005). 

A teoria do [diálogo] conta com a intersubjetividade de ordem 
superior [grifo de Habermas] que representa os processos de 
entendimento que se efetuam através dos procedimentos 
democráticos ou na rede de comunicação dos espaços públicos 
políticos. Estas comunicações, não atribuíveis a nenhum sujeito 
global, que se reproduzem dentro e fora do complexo parlamentário 
e [do aparato administrativo do Estado], constituem âmbitos 
públicos nos quais podem ter lugar uma formação mais ou menos 
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racional da opinião e da vontade acerca de matérias relevantes para 
a sociedade. (TENÓRIO, 2005, p.113) 

 

O ponto fulcral da teoria do agir comunicativo pode ser descrita da seguinte 

forma: As perdas da liberdade e sentidos estão atreladas à invasão da racionalidade 

econômica e burocrática ao mundo da vida. Sendo assim, o agir comunicativo é 

planejado pelo autor como um motivo de entendimento e consenso através do diálogo. 

No interior dessa teoria crítica, o conceito agir comunicativo corresponde às "ações 

orientadas para o entendimento mútuo", em que o ator social inicia o processo circular 

da comunicação e é produto dos processos de socialização que o formam, em vista da 

compreensão mútua e consensual. Paralelamente, o conceito agir estratégico 

compreende as práticas individualistas em certas condições sociais, ou a utilização 

política de uma força, ou as "ações orientadas pelo interesse para o sucesso". 

(RIVEIRA, 1995, p. 15) 

Para Aguiar (2012), o modelo de democracia deliberativa inspira-se no agir 

comunicativo e na “participação efetiva dos envolvidos na própria formulação das 

alternativas, a partir de suas necessidades e preferências” (AGUIAR, 2012, p.1508) Já 

os resultados para Habermas (1997) não se reduzem às preferências individuais, mas 

são sustentadas de forma legítima pela troca pública de razões. 

Para Tenório (2005), a prática da Cidadania Deliberativa na esfera pública se 

dá através da participação. Conforme afirma Habermas (1998, p.385): “o potencial 

de um pluralismo cultural” atuante, “conforme a sua própria lógica”, potencial este 

que, “sem dúvida alguma, é tão rico em conflitos e gerador de significado e sentido.” 

Já para Lousão (2009), o conceito de participação baseia-se no caráter 

construtivo da democracia, nas suas funções de definição e implementação dos 

direitos e de inclusão social das populações. Essa compreensão busca valorizar um 

conceito amplo de democracia (como poder positivo de identificação de problemas e 

formulação de decisões) em oposição a um conceito restrito (como poder negativo de 

consentimento e contestação). 
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A participação busca, assim, restituir a importância da democracia cidadã em 

contraposição a um conceito de democracia baseado exclusivamente na ação 

governamental, na garantia de direitos civis e na sanção eleitoral periódica [Cf. 

BARBER (1984) e GUTMANN e THOMPSON (1996)]. 

Para Tenório e Rozenberg, “a participação integra o cotidiano de todos os 

indivíduos, dado que atuamos sob relações sociais” (TENÓRIO e ROZENBERG, 

1997, p.114). Logo, para os autores, por desejo próprio ou não, os indivíduos tendem 

a participar de atividades associativas e a necessidade de buscar objetivos que seriam 

de difícil alcance ou mesmo inatingíveis de forma individual (TENÓRIO e 

ROZENBERG, 1997).  

Assim sendo, “a cidadania e a participação referem-se à apropriação pelos 

indivíduos do direito de construção democrática de seu próprio destino” (TENÓRIO e 

ROZENBERG, 1997, p.114) 

Oliveira (2014, p. 26) contra-argumenta a proposta de Tenório (2008), “na 

qual ganha relevo a participação a partir de um processo dialógico e intersubjetivo na 

tomada de decisão”. Além disso, a própria ideia de participação traz uma carga de 

ambiguidade no caso brasileiro. 

O exercício da democracia participativa, em razão da abrangência e 
indefinição teórica que o termo tenha recebido no período de 
redemocratização, estaria reduzido à mera figura de retórica” 
(OLIVEIRA, 2014, p.27). 

 

Além do que demandaria instituições sólidas e estáveis, nível de vida elevado 

e baixa disparidade socioeconômica [...] (BENEVIDES apud PINHO, 2010, p.37).  

Oliveira (2014) aponta outro entrave à participação baseado em Pinho (2010), 

que menciona o caráter da construção da democracia no Brasil pós-ditadura. Para 

isso, os autores recorrem a Dagnino, o qual atribui ao desenho institucional brasileiro 

um caráter [...] autoritário e largamente intocado e resistente aos impulsos 

participativos. (DAGNINO apud PINHO, 2012.p.39). 
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3.3  Governo eletrônico e Democracia Digital 
 

A partir dos avanços das tecnologias de informação e comunicação, as 

possibilidades de aproximação entre Estado, Mercado e sociedade civil tendem a se 

fortalecer. Tendo por base as posições de Habermas (1994), a respeito da definição da 

esfera pública como uma rede para a comunicação de conteúdos, tomadas de decisão 

e opiniões, bem como do papel das TICs em ampliar sua dimensão discursiva e 

deliberativa, muitos autores vêm trabalhando a capacidade da governança 

democrática na era da informação e sua ampliação dos mecanismos de participação. 

(MACINTOSH, 2004; RUEDIGER, 2003, 2006; CASTLLES, 1999; LEVY, 2002; 

KLAUS 2009; COLEMAN, 2003; dentre outros). 

Todo este movimento é reforçado pelo aumento dos números de usuários de 

internet no mundo (CASTELLS, 2013). No Brasil, em 2013, os internautas somaram 

exatos 51% dos cidadãos com mais de 10 anos de idade, ou melhor, 85,9 milhões de 

pessoas. Entre os principais fatores, que contribuíram para o marco inédito, estão o 

aumento exponencial no uso de celulares para conexão com a rede e a multiplicação 

de equipamentos portáteis, como notebooks e tablets. De acordo com a nona edição 

da pesquisa TIC Domicílios, feita pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da 

Informação e da Comunicação4 , este aspecto diz respeito ao conceito chave de 

inclusão, decisivo em qualquer modelo de democracia (DEAN, 2003). Este cenário 

tem aberto novas oportunidades para a mobilização e o engajamento político dos 

indivíduos na era da informação. (POSSAMAI, 2013) 

De certo modo, as novas tecnologias da informação podem ser um instrumento 

importante para atrair grupos não tradicionais das atividades políticas, principalmente 

os jovens (COLEMAN, GIBSONM e SCHNEEBERGER, 2012). Além disso, “A 

internet também permite publicação de vasta quantidade de informações, muitas delas 

até então inacessíveis ou desconhecidas para a esfera civil” (KLEGER e FOSSÁ, 

2012). Para Carvalho5, em uma interpretação otimista, segundo ele mesmo, o autor 

                                                           
4

 Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/numero-de-internautas-no-brasil-
alcanca-percentual-inedito-mas-acesso-ainda-concentrado-13027120. Acesso em:20 de Agosto de 2014 

5
 Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/10/17/futuro-da-

democracia-esta-na-participacao-digital-diz-historiador.htm. Acesso em:  20 de setembro de 2014 
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considera que esta participação pode consistir na incorporação da internet nos 

sistemas de representação tradicionais, e, assim, incorporar esses novos atores antes 

excluídos.  No entanto, Snellen (2009) aponta que os mecanismos de democracia 

direta não oferecem soluções para os problemas de crise representatividade da 

democracia e não serão as tecnologias que irão concerta-los.  Para autora a crise é 

mais profunda. “É extremante improvável que os cidadãos irão votar em massa 

apenas por que se pode votar dentro do shopping mall, no escritório ou qualquer outro 

lugar.” (SNELLEN 2009, p. 410) 

Já para Castells (2008), os novos sistemas de meios de comunicação e redes de 

internet, sobretudo a Web 2.0, constituem, como espaço discursivo, a nova esfera 

pública global. Pierre Levy (2002) admite também que a internet pode favorecer a 

emergência de uma nova sociedade, ao permitir o autoagenciamento de grupos 

marginalizados, e tornar o debate político cada vez mais transparente, conduzindo a 

democracia a um estágio superior: a ciberdemocracia ou democracia 2.0. Nesse 

contexto, haveria, segundo o autor, a formação de uma “opinião pública global”.  Por 

outro lado, deve-se estar atento à qualidade do conteúdo digital;  saber separar o que é 

verdadeiro ou falso, torna-se um grande desafio dentro da esfera digital.   

O desenvolvimento de plataformas de produção coletiva de conteúdo, que 

resultaram na assim chamada Web 2.0, expandiu a capacidade de mobilização da 

sociedade civil organizada, vindo a impactar também, de forma intensa, a participação 

política, pela qual “qualquer um poderia criar conteúdos” (FUENTES, 2013, p.59).  

Como resultante de uma maior ampliação da esfera democrática e da 

sociedade civil, ganha corpo no país e no mundo, em geral, várias experiências 

participativas que possuem como pano de fundo e “catalisador” comum o uso da 

tecnologia da informação. (FISHKIN, 2010) 

Se, no plano prático, estas experiências participativas têm 
procurado, embora com muitas dificuldades, fazer frente à lógica 
hegemônica de redução do caráter universal dos direitos e das 
políticas públicas; no plano teórico, estas experiências constituem-
se em um campo fértil para as análises acerca das possibilidades e 
dos limites de concretização ou efetivação dos ideais da democracia 
deliberativa, caracterizada como um modelo ou processo de 
deliberação política pautado na efetiva participação dos sujeitos 
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sociais nas discussões e definições relativas a assuntos de interesse 
das coletividades (LÜCHMANN, 2003, p. 166). 

  

Nessa concepção de sociedade civil, fundamentada em um conjunto de 

práticas associativas ou coletivas autônomas do Estado, fazem-se presentes agora, via 

mecanismos de disseminação virtual da chamada web 2.0, experiências que parecem 

se aproximar das exigências da democracia deliberativa, tais como: a discussão e a 

construção pública de interesses voltados para o bem comum; a ampliação da 

participação social; e a recondução, através da esfera pública, das ações político-

institucionais, tendo em vista as decisões advindas das articulações entre o Estado e a 

sociedade (CHADWICK, 2006) 

Por sua vez, tal expansão dos mecanismos de participação digital passam pelo 

aprofundamento do “Governo Eletrônico” ou e-governement. Tal termo é utilizado 

para designar o uso de TIC por organizações, entidades, autarquias e órgãos das três 

esferas de governo para sociedade (RUEDIGER, 2002). Para Grönlund (2002) apud 

Prado (2002), devido à ampla característica de governo eletrônico ainda não existe 

uma definição de consenso na academia, porém, segundo estes autores, três objetivos 

sobressaem nestas definições: 

1) Promoção de um governo mais eficiente; 

2) Provimento de melhores serviços aos cidadãos; e 

3) Melhoria do processo democrático. 

Já no entendimento do Gartner Group, citado por Santos (2002, p.6), 

"[Governo Eletrônico é] a contínua otimização de oferta de serviço, participação do 

eleitorado e governança mediante transformação de relacionamentos internos e 

externos com uso da tecnologia, da internet e da nova mídia". Cabe destacar o termo 

“participação”, que se refere à participação da sociedade civil em processos políticos 

de governo. 

Dessa forma, são múltiplos os atores que interagem com esferas de governo: 

cidadãos, servidores, outros governos ou esferas, e empresas, entre outros. Uma 

tipologia bastante abrangente destas formas de relacionamento é proposta por Hiller e 

Bélanger (2001). Traduzido por Carvalho et al (2009, p. 81). 
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G2IS: Governo prestando serviços aos indivíduos. O governo 
estabelece maneiras de prestação de serviços ou de benefícios para 
os cidadãos, quando, por exemplo, é requerido um direito na 
agência de seguro social ou quando é solicitada uma informação 
para processar um benefício.  

G2IP: Governo com os indivíduos como parte do processo político. 
Esse é o relacionamento entre o governo e seus cidadãos como parte 
do processo democrático. A votação on-line e a participação em 
pesquisas durante um processo de regulação são alguns exemplos. 

G2BMKT: Governo com os negócios no portal de compras e 
G2BC: Governo com os negócios diretamente com o cidadão. 
Trata-se do relacionamento do governo com os fornecedores 
(pessoas físicas e jurídicas), no qual as oportunidades de negócios 
no âmbito do Estado são exploradas, e com cidadãos que podem 
pagar por serviços especiais, em que a iniciativa privada pode 
participar como intermediária para a oferta de serviços que podem 
ser cobrados dos cidadãos (concessões e permissões). 

G2E: Governo com agentes públicos. Este relacionamento se dá 
entre as agências governamentais e seus empregados ou servidores. 
Isso pode ser feito, por exemplo, mediante uma intranet que provê 
informações para seus empregados. 

G2G: Governo com governo. Trata-se do relacionamento entre 
agências do governo, colaborando umas com as outras em nível 
central e local, bem como com governos estrangeiros.                           

 

O caso específico do mecanismo do “Gabinete Digital” , por exemplo, é um 

relacionamento caracterizado como do tipo G2IP (governo com os indivíduos como 

parte do processo político). É um processo de participação, que coloca a sociedade 

gaúcha em contato direto com o seu governador e governo, ajudando na formulação 

de políticas públicas. 

Um dos maiores exemplos de pioneirismo de “Governo eletrônico G2IP” foi 

a iniciativa da Casa Branca com Open Government Initiative, em janeiro de 2009, 

implementada durante o primeiro mandato do Presidente Obama. Esta medida tem a 

intenção de propor aos americanos que contribuam com o governo e, assim, 

participem do processo de políticas públicas. A iniciativa se centra na perspectiva do 

governo americano inaugurar um canal permanente de comunicação com os cidadãos 

americanos, baseado na colaboração da população, em geral, nos assuntos de governo. 



37 

 

 

Tal iniciativa nas palavras do Presidente Obama se materializa com a ideia de 

abertura: “Essa abertura vai fortalecer nossa democracia e promover eficiência e 

eficácia no governo”6.  

Segundo o site, Open Government Initiative7 , observa-se os três grandes 

pilares (diretrizes) de sustentação dessa iniciativa de inaugurar um canal permanente 

de comunicação (Governo Aberto) entre governo, cidadãos e empresas: 

� Transparência; 

� Participação; e 

� Colaboração. 

 

A transparência se centra na perspectiva de mostrar ao cidadão as ações do 

governo, tanto nas questões referentes ao orçamento, ou seja, na apresentação dos 

gastos públicos, como também nos processos de tomada de decisão e na apresentação 

dos dados (pesquisas, estatísticas, documentos) produzidos pelo governo. A 

transparência do governo, assim, se concentra na ideia de dados abertos, significando 

que os dados gerados pela Administração Pública são comuns, e, portanto, devem 

estar disponíveis. Porém, dados abertos e transparência não significam somente 

disponibilizar os dados produzidos pela Administração Pública, mas apresentá-los de 

forma organizada e acessível, de modo que esses dados possam ser assimilados pela 

população em geral. Apresentá-los de forma organizada, por sua vez, significa que os 

dados sejam contextualizados, tenham uma visualização flexível e possam ser 

manipulados de forma livre, tanto por sistemas de indexação, quanto pelos cidadãos 

em geral.  

O pilar da participação se baseia na ideia do governo em criar mecanismos 

que permitam à população tomar parte dos processos decisórios e acompanhar seus 

desdobramentos (legislação, definição de prioridades e acompanhamento dos 

projetos). Também que tais mecanismos permitam apoiar iniciativas do setor privado 

e de movimentos sociais que apontem para uma maior participação da população no 

Legislativo e no Executivo (tanto no sentido de acompanhar de perto a administração 
                                                           
6 Disponível em http://www.veja.abril.com.br/blog/denis-russo/cultura-livre/hackeando-o-governo/. 
Acesso em:10 de julho de 2014 
7 Disponível em http://www.whitehouse.gov/open/documents/open-government-directive. Acesso em: 
10 de julho de 2014 
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do país, quanto no de ter uma postura ativa em relação a ela). Já a colaboração 

envolve ativamente os norte-americanos na gestão de seu governo e parte da premissa 

de elaborar ações que visem melhorar a integração entre os próprios órgãos do 

governo, e destes com a sociedade civil (mobilização e ampliação dos canais de 

diálogo).  

Uma das iniciativas mais potentes nesse âmbito, até agora, foi a produção de 

um sistema de petições on-line chamado We are the People, cujo objetivo é expandir 

e favorecer a produção de leis e demais mecanismos administrativos do governo 

americano. Neste ano, de 2014, um pedido surpreendente entrou na pauta de petições 

do sistema americano: que governo Obama se posicionasse contra a "expansão 

comunista" de Dilma A reposta veio prontamente, sendo negado qualquer disposição 

estadunidense de ferir a soberania brasileira. “O Brasil é um importante parceiro para 

os Estados Unidos, e estamos empenhados em continuar a trabalhar com a presidente, 

a fim de fortalecer as nossas relações bilaterais".8 

Prova desta parceira, o Brasil, em 2011, também aderiu à Parceria para o 

Governo Aberto ou Open Government Initiative (OGP), refletindo o compromisso do 

país no fortalecimento da transparência dos atos governamentais, com intuito de 

prevenção e o combate à corrupção, e aumentar a confiança dos brasileiros no Estado. 

Segundo a cartilha do plano de ação do governo brasileiro, “Todo este esforço 

de abertura e transparência deve ser fortalecido e aprofundado, beneficiando-se no 

século XXI das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação, que permitem 

novas formas de participação da sociedade na gestão dos recursos públicos”9 

Já o termo “democracia digital” ou “e-democracy” é usado de maneira mais 

generalista e costuma estar ligado à utilização de novas ferramentas das (TICS) para 

incremento da participação digital (e-participation) em processos participativos, 

aumentando a eficacidade da democracia e do sistema representativo. (SAEBO, 
                                                           
8 Disponível em http://noticias.terra.com.br/eleicoes/eua-peticao-contra-dilma-nao-representa-opiniao-
do-governo,6d84ea4039b79410VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html. Acesso em: 20 de novembro de 
2014. 

9 Disponível em http://www.opengovpartnership.org/.../BR-PlanoDeAcao-ActionPlan%20. Acesso em:  
10 de Agosto de 2014. 
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ROSE & FLACK, 2008).   

Por democracia digital entende-se, pois, a criação e a 
disponibilização de ferramentas eletrônicas e digitais com vistas a 
responder, de uma forma inovadora, à parte das demandas por 
democratização do Estado democrático-liberal. (POSSAMAI, 2013, 
p.119) 

 

Para Bueno, a democracia digital se caracteriza a partir de duas questões principais: 

 

[...] a democracia digital como ferramenta para inovação política 
que se dá a partir de duas questões principais: (a) efetivação de um 
canal de mobilização da cidadania (pensada a partir de novos 
conceitos) e; (b) ampliação não só do controle social, mas também 
e, sobretudo, da ampliação do conhecimento da população sobre 
formas de acesso aos direitos e o controle do cidadão (e não do 
Estado) sobre sua condição de beneficiário de um serviço. 
(BUENO, 2013, p.76) 

 

Dessa forma, essa ampliação nos modelos presenciais só poderá acontecer se 

os cidadãos participarem dos processos participativos digitais. Macintosh (2004) 

convencionou este movimento como e-participation composto por dois elementos: 

“e” e “participation” (participação). O (e)letrônico tem uma associação clara com as 

áreas “e”: e-government, e-democracy, e-deliberation dentre outras; refere-se ao uso 

das NTICs (Novas Tecnologias da Informação e Comunicação) mudar ou transformar 

a participação civil na deliberação e formulação de políticas públicas. Participação 

eletrônica, ou simplesmente e-participation, por vezes, é tratada como um subcampo 

da democracia digital. “E-participation, entretanto, é muito mais do que votar.” 

(CUNHA apud GRÖNLUND e ANDERSEN, 2007). Inclui a extensão e a 

transformação da participação em processos participativos digitais mediados pelas 

TICS. (SAEBO, ROSE & FLAK, 2008). 

Kegler (2011) enfatiza a importância do diálogo entre Estado e a sociedade. 

Em suma, “o Estado, suas instituições e representantes, devem ofertar canais para que 
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os cidadãos enviem suas dúvidas, críticas, solicitações e sugestões, e respondê-las 

sempre que houver alguma dessas demandas.” (KLEGER 2012. P 75). 

Para que isso ocorra, segundo Aggio e Sampaio, as ferramentas participativas 

digitais devem ter um design fácil, convidativo e qualitativo em termos de 

participação popular. “Em seguida, o sistema político deve estar disposto a 

implementá-las.” (AGGIO e SAMPAIO, 2013, p.22). Nesse sentido, é necessário 

motivar o cidadão, e o principal fator de motivação é o empoderamento da 

participação on-line dos cidadãos (MARQUES, 2010).  Fishkin (2010) alerta para o 

fato dessas ferramentas digitais serem muito superficiais para sustentar um verdadeiro 

emponderamento.  Essas ferramentas são fáceis de entrar e também fáceis de sair.  

(PUTNAM, 2000) 

A questão chave que deve ser questionada de qualquer política de e-

democracia é a evidência de que o público se sentirá mais influente em relação às 

decisões que governam suas vidas. (AGGIO e SAMPAIO apud COLEMAN, 

BLUMLER, 2009, p. 148) 

Aggio e Sampaio já consideram que o momento é de se pensar além do 

contato via e-mails para aproximar representantes e cidadãos, “uma vez que já estão 

disponíveis ferramentas mais complexas de conversação e interação” (AGGIO e 

SAMPAIO, 2013, p.22). 

De acordo com essa perspectiva, as TICs somente geram melhorias na vida 

das pessoas, tendo em vista que as capacidades informacionais são transformadas em 

capacidades humanas e sociais incorporadas à dimensão econômica, política, social, 

organizacional e cultural de suas vidas (GIGLER, 2011). É a diversidade das 

capacidades disponíveis, porém, que determina a aptidão para converter as 

oportunidades disponíveis em realizações (GIGLER, 2011). 

A e-participation tem potencial para transformar-se em uma ponte que existe 

entre os cidadãos e o governo (BOON, JANSEN & VEENESTRA, 2011). Segundo 

Macintosh (2004), as melhores práticas de e-participation, segundo a OCDE (2001, 

2005) e seus objetivos são: 

1. Alcançar uma grande audiência para permitir uma participação qualitativa; 
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2. Suporte à participação através de uma gama de ferramentas e técnicas 

tecnológicas; 

3. Promover relevante informação em formato acessível e de forma clara e 

objetiva; e 

4. Promover o alto engajamento com o intuito do debate deliberativo. 

 

E, para isso, Macintosh (2004) elenca os elementos chave para o sucesso da e-

participation: 

 

Quadro 1 Elementos Chave da e-participation 

 
Fonte: Macintosh (2004) 

Segundo Possamai (2013), as Nações Unidas classificam os mecanismos de e-

participação em três esferas: e-informação (e-information), que se caracteriza pelo 

emprego das TICs como canais de difusão de informações sobre temas da agenda de 

políticas públicas.  O segundo tipo é conhecido como e-consultas (e-consultation), 

que são basicamente iniciativas que têm como objetivo a promoção da interação de 

consultas públicas digitais. Já a terceira e última esfera é a e-tomada de decisão (e-

decision-making), que consiste basicamente na abertura de espaços de decisão e no 

engajamento direto da população em processos de tomada de decisão. (ONU/2008, 

ONU/2010) 

Portando, dentro de um arcabouço de fatores considerados determinantes para a 

implementação (virtuosa) de experiências de Cidadania Deliberativa, e, por 

conseguinte, de democracia deliberativa, caracterizada como um processo de 

Dimensão Descrição

Nível de participação 
Qual o nível de participação e o grau de engajamento dos 
cidadãos.

Atores envolvidos Quem deve ser engajado e por quem.
Tecnologia usada Como e com o que engajar os cidadãos.
Regras do processo participativo digital: Regras para participaçao.
Duração Qual o periodo de tempo do Processo Participativo Digital. 

Recursos e Promoção
Quanto custou o Processo Participativo e qual a dimensão gasta 
em propaganda.

Evolução e resultados Metodologia aplicada e resultados.

Fatores críticos para o êxito
Levar em conta questões: políticas, legais, culturais, 
economicas, tecnológicas.
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deliberação política pautado no debate público, plural, autônomo e igual, a 

participação política ampliada via tecnologia combina, primeiramente, um ambiente 

social favorável ao debate democrático; em segundo lugar, as regras, os espaços e 

atores que conformam este modelo; e, por último, a questão do desenho institucional 

constituindo-se como três elementos fundamentais para seu desenvolvimento.  

Chadwick (2006) vai além. Para o autor, o ideal de deliberação na esfera pública é 

provalmente o que mais influenciou o conceito de democracia digital para os 

acadêmicos desta área.  

 

3.4 Críticas e desafios aos processos participativos digitais 
 

As críticas aos processos participativos digitais se concentram de certa forma 

na universalização do acesso à internet, e, sobretudo, à banda larga. Desde 2008, a 

ONU demonstra sua preocupação no desenvolvimento de plataformas digitais 

compreensíveis a todos que, com o mínimo de treinamento e educação, obtenham um 

alcance mais eficiente (UN, 2008).  Outro ponto crítico se encontra na segurança do 

processo de votação, ou seja, um sistema que evite e identifique fraudes, votação 

dupla, e robôs votando no lugar de humanos. 10 

Kling (1996) alerta que com o desenvolvimento da era da informação “surge 

um aumento da distância entre os que detêm e aqueles que não têm acesso, mais 

riqueza para os ricos e maior controle para os mais preparados exercê-lo (tais como os 

governos e as grandes empresas). Já para Rüdiger (2002), as TICs são apenas meios 

para um fim.  

Outro ponto importante é a característica dos movimentos sociais na “Era da 

Informação” e o seu baixo nível de institucionalização, isto é, o fato de não se 

originarem, necessariamente, no seio das organizações da sociedade civil. “Esses 

movimentos implantam, desde o início, uma lógica social alternativa, diversa dos 

princípios funcionais em torno dos quais se estruturam as instituições dominantes da 
                                                           
10 Existem mais robôs navegando pela internet que humanos, e boa parte deles está a serviço de 
criminosos. Um estudo conduzido pela Incapsula concluiu que apenas 38,5% do tráfego da rede é 
composta por gente; todo o resto está acessado em :automatizado. 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/39375/39375. Acesso em: 10 de novembro de 2014. 
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sociedade” (CASTELLS, 2010b, p. 387).  Os movimentos de junho de 2013 são um 

exemplo prático deste baixo ou quase nenhum nível institucional, mas capazes de 

levar milhões de pessoas às ruas via rede sociais (SAKAMOTO, 2013). Conforme 

destaca Castells (2013, p. 178) “Aconteceu também no Brasil. Sem que ninguém 

esperasse. Sem líderes. Sem partido e nem sindicatos em sua organização. Sem apoio 

da mídia. Espontaneamente”.  

A descentralização e a articulação global também são fatores de estímulo à 

geração de novos movimentos sociais, tais como o movimento ambientalista, o 

movimento de proteção dos direitos das mulheres e os movimentos antiglobalização 

(CASTELLS, 2010a, p. 427). Da perspectiva do cidadão, portanto, surge uma 

dinâmica de maior participação local e global inspirada em novas possibilidades de 

construção de uma democracia mais participativa e direta, no contexto de uma 

abordagem planetária e comunitária dos problemas. (FISHKIN 2010) 

Já Aggio e Sampaio (2013) defendem que iniciativas de participação civil 

(tradicionais ou digitais) não devem ser um fim em si mesmas. Para os autores, “o 

principal problema de projetos de democracia digital seria o fato de haver uma 

reprodução de mecanismos institucionais existentes e de suas lógicas de 

funcionamento” (COLLEMAN e BLUMERLER apud AGGIO e SAMPAIO 2013, 

p.21), não ocorrendo mudanças reais nos processos políticos (JESEN e 

VENKATESH, 2007). A forma que é desenhada a maioria dos serviços prestados 

pelos processos participativos se enquadra em uma lógica mais plebiscitária com 

pouco grau de interação ao diálogo à deliberação (WILHELM, 2000).  Snellen (2007) 

ratifica a visão de Wilhelm, na qual a maioria dos problemas políticos não pode ser 

resolvida com apenas um sim ou um não, conforme algumas consultas públicas 

digitais o fazem.  

Na opinião de muitos autores, a democracia deliberativa não funciona tanto no 

modo digital quanto no tradicional (INVIN & STANSBURY, 2004; ROURKE, 1984; 

BURBY, 2003).  Segundo esses autores, a participação cidadã: 

� Minimiza a influência dos técnicos com maior conhecimento em suas 

questões e áreas; 

� É um processo lento e custoso; e 
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� É constantemente usado para fins políticos, a fim de legitimar  

“decisões”. 

 

Por esses motivos, através do uso da Tecnologia da Informação também é 

importante ressaltar que ainda existem entraves para a realização da transição de uma 

estrutura institucional, burocratizados e avessos à integração, para uma estrutura 

institucional com maior capacidade de coordenação e comunicação, que incluam 

padrões claros de participação, transparência e dados abertos (FISHKIN, 2010). 

Nippes (2013, p. 25) enfatiza que: 

 

[...]deve-se ressaltar que, em termos técnicos a constituição de um 
governo eletrônico tanto na ação individual de cidadãos que buscam 
serviços ou informações sobre o governo, como também de uma 
interação de sujeitos coletivos com o Estado no que se 
convencionou denominar como policy feedback, a construção do 
Estado virtual requer essa mudança efetiva, que poderá produzir 
alterações que propiciem o fortalecimento de mecanismos de 
governance, tanto no plano real quanto no virtual.  

 

Alguns pontos merecem destaque para os desafios da utilização de 

ferramentas de Tecnologia de Informação (NIPPES, 2013). O potencial das novas 

tecnologias eletrônicas aplicadas aos processos de governo deve acompanhar outras 

mudanças paralelas, tais como: 

 

a)  O aperfeiçoamento de tecnologias de interatividade;  

b) Feedback,  tanto do Governo, quanto dos cidadãos;  

c) Maior prioridade dos tomadores de decisão em utilizar esses recursos 

extensamente;  

d) Maior exigência da sociedade civil sobre transparência, participação e 

eficiência; e  

e) Mecanismos para criação de políticas públicas via bottom up11. 

 
                                                           
11

 Leva em consideração no fluxo do processo de planejamento aqueles que estão mais próximos às 
ações resultantes das políticas, ou seja, veem o processo de baixo para cima (bottom up) - (Elmore, 
1979; Lipsky, 1980; Kaufman, 1973) 
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Reconhecendo as dificuldades, a dinamicidade e a complexidade nessas relações 

sociais – a diversidade de interesses e conflitos e as desigualdades sociais – a 

democracia deliberativa, por meio de processos participativos digitais, chama a 

atenção para a questão da dimensão institucional, no sentido da criação das condições 

para que o debate público seja inclusivo, plural e igual, impactando as condições 

sociais subjacentes. E, ainda, permitindo que a ampliação do público deliberante não 

obstrua a canalização dos conflitos em direção ao interesse comum (WILHELM, 

2000).  

É importante frisar que este processo causa implicações relevantes para o 

fortalecimento democrático, pois permite um maior engajamento dos cidadãos e 

disponibiliza um maior volume de informações. Entre as consequências possíveis, 

temos a ampliação da participação dos cidadãos na tomada de decisão, transparência, 

e, segundo Lopes e Freire (2010), auxilia na promoção da accountability, “pois 

quanto mais adiantada estiver a prática democrática, maior será o interesse pela 

accountability. O’ Donnel (1991) acredita que o Brasil, e a maioria das democracias 

latino-americanas, pós-regimes autoritários, caminharam para a democracia 

delegativa e não representativa. Segundo O`Donnel (1991), os governantes 

delegativos se apresentam acima dos partidos e instituições, e a prestação de contas se 

mostra como um impedimento a sua plena autoridade. Tal representação acarreta em 

uma “fraca (ou inexistente) accountability em contraponto à existência da 

accountability em democracias representativas. (AKUTSU e PINHO 2002, p. 732) 

Segundo O’ Donnel (1991), as democracias consolidadas encontram-se tanto 

na accountability vertical, em relação aos que elegeram tal ocupante ao cargo público, 

quanto na accountability horizontal, “em relação a uma rede de instituições 

relativamente autônomas que têm capacidade de cobrar do dirigente suas 

responsabilidades e punir caso necessário”. (AKUTSU e PINHO 2002, p. 732). 

Superar a cultura e estrutura patrimonialista brasileira é um dos desafios para o 

fortalecimento da accountability, pois patrimonialismo e democracia delegativa só 

evitam tal avanço. Portanto, a accountability governamental tende a acompanhar o 

avanço dos atores democráticos, como a participação e a representatividade. 

(CAMPOS,1990) 
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4. MAIOR CONSULTA PÚBLICA DIGITAL DO BRASIL: O CASO DO  
GOVERNADOR PERGUNTA 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o estudo de caso referente à pesquisa 

deste trabalho, descrevendo sua experiência. A seção 4.1 é caracterizada pela 

descrição do sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã do Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul.   

Já a seção 4.2 trata especificamente do Gabinete Digital, seu 

desenvolvimento e ferramentas. Por fim, a sessão 4.3 abrange especificamente o 

estudo de caso - cerne desta pesquisa - o Governador Pergunta, relatando os 

processos da maior votação digital até então realizada no Brasil, que contou com a 

participação de mais de 100 mil pessoas. 

 

4.1 O sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã 
 

O Estado do Rio Grande do Sul tem forte tradição na utilização de 

instrumentos de participação popular em processos políticos. O exemplo mais famoso 

é o do Orçamento Participativo, mecanismos de democracia participativa e 

deliberativa que surgiu em Porto Alegre, em 1989, na gestão do então prefeito Olívio 

Dutra, do Partido dos Trabalhadores (PT). (AVRITZER, 2002) 

Mais recentemente, em 2011, o governo Tarso Genro determinou à SEPLAG 

– Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã – a tarefa de organizar o 

seu “Sistema de Participação Cidadã”. As relações de participação neste sistema, de 

acordo com o site da SEPLAG12, ocorrem: 

 

Através da elaboração do Plano Plurianual (PPA) e das Leis 
Orçamentárias Anuais, das discussões e deliberações dos Conselhos 
Setoriais e de Direitos, das opiniões e sugestões encaminhadas pelo 
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), da 
construção colaborativa da agenda e diálogo direto com o 
Governador através do Gabinete Digital, ou ainda através das 
proposições do Portal da Participação, entre tantas outras. 

                                                           
12

 Disponível em http://www.participa.rs.gov.br/conteudo.php?cod_menu=31. Acesso em:  10 de 
setembro de 2014. 



47 

 

 

 

Neste sentido, o Sistema de Participação Popular foi criado em 2011 com o 

intuito de unificar e modernizar os instrumentos de democracia participativa do Rio 

Grande do Sul, local de referência internacional em termos de participação 

(AVRIZTZER, 2005). O modelo gaúcho ganhou o “Prêmio Nações Unidas ao 

Serviço Público”, de grande reconhecimento mundial em excelência na gestão 

pública. O apoio político do governador se mostrou presente desde o início de sua 

gestão:  

 

Ao iniciar nosso Governo, assumimos o desafio de reativar toda a 
cultura de mobilização cidadã que marca a história do Estado do 
Rio Grande do Sul e, a partir daí, organizar um Sistema de 
Participação Popular, referencia em termos de experimentação 
democrática, empenhando-se em oferecer respostas a crise da 
representação que fustiga boa parte dos regimes democráticos 
contemporâneos. (GENRO, 2013) 

Neste contexto, dotado de uma forte tradição na utilização de instrumentos de 

participação popular em processos políticos, conforme destaca Velásquez (1999 apud 

Lüchmann, 2002), os fatores centrais, como no caso do Rio Grande do Sul, para a 

implementação de um controle social de gestão pública são pautados na ação coletiva 

de caráter cooperativo. 

No caso de canais de participação como o Gabinete Digital, pode-se dizer que 

esses não se caracterizarem por uma racionalidade instrumental, sendo esta 

“racionalidade orientada para fins dos planos de ação sempre individuais, mas sobre a 

força racionalmente motivadora de realizações de entendimento, ou seja, sobre uma 

racionalidade que se manifesta nas condições em que um consenso pode ser 

alcançado de um modo comunicativo”. (HABERMAS, 2004, p. 85). Tal consenso são 

ingredientes importantes no estabelecimento de acordos cooperativos (ação 

comunicativa) entre o Estado e a sociedade, para a gestão democrática das políticas 

públicas. (HABERMAS, 2004) 

Portanto, retomando Lüchmann (2002) e Velásquez (1999), o Estado do Rio 

Grande do Sul, já possui um fator determinante essencial que é a vontade e o 

compromisso governamental com uma cultura participativa, ou seja, o projeto, a 
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capacidade (técnica e de recursos) e o comprometimento político, como também o 

acúmulo de experiência participativa e associativa, constituindo-se como ingredientes 

importantes na implementação de práticas de democracia deliberativa e de Cidadania 

Deliberativa.  

Não por acaso, o Sistema Estadual de Participação é composto por várias 

instâncias que agem em sinergia e colaborativamente, sendo realizadas atividades 

municipais, regionais e estaduais, integrando, assim, as mais diversas esferas de 

participação do Estado em um grande processo dialógico. 

 

Figura 1 Mapa do Sistema Estadual de Participação 

 

           Fonte: Secretaria Estadual de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã -RS 

 

A figura acima demostra (de fora para dentro) os objetivos do sistema, as 

esferas e as dimensões (formas) para participação. No centro, as duas instâncias de 

gerenciamento. 
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Assim, a partir de uma visão holística e não hierárquica, com a colaboração de 

todos os envolvidos, a participação presencial e/ou digital é aperfeiçoada a cada Ciclo 

Anual da Participação, criando uma sinergia entre cidadãos, organizações sociais 

autônomas, Governos e o Estado. 

Trata-se, então, de uma agenda global da participação, anualmente definida, 

que envolve todas as instâncias do Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã 

como, por exemplo: o Ciclo Orçamentário, CDEs, Interiorizações, Diálogos Sociais, 

Gabinete Digital. 

O Ciclo Orçamentário, por exemplo, começa com a definição das diretrizes, e 

depois passa por diversas reuniões nos municípios e nas regiões, até culminar com as 

reuniões estaduais deliberativas. Simultaneamente, acontecem as reuniões do Pleno e 

das Câmaras Temáticas do CDEs; assim como as Interiorizações; os comitês regionais 

de Combate às Desigualdades Regionais; os Diálogos para o Desenvolvimento; e 

também as ações do Gabinete Digital, formando assim o sistema estadual de 

participação. Os COREDES e os demais conselhos setoriais interagem com todas 

essas instâncias citadas acima. Para o Governador Tarso Genro, a sinergia desses 

processos participativos são essências para o sucesso de políticas públicas: 

 

Para o governante, fórmulas de participação são extenuantes porque 
é preciso envolver-se diretamente nelas para que se tornem fiáveis. 
Há que se combinar câmaras de concertação estratégica, 
participação presencial, participação digital e conselhos regionais 
específicos, que é onde estão as pessoas que conhecem bem sua 
região. É fundamental prestar atenção aos conselhos de 
desenvolvimento econômico e social, instâncias que não decidem 
por maioria, mas sim por convergência, por concertação. 13 
(GENRO, 2013) 

A experiência gaúcha, sobretudo, relacionada ao orçamento participativo, já 

foi replicada em vários países14  e pesquisada por diversos autores nacionais e 

                                                           
13

 Disponível em: http://gabinetedigital.rs.gov.br/post/el-pais-entrevista-tarso-genro-gabinete-digital-
em-destaque/. Acesso em: 10 de Agosto de 2014. 
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internacionais, tais como: AVRITZER, 2002; BENEVIDES, 2002; LÜCHMANN, 

2002; SANTOS, 2002; GENRO e SOUZA, 2001; SINTOMER, HERZBERG e 

ALLEGRETTI, 2012). 

 

Embora não tenha sido possível dispor de números exactos, existem 
neste momento, na América Latina, entre 511 e 920 processos de 
orçamento participativo: mais de metade dos que existem em todo o 

mundo, que se estimam entre 795 e 1469. (SINTOMER, 
HERZBERG e ALLEGRETTI, 2012, p. 9) 

 

Por estar sempre inovando e cooperando com boas práticas, o Sistema 

Estadual de Participação recebeu, em 2013, o Prêmio das Nações Unidas (ONU) ao 

Serviço Público. Esta foi a única experiência brasileira a obter o primeiro lugar em 

uma das cinco categorias do prêmio, considerado o mais importante reconhecimento 

internacional à excelência no serviço público. Tal prêmio foi conquistado dentro da 

categoria “melhorar a participação cidadã nos processos de decisões públicas através 

de mecanismos inovadores”, para a América Latina e o Caribe.15   

 

4.2  Um novo modelo de participação: Gabinete Digital 
 

O Gabinete Digital tem como missão a construção de uma nova cultura de 

participação no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio das redes digitais, 

visando o diálogo com a sociedade, a transparência, a gestão colaborativa e a 

participação cidadã.   

Nas próximas páginas, portanto, será apresentado o estudo de caso sobre as 

iniciativas de participação da sociedade civil do Estado do Rio Grande do Sul em 

interação com as ferramentas do Gabinete Digital, como no caso de o 2º Governador 

Pergunta. Feitas essas considerações iniciais, segue o estudo de caso relativo ao 

Gabinete Digital. 

                                                           
15

 Disponível em: http://gabinetedigital.rs.gov.br/post/sistema-estadual-de-participacao-recebe-premio-
da-onu-nesta-quinta-feira/. Acesso em: 15 de Novembro de 2014. 
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Criado em maio de 2011, o Gabinete Digital é um canal de participação e 

diálogo entre a sociedade civil e o Governo do Rio Grande do Sul e uma das 

instâncias do Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã, situado dentro da 

instância de democracia em rede.   

Ligado à Secretária-geral de Governo, busca permitir que os cidadãos 

influenciem na gestão pública e exerçam maior controle social sobre o Estado através 

de mecanismos inovadores relacionados às novas tecnologias de informação e 

comunicação. Conforme demonstra o Governador Tarso Genro sobre as premissas do 

Gabinete Digital:  

 

Ao abrir a gestão pública aos novos e novíssimos sujeitos sociais, 
que emergem no cenário político deste início de século, sabíamos 
que seria indispensável lançarmos mão de mecanismos digitais, 
apropriando-nos das novas tecnologias da informação e da 
comunicação para submeter a gestão pública, permanentemente, ao 
crivo de uma sociedade cada vez mais atomizada e organizada em 
torno de novas redes de relacionamento social e econômico. 
(GENRO, 2013, p.7) 

 

Na prática, o Gabinete Digital realiza processos consultivos e de priorização pela 

Internet, incentiva dinâmicas colaborativas de construção de políticas públicas e 

monitoramento das mesmas, explora novas linguagens para aproximar o cidadão do Estado, 

promove a troca de experiências no campo da participação em rede com outras esferas e 

instâncias da Administração Pública, e investe no desenvolvimento de tecnologias livres 

abertas e transparentes. Segundo seu coordenador executivo, o Gabinete Digital é:  

 

[...]um ambiente público de debates, empenhado na construção de 
relações de novo tipo entre Estado e sociedade. Mais do que um 
conjunto de instrumentais tecnológicos de participação, busca 
afirmar-se enquanto uma estrutura inovadora que pretende aumentar 
a porosidade do Estado e fazer ecoar, nas pesadas estruturas do 
Poder Executivo estadual, um pouco das sonoridades multíssonas 
que animam o canto colorido das ruas, praças e redes do século 
XXI.  (WU, 2013, p. 12) 
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A difusão do uso de ferramentas da rede para articulação política oferece 

oportunidades para governos e gestores aprimorarem seus canais de contato com os 

cidadãos. A partir de experiências previamente testadas e a implantação de um ciclo 

de inovação constante, capaz de antecipar demandas e oferecer novas perspectivas de 

diálogo, é possível construir um ambiente de participação on-line que construa pontes 

entre o governo e a sociedade civil, organizada ou que considera os cidadãos de forma 

autônoma. 

Neste contexto, o Governador Tarso Genro assumiu o governo do Estado do 

Rio Grande do Sul, em janeiro de 2011, e desde então buscou a junção do costume de 

participação gaúcha nos processos de decisão de políticas públicas, com a inclusão de 

novas ferramentas digitais. Essa ferramenta ficou conhecida como Gabinete Digital. 

Todo esse esforço foi lançado, na data de 24/05/11, em cerimônia realizada no Palácio 

Piratini e transmitida ao vivo pela Internet. (GENRO, 2013) 

O Gabinete Digital tem por inspiração diversas experiências internacionais, 

tanto no plano operacional quanto no plano de reivindicações por novas esferas 

públicas de participação, deliberação e diálogo. Assim sendo, o coordenador 

executivo do Gabinete Digital disserta: 

O governo do Estado declara que o projeto do GD foi baseado em 
experiências de interatividade da chanceler alemã Angela Merkel, 
com inspiração também nas iniciativas do presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, do governador do Sergipe, Marcelo Déda, e 
do governador do Ceará, Cid Gomes. (BITENCOURT & 
GAUTIER, 2013, p.86) 

 

O Gabinete Digital, desde então, vem promovendo o diálogo do Governador 

com a sociedade gaúcha, por meio de instrumentos e ferramentas utilizadas por meio 

da Web. No portal do Gabinete Digital, há vários mecanismos de participação, dentre 

eles, destacam-se, conforme na tabela 2:  

 

Quadro 2 Ferramentas do Gabinete Digital 
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Fonte: Gabinete Digital 

 

Não é à toa que, segundo o portal do Gabinete16, essas ações já receberam 

diversas premiações nacionais e internacionais de modelo de transparência e 

participação digital, destaque para o Prêmio Bank Beneficiary Feedback Awards, 

concedido pelo Instituto do Banco Mundial. Além disso, ajudou nas definições de 

agenda e geração de políticas públicas e, segundo o portal, já começa a ser replicado 

no Brasil e no mundo.  

Prova disso é a Figura 2 que demonstra em forma de mapa mundial os 

seguidores do Gabinete Digital no Twitter, consolidando essa experiência como uma 

ação inovadora em rede com seguidores nos 5 continentes e com destaque para a 

Europa e a para a América do Norte. O Gabinete Digital ainda possuiu uma 

significativa presença no Facebook, com quase 12 mil curtidas em sua fanpage. Este é 

um instrumento importante de divulgação das ações participativas e dialógicas para o 

sucesso deste projeto. Para criar tal imagem, só foi possível através de linguagem R 

                                                           
16 Disponível em http://gabinetedigital.rs.gov.br/#sobre. Acesso em: 20 de novembro de 2014. 

Canais Digitais Dialógicos Descrição Resultados

Governador Responde

Canal de diálogo direto e objetivo da sociedade com 
o Governador, onde as dúvidas e questionamentos 
dos gaúchos e gaúchas são apresentados diretamente 
para o Governador. A pergunta mais votada é 
respondida diretamente em vídeo

Até o momento ocorreram nove edições e o 
Governador Tarso Genro respondeu em vídeo 
90 perguntas e 25 mil pessoas participaram 
com seu voto para a pergunta a ser 
respondida. 

Governador Pergunta

Canal pelo qual o governador pergunta questões que 
ele mesmo elabora. Aqui a população é que 
responde como melhorar a política pública em 
questão.

Em sua primeira edição mais de 60 mil 
pessoas foram mobilizadas em atividades,  
Foram enviadas 1.338 propostas e 50 delas 
priorizadas e que receberam 122  mil votos 
da população gaúcha. Já a segunda edição 
ultrapassou esses número e chegou a 240 mil 
votos, 100 mil pessoas envolvidas e 10 
propostas priorizadas.

Governo Escuta

Audiências públicas transmitidas via internet com 
participação via bate papo, onde o internauta tem 
possibilidade de mandar sua contribuição. Através 
deste canal o governador dialoga com o povo gaúcho

Até o momento ocorreram seis edições de 
audiências públicas digitais com a 
participação de mais de 700 mil pessoas. 

De Olhos nas Obras

Esta  ferramenta implementada pelo Gabinete Digital  
tem como objetivo monitorar  as obras do governo 
pela internet. A  ferramenta poderá ser acessada pelo 
portal do Gabinete Digital e por meio de QR-codes 
– conhecidos como uma espécie de código de barras 
que, lido por smarthphones ou tablets, leva o 
cidadão à página da ferramenta. 

Dezenas de obras fiscalizadas e monitoradas 
pela populaçação.  Dezenas de Feedbacks do 
andamentos das obras pelo portal. 
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programada por script e através de um algoritmo responsável por retornar a 

localização de onde os usuários do @gabinetedigital encontram-se. 

Figura 2 Mapa de alçasse do Twitter @gabinetedigital 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Para Manuel Castells, em visita a Porto Alegre com o intuito de conhecer a 

experiência do Gabinete Digital, o conceituado autor afirma que a participação é 

essencial para o futuro da democracia, e o Gabinete Digital é uma esperança para a 

participação digital.17 Além disso, o Gabinete Digital foi desenvolvido totalmente em 

código aberto. Ou seja, podendo ser facilmente replicado por administrações públicas 

no Brasil e no Mundo.  

O Gabinete Digital preza em estimular e ampliar a democracia fortalecendo a 

cidadania, promovendo a eficiência e o controle social sobre o Estado, estruturando a 

relação do Governador com as estruturas dialógicas e participativas através das redes 

digitais.  Sendo assim, algumas ações se tornaram imprescindíveis para ampliação do 

alcance do gabinete digital:  

                                                           
17  Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7weAiVLx2EA#t=80. Acesso em: 10 de 
Setembro 2014. 

@gabinetedigital Follower Map

Asia 14
Africa 3
N. America 18
S. America 754
Australia/N.Z. 1
Europe 24

Created by @simplystats twitterMap
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� Apoio aos pequenos provedores de internet: Busca fomentar o RS 

Mais Digital18 direcionadas as pessoas mais carentes e das zonas 

rurais. 

� Apoio às Lan House e à sua organização: Através do apoio do RS 

Mais Digital, esta ação tem como objetivo apoiar ações direcionadas 

à expansão de espaços com acesso à internet, principalmente nas 

grandes periferias, visando à inclusão digital.  

� Implantação de cidades digitais: Este projeto tem como objetivo 

promover a inclusão digital nos municípios do Rio Grande do Sul. 

Melhorando a qualidade dos serviços e da gestão pública, por meio 

da instalação de redes, espaços públicos de acesso à internet, sistemas 

de gestão na área pública e capacitação dos agentes locais.  Esse 

projeto tem apoio do governo Federal e do Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul.19 

Por outro lado, não só de elogios e inovação vive o Gabinete Digital, no livro 

Gabinete Digital: análise de uma experiência (2013) diversos autores fazem críticas e 

sugestões acerca do funcionamento deste canal.   

A maioria das críticas se concentram na pouca efetividade na definição de 

políticas públicas e do temor que o Gabinete Digital se torne um mero instrumento de 

divulgação da política governamental através das redes.  

Entretanto, o principal objetivo de uma ferramenta de e-  
government deve ser o de prestar um serviço à população, e não o 
de criar e manter uma imagem de um governante ou governo como 
inovador, moderno e atrelado a um perfil de amante da tecnologia. 
(Galli, 2013, p. 52) 

 

Entretanto, duas ações merecem destaque por terem sido colocadas em pratica 

em função dos mecanismos do Gabinete Digital.  A primeira é instituição do Passe 

                                                           
18 Disponível em http://www.rsmaisdigital.rs.gov.br/inicial. Acesso em: 20 de setembro. Assessoria de 
Inclusão Digital, ligada ao Gabinete do Governador, compete formular e propor diretrizes, objetivos 
e metas, bem como elaborar políticas públicas e ações no âmbito da inclusão digital, com vistas a 
implementar as políticas de conexão à Internet de banda larga no Estado do Rio Grande do Sul. 
 
19 Disponível em http://www.pac.gov.br/cidade-melhor/cidades-digitais/rs. Acesso em: 20 de setembro 
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Livre Estudantil, que foi anunciado pelo governador Tarso Genro em audiência 

realizada pelo Gabinete Digital em 20 de junho de 2013, durante um grande diálogo 

com manifestantes no auge das Jornadas de Junho. Lei essa sancionada em setembro 

de 2013.20 

 A outra ação que merece ser destacada foi  realizada pelo Gabinete Digital, 

através do Governador Responde em 2011, que trouxe a demanda de servidores do 

Corpo de Bombeiros do Estado pela separação da categoria da Brigada Militar, 

encaminhada à Assembleia pelo Governo este ano e, enfim, aprovada neste ano. 21 

 

4.3   O Governador Pergunta: Como Governo e Sociedade podem, juntos, 
promover a paz no trânsito? 

 

O Governador Pergunta é um processo consultivo digital, em que o Governador 

lança uma pergunta e, por meio do Gabinete Digital, a sociedade responde e vota nas 

respostas. Com isso, as proposições são incorporadas e priorizadas à agenda 

governamental. O Governador Pergunta buscou inspiração, e tem similaridades, 

com outras experiências já consagradas internacionalmente como no caso do Open 

For Question do Presidente Barack Obama e do  Dialog über Deutschland de Angela 

Merkel, chanceler Alemã. (BITENCOURT e GAUTIE, 2013). Já foram executadas 

duas edições.  

A 1ª consulta aconteceu em 2011, e tinha como tema a saúde. A pergunta lançada 

pelo governador foi a seguinte: “Como podemos melhorar o atendimento à saúde 

pública?” A primeira edição foi um sucesso, e teve os seguintes resultados: 

� Mais de 1.300 propostas recebidas; 

�  120 mil votos computados; 

�  50 propostas priorizadas; e 

�  60 mil pessoas envolvidas. 

                                                           
20

 Disponível em  http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2013/09/tarso-genro-sanciona-lei-
que-cria-passe-livre-estudantil-no-rs.html Acesso em:  10 de Setembro de 2014. 

21
 Disponível em  http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/06/projeto-que-propoe-

separar-bombeiros-da-brigada-militar-e-aprovado-no-rs.html. Acesso em: 20 de novembro de 2014. 
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Já a segunda edição de o Governador Pergunta, objeto de estudo desta 

pesquisa, teve como tema um assunto que aflige milhares de pessoas no Brasil, a 

violência do trânsito. Neste sentido, a pergunta inicial lançada pelo governador foi: 

“Como governo e sociedade podem, juntos, promover a paz no trânsito?” A partir 

deste questionamento, o Governador Tarso Genro lançou, na tarde do dia 9 de outubro 

de 2012, o evento que lotou o Salão Negrinho do Pastoreio, no Palácio Piratini, 

marcando, então, a abertura do Gabinete Digital ao recebimento de votos, propostas e 

ações para definir os projetos  priorizados pelo governo do Estado para esta área, para 

os anos de 2013 e 2014.  Em seu discurso, o Governador Tarso Genro conclamou a 

sociedade a participar e a colaborar: 

“Vivemos em uma sociedade que estimula a individualidade e 
desestimula a solidariedade. Uma cultura de supremacia da 
velocidade que não pode ser transformada sem um enorme regime 
de colaboração entre todos os atores sociais”, defendeu o 
governador. 22 

 

A consulta pública digital teve como objetivo coletar junto à população 

informações e subsídios para a criação de políticas públicas sobre o trânsito. O 

“Governador Pergunta” abriu uma consulta pública que durou 37 dias, e resultou no 

envolvimento de mais de 100 mil pessoas, sendo esta, na época, a maior consulta 

pública digital da história do país.  

A consulta submeteu-se à uma consulta pública digital sobre o Plano Estadual 

de Segurança no Trânsito, que estabeleceu na época as políticas para atingir, até 2020, 

a meta da ONU23 de redução dos índices de mortalidade em acidentes, no Rio Grande 

do Sul, em relação às taxas no mundo. Ao término, 10 propostas foram priorizadas 

para os próximos dois anos. 

Seguindo a tendência da Década Mundial de Ações de Segurança no Trânsito, 

declarada pela Organização das Nações Unidas (ONU), foi criado pelo Governador 

Tarso Genro, em junho de 2011, o Comitê Estadual de Mobilização pela Segurança 

no Trânsito, que reúne diversas entidades da sociedade civil, do terceiro setor, órgãos 

municipais, estaduais e federais sob a coordenação do vice-governador Beto Grill. 

                                                           
22 Disponível em http://gabinetedigital.rs.gov.br/post/3888/. Acesso em: 15 de Setembro de 2014. 
23 Disponível em  http://www.denatran.gov.br/campanhas/semana/2014/snt2014.htm. Acesso em: 15 de 
Setembro. 
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Para a década 2011-2020, foi estabelecido o Plano Estadual de Segurança no Trânsito, 

oriundo das discussões promovidas pelo comitê e diversas conferências públicas, 

como no caso do COREDES. Na época, o plano encontrava-se em sua redação final e, 

por meio da consulta no Gabinete Digital, foram definidas as prioridades para 2013 e 

2014. 

 

       Trinta e quatro projetos e ações do Plano Estadual de Segurança no Trânsito 

foram apresentados. As propostas foram distribuídas por cinco eixos:  

� Segurança viária; 

� Saúde no Trânsito; 

� Educação no Trânsito;  

� Comunicação no Trânsito; e  

� Legislação relativa ao Trânsito. 

Além disso, qualquer cidadão pode enviar livremente sua sugestão de proposta 

para ser encaminhada para votação junto à sociedade gaúcha.  

Figura 3 Propaganda da 2ª edição do Governador Pergunta 

 

 

No seu primeiro momento, em evento com transmissão ao vivo pela internet, a 

ferramenta foi apresentada à população. O evento contou com a participação do vice-

governador, Beto Gril, do presidente do DETRAN-RS, Alessandro Barcellos, e do 

Governador Tarso Genro, responsável por inaugurar e conclamar a população a 

participar do processo participativo digital.    

A partir do final do dia 9 de outubro de 2013, qualquer cidadão pôde enviar 

propostas para o Governador através do site, até o dia 16 de novembro de 2013. 
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Mais de 100 mil pessoas foram mobilizadas em atividades do Governador 

Pergunta. Milhares de pessoas participaram em atividades presenciais, que 

envolveram reuniões com movimentos sociais e lideranças na área da segurança e 

educação no transito. 

Além do acesso direto por PC, tablets ou smartphones, duas Vans equipadas 

com tablets e acesso à Internet foram disponibilizadas e circularam pela capital, 

região metropolitana e pelo interior, multiplicando o alcance do debate e levando, 

assim, ao alcance da consulta pública.  

Ao todo, foram mais de 1,5 mil quilômetros percorridos: 

13 a 15 de outubro de 2012 – Santa Cruz do Sul 
17 a 18 de outubro de 2012 – Santo Ângelo 
19 de outubro de 2012 – São Miguel das Missões 
20 a 21 de outubro de 2012 – Ijuí 
22 a 23 de outubro de 2012 – Santa Rosa 
24 a 26 de outubro de 2012 – Cruz Alta 
27 a 29 de outubro de 2012 – Passo Fundo 
30 a 1 de outubro de 2012 – Erechim 
03 a 05 de novembro de 2012 – Osório 
06 a 08 de novembro de 2012 – Tramandaí 

Além das Vans, mais de 150 pontos fixos de participação digital foram 

espalhados pelo Rio Grande do Sul em locais como: Batalhões da Brigada Militar, 

Centros de Formação de Condutores (CFCs) e órgãos de governo. 

A ampliação do debate também chegou às salas de aulas: em diversos 

municípios, estudantes se organizaram para realizar suas próprias atividades de 

concretização mobilização. Foi o caso de Cruz Alta, Santo Ângelo, Quaraí e outras 

cidades.   

Buscando dar o apoio devido, a equipe do Gabinete Digital e do Comitê 

Estadual de Trânsito também visitaram e palestraram em diversas entidades, grupos, 

escolas e associações, nos mais diversos municípios do Estado.  
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A metodologia empregada, durante o processo participativo, utilizou-se do 

software desenvolvido no projeto “All Our ideas”24, para facilitar a consolidação de 

contribuições semelhantes.  

Esta ferramenta foi desenvolvida com o intuito de coletar as votações e coleta 

de opiniões da forma mais eficiente.  A votação em pares permitiu que somente duas 

propostas fossem avaliadas a cada interação na ferramenta, sendo essas pareadas de 

forma aleatória. A cada voto, uma proposta é priorizada em detrimento da outra, 

somando pontos em uma escala de 0 a 100. Esta pontuação traduz a probabilidade de 

cada ideia vencer em detrimento da outra em uma disputa de pares. Não há limite no 

número de votos por usuário, justamente porque fica reduzida a possibilidade de 

provocar desvios ou manipulação face sorteio aleatório. O participante tem também a 

opção de não concordar com as duas propostas sorteadas, pulando para um próximo 

par de propostas. As propostas que vencem o maior número de turnos vão para o topo 

da lista, refletindo a média das opiniões públicas no processo. A plataforma estava 

disponível ao público no site (allourideas.org), e já foi utilizada em mais de 3,5 mil 

consultas em todo o mundo. No Rio Grande do Sul, as duas consultas do "Governador 

Pergunta" utilizaram desta metodologia digital. 

O resultado final da maior consulta pública Digital do Brasil, até então, pode ser visto 

na Figura 4 e no Quadro 3. 

 

Figura 4 Resultado Geral da Consulta Pública 

 

 

  

                                                           
24 Disponível em < http://www.allourideas.org >. Acesso em: 20 de Julho de 2014. 
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Quadro 3 Resultados das propostas priorizadas por câmaras temáticas 

Fonte: Gabinete Digital 

 

Ao final, foram priorizadas 10 propostas das 2.100 enviadas para o Gabinete Digital, 

e com mais de 240 mil votos e a participação de 100 mil pessoas. Procurando 

sintetizar as propostas priorizadas, esta pesquisa utilizou a metodologia de Nuvem de 

Palavras (Figura 5) que é uma imagem onde são exibidas diversas palavras em 

tamanhos e com dimensões e visibilidades proporcionais à frequência na qual 

aparecem em um determinado texto. A posição das palavras na nuvem, no entanto, é 

aleatória.  

Camara Temáticas Texto na Íntegra dos Participantes

Realização de campanhas, não só para condutores de veículos, e sim para as
demais pessoas que não conhecem as leis e regras de trânsito, divulgar as
campanhas em  igrejas, clubes, hospitais, etc

Solicitar aos legisladores lei de trânsito mais severa e criar uma política 
permanente de educação no trânsito junto a todos os meios de comunicação, 
bem como entidades que formam opinião, para  modificar a cultura do 
condutor.

Implantar a educação para o trânsito no ensino fundamental em escolas
estaduais e municipais

Criar um projeto anual nas escolas promovendo a cultura no transito que tenha 
premiação para os alunos e principalmente professores que desenvolveram o 
projetos em sua classe

Diminuir mais ainda o IPVA e taxas para os motoristas que não possuem 
infrações e que não se envolveram em acidentes no ano anterior. Aumentar a 
fiscalização direcionada para prática de direção perigosa nas ruas e rodovias.

Destinação de uma parte dos recursos levantados com aplicação de multas 
em um Fundo de Prevenção de Acidentes, destinado a campanhas de 
conscientização, pesquisas sobre melhorias no trânsito e investimento em 
infraestrutura

Ampliar e qualificar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, 
atingindo até 2020 a cobertura de 100%. Cobertura Estadual de 92% até 2014.

Ampliar e qualificar o atendimento das Unidades de Pronto Atendimento, UPA, 
com a meta de implantar 34 UPAs, até 2014.

Implantação de trem de superfície, dentro do espaço urbano, que utilize-se de 
energias limpas e equipamento moderno que reduza a poluição sonora

Precisamos de vias expressas, viadutos e passagens maiores, afastando a 
população e ciclistas do transito, um projeto completo de escoamento do 
transito com o inicio e o fim do curso da maioria dos veí-culos.

Comunicação

Educação

Legislação

Saúde 

Segurança Viária
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A Nuvem de Palavras foi gerada a partir da análise do processo de 

priorização do Governador Pergunta, ilustrando as palavras mais presentes nas 

propostas priorizadas. A seguir, a Nuvem de Palavras é apresentada, sem os 

comentários e sua contextualização. Uma Nuvem de Palavras tem como objetivo 

descrever os termos mais frequentes de um determinado texto. O tamanho da fonte 

em que a palavra é apresentada é uma função da frequência da palavra no texto.25 

Figura 5 Nuvem de Palavras das Propostas Priorizadas 

 

 

 

Fonte: Dados primários Gabinete Digital 

 

A Nuvem de Palavras gerada com as 10 propostas priorizadas mostra a 

interdisciplinaridade das propostas, que trata desde campanhas de conscientização da 

população para se comportar no trânsito à incorporação de educação no trânsito nos 

currículos escolares, até incentivos fiscais para motoristas que não tenham infrações 

graves de trânsito. 

Para o melhor desenvolvimento desta pesquisa, os próximos capítulo será 

dedicado e explorado a partir de algumas das categorias e critérios propostos por 

Villela (2012) cujos objetivos são a avaliação de processos participativos. A 
                                                           
25

 Sua metodologia é aprofundada adiante no texto da p.58. 
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utilização de tais critérios se apoia na concepção de cidadania deliberativa, ampliada 

por conceitos de democracia digital.   

  

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Esse capítulo tem como objetivo apresentar os resultados obtidos a partir da 

pesquisa de campo, todas as entrevistas foram feitas por mim, além dos dados obtidos 

sobre a segunda edição do Governador Pergunta, com base nos critérios de Cidadania 

Deliberativa em conjunto com critérios de governo eletrônico e democracia digital.  A 

sessão 5.1 trata da categoria Processo de Discussão e dos seguintes critérios: canais de 

difusão, qualidade de informação e relação com outros processos participativos. Já a 

sessão 5.2 trata da categoria Inclusão, contemplando a abertura dos espaços de 

decisão. A sessão 5.3 trata da categoria Pluralismo: participação de diferentes atores e 

perfil dos atores.  Por fim, a sessão 5.4 tem como categoria o Bem Comum e seus 

seguintes critérios: objetivos alcançados e aprovação cidadã dos resultados.  A cada 

final de sessão, será mostrada uma Nuvem de Palavras, sintetizando e refletindo os 

termos mais comentados pelos entrevistados durante a análise de conteúdo.  

 

 
5.1 Processo de discussão 
 

 
A categoria Processo de Discussão tem sua complexidade marcada pelo 

entendimento dentro de um contexto cidadão (TENÓRIO et al, 2008).  Tenório apud 

Habermas (2006, p. 9) discorre que o agir comunicativo é representado “onde o 

contexto, as tradições e valores locais influenciam sobre a compreensão que cada um 

tem do objeto em discussão. Logo, a objetividade de cada intervenção depende do 

mundo vivido”, ou seja, de cada indivíduo interventor dentro da discussão. Esta 

discussão é marcada pela visão individual que cada um tem do mundo, “ou seja, uma 

verdade” (TENÓRIO et al., 2008, p. 10).  

No entanto, ao longo do processo participativo, cada participante e, 

consequentemente, os grupos passam a formar seu próprio entendimento de suas 

realidades intersubjetivas, no que resulta em processo de aprendizado mútuo. 

(TENÓRIO et al., 2008).  Os processos de discussão ocorrem dentro da esfera 
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pública.  “Esta pressupõe igualdade de direitos individuais e discussão de problemas 

através da autoridade negociada” (TENÓRIO et al., 2008, p. 10).  

Sendo assim, os processos de discussão são instrumentos determinantes para 

os procedimentos decisórios dentro da esfera pública, levando sempre em conta o seu 

desenho institucional. (TENÓRIO, 2012). Quando se fala canais de difusão, entende-

se como sendo o meio pela qual a população toma conhecimento das ações do Estado 

(TENÓRIO, 2010).   

Neste sentido, os canais de difusão, tanto do Gabinete Digital quanto da 

consulta pública do Governador Pergunta, encontraram canal de expressão junto aos 

mecanismos de democracia digital, como no caso do próprio portal do Gabinete 

Digital - autoridade organizadora do processo participativo - e dentro de um conjunto 

de mecanismos da chamada Web 2.0, ou melhor, as redes sociais mais acessadas 

(Facebook, Youtube e Twitter26) e que cresceram exponencialmente nos últimos anos 

no mundo, transformando o modo de se comunicar das pessoas (CASTLLES, 2001). 

Segundo dados oficiais do Facebook, o Brasil possui 89 milhões de usuários desta 

rede social27. Conforme destaca o Secretário-Geral de Governo:  

 
Nesse período, nós tivemos a explosão das redes sociais. Aqui no 
RS, temos hoje em torno de 5 milhões e meio de usuários de 
Facebook. Em 2011, nós tínhamos provavelmente alguma coisa que 
não chegava ainda a um milhão. Esse é o ambiente. (Secretário-
Geral de Governo) 

 

Apesar deste fato, buscando o engajamento da população gaúcha no processo 

participativo, o Gabinete Digital, através de sua equipe, procurou divulgar a consulta 

pública quase que diariamente, mostrando seu desenrolar, a fim de divulgar para o 

maior público possível. Essa divulgação aconteceu principalmente pelas redes sociais, 

como no caso do Youtube, Facebook e Twitter, ampliando a participação popular, 

conforme explica seu videomaker: 

 

Todo esse material coletado, a gente soltava drops, pelo Facebook, 
Twitter e pelo YouTube, ou seja, o depoimento do fulano que está 
no vídeo final, o depoimento inteiro dele foi disponibilizado 

                                                           
26

 Lista da Redes Sociais mais acessadas: Disponível em 
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/42266/42266. Acesso em: 20 de Agosto 

27 Disponível em http://olhardigital.uol.com.br/noticia/43687/43687. Acesso em: 20 de agosto 
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também para as pessoas ao mesmo tempo verem o que está 
acontecendo e ao mesmo tempo se sentirem cativados em participar. 
Tanto que o cara falou que é bacana quanto ele convocando. 
Geralmente as pessoas convocavam: “olha, se você achou 
interessante, convoque outras pessoas a participarem”.   
(Videomaker do GD) 
 

 

Além disso, os atores envolvidos no processo participativo aturam em sinergia com o 

intuito de somar forças na divulgação do processo. Dentre os atores envolvidos, 

destacam-se: a coordenação do Gabinete Digital, o DETRAN-RS, o Gabinete do vice-

governador e entidades ligadas à temática do trânsito.  

 
Nós tínhamos uma rede boa de comunicação, não no fato só de 
ajuda declaradamente ou de declarar apoio, mas de fato além, posso 
citar um exemplo, o DETRAN que é um site muito acessado, 
porque é lá́ que você vê se você levou multas, tem que emitir o 
boleto para pagar multas, para ver sua pontuação na carteira, para 
ver quando vence. Então, o site do DETRAN é um dos mais 
acessados do Estado. E lá tinha um banner do Gabinete Digital, que 
o DETRAN se propôs em inserir esse banner lá́, inclusive era um 
banner pop-up que aparecia logo que a pessoa abria o site. O vice-
governador também teve a assessoria de imprensa do vice-
governador também ajudou bastante na assessoria do DETRAN.  
(Videomaker do GD) 
 
 
Foi muito interessante porque de cara, uma das coisas que o pessoal 
estava fazendo aqui era se dividir entre equipe, para conversar com 
pessoas que tinham alguma relevância em entidades que a gente 
queria trazer para o debate. Trazer não só́  para participarem, mas 
para ajudar a mobilizar (Coordenador executivo do GD) 

 
 

 

Ao se cadastrar no portal, o cidadão se torna usuário do Gabinete Digital e 

passa a ter uma relação mais próxima como os eventos e agendas participativas do 

portal através das newsletters do portal. Portanto, muito desses usuários recebem os 

convites para participar dos processos participativos do Governador Pergunta e de 

outros eventos do Gabinete Digital através de seus e-mails, constituindo-se também 

este um processo digital e chamativo para a votação.   

 

 
Eu recebi a promoção desse evento por e-mail, o convite para 
participar. E eu achei interessante, já́ tinha participado da consulta 
pública anterior, que era se não me engano sobre a saúde. E aí, 
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primeiramente, eu participei votando em algumas propostas que 
tinham lá́ no site. (Usuário com a proposta priorizada) 
 

 

 
Por outro lado, os meios tradicionais de divulgação não foram deixados de 

lado pelo Governo, como as rádios e outros meios publicitários. O que denota grande 

importância, pois não há transferência apenas para o domínio na esfera digital. Em 

muitos, casos sem custo por meio das rádios comunitárias, canais estes comuns no 

interior do Rio Grande do Sul.  No entanto, para as próximas consultas públicas 

digitais, na opinião de um dos gestores do Gabinete Digital, a verba publicitária 

poderia ser aumentada, tendo assim mais destaque nos grandes meios de comunicação 

e, consequentemente, ampliando seus canais e o grau de conhecimento da consulta.  

 

 
Além disso, a gente fazia anúncios publicitários de cunho tanto nos 
terminais de banco tinha anúncio, tinha outdoor, busdoor, acho que 
a parte visual e de material que provocou a discussão, nós 
fizemos.[...] Eu lembro de divulgar em rádios locais, eu acho que 
mais, um exemplo, eu me lembro muito pontualmente, porque 
estava junto, que em Quaraí, por exemplo, o pessoal do Leo Clube 
teve a iniciativa de ir na rádio local, porque no interior a rádio é 
muito forte, e eles foram lá e eu fui junto, inclusive eu falei na 
rádio, nós falamos na radio, tinha essas inserções, eu não sei 
precisar se tínhamos inserções publicitárias pagas, acho que não. 
Até deveríamos ter mais nos grandes meios para ampliar nosso 
alcance. Pode ficar para as próximas consultas. (Videomaker do 
GD) 
 

 

Para o Secretário-Geral de Governo, a inciativa do Governador Tarso Genro 

de convocar a população gaúcha a participar deu um caráter especial e ajudou na 

legitimação do processo, ampliando significantemente sua divulgação e número 

elevado de participantes com mais de 100 mil participantes e 240 mil votos. O 

Governador Tarso Genro convocou a população a votar pelos meios digitais e 

tradicionais de comunicação como Youtube e jornais.  

 
Nós tivemos algumas atividades importantes, simbólicas de 
preparação, inclusive mobilizando o próprio governador do Estado. 
Esse é um aspecto importante, nós temos uma tradição muito 
presidencialista, no Brasil. Então, quando o próprio titular seja no 
plano municipal, estadual ou federal, o chefe do poder executivo se 
mobiliza e se envolve numa determinada discussão, isso gera uma 
carga de mobilização, de informação, de comunicação, que é 
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potente e bastante abrangente. Essa foi uma das fórmulas de sucesso 
de público da consulta (Secretário-Geral de Governo).  
 

 
Vale destacar que faltou, por parte do governo, organizador do processo 

participativo digital, a criação de um aplicativo específico para o Gabinete Digital ou 

mesmo um portal responsivo, ou seja, adaptado para o acesso móvel.  O Brasil já 

possui mais de 114 milhões de acesso móveis à internet, segundo a associação 

brasileira de telecomunicações.28 Este seria mais um canal importante de participação 

e difusão das informações.  

O segundo critério trata da qualidade da informação que deve sempre ser 

levada em conta: sendo clara, útil e plural (TENÓRIO et al., 2008).  Ferramentas 

digitais devem ser elaboradas com o mesmo intuito de serem fáceis de se utilizar e 

amplamente compressíveis para a maior parte da sociedade, mesmo àqueles que não 

estão acostumados a frequentar a esfera pública digital.   

 
 

Olha, a gente procurou, eu me lembro que foi pedido por quem 
coordenava à época a pesquisa que tinha uma equipe lá dentro do 
Gabinete Digital, a gente fez reuniões e tudo, que eles sempre 
reforçavam que a gente tinha que escrever numa linguagem 
acessível a todos, que todos pudessem entender, porque muitas 
vezes a gente escreve as propostas, e tudo dentro da área técnica que 
a gente está habituado, para nós é fácil, é simples. Mas o povo que 
está lá fora, muitos que não são da área, vão ter dificuldade em 
entender. Tanto é que a gente deixou as questões exatamente como 
as pessoas escreveram, claro, melhorando um pouquinho, mas nada 
de muitos termos técnicos, para que refletisse exatamente os anseios 
da população.  (Gestora do DETRAN-RS) 
 

 
Para o coordenador executivo do Gabinete Digital, a presença de atores do 

“mundo” do trânsito foi essencial pra qualificar a informação antes, durante e depois 

do  processo participativo de forma integrada com os entes governamentais 

interessados, mesmo que não atingindo a toda a população gaúcha.  

 

 
Não era só a questão técnica de colocar a consulta no ar, e também 
nem só a questão da comunicação necessária para trazer as pessoas 

                                                           
28 Disponível em http://tecnologia.terra.com.br/brasil-teve-1146-milhoes-de-acessos-a-internet-movel-
em-janeiro,3b31e11603074410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html. Acesso em: 10 de novembro. 
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para participar. Mas também um processo permanente de produção 
de conteúdos que ajudasse, com vias a fomentar o debate de fato, a 
promover esse espaço de debate. E o envolvimento das entidades 
também foi fundamental nisso, porque, enfim, são entidades que 
trabalham com esse tema há décadas, enfim, já tem seus próprios 
espaços constituídos de disputa das suas agendas, já tem seus 
próprios conteúdos já bem construídos, já estão no imaginário 
popular. Então, isso tudo ajudou bastante a qualificar o tema da 
segurança no trânsito que aliás também é um tema que sempre 
perpassa a agenda política. Nunca estando tão distante assim do 
mundo das ideias, do cidadão. Tu pode disso tudo tirar um insumo 
que é mais ou menos uma media ponderada do que a população que 
participou pela internet, claro, vale sempre lembrar que não é que a 
população toda do Rio Grande do Sul pensa sobre esse tema, e de 
fato daí poder contrastar com o que o governo pensa e chegar num 
meio termo comum. Então, acho que essa qualificação da 
informação e conteúdo com certeza ocorre. (Coordenador executivo 
do GD) 
 

 
Já na análise referente à relação com outros processos participativos, se 

pesquisou aqui a interação do Gabinete Digital com os outros processos participativos 

do Estado do Rio Grande do Sul, ou melhor, que estejam dentro do Sistema Estadual 

de Participação Popular e Cidadã.  Os maiores desafios, segundo os entrevistados, 

foram integrar os processos digitais com os tradicionais do Estado.  O Gabinete 

Digital não foi criado para substituir os canais já existentes, mas sim para aprofundar 

a participação no Estado. 

 

 
Essa integração é muito importante quando você trabalha com uma 
ideia de visão sistêmica, quando você tem vários canais como o 
nosso caso, é muito importante que esses canais de entrada dessas 
vozes, e que dentro da estrutura do Estado sejam articuladas, 
integradas, para que não se tornem conflitantes e nem concorrentes, 
então nós fizemos isso. Mas eu diria que a gente deu um passo 
adiante, em termos de fusão do tema entre meios tradicionais e os 
digitais. (Secretário-Geral de Governo) 

 
 

 
Segundo o coordenador executivo do Gabinete Digital, essa integração já está 

ocorrendo, e a consulta pública digital do Trânsito serviu como evento catalizador 

para aprimorar este aprendizado acumulativo entre os meios tradicionais de 

participação com os novos meios digitais. Este aprendizado acumulativo pode-se 

dizer que, vem desde 1989 com a adoção em Porto Alegre do Orçamento 
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Participativo, daí então, o Estado do Rio Grande do Sul sempre esteve na vanguarda 

quando o assunto é a utilização de instrumentos de participação e na integração entre 

eles. Tal efeito acumulativo gera grande influencia no redirecionamento das políticas 

públicas no Estado, pois já existe uma base de estudos e conhecimento consolidada 

nessa área de atuação.  

 
No caso do Governador Pergunta, sim, porque é uma validação do 
plano estadual que foi construído em processos participativos já 
mais tradicionais, inclusive discutido também com os conselhos 
regionais, com conselho regional do trânsito, e outras esferas, 
audiências públicas presenciais e tal. Então sim, existe, talvez falte 
uma vinculação mais estreita, que é um item que está na nossa 
visada aqui no Gabinete Digital, que é essa organicidade do 
Gabinete Digital dentro do sistema de participação, dentro de todos 
os canais já́ constituídos que é essa capacidade de dialogar 
permanentemente com esses canais, e não apenas quando ocorre um 
processo de consulta específico como era o Governador Pergunta 
(Coordenador executivo do GD) 
 

A partir da constatação do elevado número de participantes das consultas 

públicas digitais, o governo do Estado do Rio Grande do Sul realizou seu primeiro 

Orçamento Participativo Digital, em 2014, e obteve grande sucesso, sendo a maior 

consulta sobre orçamento participativo digital do Mundo.  O Gabinete Digital ajudou 

na promoção e divulgação, mas não era responsável direto pela organização. De 

qualquer forma, exemplifica a interação entre os sistemas participativos do Estado do 

Rio Grande do Sul.  

 
Quando a gente fez a votação de prioridades pela internet foi feito 
um questionário, enfim, incorporado à própria ferramenta de 
votação, que é uma votação deliberativa, na qual as pessoas 
destinam, a população gaúcha destina, certa parcela do orçamento 
do Estado às áreas do seu interesse, dessa vez pela internet. 
(Coordenador executivo do GD) 
 

 
A primeira nuvem de palavras da análise dos resultados foi gerada a partir das 

entrevistas categorizadas e selecionadas dentro da categoria processo de discussão.  

A nuvem ilustra (palavras presentes na nuvem estarão em itálico) grande parte dos 

termos importantes analisados nesta categoria, principalmente os canais de difusão 

digitais como o facebook, banner on-line, mail e os meios tradicionais como a rádio, 

assessorias, entidades, e o próprio Governador, para mobilizar mais as pessoas. Por 

fim, nota-se a presença de elementos do sistema estadual de participação cidadã que 
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fazem parte do critério de relação com outros processos participativos, e que 

podem ser caracterizados pela palavra integração. Conforme a Figura 6. 

 

Figura 6 Nuvem de Palavras Processo de Discussão 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 
5.2 Inclusão 
 

Dando continuidade às análises percorridas durante esta pesquisa, a próxima 

categoria tratada foi a inclusão, que leva em conta a reconsideração do poder de 

comunicação da sociedade e principalmente dos excluídos. Isso em termos gerais 

significa a inserção de outros atores nos espaços públicos decisórios agindo de forma 

coletiva (TENÓRIO, 2008).  

 
Dessa forma, pode ser observado que as ações da consulta pública digital do 

Governador Pergunta foram desenhadas, organizadas e executadas pela equipe do 

Gabinete Digital, que durante a consulta também contou com a colaboração do 

Comitê Estadual de Trânsito que era presidido pelo vice-governador, além do suporte 

técnico e logístico do DETRAN-RS. Com relação à sociedade Civil, estabeleceu-se 
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uma série de parcerias com as entidades ligadas à temática do trânsito. O apoio dos 

alunos e das escolas do Estado também foi fundamental para o processo participativo. 

O tema inclusão está estritamente ligado à capacidade de abertura a novos 

espaços de decisão, e essas novas esferas estão ligadas à esfera pública digital. Neste 

sentido, quanto mais habilitada (habilidade no sentido técnico de manusear as 

ferramentas digitais) estiver a sociedade, maior será seu poder participativo e 

deliberativo.  Além disso, a universalização do acesso à internet é um fator 

preponderante para o aumento da inclusão dos indivíduos marginalizados do 

processo.  A presença do Estado neste caso é fundamental tanto no treinamento 

quanto na universalização da banda larga. Para tal fato, destacam-se o plano nacional 

de banda larga e RS MAIS DIGITAL, programas que visam ampliar fortemente o 

acesso à internet.29  

 

 
Por mais que seja uma ferramenta fácil de utilizar, também tem uma 
questão cultural envolvida, pessoas de mais idade tendem a ter mais 
dificuldade, isso é fato, não sou eu que estou inventando.[...]  Além 
disso, tem a questão do acesso aos meios digitais por pessoas com 
maior dificuldade financeira. (Coordenador Executivo do GD) 
 
Tudo isso tem a ver também com a necessidade do acesso, 
ampliando a banda larga, uma Internet de qualidade. (Secretário-
Geral de Governo) 
 

 
 

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com o auxílio do Gabinete 

Digital, neste ano (2014), realizou a maior consulta sobre orçamento participativo do 

mundo. Ao todo, mais 1,3 milhão (260 mil digitalmente) de gaúchos votaram no 

Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã presencialmente e digitalmente30.  

Aproveitando esta oportunidade, o Governo junto com o Banco Mundial realizou um 

survey on-line com os cidadãos que participaram, e o resultado ratificou o que já era 

esperado pelos gestores do Gabinete Digital. 

                                                           
29 Disponível em http://www.mc.gov.br/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl. Acesso em: 15 de 
Agosto. 

30 Dados extraídos do portal, disponível em http://www.sul21.com.br/jornal/estado-registra-a-maior-
votacao-da-participacao-popular-no-orcamento/. Acesso em: 20 de Novembro. 



72 

 

 

 
 

Essa pesquisa trouxe alguns dados muito interessantes, por 
exemplo, cerca de 60% dos que participaram e responderam a 
pesquisa, disseram que não teriam participado se não houvesse a 
possibilidade de fazer pela internet. (Coordenador Executivo do 
GD) 
 

 
A maior parte das entrevistas realizadas enfatiza a participação e a inclusão de 

novos atores dentro do processo participativo, fora da alçada tradicional do Estado do 

Rio Grande do Sul, estado este que, por sua vez, sempre esteve na vanguarda em 

termos de participação (AVRITZER, 2002).  Neste sentido, o Secretário-Geral de 

Governo, e um dos idealizadores do Gabinete Digital, acredita que, mais uma vez, 

esta experiência possa se tornar exemplo para o Brasil e para o mundo, como mais um 

espaço de abertura para decisão e inclusão.  

 
 
Nós tivemos mais de 240 mil votos, um processo que mobilizou 
mais de 100 mil pessoas, num formato, num tipo de mobilização 
que se diferencia das formas tradicionais através do qual o Estado 
busca mobilizar a cidadania. Eu acho que essa é a grande 
contribuição que nós aqui, a nossa dinâmica de estímulo, a 
participação cidadã. Nós estamos ainda que, embrionariamente, 
certamente temos que evoluir muito, e certamente eu creio e espero 
que isso se torne  regra para os governos, não só́  no Brasil, mas no  
mundo inteiro, mas nós estamos hoje testando aqui uma nova forma 
de relação, um novo tipo de  relação entre Estado e sociedade, que 
concilia o uso intensivo dessas novas tecnologias da informação da 
comunicação, e um tipo de mobilização em rede que possibilita a 
entrada da cena pública no debate público e na relação com o 
Estado de um tipo de ativismo de cidadão diferente. [...] hoje, nós 
temos uma cidadania que se encontra cada vez mais fragmentada, 
distante dos canais tradicionais de representação, e isso é o que nós 
temos buscado dar conta aqui na nossa experiência do Gabinete 
Digital. (Secretário-Geral de Governo) 
 

 
Já para um dos assessores técnicos responsáveis pela implantação do Gabinete 

Digital, o fato do processo ter sido digital, pode de certa forma excluir aqueles não 

habilitados ou aqueles que não têm acesso aos meios digitais. Por outro lado, o 

assessor técnico e a gestora do DETRAN-RS acreditam que a presença física de 

votação em vans, em autoescolas e outros locais foram fundamentais para atenuar tal 

situação. A votação foi toda digital, mas tanto os locais fixos, quanto o auxílio a 

pessoas com dificuldades, acabou por ampliar o alcance da votação. 



73 

 

 

 
  

Era um espaço aberto, exatamente (...). Tem gente que tem aversão 
à tecnologia, não é nem questão de conhecimento. Tem gente que 
tem mais idade, que não lida com esse tipo de equipamento. Então, 
nesse sentido, acho que poderia excluir também. Mas, o Gabinete 
Digital tentou amenizar isso um pouco com uma presença física e 
pessoas treinadas para auxiliar. (Assessoria Técnica FGV) 
  
Eu lembro que o centro de formação de condutores cooperaram 
efetivamente assim para que essa consulta acontecesse em todo 
Estado, oferecendo os seus micro computadores para a população, 
que frequentava lá́ as auto-escolas, pudesse participar. Então assim, 
houve uma abrangência bastante grande, tinha também as unidades 
móveis que percorreram todo o Estado. (Gestora do DETRAN-RS) 
 

 

A consulta pública digital do Governador Pergunta não tem o caráter 

deliberativo, mas sim consultivo (e-consultation) com algumas características de e-

voting31, priorizando as questões respondidas pela população. Com o intuito de se 

aproximar dos espaços participativos deliberativos, via web, esses novos espaços de 

decisão devem ser primeiramente seguros, do ponto de vista de fraude, e depois 

amplos, e devem promover o diálogo entre todos os cidadãos. Por não ser um canal 

deliberativo, o Gabinete Digital busca em médio prazo não apenas consultar, mas sim, 

empoderar a população, para que os cidadãos possam deliberar e debater diretamente 

questões de seu interesse, renovando a esfera pública. Devendo ao Estado atuar 

ativamente no cumprimento das ações deliberadas. Além disso, há uma melhora na 

troca de informações entre governo e cidadãos.  Os usuários ao hierarquizarem suas 

prioridades acabam por pautar o Governo, que por sua vez, são pressionados a 

devolver em políticas públicas, ações e projetos.  O governo, assim,  se torna mais 

aberto e permeável, tornando sua escuta mais ativa no cotidiano dos cidadãos.   

 
Esse é um objetivo que queremos colocar para os próximos anos, ou 
seja, criar, e aí tem uma série de temas que estão relacionados a 
isso, e que passa, por exemplo, pela securitização do voto, ter uma 
segurança de que não haverá distorções, metodologias que sejam 
também apropriadas à maioria da população. [...] Eu acho que nós 
devemos projetar sim isso para o futuro, deve ser um horizonte. [...] 
A sociedade está cada vez mais inserida nesse universo on-line, 

                                                           
31 A participação via voto (e-voting) consiste em convocar os cidadãos a escolherem dentre opções pré-
formuladas pelos preponentes aquelas que a população julga como prioritária (AGGIO e SAMPAIO, 
2012)  
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portanto, caminharmos para um tipo de gestão que vá́ também se 
fazer uso de consultas deliberativas da sociedade através dessas 
novas tecnologias, me parece ser algo natural, e o Estado deve 
caminhar nesta direção.  (Secretário Geral de Governo) 

 
 

O Secretário-Geral de Governo acredita que em um breve futuro a deliberação 

on-line será bastante plausível, e seguirá a tendência da era da informação como já 

ocorreu na Islândia, um país com um pouco mais de 300 mil habitantes (equivalente a 

cidade de porte médio no Brasil), o que tornou o processo mais fácil. A deliberação 

local tende a ser mais produtiva em âmbito estadual, e, principalmente, municipal. 

Para a tecnologia, o alcance em larga escala já é real, mas o consenso e a deliberação 

em grandes comunidades são desafios ainda a serem enfrentados.  Neste sentido, um 

dos objetivos futuros do Gabinete Digital é se aproximar da e-deliberation32.  

 
 

É uma tendência, e não me surpreenderei se daqui a 5, 10 anos, isso 
for uma prática bastante comum no Governo do Brasil e em 
qualquer parte do mundo. Nós temos a experiência da Islândia que 
recentemente reformou uma Constituição, utilizando-se das redes 
sociais. Nós aqui, eu acho que temos condições sim de projetar para 
os próximos anos, e queremos fazer isso em breve, algum tipo de 
experimentação de caráter deliberativo. Eu acredito que nós já́ 
temos acúmulo, e uma experiência aqui que nos possibilita dar esse 
passo. Vai depender das condições politicas também aqui no Estado 
do RS, nos próximos anos.  (Secretário-Geral de Governo) 
 

Já para o Coordenador Executivo do Gabinete Digital esta ainda é uma 

experiência embrionária e suas consequências ainda não são fácies de prever.  Por sua 

vez, este espaço cobre parte da lacuna existente da crise de representação fortemente 

caracterizada pelas jornadas de junho de 2013 (grandes manifestações de 2013). O 

Gabinete Digital potencializa e aproxima governo e sociedade pelos canais digitais, 

construindo um g verno mais colaborativo, dialógico e atendendo as demandas das 

ruas e das redes.   

 
Eu entendo que é um embrião do que vai ser, talvez daqui a uns 
anos, uns dez anos, as pessoas olhem para trás e pensem “era só isso 
o Gabinete Digital, nada demais”.[...] É possível pensar numa 

                                                           
32  O modo de participação via deliberação (e-deliberation) se dá, basicamente, a partir da oferta de 
espaços e oportunidades para que cidadãos realizem trocas argumentativas entre si.  Influenciando nos 
processos de tomada de decisão do Interior do Estado.  (AGGIO e SAMPAIO, 2012). 
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democracia digital, é possível pensar num modelo diferente de 
representação, que não seja, aliás, um modelo diferente de 
democracia, que não seja tão calcado na representação tradicional. E 
que possa construir canais alternativos para ouvir as pessoas que 
não se sentem de fato representadas. Muito aquilo que aconteceu em 
junho do ano passado, os indivíduos atomizados, que por meio das 
tecnologias tem uma capacidade muito maior de expressão, de ter 
sua própria voz. E o alcance extremamente ampliado por meio das 
suas próprias redes, enfim, e essas questões têm uma capacidade de 
reverberação muito maior na internet. [...] O Gabinete Digital tem 
um papel importante nesse sentido. (Coordenador Executivo do 
GD) 
 
 

 
Para um dos gestores do DETRAN-RS, o trânsito por ser um tema 

multidisciplinar envolveu em sua consulta diversas temáticas como educação e saúde, 

o que de certo modo pode incluir mais participantes interessados nesses diversos 

temas correlacionados. 

 
Hoje a gente tem uma perspectiva de trabalhar de forma transversal. 
[...] Se a gente for olhar o processo dividido em caixinhas, você vai 
ver, bom, trânsito, educação, saúde, cada um tem o seu negócio, tem 
o seu propósito. Mas o resultado do processo, seja via comitê 
estadual, que fomenta esse diálogo, essa interface com a 
comunidade, seja via o resultado da votação, tu começa a ver que o 
trânsito extravasa outros segmentos. (Gestor do  DETRAN-RS) 
 
 

Entretanto, tal medida não necessariamente  é capaz de abrir novos espaços de 

decisão efetivamente deliberativos em consonância com os diferentes anseios dos 

participantes. Oliveira (2014, p. 78) alerta para o fato de: “Ao beneficiar alguns 

grupos em detrimento de outros, a atuação dos gestores sociais se aproximam da 

gestão estratégica”. Portanto, os gestores públicos e políticos devem estar atentos para 

a agenda posterior ao processo participativo e sua execução efetiva com o intuito de 

não gerar frustação ou ruídos, principalmente por parte dos usuários que tiveram suas 

propostas priorizadas. A informação acerca do andamento da proposta é essencial 

para evitar tais danos, e o próprio coordenador Executivo do Gabinete Digital admite 

este fato. 

 
Assim como a proposta que eu sugeri, não digo que é inviável, ela 
pode ser viável a curto prazo. Basta vontade política para mudar.[...] 
Como eu lhe disse, eu não acompanhei, não vi a implementação 
dessa proposta específica que eu apresentei. Até porque a gente sabe 
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que é moroso alterar uma legislação no país e no Estado. (Usuário 
com Proposta Priorizada) 

 
Talvez seja uma deficiência a capacidade de dar um retorno 
permanente depois de manter essas pessoas num processo constante 
de discussão. Bom, não era a proposta também da consulta, mas 
acho que esse é um fator que precisa ser aperfeiçoado também para 
os próximos debates. (Coordenador Executivo do GD) 

 
 

A segunda nuvem de palavras da análise dos resultados foi gerada a partir das 

entrevistas categorizadas e selecionadas dentro da categoria Inclusão.  A nuvem 

ilustra grande parte dos termos importantes analisados nesta categoria, principalmente 

os relativos à abertura de espaços de decisão, e tal abertura está estreitamente ligada 

ao acesso e ao meio, a tecnologias como: internet, banda larga e digital e a 

experiência com novas ferramentas digitais. A abertura desses espaços de discussão e 

decisão depende desses meios. A nuvem ilustra o sentimento de que é possível criar 

espaços realmente deliberativos digitais no Estado do Rio Grande do Sul e no mundo 

nos próximos anos, fugindo do aspecto meramente consultivo dos dias de hoje. 

Conforme Figura 7. 
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Figura 7 Nuvem de Palavras Inclusão 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 
5.3 Pluralismo  
 

Dando continuidade às análises até aqui expostas, esta categoria é uma forma 

de mensurar as tomadas de decisão das políticas públicas por parte dos diversos atores 

envolvidos na consulta pública digital. (KRAMER e LOPES, 2012)  

A categoria Pluralismo está ligada à multiplicidade de atores envolvidos nos 

processos participativos do Estado, há uma necessidade de privilegiar todas as regiões 

do Estado e engajar todas as idades a participarem.  “O conceito de Pluralismo aqui 

trabalhado leva a ideia de descentralização do poder do Estado” (TENÓRIO, 2008, p. 

12) 

O primeiro critério definido para esta categoria é a participação de diferentes 

atores dentro do contexto de uma consulta pública digital. Ou seja, atores 

acostumados aos meios tradicionais, tendo que se adaptar a uma nova forma de 

participação. Além disso, é importante compreender a multiplicidade dos atores 

envolvidos e verificar se há pluralidade de opiniões e de representações. (MELO, 

2012) 
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Ao analisar as entrevistas e os documentos referenciais, percebe-se a forte 

presença das entidades do “mundo trânsito”, o DETRAN-RS e a sociedade civil.  

Segundo as entrevistas, estes atores parecem agir em sinergia e não há a percepção de 

algum conflito de interesse entre eles.  Entretanto, conforme já mencionado, os 

espaços participativos não favoreciam à deliberação, mas sim ao debate e à 

priorização de demandas. 

 

Era um espaço extremamente plural. E como nós buscamos também 
a participação da sociedade civil no engajamento da organização do 
sistema de trânsito, muitas ONGs que trabalham com isso e têm 
visões diferentes do papel do Estado, tiveram condições de 
participar. Então, isso, sem dúvida nenhuma, trouxe as diferenças 
pra dentro do debate. O olhar diferente que cada uma tem. Existem 
organizações que são preocupadas com aquilo que é prevenção de 
acidente, têm organizações que são preocupadas com pós-acidente, 
têm organizações que são preocupadas com a juventude, todas elas 
tiveram condições e espaço, e foram fomentadas pra participar. 
(Presidente doDETRAN-RS na época) 

 

Segundo os organizadores do Gabinete Digital, o diálogo entre os mais 

diversos atores foi um dos grandes destaques da consulta pública digital. Além disso, 

não houve qualquer preponderância de poder sobre o outro, sem privilegiar interesses 

individuais, sobrepondo os interesses da sociedade.  Em geral, os gestores do 

Gabinete Digital e do DETRAN-RS mostraram-se satisfeitos em atuar em parceria e 

dialogar com a sociedade civil e com o terceiro setor.  

 

A consulta permitiu isso mais que a consulta da saúde, óbvio que 
todos os debates vão ter vários lados e vários atores da sociedade 
civil e da política. Mas eu acho que no trânsito a gente conseguiu o 
que eu já́ tinha citado de centro de formação de condutores, pessoal 
de moto, pessoal de carro, pessoal de corrida de carro, até o Vida 
Urgente, que é um projeto aqui do RS, que é de pais que perderam 
filhos em acidentes de trânsito, é um projeto social sem partido, e 
tinha uma linha mais crítica também quanto à posição do Governo 
perante as leis de trânsito, por exemplo, que têm que ser mais 
severas. [...]A presidente lá́ da associação aderiu e participou aqui 
no evento final. Então, eu acho que, sim, a gente teve, e acho que 
foi um aprendizado saber que tem que dialogar com diversos atores 
da sociedade. (Videomaker do GD) 

 
 

Ao se analisar o perfil dos atores envolvidos e sua capacidade representativa, 

percebe-se que muito desses participantes são jovens e que pela pouca idade podem 
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estar pouco acostumados a processos participativos. A idade aqui é um paradoxo: os 

jovens têm familiaridade com os meios tecnológicos e pouca experiência em 

processos participativos tradicionais. Talvez surja uma nova geração de cidadãos 

participativos no Estado do Rio Grande do Sul. 

 
Além disso, sabe-se que a faixa etária de jovens é a que mais acessa a internet. 

Portanto, essa deve ser uma das grandes preocupações do Gabinete Digital. Conforme 

a Figura 8, 61% das pessoas que curtem a página do Facebook do Gabinete Digital e 

estão propensas a participar das consultas, têm entre 13 e 34 anos, ou seja, a maioria é 

formada por jovens.   

Figura 8 Perfil do Usuários Facebook que Curtem o Gabinete Digital 

 

Fonte: Facebook do Gabinete Digital 

Um dos gestores do DETRAN-RS reconhece que os jovens tiveram 

protagonismo dentro do processo participativo, o que para ele, não é de todo ruim.  

Mas está condicionado à facilidade dos jovens com os meios digitais. Os 

organizadores do processo participativo digital devem estar atentos para que esses 

mesmos jovens por sua vantagem comparativa com em relação aos mais velhos, não 

venham a ter uma maior influência no debate e no processo participativo.  Tal 

influência pode enviesar a escolha popular.   

 

 
Eu fecharia assim para conseguir ter uma dimensão exata dessa 
pluralidade, num eixo que seria, por exemplo, a faixa etária. A gente 
percebeu, e aí tem o conjunto de informações do próprio grau de 
adesão que os jovens tiveram nesse processo. Então, até muitas 
vezes por conta da possibilidade de uma nova cultura de inclusão. 
Acho que o jovem tem essa peculiaridade de querer ser protagonista 
do processo. Por conta do acesso à internet, por conta da 
possibilidade de comunicação, de interface, de se sentir presente. 
(Gestor do DETRAN-RS) 
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Por outro lado, pelo processo de ter sido digital pode fugir do público 

convencional, além de agregar o pessoal não engajado nos processos participativos, o 

que, na opinião de coordenador geral do Gabinete Digital, tornou o processo mais 

heterogêneo. Este ambiente torna o processo participativo menos individual ou apenas 

de grupos específicos com interesses próprios. Um ambiente heterogêneo facilita o 

contemplamento de toda a população e a condução a processo mais representativo, 

conduzido pela sociedade. 

 
A internet favorece isso. Normalmente, em processos presenciais 
você̂ tem um perfil um pouco mais homogêneo. Claro, se for ter 
ideias muitas vezes, francamente contrastantes, mas homogêneas, 
no sentido de que são pessoas, que se elas se engajam 
permanentemente é porque elas já têm uma cultura de opinar, que já 
vem de longo prazo. E na internet, tu facilita esse processo, tu 
agiliza isso. Enfim, acaba catalisando muito mais, acredito eu, uma 
representação muito maior dentro desse número limitado de pessoas 
que estão na internet, do que se tu fizesse a mesma amostragem no 
presencial.  
 
Tinham perfis francamente contrários, tinha desde a entidade que 
defendia que problema da segurança do trânsito eram os caminhões, 
até a entidade que defendia que não, que o problema era o motorista 
imprudente, o álcool, que os caminhoneiros eram vítimas, que 
infelizmente causavam mais acidentes por estarem dirigindo 
caminhões do que carros (Coordenador Executivo do GD) 

 

Já na opinião do Secretário-Geral de Governo, além da facilidade que os 

jovens têm para acessar os meios digitais, esses mesmos jovens não se sentem 

representados atualmente pelo sistema político representativo do Brasil, e com 

isso buscam novos espaços participativos. 

 
 

Eu creio que com uma mudança de cultura no Estado do RS, que 
aponte para um tipo de relação não mediada, que tende a ser 
característico dessa relação com esses novos contingentes, e em 
especial com os mais jovens que não estão e não se sentem 
representados nas estruturas tradicionais de representação. 
(Secretário-Geral de Governo) 
 
 

 
O Estado do Rio Grande do Sul possui 497 municípios, sendo o segundo 

maior Estado do Brasil em número de municípios. Portanto, outra grande preocupação 

dos organizadores da consulta era que a mesma pudesse atingir a maior parte do 
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Estado e não só a capital, região metropolitana e a região serrana.  Do ponto de vista 

da racionalidade coletiva, todos ganhariam caso houvesse uma cooperação integral.  

 

Eu lembro na época que tivemos uma movimentação grande, por 
exemplo, por regiões do estado pra contemplar as diversas regiões, 
as vans e as auto-escolas tiveram um grande papel para alcançar a 
maior parte do Rio Grande do Sul, e não só nas regiões mais ricas e 
com maior acesso à Internet. (Presidente do DETRAN-RS na 
época) 
 

Na opinião de um dos autores com propostas priorizadas, durante a cerimônia 

no Palácio do Piratini, ficou claro que a distribuição dos autores das propostas foi 

heterogênea e abrangeu tanto interior quanto a capital. O fato do autor ser funcionário 

de público não garantiu nenhum beneficio antes e depois do processo participativo, 

segundo o mesmo.  

 
Tinha gente de várias partes, tinha gente do interior, da capital, de 
ONGs e do Governo, como eu. Poderia pensar assim, como eu disse 
antes, “o Cristiano trabalha na CEEE, que é uma empresa que é 
controlada pelo governo do estado”, não, eles nem sabiam quem era 
o Cristiano. Eu não tenho, não ocupo uma função aqui de assistente 
junto à diretoria, que pudesse ter um contato assim, não. Realmente, 
foi bem pluralizado. (Usuário com Proposta Priorizada) 
 

 

Por se tratar de um processo digital, seria possível através das tecnologias 

disponíveis traçar um perfil mais rigoroso dos votantes: idade, sexo e região. Tais 

dados não estavam disponíveis para a realização da pesquisa, o que fragilizou a 

análise deste critério.  Tal informação seria útil para aprofundar a segmentação do 

público e, posteriormente, facilitar no diagnóstico para agregar os cidadãos com baixa 

representação.  

 
Já a terceira Nuvem de Palavras da análise dos resultados foi gerada a partir 

das entrevistas categorizadas e selecionadas dentro da categoria Pluralismo.  A 

nuvem ilustra grande parte dos termos importantes analisados nesta categoria, 

principalmente a participação de diferentes atores como a sociedade civil, entidades 

do trânsito, ONGs e o Governo e todas aquelas com representação no processo 

participativo. Além disso, a nuvem ilustra bem o outro critério relacionado ao perfil 

dos autores, como, por exemplo, os jovens que por terem mais acesso e condições 
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(facilidade) acabam por ter mais possibilidade de participar da consulta. Contudo, 

segundo os entrevistados e refletidos na Nuvem de Palavras, mais gente tem 

participado. Segundo os entrevistados, graças à internet, a consulta foi plural e abriu 

um espaço em todas as regiões do estado, interior e capital. Conforme a Figura 9. 

 

  Figura 9 Nuvem de Palavras Pluralismo 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

 
5.4 Bem Comum 
 

A última categoria analisada aborda os benefícios tangíveis e intangíveis para 

a comunidade ou localidade oriunda da política pública, priorizada pelo processo 

participativo republicano (TENÓRIO 2008). “Neste sentido, avaliar o efeito das 

políticas públicas no sentido de identificar a contribuição para o bem-estar social” 

(TENÓRIO, 2008, p. 13).  Por bem comum entende-se também por interesse público.  

 

O primeiro critério de análise da categoria Bem comum trata dos objetivos 

alcançados, ou seja, a relação entre os objetivos planejados e os realizados. 

(TENÓRIO, 2012). As propostas priorizadas durante a consulta pública digital do 
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trânsito foram bastante plurais, abrangendo: Segurança viária, Saúde no Trânsito, 

Educação no Trânsito, Comunicação no Trânsito e Legislação relativa ao Trânsito. 

Neste sentido, sua mensuração como uma política pública efetiva se torna 

difícil, pois envolve a execução coordenada de diversos atores do Governo, 

dificultando o monitoramento por parte do governo, e ao, mesmo tempo, a 

fiscalização por parte da população e seus grupos de pressão. O próprio Presidente do 

DETRAN-RS na época admitiu a falta de capacidade do Estado em dar celeridade às 

respostas demandadas pela população. Apesar de tudo isso, ele acredita que os 

resultados foram satisfatórios. 

 

Eu acho que tem muita coisa que pode melhorar, o estado por 
razões sistêmicas é muito pesado, e ele demora pra dar resposta. E 
não temos tanto tempo pra dar resposta. Mas eu diria o seguinte, 
que pelo pouco tempo que tivemos e pela condição que tivemos de 
dar resposta, os resultados já́ são bastante satisfatórios. (Presidente 
do DETRAN-RS na época)  
 

 
Por outro lado, para uma das gestoras do DETRAN-RS, os resultados não 

foram plenamente satisfatórios justamente pelos motivos expostos acima, ou seja, 

pela dificuldade de integração entre os mais diferentes órgãos de governo na execução 

das propostas priorizadas. Para a entrevista, necessita-se de um amadurecimento 

técnico e politico por parte do Governo gaúcho. 

 

Eu diria que ainda tem muito a percorrer. Eu diria que foi 
interessante, foi satisfatório. Mas, assim, plenamente satisfatório 
não.[..].Por quê? Porque demanda uma série de outras coisas, 
variam variáveis, por exemplo, integração entre órgãos, 
planejamento em conjunto [...] Mas, nós ficamos um pouco na 
espera, a gente poderia ter avançado muito mais. Porque tínhamos 
verba, tínhamos projetos prontos, aprovados pela população, só́  não 
conseguimos alavancar mais. Então, isso precisa ainda, eu vejo 
assim, de um certo amadurecimento político também, técnico e 
político, de todos. (Gestora do DETRAN-RS) 
 

Já no entendimento de outro gestor do DETRAN-RS, o caso do Governador 

Pergunta fortaleceu os projetos do DETRAN-RS, justamente pela temática do 

trânsito ter entrado na agenda do Governo naquele momento.  

 
 

Hoje se a gente for olhar para trás, e esse olhar para trás limitando-
se até a estratégia de política pública do Governador Pergunta, dá 
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para dizer que muito se avançou nesse sentido de desenvolvimento 
de projetos e agenda no combate à violência no trânsito. Tanto é, a 
exemplo do Balada Segura, que a partir de 2012 tomou um corpo 
vivo muito mais ampliado do que era antes e, consequentemente, 
rompeu a barreira de simplesmente ser uma operação de 
fiscalização, tanto é que hoje nem é mais operação, é também um 
programa educativo (Gestor do DETRAN-RS) 

 
A questão deliberativa mais uma vez aparece como um ponto a ser levado em 

consideração. Como as propostas eram apenas priorizadas e não deliberadas (e-

consultation), não é explícito que os efeitos das contribuições dadas possam ter 

surtido efeito na esfera de decisão.  

 

A parte do debate foi um sucesso absoluto, não só́  o debate virtual, 
como o debate presencial, as vans nas ruas, debate com a sociedade 
civil como citei dos adolescentes no interior do estado. Eu acho que 
na parte deliberativa não teve o mesmo sucesso que na parte do 
debate. Eu acho que na parte deliberativa, a gente se deparou com 
propostas muito complexas, que são prioridades do Governo hoje, 
mas que demora pra dar uma resposta de fato no dia a dia das 
pessoas. (Videomaker do GD) 

 

Para o coordenador executivo do Gabinete Digital, a consulta pública digital 

deu legitimidade às propostas que já estavam sendo colocadas em prática antes das 

consulta, facilitando a sua execução, projetado politicamente o gestor responsável por 

tal política pública.  

 
Eu acho que em primeiro lugar teve um papel importante no sentido 
de dar legitimidade, algumas propostas que já́ estavam colocadas 
pelo Governo, isso com certeza facilitou a implementação delas. 
Porque em última instância é uma carta na manga do gestor, assim, 
se ainda houver um debate dentro do próprio governo que dificulte a 
realização de uma proposta, isso aqui foi eleito pela população, não 
tem como não fazer. E isso com certeza ajuda bastante. Também a 
própria indução do debate, a criação de um ambiente de debate em 
torno desse tema, acaba fazendo com que as propostas relacionadas 
e os projetos previstos acabem sendo priorizados pelo próprio 
Governo. (Coordenador executivo do GD) 
 

 
 

O assessor técnico da FGV também segue o mesmo caminho, ele acredita que 

o debate ajudou a modificar a agenda do trânsito no Estado, e só este efeito já pode 

ser considerado como um caso de indução de política pública.  Para Kindon (2003), a 

ascensão de uma agenda como neste caso do Governador Pergunta é o resultado de 



85 

 

 

uma complexa combinação de fatores, que, principalmente, influenciaram na 

dinâmica política. A tal ponto que conseguiu modificar a agenda do trânsito.   

 
 
A indução da política gera a intenção. Se a intenção mudou, se você 
ouviu uma intensidade mudada a partir da consulta, já́ foi um efeito, 
já́ foi uma indução. O resto, claro que não é menos importante, mas 
entre aspas, é problema de gestão, é de fazer acontecer (Assessor 
Técnico FGV) 
 

 

 
De certo modo, os números do DETRAN-RS melhoraram após a consulta do 

Governador Pergunta, porém, a medição do grau de indução de política pública 

oriunda da consulta se mostrou quase impossível, pois não existiu a presença de 

qualquer órgão de acompanhamento dos atores envolvidos: Gabinete Digital, 

DETRAN-RS, Comitê Estadual de Trânsito e do Governo como um todo. Além disso, 

governos devem evitar o isolamento dos serviços da democracia digital e massifica-lo 

por toda a máquina pública.  

Por fim, a última categoria analisada nesta pesquisa trata da avaliação cidadã 

dos resultados por parte dos usuários do gabinete digital.  Em geral, os usuários, 

tanto do gabinete digital quanto apenas da consulta pública digital, aprovaram os 

métodos e estariam dispostos a participar mais.  

Entretanto, pela pesquisa realizada, demostrou-se um cenário de pouca policy 

feedback. Em outras palavras, qualquer mecanismo de prestação de contas 

(accountabiliy), por parte dos agentes do Governo, gerando de certa forma um grau de 

desinformação. Fato este que pode acarretar na perda de credibilidade do projeto e 

consequentemente de participantes.   

 
Então, eu acho que sim, se tivesse uma prestação de contas em dois 
anos, três anos, anualmente, sobre aquelas propostas ou o que se 
tentou implementar. Sim, daria mais validade, daria mais força, teria 
mais interação, mais participação da população.  (Usuário com 
Proposta Priorizada) 
 
Eu gostaria de ter esse feedback do pós também. Se eles ainda 
acham que foi um processo válido, se eles acham que foi só́, se eles 
enxergaram algum resultado disso de fato. Enfim, aí vai muito dessa 
capacidade da dificuldade que a gente tem do Gabinete Digital 
enquanto em equipe, de manter esse contato permanente. [...]de 
permitir que ele tenha um acompanhamento permanente desse 
retorno, que a qualquer momento ele possa saber o que está 
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acontecendo, o que foi feito com a proposta dele, ou o que não foi 
feito. Essa transparência de fato, mesmo que a proposta não tenha 
encaminhamento idealizado pelo cidadão, esse acompanhamento 
hoje é muito difícil. (Coordenador executivo do GD) 
 

Outro desafio apontado por um dos usuários do portal é a continuação do 

projeto por parte de governos de outros partidos. 

 

Faço votos que essa proposta Gabinete Digital, mesmo mudando o 
governo para outro partido, continue, porque é uma ideia que veio, 
um tema que veio para ficar. Seria interessante que realmente 
ficasse, porque ela fortalece a participação da população, 
contribuição da população na tomada das decisões. Então, o que eu 
puder fazer para disseminar mais essa participação, eu vou fazer. 
(Usuário com Proposta Priorizada) 
 
 

E essa preocupação se mostra pertinente, visto que o atual governo acaba de 

ser derrotado nas urnas.  O interrompimento deste projeto tende ser um retrocesso aos 

mecanismos de participação do Estado, e, principalmente, tratando de uma 

experiência pioneira. O Rio grande do Sul é acostumado à participação, portanto,  

mecanismos neste sentido tendem a se tornar políticas de governo, como por 

exemplo, o Orçamento Participativo.    

Por fim, a última Nuvem de Palavras da análise dos resultados foi gerada a 

partir das entrevistas categorizadas e selecionadas dentro da categoria Bem Comum.  

A nuvem ilustra grande parte dos termos importantes analisados nesta categoria, 

principalmente, os objetivos alcançados representados por mais debate da população 

e por participação. Segundo as entrevistas e a Nuvem, tais objetivos avançaram na 

indução de políticas públicas, dando maior legitimidade aos projetos com propostas 

priorizadas. No entanto, por falta de um órgão de acompanhamento, o Gabinete 

Digital e governo falharam pela demora no retorno e no feedback junto à população, 

o que deixou a sensação da consulta ter sido pouco deliberativa. A nuvem mostra o 

quanto é importante este tipo de resposta para a aprovação cidadã dos resultados, 

outro critério de análise desta pesquisa. Por fim, a nuvem mostra claramente que a 

população e os gestores aprovam este tipo de consulta, e deve ser uma política 

permanente independentemente de qual governo estiver no poder. Conforme Figura 

10. 

   Figura 10 Nuvem de Palavras Bem Comum 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Portanto, a análise geral dos resultados nos leva a uma reflexão crítica a cerca 

do projeto do Gabinete Digital, e mais especificamente do processo participativo 

digital do Governador Pergunta. Tal reflexão serve de insumo para o próximo capítulo 

no qual se apontam recomendações em cima das principais conclusões vistas acima. 

Insumos esses que norteiam a discussão enquanto área de conhecimento na academia 

brasileira, em especial no campo de administração pública.  

 

 

 

6. RECOMENDAÇÕES 
 

Ao longo da confecção desta pesquisa e analisando os resultados das 

interações e entrevistas de campo realizadas sobre o Gabinete Digital e a segunda 

consulta pública do Governador Pergunta, ficou claro o processo aprendizado e 

amadurecimento do uso deste canal ao longo da experiência que já tem quase quatro 

anos. No entanto, pela análise dos resultados das entrevistas, percebe-se a necessidade 
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de aperfeiçoamento desses canais e a construção de uma matriz de 

responsabilidades que envolva desde o Governo até a sociedade.  Pesquisas internas 

do Gabinete Digital apontam que apenas 20% da população já ouviram falar do 

Gabinete Digital. Ou seja, ainda é um numero muito baixo, mas com um enorme 

potencial.  

Tal realidade indica a necessidade de organização de um plano estratégico 

para aumentar a participação popular na ferramenta. Para tanto, sugere-se que seja 

realizado um estudo de perfil do usuário do Gabinete Digital e de usuários de 

ferramentas de debates digitais. Tal estudo será útil para que seja possível realizar 

um plano de ação prático que, além de aperfeiçoar os debates do Gabinete Digital, 

possibilite tornar este canal mais conhecido e atraente frente à população gaúcha.  É 

preciso tornar este canal mais atrativo de forma que gere mais insumos ao governo 

em termos de bigdata e em termos de avaliação de politicas, incrementando a criação 

de plataformas colaborativas que facilitem a geração de dados úteis para a gestão 

pública e para sociedade. Por outro lado,  o empoderamento da sociedade em torno 

dessas plataformas participativas é essencial para o sucesso deste empreendimento. A 

sociedade deve se sentir dona desta ferramenta.  

Em outro front se diagnosticou a necessidade de desenvolver canais internos 

de colaboração entre secretarias e o Gabinete Digital, aproveitando-se do aprendizado 

acumulativo do estado em mecanismos participativos. O potencial de utilização da 

ferramenta é ainda pouco aproveitado. A priori, foram identificados dois motivos 

para isso: o primeiro está relacionado à característica da rotina das secretárias, e a 

necessidade de maior informatização do trabalho; e o segundo está ligado ao fato de 

que o Gabinete Digital ser, ainda, uma novidade e as relações entre as secretarias e o 

Gabinete Digital ainda são pouco institucionalizadas. As entrevistas realizadas 

permitiram entender que existem diferentes graus de inteiração entre Gabinete Digital 

e outros órgãos governamentais. Identifica-se a necessidade de realização de uma 

avaliação de possibilidades de interação que deve culminar em um plano estratégico 

de ação prática de integração entre os órgãos do Governo e o Gabinete Digital. 

Este ação pode fortalecer um do pontos mais fracos do Gabinete Digital que é a sua 

baixa capacidade de mecanismos de feedback virtuosos do governo em relação aos 

processos participativos digitais.  Mesmo com o Governador estando a frente do 
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projeto.   Essa integração com outros órgãos é essencial pra vencer esta barreira e 

fortalecer o “ ownership”  do governo. 

 

Diante destes fatos, notou-se que há algumas ações que podem ser 

implementadas para ampliar os mecanismos de participação e e-participação 

(MACINTOSH, 2004), através do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e 

garantir, assim, maior sucesso nos próximos processos participativos. Estas ações são 

listadas abaixo: 

� Estimular a integração entre processos participativos.  Ao longo deste 

estudo, ficou claro que o Gabinete Digital veio para aprofundar os 

mecanismos de participação do Estado. Entretanto, nem todas as pessoas têm 

acesso à internet ou estão “qualificadas” para usar tais ferramentas digitais. 

Portanto, o estímulo à integração entre o meio tradicional presencial com o 

meio digital deve ser aperfeiçoado com o intuito de incluir o maior número 

de participantes.  

 

� Criar um aplicativo móvel.  Sabe-se que o acesso móvel no Brasil  

representa um grande percentual de acesso à internet.  Além disso, um 

aplicativo com design atraente e fácil de utilizar, com boa funcionalidade, é 

essencial para o aumento de participantes no Gabinete Digital;    

 

� Divulgar mais as ações e resultados sobre o trânsito em sinergia com o 

Governador Pergunta. O Governo deixou de prestar contas após a consulta 

pública realizada em 2012. Existem várias ações cumpridas e que devem ser 

divulgadas. Recomenda-se um evento de prestação de contas do 

Governador Pergunta ou mesmo a criação de uma ferramenta de 

acompanhamento em tempo real da proposta, além de um relatório público 

do andamento. O fortalecimento da accountability depende prioritariamente 

desta ação do governo.  A credibilidade e a confiança da população com o   

Gabinete Digital passam por ações como esta;  

 



90 

 

 

� Desenvolver uma cultura de armazenamento de dados e produção de 

análises estatísticas, para acompanhamento das ações de governo no 

Gabinete Digital. Durante a etapa de levantamento de dados, foi notado que 

há vários esforços e ações do governo do estado que não estão sendo 

registrados de forma sistemática. Além disso, as novas tecnologias da 

informação tornam possível o monitoramento quase que integral (big data) 

do perfil dos usuários do Gabinete Digital. Tal medida é de suma 

importância para a ampliação dos mecanismos de alcance deste canal, além 

de poder focar em cidadãos que não participam das agendas do portal;  

 

� Radicalizar na transparência. É fundamental manter a confiança da 

sociedade gaúcha no Gabinete Digital. Para isso, necessita-se dar um choque 

de transparência que disponibilize amplamente os dados tanto dos números 

finais dos processos participativos digitais quanto do seu desenrolar. Essa 

comunicação deve ser feita de forma compreensível aos usuários e cidadãos 

gaúchos. O aumento da transparência é a forma mais eficaz de dar resposta a 

uma sociedade conectada em rede;  

 

� Promover a deliberação. Criar e aperfeiçoar ferramentas de deliberação no 

Gabinete Digital. Se espelhar em experiências como a de Hamburgo, na 

Alemanha, em que a população local votou no destino de sua praça.  

Realizar parcerias com prefeituras para desenvolvimento regional e local 

com a possibilidade de participação direta da população. O Gabinete Digital 

é basicamente um instrumento de e-consultation com alguns usos de e-

voting. O uso da e-deliberation deve ser um dos caminhos a serem seguidos; 

 

� Aumentar a verba publicitária do Gabinete Digital.  Quanto maior a 

divulgação e o conhecimento da população acerca do Gabinete Digital e de 

seus processos participativos, maior será o seu nível de engajamento e 

conhecimento.  Aumentar o número de usuários deve ser sempre uma meta;  

 

� Habilitar a população. Ficou constatado durante esta pesquisa que os 

jovens são a maioria dos usuários do Gabinete Digital. Portanto, a 
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“alfabetização digital” deve ser colocada na pauta do Gabinete Digital. 

Parcerias com o RS MAIS DIGITAL devem ser colocadas em pauta com 

cursos e treinamentos, a democracia digital precisa ser ampliada. Além 

disso, a universalização do acesso à banda larga é peça fundamental do 

sucesso deste projeto; e  

 

� Realizar outro “Governador Pergunta”.  O tema de segurança no trânsito 

mostrou ter bastante engajamento com mais de 100 pessoas envolvidas. 

Temas como educação, transporte e segurança podem ser facilmente 

debatidos, votados e priorizados pela sociedade gaúcha através do Gabinete 

Digital . Quanto maior o número de processos participativos digitais, maior 

será o seu aperfeiçoamento técnico, político, dialógico e participativo.  

 

� Estimular mais estudos no campo de democracia digital.  Vários  autores 

brasileiros e estrangeiros já vem estudando este campo na academia 

(MACINTOSH, 2004; RUEDIGER, 2003; CASTLLES, 1999; LEVY, 

2002; KLAUS 2009; COLEMAN, 2003). No entanto, por falta de exemplos 

concretos como no caso do Gabinete Digital, ainda existe uma grande 

lacuna a ser preenchida pela academia. Recomenda-se aumentar o numero 

de estudos de caso com o intuito de facilitar o aprendizado indireto, 

principalmente, dos gestores públicos e políticos.  Tal metodologia tem uma 

forte orientação para prática. 

 

Todas essas recomendações acima são reflexos de um processo de 

aprendizado direto e indireto do Gabinete Digital ao longo desses últimos quase 

quatro anos de existência.  O Gabinete Digital foi criado a partir de experiências e 

inspirações nacionais e internacionais e uma por uma novas tendência construída sob 

o influxo de influências diversas, principalmente pela pressão por maior 

democratização das políticas públicas, oriundas de uma sociedade exposta a um 

amplo volume de informações. Tal ambiente vem alterando sucessivamente e de 

forma definitiva o perfil da administração pública no Brasil. A participação e a 

eficiência em politicas públicas impõe-se a governos comprometidos com a realização 

de projetos políticos dos mais distintos. 
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Segundo Abrucio e Gaetani (2008) o processo de aprendizado acontece de 

forma direita e indireta.  A forma direta, segundo os autores, “diz respeito ao 

aprendizado em primeira mão, isto é, à capacidade de refletir, elaborar e aprender 

com a própria experiência” (ABRUCIO E GAETANI, p. 21).  Ou seja, o caso do 

Gabinete Digital, pela cultura do Rio Grande do Sul, tem o potencial de ser fortalecer 

e se desenvolver. Este fenômeno deve-se, essencialmente, pela continuidade de 

politicas públicas participativas do Estado ao longo das últimas décadas.  

No entanto, o Gabinete Digital também tem no seu nascedouro politicas 

públicas já previamente testadas e experimentadas no exterior.  Para isso Abrucio e 

Gaetani (2008) chamam este modelo de aprendizado indireto. “Trata-se de aprender 

com modelos alheios, o que por um lado elimina os custos do pioneirismo, mas, por 

outro lado, pode dificultar a internalização dos ganhos do aprendizado direto” 

(ABRUCIO E GAETANI, p. 21).  Na opinião de Rose (1991)33 a gestão publica 

estrangeira são laboratórios interessantes para a inovação, como no caso do Gabinete 

Digital, quando atuam em favor de políticas públicas internas.  

O Gabinete Digital foi adaptado à realidade do Brasil e do Rio Grande do Sul, 

tornando-se uma experiência única em comparação a governos estrangeiros que 

estimulam a participação e o dialogo com a população. O lesson-drawing, consagrado 

por Rose (1991) na experiência gaúcha é uma experiência que os gestores públicos 

podem aproveitar para o seus países e aplicarem por lá. Essa transferência também 

vale também para gestores brasileiros. Ambos os casos podem se aproveitar do fato de 

todas as ferramentas do Gabinete Digital serem desenvolvidas em software livre. E 

isso significa não só abrir o código, mas basear-se na ideologia do movimento 

software livre, ou seja, no compartilhamento, na troca de informações. O código é 

disponibilizado para que outras iniciativas apropriem-se dele, aperfeiçoando e 

adaptando-se as suas realidades . A principal lição a cerca das recomendações listadas 

acima está relacionada principalmente ao método de aprendizado para resolução de 

problemas e aperfeiçoamento de políticas públicas. Não devendo se esquecer do 

papel fundamental do burocrata no processo de policy learning devido a seu 

aprendizado na implementação da política pública (ROSE 1991). Pois não existe 
                                                           
33

  ROSE (1991)  Identifica cinco graus de transferências de politicas públicas : a copia, a emulação, a 
hibridização, a síntese e a inspiração.   
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implementação perfeita em contextos democráticos modernos, sendo o aprendizado e 

a inovação constantes para o sucesso de projetos na administração pública.  

 

7. CONSIDERAÇOES FINAIS 
  

Este trabalho teve como principal objetivo avaliar o processo participativo 

digital relativo à segunda edição do Governador Pergunta. Nesse sentido, foram 

utilizadas algumas das categorias e critérios propostos por Villela (2012) cujos 

objetivos são a avaliação de processos participativos. A utilização de tais critérios se 

apoia na concepção de cidadania deliberativa, ampliada por conceitos de democracia 

digital. Durante este estudo de caso, constatou-se que o desenvolvimento da 

participação cidadã é de suma importância no aprofundamento do bem comum, ou 

melhor, do interesse público. Consolidou-se, aqui, um forte consenso em torno da 

importância da participação da sociedade na construção e implementação das políticas 

públicas. Importância também constatada na ampliação da discussão enquanto área de 

conhecimento na academia brasileira, em especial no campo de administração 

pública. 

A lógica de participação cidadã consiste na aproximação e no estreitamento 

dos laços entre sociedade e governo, de modo a contribuir para a discussão e consulta 

sobre grandes temas presentes no cotidiano dos cidadãos. O Gabinete Digital 

corrobora com o desenvolvimento desta lógica. 

 Existe uma necessidade premente da administração pública em estabelecer 

novos mecanismos de diálogo e participação frente à sociedade civil.  A 

administração pública dispõe atualmente de novas possibilidades ofertadas, 

principalmente, pelos avanços tecnológicos e pelos avanços da informação os quais, 

proporcionam ao gestor público a disponibilização de informações gerenciais e 

estratégicas adequadas, precisas e em tempo ágil e que facilitam este processo 

dialógico.  

Transformada em ferramenta de gestão, a participação passa a significar 

condição imprescindível para a eficácia dos programas e projetos, face à expectativa 

da redução dos custos, otimização dos esforços e controle da aplicação e distribuição 

das verbas públicas, e mais que isso, da criação de um canal institucional de 
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comunicação entre o Governo e sociedade. Tal importância se destaca na participação 

da sociedade na construção e implementação das políticas públicas, empurrando a 

administração pública na direção deste movimento.  

Segundo este estudo de caso, a grande contribuição que o Governador 

Pergunta trouxe para a dinâmica de aproximação entre o poder público e a sociedade 

civil, foi exatamente a possibilidade de pautar temas de interesse geral da sociedade 

através de um mecanismo e uma metodologia que permita aos sujeitos atomizados - 

não organizados - não participantes das estruturas tradicionais de representação 

tenham um canal para manifestar sua opinião frente ao governo. O processo de 

discussão do Gabinete Digital contribui para o aumento da participação em torno das 

políticas públicas analisadas e debatidas.  

A consulta incluiu cidadãos que não estavam previamente mobilizados em 

torno da agenda de segurança no trânsito. São pessoas que não participam de 

associações e outros processos participativos, mas que diante da facilidade e da 

possibilidade de uma interação direta, sem mediação, com o Estado e com o próprio 

governador foram atraídas ao processo dialógico. O nome da ferramenta é muito 

significativo “Governador Pergunta”, ou seja, é uma relação direta entre o indivíduo e 

o Governador. Esta inclusão converge para o exercício, mesmo que ainda não pleno 

da cidadania na perspectiva habermasiana. Isso criou um ambiente dialógico muito 

importante que permitiu atualizar um conjunto de informações que foram objeto de 

debate na conferência Estadual de Segurança no Trânsito, integrando o Sistema 

Estadual de Participação Popular e Cidadã ao Gabinete Digital. E mais do que isso, 

permitiu inclusive ao governo calibrar algumas das suas políticas, renovando e 

pautando a agenda pública no Estado. Tal medida deu-se graças à boa parte da  

pluralidade de atores sociais presentes na consulta, e, sobretudo, da sociedade se 

organizando e dando um (re)direcionamento e legitimidade acerca das políticas 

públicas do Estado. 

Além de ter se tornado objeto de vários estudos acadêmicos, como no meu 

caso, já há relatos de experiências replicadas por outros governos. A prefeitura de 

Caruaru/PE e de Canoas/RS já possuem o seu próprio canal digital de diálogo e 

participação com o governo. Além disso, destaca-se a experiência da Presidência da 

República, através do portal Brasil, canal este um pouco aquém do necessário. Tal 
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canal, resumidamente, cumpre o papel de: fornecer ao mundo cibernético dados 

oficiais do Governo; uma tentativa em monitorar e pautar o debate virtual com o 

intuito de desfazer boatos e tentar, na medida do possível, colocar a presidente Dilma 

Rousseff em contato mais direto com os internautas, como já ocorre com seu perfil 

em rede sociais (muito mais ativo). Além, é claro, na prestação de serviços típicos de 

governo eletrônico. A questão da participação digital (e-participation) ainda não 

entrou na pauta do Governo Federal.  O que de certo modo é um paradoxo para um 

governo que pretender ampliar seus canais de participação através dos conselhos 

populares.   

É preciso ir além, o Gabinete Digital tem a possibilidade e o desafio de 

construir uma experiência de e-deliberation. Ficou claro durante esta pesquisa que o 

processo participativo do Governador Pergunta ainda é uma experiência de e-

consultation.  É preciso estar na vanguarda do processo de debate sobre a crise da 

representação alinhada com as novas formas de democracia no século XXI. Há de se 

começar a trazer esse potencial participativo, que já existe no estado, para essa nova 

perspectiva que é a perspectiva das redes. 

Deve também ir além a criação de um ecossistema digital de interação entre 

Governo e sociedade, que tenha sustentabilidade, ao invés de realizar processos 

esporádicos de consulta e participação. Não há registro ainda de governos que tenham 

conseguido criar amplas plataformas sociais, em que sejam criados vínculos estreitos 

de relacionamento com os cidadãos. Não existe, por exemplo, algo que se possa 

chamar de um facebook público, onde o valor agregado da interação se dá pela 

produção dos próprios usuários, ampliado por seu ativismo e sua voz autoral.  

O desenvolvimento do Gabinete Digital e seu arranjo participativo passam 

primeiramente pelo aperfeiçoamento de suas ferramentas, no sentido de atingir o bem 

comum e o interesse público e depois, obviamente, da vontade politica do novo 

Governador em continuar e aperfeiçoar este projeto.   

 Portanto, o Gabinete Digital é um canal de aprofundamento dos mecanismos 

de participação do Estado.  Tal medida melhora a troca de informações entre governo 

e cidadãos; pautado no diálogo em torno de políticas, ações e projetos. Assim, o 

governo torna-se mais aberto. Potencializando uma maior permeabilidade à cidadania, 

inerente à diminuição dos custos de informação e diálogo. Em suma, o Gabinete 
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Digital aproxima governo e sociedade, que, em alguns casos, passam a agir em torno 

de agendas consensuais.  Levando a sociedade gaúcha a caminhos que passam pela 

escolha de onde investir tal política pública, e pela avaliação e monitoramento de seus 

resultados, tendo como desafio abrir mais o governo para que essas múltiplas 

informações sejam mais transparentes e ao alcance de todos. 
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ANEXOS 
  

R1 - Roteiro para condução das entrevistas com Gestores do Gabinete Digital 

A) Abertura: 
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Informações pessoais sobre o entrevistador e comentários relação ao 

Gabinete Digital. 

B) Introdução: 

Explicação sobre a pesquisa e seus objetivos; 

C) Explicação sobre o Gabinete Digital: 

1. Quais são os objetivos estratégicos do Gabinete Digital? 

2. Qual é a Visão de Futuro do Gabinete Digital? 

3. Quais são as principais barreiras e desafios do Programa? 

D) Avaliação do 2° Governador Pergunta: 

4. Como o Sr. Avialia o processo de discussão da consulta? Havia novos mecanismo 
digitais? 

5. Como o Sr.. avalia a participação dos cidadãos?  Abriu novos espaços de decisão? 
Foi compressível?  

6. Como o Sr. avalia a perfil dos participantes? Incluíram novos participantes ou 
excluiu? 

7.  Como o Sr.avalia a deliberação das propostas priorizadas? Os objetivos foram 
alçados?  Houve Retorno? 

E) Encerramento 

8. Agradecimento 

 

 

 

 

 

 

R2 - Roteiro para condução das entrevistas com Gestores do Detran 

 

A) Abertura: 
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Informações pessoais sobre o entrevistador e comentários relação ao Gabinete Digital. 

B) Introdução: 

Explicação sobre a pesquisa e seus objetivos; 

C) Explicação sobre o Gabinete Digital: 

1. Quais são as principais barreiras e desafios do Programa? 

D) Avaliação do 2° Governador Pergunta: 

2. Como o Sr. / Sra. Avialia o processo de discussão da consulta? Havia novos 
mecanismo digitais? O Detran ajudou? 

3. Como o Sr. / Sra. avalia a participação dos cidadãos?  Abriu novos espaços de 
decisão? Foi compressível 

4. Como o Sr. / Sra. avalia o perfil dos participantes? Incluíram novos participantes ou 
excluiu? Houve presença de entidades do Traânsito? 

5.  Como o Sr. / Sra. avalia a deliberação das propostas priorizadas? Os objetivos 
foram alçados?  Houve Retorno? O Dentran ajudou? 

E) Encerramento 

6. Agradecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 - Roteiro para condução das entrevistas com o Usuário com proposta priorizada. 

 

A) Abertura: 
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Informações pessoais sobre o entrevistador e comentários relação ao Gabinete Digital. 

B) Introdução: 

Explicação sobre a pesquisa e seus objetivos; 

C) Explicação sobre o Gabinete Digital: 

1. Quais são as principais barreiras e desafios do Programa na sua opinião? 

D) Avaliação do 2° Governador Pergunta: 

4. Como o Sr. Avialia o processo de discussão da consulta?  Como foi a divulgação 
para você participar? 

5. Como o Sr. avalia a participação dos cidadãos?  Abriu novos espaços de decisão? O 
sr. Percebeu tal situação? 

6.  O Sr participa de alguma uma consulta pública tradicional ou digital?  

7. Como o Sr. avalia o perfil dos participantes? Incluíram novos participantes ou 
excluiu? Tinha gente do Estado inteiro quando você foi chamado pelo governador? 

8.  Como o Sr. / Sra. avalia a deliberação das propostas priorizadas? Os objetivos 
foram alçados?   

9.  O Sr. Recebeu algum feedback?   

10.  O Sr Aprova este tipo de consulta pública digital? 

E) Encerramento 

7. Agradecimento 

 

 

 

 

 

 

R4 - Roteiro para condução das entrevistas com o Assessor Técnico FGV.  

A) Abertura: 

Informações pessoais sobre o entrevistador e comentários relação ao Gabinete Digital. 
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B) Introdução: 

Explicação sobre a pesquisa e seus objetivos; 

C) Explicação sobre o Gabinete Digital: 

1. Quais são os objetivos estratégicos do Gabinete Digital? 

2. Quais são as principais barreiras e desafios do Programa? 

D) Avaliação do 2° Governador Pergunta: 

3;. Como o Sr. Avialia o processo de discussão da consulta? Havia novos mecanismo 
digitais? 

4. Como o Sr.. avalia a participação dos cidadãos?  Abriu novos espaços de decisão? 
Foi compressível?  

5. Como o Sr. avalia a perfil dos participantes? Incluíram novos participantes ou 
excluiu? 

6.  Como o Sr.avalia a deliberação das propostas priorizadas? Os objetivos foram 
alçados?  Houve Retorno? 

7;. O sr. Como assessor técnico tem alguma recomendação?  

E) Encerramento 

8. Agradecimento 

  

TABELA COM OS ENTREVISTADOS 

Nome Função  

Vinícius Wu Secretário-Geral de Governo 

Alessandro Barcelos Ex- Presidebte do Detran/RS 

Leonardo Kauer Presidente do Detran/RS 

Maximiliano Diretor de educação no Transito Detran/RS 

Lais Silveira Ex-diretora de educação no Transito do Detran RS 

Luiz Damasceno Diretor executivo do Gabinete Digital 

Thiago Köche Videomaker do Gabinete Digital 

Marco Villas Consultor FGV 

Cristiano Oliveira Usuário com Proposta Priorizada 
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PORTO ALEGRE, RS, BRASIL: Governador Tarso Genro durante solenidade de 
encerramento da Segunda edição do Governador Pergunta Foto: Caco 
Argemi/Palácio Piratini.
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 Vice-Governador Beto Grill durante Segunda Edição do Governador Pergunta - 
Prioridades para Segurança no Trânsito. Foto: Caco Argemi/Palácio Piratini. 

 

Cidadãos votam nas vans do Gabinete Digital  durante Segunda Edição do 
Governador Pergunta - Prioridades para Segurança no Trânsito. Foto: Caco Argemi 
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Campanha educativa durante a Segunda Edição do Governador Pergunta - 
Prioridades para Segurança no Trânsito. Foto: Caco Argemi 

 


