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Diferentes mecanismos de participação política digital (e-participation) têm sido adotados 

em várias cidades do mundo, dentre eles o Orçamento Participativo Digital (OPD), fruto do uso das 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) nos processos de deliberação pública. 

Trata-se de uma inovação democrática que se insere nas tendências contemporâneas de gestão 

participativa. No Brasil, especialmente, duas entre várias cidades que implementaram o OPD 

obtiveram relativo êxito, quais sejam: Belo Horizonte (BH) e Recife.
1
 Nelas, ele vem produzindo 

diferentes impactos sobre as formas tradicionais de inclusão e participação popular, qualificando o 

processo deliberativo e, sobretudo, constituindo uma nova esfera pública agora chamada de 

cyberesfera.  

Este paper busca discutir a capacidade de inclusão política produzida pelo OPD-BH e pela 

etapa digital do OP Recife, levando em consideração a participação, mobilização e associativismo 

da sociedade civil, os mecanismos de controle social e accountability, a disponibilidade e o acesso 

às informações, o impacto disso sobre a qualidade da deliberação pública virtual e, finalmente, 

como todos esses processos levam à constituição de uma nova cyberesfera pública. Para tanto, 

utilizaremos como parâmetro de comparação os desenhos institucionais e alguns resultados de 

pesquisa empírica sobre a participação no OPD-BH e a etapa digital do OP Recife.  

Uma rápida análise sobre alguns números da participação nos processos deliberativos 

digitais sinalizam para uma alta capacidade de inclusão do OPD. Contudo, como a participação 

política aqui não é pensada só como presencial, mas uma participação “híbrida”, uma vez que o 

OPD envolve dinâmicas presenciais e virtuais, e ainda que não restem dúvidas sobre o seu potencial 

de agregação numérica, algumas questões sobre a qualidade do processo deliberativo ainda 

permanecem abertas.  

Sabemos que o OP é um mecanismo de deliberação pública bem sucedido, principalmente 

quanto à sua capacidade de inclusão política de setores menos favorecidos da sociedade, e da 

capacidade de promover o compartilhamento do processo decisório entre governo e cidadãos 

fortalecendo as dinâmicas participativas de mobilização, associativismo e deliberação, levando as 

pessoas a debaterem questões de ordem pública, resgatando assim parte da legitimidade 

democrática do poder público municipal sendo uma espécie de escola de cidadania. Esta 

participação dos indivíduos no processo deliberativo gera “efeitos cívicos e educativos”, 

                                                 
1
 Recife introduziu uma etapa digital no seu OP Regional, portanto, não se trata de um caso de OP totalmente digital, 

mas mescla a participação presencial nas plenárias regionais e temáticas com a participação digital através de urnas 

eletrônicas e Internet.  



principalmente por conta das exigências de reciprocidade e reflexividade da deliberação.
2
 Logo, 

nosso objetivo é mostrar que o OPD contribui não só para ampliar a agregação, mas também para 

qualificar a deliberação pública, gerando maior inclusão, participação, mobilização e 

associativismo. Especialmente em BH e Recife esses processos de orçamentação participativa têm 

grande vitalidade já sendo formas de deliberação pública consolidadas, bem como práticas 

inovadoras de gestão democrática baseadas na ampla participação política da sociedade civil 

organizada. Em BH, o OP tem 16 anos, ao passo que em Recife tem oito. Já o OPD-BH e a etapa 

digital do OP Recife são experiências deliberativas ainda muito recentes e merecedoras de uma 

investigação mais cuidadosa. 

 

e-GOV ou e-DEMOCRACY? 

Que fenômeno é este que estamos aqui tentando analisar? Segundo Maciel&Bicharra Garcia 

(2006), a participação política eletrônica ou digital, também chamada de e-participation, tem sido 

usada para fomentar a maior articulação entre governo e cidadãos de modo que não só a deliberação 

pública
3
 seja ampliada, mas também o espaço de debate e cidadania, levando conseqüentemente à 

implementação de governos eletrônicos (e-Gov) e de uma democracia eletrônica (e-democracy).  

Contudo, vale à pena destacar que há uma distinção conceitual entre e-Gov e e-democracy. 

O e-Gov se estabelece quando as NTICs são aplicadas às funções de governo buscando atender às 

demandas por serviços públicos. Assim, o governo pode diminuir seus custos e estabelecer maior 

transparência perante os cidadãos, aperfeiçoando a prestação de serviços públicos por meio de 

ferramentas digitais através de portais na Internet que permitam aos indivíduos terem acesso às 

informações de caráter público. Dessa forma, o governo cria novos mecanismos digitais de controle 

social nas diversas esferas da gestão pública. Segundo Gomes (2005), um e-Gov só será eficiente na 

medida em que consiga, por meio de ferramentas digitais como a Internet, reduzir seus custos e 

disponibilizar de modo ágil e rápido aos cidadãos um conjunto de serviços, abrindo espaço também 

para uma gestão mais transparente e accountable. 

Há ainda outro aspecto interessante do e-Gov, qual seja, o da constituição das cidades 

digitais. Segundo Leite (2008) há hoje uma série de cidades espalhadas pelo mundo que possuem 

sites que permitem às pessoas viajarem virtualmente pelo espaço urbano reproduzido digitalmente 

                                                 
2
 Macpherson (1978) e Pateman (1992), afirmam que os indivíduos, ao participarem dos processos deliberativos, 

passam a compreender como se dá a aplicação dos recursos públicos (da sua captação, passando pela sua aplicação até o 

controle social). Assim, a participação política passa a ter um caráter educativo para os indivíduos. 
3
 Para Avritzer (2000), o conceito de deliberação pública envolve não só o debate em si mesmo, mas também o 

processo de produção de decisões. 



na Internet. Através destes sites as pessoas podem não só visitar virtualmente estas cidades, mas 

também participar de algumas discussões, opinando sobre algumas questões relativas à organização 

do espaço urbano, além de usufruírem alguns serviços públicos. Para muitos, isso não passa de um 

instrumento que serve apenas como ferramenta de turismo virtual. Contudo, inúmeros serviços 

públicos destas cidades funcionam atrelados à sua representação nos espaços virtuais, que podem ir 

da solicitação de recuperação de uma via pública ou coleta de lixo até votações e deliberações 

públicas. 

O espaço virtual e o espaço urbano entram em sincronia, uma vez que as formas de interação entre a cidade e o 

ciberespaço são dirigidas pelo conteúdo da informação e pelo contexto físico dos indivíduos. (...) Tais 

interações caracterizam novos tipos de laços sociais, elas se apóiam na comunicação cujo conteúdo é um 

instante, um acontecimento, um lugar. Desse modo, as conexões digitais exaltam os lugares de ubiqüidade e o 

território ganha em potência como interface relacional para as „multidões inteligentes‟. (...) Uma vez que a 

informação digital se reporta e passa a fazer parte dos espaços públicos, ela permite novos canais de interação e 

o registro de informações sobre a cidade e seus habitantes. (Leite, 2008: 108-9)  

 

O e-Gov, portanto, tem sido usado por vários governos com diferentes funções. Segundo 

Chadwick, ele pode ser um método para reduzir a corrupção, servindo como mecanismo de 

accountability (apud Pereira, 2008). Já Fountain (2001), aposta nele como mecanismo de avaliação 

das informações disponibilizadas pelos governos e dos serviços públicos disponíveis através da 

Internet. Algumas agências internacionais acreditam que ele possa remodelar os órgãos do governo 

e suas relações com a sociedade civil. 

A e-democracy, por sua vez, pressupõe o envolvimento da participação política popular 

através de ferramentas digitais como a Internet, principalmente nos processos de deliberação 

pública, podendo ser consultiva ou deliberativa. Chadwick (2003) entende que uma e-democracy só 

é possível quando ocorre uma efetiva participação política nos processos deliberativos através da 

Internet, onde cidadãos minimamente informados possam discutir e debater numa arena deliberativa 

virtual aberta e sem filtros, constituindo assim uma nova esfera pública digital ou simplesmente, 

uma cyberesfera. Neste sentido, a capacidade discursiva e argumentativa bem como o poder de 

reflexão passam a ser pilares fundamentais para se alcançar decisões verdadeiramente justificáveis, 

reforçando assim a tese de um modelo participativo forte ou de uma strong democracy. 

Na verdade, o uso das NTICs para promover a interação entre os indivíduos, o setor público 

e os agentes políticos já vem a algum tempo construindo uma e-democracy. Cada vez mais está se 

lançando mão destas NTICs para ampliar a inclusão, mobilização e associativismo político e, 

conseqüentemente, a participação popular nos processos de deliberação pública, o que pode fazer 

com que a democracia se torne mais efetiva. (Dryzek, 2000) Claro que não estamos aqui cogitando 

a possibilidade de suplantarem-se os mecanismos representativos por uma democracia direta digital. 



Mas, a possibilidade de se estabelecerem novos e crescentes mecanismos de e-participation que 

promovam a inclusão dos cidadãos nos debates públicos e nos processos decisórios, qualificando a 

democracia representativa que aí está. 

Estas novas formas de orçamentação participativa digital de que estamos tratando só serão, 

de fato, mecanismos de inclusão política se estiverem baseadas nos pressupostos da e-democracy, 

quais sejam: participação, mobilização, associativismo, publicização da informação, transparência e 

deliberação qualificada. O que significa dizer que somente arenas ampliadas, onde os cidadãos 

tenham um mínimo de informações a respeito não só das políticas ou preferências em jogo, mas 

também de como se dá o processo deliberativo do ponto de vista normativo e institucional, além de 

oportunidades irrestritas de vocalização, poderá produzir uma “strong e-democracy”. 

No que diz respeito especificamente à participação, podemos dizer que o uso das mídias 

emergentes, especialmente a Internet, conjugado a um novo ativismo político tem produzido 

impactos não só sobre o processo de deliberação pública em si, mas também sobre a mobilização 

social e o associativismo, fazendo com que a democracia enquanto tal se veja obrigada a repensar 

suas formas de participação política, como o voto, por exemplo, agora também eletrônico. Além 

disso, a e-democracy inclui mecanismos de interação mediada online, mas estes não substituem os 

mecanismos de interação face a face, apenas adiciona a eles novas formas de participação, o que 

pode impactar sobre os graus de democracia. Nesse sentido, a e-participation pode potencializar o 

protagonismo da sociedade civil, na medida em que diminui os obstáculos e os custos à 

participação, além de ampliar a transparência e a publicização. Logo, a inovação não está somente 

na possibilidade de se decidir através do voto eletrônico, mas na abertura de novas possibilidades 

participativas, discursivas e de controle social através de uma cyberesfera pública. 

 

OS DILEMAS DA TECNOLOGIA NAS SOCIEDADES CONTEMPORÂNEAS 

Quando buscamos compreender o papel jogado pelas NTICs nos processos de deliberação 

pública e na constituição de uma cyberesfera pública, deparamo-nos com algumas questões de 

fundo, como: qual o verdadeiro papel das novas tecnologias da comunicação e informação nas 

sociedades contemporâneas? Como elas são tratadas pela teoria social e como interferem nas 

interações sociais e políticas? Quais são os dilemas que têm gerado? São questões fundamentais 

para compreendermos como o desenvolvimento destas novas tecnologias pós-modernas interfere 

não só na estrutura, mas também nos processos sociais e, conseqüentemente na própria democracia. 

Dentre todas as tecnologias modernas, as que mais impactaram as interações sociais 

parecem ter sido as tecnologias da comunicação e informação. Elas começaram a se impor a partir 



do final do século XIX com o advento do telégrafo e, principalmente, do rádio e do telefone. Estas 

tecnologias mudaram a relação espaço-tempo e, conseqüentemente, impactaram profundamente as 

interações sociais, econômicas, políticas e culturais. Entretanto, foi com o surgimento, a partir do 

final do século XX, das NTICs, dentre elas a TV, as comunicações via satélite e via cabos de fibra 

ótica, a telefonia móvel e, mais recentemente a tecnologia digital, especialmente a Internet, com 

suas múltiplas ferramentas interativas, que conduziram a significativas mudanças nas relações 

interpessoais e nas diferentes formas de participação político-social, praticamente revolucionando 

os processos sócio-políticos e econômico-culturais fazendo nascer uma cyberesfera pública. O que, 

de certa forma, comprova o que Castells afirmava, isto é, a história social da tecnologia mostra que 

indivíduos, instituições, empresas e sociedade “transformam a tecnologia”, seja apropriando-se 

dela, seja experimentando-a. (2003: 10)  

(...) estamos no início de uma nova civilização que tende a desvendar alguns dos incríveis mistérios do 

universo. Porém, os rápidos progressos da tecnologia que são frutos deste novo paradigma surgem sob o signo 

da ambigüidade, isto é, de um lado concorrem para a melhoria das condições de vida, de outro, ameaçam a 

própria existência da vida sobre o planeta. Observamos que a saturação dos valores da modernidade e o 

advento de novas tecnologias de comunicação estão resultando em transformações profundas em todas as 

esferas da sociedade. A junção entre os meios de comunicação de massa e a microinformática, aliada ao 

crescimento das redes comunicacionais, operam modificações não só no cotidiano, como também na maneira 

como o homem percebe o mundo e o seu semelhante. (Quaresma, 2005:81)  

 

Lévy (1999) questiona o impacto destas novas tecnologias sobre a sociedade e também 

sobre a cultura. Segundo ele, a tecnologia pode ser comparada a um míssil e a sociedade e a cultura 

os seus alvos. Na verdade, ele entende que as técnicas não são criaturas alienígenas oriundas de 

outro mundo e desprovidas de componentes afetivos e emocionais. Ao contrário, os seres humanos 

criam e recriam as técnicas, bem como seus signos de linguagem e suas instituições sociais, que vão 

se tornando cada vez mais complexas. Logo, o mundo é humano e também técnico.  

A técnica é um ângulo de análise dos sistemas sócio-técnicos globais, um ponto de vista que enfatiza a parte 

material e artificial dos fenômenos humanos, e não uma entidade real, que existiria independentemente do 

resto, que teria efeitos distintos e agiria por vontade própria. (Lévy, 1999: 22)  

  
Segundo Weber (2002), o desenvolvimento das possibilidades técnicas influenciou 

pesadamente o capitalismo ocidental. A racionalidade, base do capitalismo moderno, é altamente 

dependente da capacidade de cálculo dos chamados “fatores técnicos mais importantes”, assim, sem 

a ciência moderna, baseada na matemática e em “experimentações exatas e racionais” seria 

impossível o capitalismo moderno ter desenvolvido seu espírito. De certa forma, Adam Smith já 

antevia a profunda divisão do trabalho que as tecnologias modernas ensejariam. Todavia, o 

marxismo foi a primeira teoria social que buscou discutir o papel e o dilema da técnica nas 

sociedades capitalistas modernas. Ele foi uma espécie de teoria e práxis socialista de sociedades 



construídas sobre bases produtivas fortemente dependentes da tecnologia, considerando que o 

trabalho do homem com fins coletivos modifica a natureza sendo a tecnologia o produto maior 

desse esforço. Segundo Marx, não é a natureza que é fundamental, mas a tecnologia, pois “a 

natureza não fabrica máquinas, locomotivas, ferrovias, telégrafo elétrico, máquina de fiar 

automática, etc. Tais coisas são produtos da indústria humana; material natural transformado em 

órgãos da vontade humana”. (Grundisse apud Bottomore, 1988: 371) Assim, a história da 

tecnologia é entendida como a história das constantes mudanças na correlação de forças entre as 

classes sociais. 

A Revolução capitalista, a transformação da manufatura em produção mecanizada na revolução industrial, e 

posteriormente o taylorismo, o fordismo, a automação e a robótica são considerados como a história da 

tecnologia na esfera produtiva: proporcionam bens de capital cada vez mais complexos e os bens que 

constituem a tecnologia na esfera do consumo. As atividades humanas foram sempre mediadas pelas 

tecnologias, e isso acontece cada vez mais na vida doméstica e na cultura. (Young&Levidow apud idem, 1988: 

371) 

 

São as NTICs que produziram os maiores impactos sobre a sociedade. Elas envolvem todo 

um complexo de atividades humanas produzindo um “devir” sócio-cultural,
4
 principalmente a partir 

de suas expressões materiais, ou seja, suas máquinas, computadores, softwares e uma infinidade de 

outros dispositivos de comunicação digital. Sem as quais, dificilmente teríamos alcançado os atuais 

patamares da indústria de comunicação que para Dantas (2010) “é a mais importante e mais 

dinâmica indústria do capitalismo avançado”. Para ele, ao nos referirmos a esse conjunto de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos devemos voltar aos idos do século XIX quando os meios de 

comunicação ainda estavam inseridos numa lógica liberal, servindo essencialmente para a livre 

expressão de pensamento através de meios de comunicação baratos, como jornais e livros num 

mercado sem barreiras monopolistas e controles governamentais. Fazendo emergir a idéia central de 

um setor de comunicação essencialmente liberal, isto é, a “liberdade de imprensa” conforme 

defendia Stuart Mill deveria permitir o surgimento de uma esfera pública burguesa. 

Segundo Habermas, a esfera pública tem origem no século XVIII, com o surgimento de uma 

imprensa livre e de uma “opinião pública”. Naquela época, desenvolveram-se na Europa inúmeras 

arenas de debate público, como clubes, jornais e revistas. Tratava-se de um momento em que a 

sociedade civil se afastava cada vez mais do controle do Estado, principalmente por conta do 

crescimento de uma economia liberal de mercado. Assim, essa esfera pública passou a se contrapor 

às velhas estruturas de poder feudal, ainda remanescentes. Quando então a base normativa da 

sociedade passou a ser ditada pela racionalidade e não mais pela tradição. Mas, aos poucos, a 
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 Conceito filosófico usado para se referir a processos de mudança ou movimento. 

 



imprensa passou a ser a porta-voz não da opinião pública, mas dos grandes grupos de interesses 

econômicos, alijando a esfera pública deste espaço de difusão de idéias e informações (Held, 1984). 

Para Habermas, a esfera pública deveria ser 

uma esfera da vida social que se aproxima da opinião pública que pode ser formada. Ela é a esfera na qual os 

cidadãos podem „atribuir de uma forma ilimitada – ou seja, com a garantia da liberdade de reunião e de 

associação e a liberdade de exprimir e publicar suas opiniões – sobre assuntos de interesse geral. É um reino no 

qual, em princípio, a vida política pode ser discutida abertamente, o debate continua em conformidade com as 

normas da razão crítica e não pelo simples apelo aos dogmas e autoridades tradicionais. (Habermas apud Held, 

1984: 260) 

 

A classe trabalhadora também aproveitou-se desta liberdade de imprensa para constituir, na 

segunda metade do século XIX, sua própria “esfera pública”, publicando seu material jornalístico e 

de propaganda doutrinária. Um bom exemplo dessa constituição de uma esfera pública proletária 

está em 1848, quando foi publicado o Manifesto do Partido Comunista. E é neste contexto, que 

diferentes grupos sociais, antes presentes na esfera pública, passaram a lutar por um espaço no 

interior do estado e, assim, produziram uma espécie de re-feudalização desta esfera pública que se 

fragilizou. Para Habermas, a racionalidade do poder político e a tecnocracia foram os grandes 

obstáculos para um estado baseado numa esfera pública. Neste instante, a intervenção estatal e a 

dependência da pesquisa e do desenvolvimento científico tornaram-se a base para as forças-de-

produção, colocando em xeque não só a teoria marxista da mais-valia absoluta, mas a própria idéia 

de uma esfera pública liberal. 

As crises sistêmicas do capitalismo produziram uma mudança fundamental na relação das 

técnicas e das tecnologias com os processos políticos, fazendo com que a intervenção do estado se 

tornasse a única possibilidade de garantir a lealdade das massas ao sistema de produção. O que fez 

com que o capitalismo conduzisse inexoravelmente a uma tecnocracia plebiscitária capaz de 

garantir um mínimo de bem-estar, êxito e crescimento econômico, legitimando, portanto, o modo-

de-produção dominante e abrindo espaço para a intervenção estatal.  

Habermas afirma que a tecnocracia e a práxis conduziram a diferentes níveis de 

racionalização do controle técnico dos processos de decisão. Para ele, primeiro as técnicas 

científicas foram aplicadas para a solução de problemas sociais, depois disso ocorreu a construção 

de uma teoria da decisão para solucionar disputas entre diferentes técnicas concorrentes. É quando 

então a racionalidade técnica atingiu os próprios valores sujeitando-os a uma validade pragmática e 

tornando os procedimentos inquestionáveis. Por fim, já bem recentemente, fez com que as bases de 

valor fossem formalizadas e definidas as missões dos atores principais, de modo que a tomada de 

decisões seja delegada quase que totalmente aos computadores. Ou seja, a política tecnocrática 



moderna conduz a um ideal de “organização auto-regulada ciberneticamente da sociedade”, o que 

parece ser uma espécie de “utopia negativa de controle técnico sobre a história”, destruindo 

totalmente a idéia de uma esfera pública. (apud Held, 1984: 262-3) 

Diferentemente desta visão crítica de Habermas, outros estudiosos mais otimistas, como 

Martins&Dimantas (2007a), crêem o contrário. Isto é, se ao longo dos séculos XIX e XX a 

sociedade industrial viveu sob o domínio da comunicação de massa que dominou a esfera pública 

eclipsando a lógica das redes impondo uma opinião cada vez mais enviesada. Com o advento da 

Internet, a idéia de redes como parâmetro básico para as interações sociais se tornou algo cada vez 

mais central.
5
 Esta organização cibernética da sociedade permitiu, através da Internet, difundir e 

multiplicar uma infinidade de redes sociais preocupadas em estabelecer um novo paradigma não só 

de produção criativa do conhecimento entendendo-o como um bem coletivo, mas também de uma 

nova esfera pública virtual – cyberesfera – no qual a opinião pública deixou de ser monopólio dos 

meios de comunicação de massa. 

Com isso, a “tirania do conhecimento formal” que se impunha sobre as áreas periféricas da 

sociedade está cada vez mais em xeque, pois a idéia da construção de uma rede de conhecimentos 

vem se fortalecendo principalmente a partir da crescente inclusão digital. Não se trata de produzir 

conhecimento nos moldes do utilitarismo das sociedades modernas, mas um conhecimento 

emancipatório que leve as pessoas a se unirem em torno de redes de interesses comuns constituindo 

assim uma nova esfera pública. Dessa forma, a idéia de redes pode ser um indicador futuro de 

emancipação político-social dos indivíduos, já que o fluxo de informações é, cada vez mais, 

independente das forças do capital. Portanto, o desenvolvimento das NTICs, especialmente a 

Internet, abre uma nova janela para que a sociedade pós-moderna
6
 possa vislumbrar um futuro 

libertador, no qual a preocupação mútua e a circulação irrestrita de informações conduzirão a uma 

lógica altruísta de organização social. 
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 A idéia de redes surgiu ainda no final do século XVIII, quando o matemático suíço Leonhard Euler, em suas análises, 

já falava em nós e links (elos entre os nós aleatoriamente dispersos), por isso, constituindo as redes. Para Euler, como 

não há “nós centrais” e nem tampouco hierarquia, logo, estas redes são marcadas pelo caos. Contudo, o termo “rede” 

tem recebido novas definições, principalmente a partir do surgimento das NTICs que ampliaram exponencialmente as 

formas de diálogo e de fluxos de informação (Martins&Dimantes, 2007c).      
6
 Aqui cabe uma breve definição do que estamos chamando de pós-modernidade. As profundas mudanças culturais, 

artísticas, econômicas e sociais oriundas dos enormes avanços técnico-científicos a partir dos anos 1950 passaram a ser 

usadas como um divisor de águas para marcar o fim dos tempos modernos e o nascimento de uma nova era “pós-

moderna”. A percepção de que a humanidade estava entrando em um tempo novo ficou cada vez mais clara nas décadas 

seguintes quando a pop-arte, a contra-cultura, a filosofia crítica, a tecnociência, a microeletrônica, os computadores e 

depois os micro-computadores pessoais, a mídia de massa, o fim da Guerra Fria e, finalmente a Internet e a constituição 

de uma sociedade em redes levou à constituição do que estamos denominando de „pós-moderno‟. 



(...) o potencial transformador mais profundo de conectar as inclinações humano-sociais à eficiência de 

tecnologias da informação é a possibilidade de fazer coisas novas juntamente, o potencial para cooperar numa 

escala e de maneiras nunca antes possíveis. E mais: multidões inteligentes (smart mobs) emergem quando a 

comunicação e as tecnologias da computação amplificam o talento humano para cooperação. (Rheingold, 

1993) 

 

Enfim, são estas redes, constituídas a partir das NTICs que mobilizarão e englobarão a 

maior parte do conhecimento e das informações. Elas são um fenômeno real e cada vez mais 

presente no nosso cotidiano. Através delas, a sociedade civil se reencontrará numa nova esfera 

pública, de modo que possam ser mobilizadas as bases dos interesses coletivos e operacionalizadas 

as grandes mudanças político-sociais necessárias. 

Segundo Ribeiro (2005), este novo tipo de agrupamento social que está se constituindo tem, 

desde o início, como elementos fundantes as “trocas de informações e de comunicações entre 

usuários de redes eletrônicas” virtuais. Os indivíduos que participam destas redes se aglutinam e se 

vinculam em torno de interesses e afinidades criando elos identitários e compartilhamento de 

perspectivas. As primeiras redes virtuais, constituídas ainda no final dos anos 1960 por estudantes 

universitários norte-americanos, nasceram de uma perspectiva quase que visionária de democracia e 

comunitarismo de um lado, e de busca por novos saberes técnicos por outro. De qualquer forma, 

está claro que foram os desenvolvimentos técnicos que permitiram que se realizassem estas 

“possibilidades interacionais”, o que demonstra o quanto a variável técnica-tecnologia foi vital para 

estas novas experiências de associativismo virtual, principalmente a partir do uso do computador 

pessoal como ferramenta. Assim estamos falando de duas variáveis para a constituição de uma nova 

esfera pública, quais sejam: a social e a tecnológica. 

Recentemente passamos a chamar de NTICs todas as tecnologias que dão suporte às new 

medias, digital world, mídias emergentes ou apenas mídias digitais. Hoje, todo esse complexo de 

comunicação calcado nas NTICs representa cerca de 7,5% de toda a riqueza global, apesar de ainda 

estar muito concentrada nos países ricos e desenvolvidos, produzindo fortíssimos reflexos sobre a 

economia e a cultura mundial reforçando as relações de dominação típicas do imperialismo. Trata-

se de um setor que se expande anualmente bem acima do ritmo de crescimento da economia 

mundial e tem se mostrado quase que imune às crises cíclicas do capitalismo (Dantas, 2010: 55). 

Essas NTICs tornarão obsoletas as velhas tecnologias de comunicação de massa baseadas em meios 

analógicos, como o rádio, TV e telefone (old media), substituindo-as por uma tecnologia digital que 

trará em seu bojo novas mídias. É a realização schumpeteriana da “autodestruição inovadora”.  

Desde 1995, a Internet e a telefonia móvel (primeiramente analógica e agora digital) vêm 

ocupando, de forma quase que avassaladora, um espaço cada vez maior no cotidiano das pessoas, 



não só nos países desenvolvidos, mas também nos chamados “emergentes”, dentre eles o Brasil. Em 

2004 havia cerca de 155 milhões de usuários de Internet banda larga no mundo, hoje são mais de 

meio bilhão de usuários. Somente no Brasil já são 81 milhões de internautas. O mesmo acontece 

com a telefonia celular,
7
 e isso tudo graças às NTICs, dentre elas o IP

8
 e a fibra ótica. (Idate apud 

Dantas, 2010) Toda essa transformação tem produzido enormes impactos na economia global 

permitindo a aceleração dos processos de reprodução e acumulação de capital, algo experimentado 

no início do século XIX com a expansão da indústria têxtil graças à tecnologia dos motores à 

combustão e também a partir do século XX, com a indústria automobilística e a introdução do 

fordismo e, posteriormente, do toyotismo. 

Mas mesmo que o capitalismo ainda seja o sistema dominante de produção da riqueza, ele 

não dará mais conta de manter a velha lógica de acumulação e de exploração do trabalho. As bases 

do modo-de-produção capitalista – acumulação de riqueza, tecnoburocracia e consumo de massa – 

estão fragilizadas. Marx já antevia esse processo antes mesmo do advento das NTICs. Além disso, 

as estruturas de poder tem se alterado profundamente, principalmente a partir das novíssimas 

tecnologias da informação e do papel cada vez mais protagonista das redes sociais que constituem 

uma cyberesfera pública calcada em fluxos de conversação digital e relacionamentos virtuais.
9
 

(Martins&Dimantas, 2007a) 

São estas redes criadas a partir da Internet que tornam online a comunicação e a convivência 

entre diferentes indivíduos, instituições, governos etc. Assim, as interações se potencializam e 

indivíduos e instituições se reúnem em diferentes fóruns deliberativos de forma descentralizada e 

participativa. O que, em última instância, acaba por quebrar a lógica capitalista de circulação e 

acumulação da riqueza, bem como o poder político baseado num modelo de democracia 

representativa e, por fim, o monopólio da opinião pública pelos meios de comunicação de massa, 

constituindo-se uma cyberesfera pública. A Internet fez surgir, através das suas redes, formas novas 

de produção da riqueza, de interação social e de relações de poder político. 

                                                 
7
 O Brasil possui 194 milhões de aparelhos celulares ativos, o que representa mais do que toda a população absoluta. 

8
 Internet Protocol ou simplesmente trata-se de um endereço de um computador dentre de uma rede. Este protocolo 

intra-rede levou à constituição do TCP-IP, base de funcionamento da Internet nos dias de hoje.  
9
 A primeira vez que uma rede social virtual colocou a estrutura de poder estatal em xeque foi em meados de 1990 no 

México, quanto o Movimento Zapatista arrebanhou o apoio de milhões de internautas em favor de sua luta através de 

redes que passaram a se constituir nos EUA (La Neta, rede de solidariedade virtual de mulheres mexicanas a partir de 

San Francisco). Depois vários episódios como este foram significativos, como o Falun Gong, movimento espiritualista 

chinês que desafiou o poderoso PC Chinês, a partir de Nova York. A mobilização política contra os fóruns econômicos 

da OMC em Seattle e Gênova e em outras oportunidades, como em Bangkok, Melbourne, Praga, Haia, Nice e Quebec. 

Recentemente uma extensa rede virtual colocou o governo iraniano contra a parede questionando a lisura e o resultado 

das eleições presidenciais, bem como a repressão política contra as manifestações populares em Teerã.      



Entra a Internet. E por incrível que possa parecer, essa ferramenta fez um estrago nas idiossincrasias dos 

poderosos. A Internet é a maquínica. Pois recria um poder nômade no âmago. Um poder que se cria a cada 

instante. Catalisados pelos nós das redes. Uma reviravolta acontece nos dogmas ocidentais. Onde se lia 

transcendência, agora se enxerga e vive a imanência. (Martins&Dimantas, 2007a) 

  
Logo, a Internet traz na sua essência a idéia de revolução, pois se trata de uma ferramenta 

digital que produz permanente metamorfose e transformação. Trata-se de um fenômeno incapaz de 

ser apreendido pela sociedade moderna, baseada nas inovações tecnológicas da primeira e segunda 

Revolução Industrial. Pode ser vista como um mecanismo de interação digital que levará a 

destruição dos velhos paradigmas de organização e interação social. De maneira lenta e 

imperceptível a sociedade se reestruturá seguindo uma inexorável tendência de aglutinar e processar 

a inteligência humana, o que acabará por revolucionar as bases materiais da sociedade, fazendo 

emergir novos arranjos colaborativos e abertos baseados em movimentos sociais e culturais em 

rede.  

A sociedade civil tem agora a chance de desenvolver novos formatos de gestão participativa 

digital que nascem de baixo para cima, quebrando o longo período de hegemonia de um formato 

tecno-burocrático, centralizador e representativo no qual as decisões vinham de cima para baixo. E 

isso ocorre porque os indivíduos não estão mais dispostos a serem apenas governados, assistindo 

passivamente aos processos deliberativos. Eles querem se tornar atores com poder de interlocução, 

ainda que isso se dê no âmbito da Internet, através das inúmeras possibilidades interativas, como 

mails, blogs, chats, posts, twitters ou redes sociais como o facebook, por exemplo.  

Podemos concluir que as tecnologias conduziram à profundas transformações sociais, 

econômicas e políticas. Dentre estas tecnologias estão aquelas relativas à informação e à 

comunicação. Elas potencializaram a constituição de uma nova esfera pública. Contudo, são as 

NTICs que têm revolucionado as possibilidades de participação, mobilização, interação, 

associativismo e controle social no âmbito da deliberação pública. A Internet, especialmente, foi 

capaz de permitir a constituição de uma nova cyberesfera pública, no qual a participação e a 

interação virtual entre os indivíduos ou entre estes e o poder público se potencializasse de tal forma 

que é quase inimaginável a democracia não lançar mão destas NTICs.      

 

AS NTICs E O OP DIGITAL 

Os avanços das NTICs levaram à constituição de um cyberespaço público, no qual os 

indivíduos interagem, estabelecendo múltiplas formas de relacionamento através de comunidades 

virtuais e ferramentas e suportes interativos. (Da Silva, 2009) É nesse ambiente de grande 



dependência tecnológica que novas arenas de deliberação pública virtual foram criadas, como o 

OPD. Instituindo-se formas de e-participation e de e-Gov, resultando numa e-democracy. 

O OPD pode ser definido como um mecanismo deliberativo baseado no uso de TICs de 

modo que todo e qualquer cidadão possa decidir sobre obras estruturantes para a cidade, seja usando 

Internet, telefone ou urnas eletrônicas. Trata-se de uma experiência inédita no mundo, na qual a 

Internet é usada como ferramenta deliberativa em torno de uma fração do orçamento público. O uso 

das NTICs busca incluir segmentos poucos participativos, garantir a simplicidade para votação e 

registro dos votos, reduzir os custos da participação política e ampliar o acesso das pessoas às 

informações relativas ao processo deliberativo, fazendo com que se amplie a esfera pública. 

(Nabuco, 2009) Contudo, ainda que as NTICs já tenham se mostrado serem capazes de alterar as 

condições de interação e comunicação entre indivíduos e instituições, não é possível afirmar 

categoricamente que há uma relação direta entre elas e o “progresso democrático”. Isto é, ainda não 

temos certeza se o crescente acesso a estas ferramentas tecnológicas geram impactos apenas sobre a 

configuração das interações sociais ou se impactam também os processos de inclusão, mobilização, 

associativismo e participação política. Nossa hipótese inicial é que sim. Mas, para que haja uma 

efetiva participação política popular será preciso não apenas isso, mas todo um conjunto de 

informações normativas e institucionais, com um mínimo de veracidade política, que permita aos 

cidadãos compreenderem o processo político, libertando-os do monopólio da grande mídia. Além 

disso, deve haver liberdade irrestrita para as pessoas participarem dos processos deliberativos. Para 

tanto, o poder público deve disponibilizar meios de participação política, não só através do voto, 

mas também por meio de arenas deliberativas virtuais, como o OPD, criando-se um canal de livre 

acesso entre cidadãos e representantes, fortalecendo o controle social e a accountability.  

(...) a idéia de que o acesso a uma informação em “estado bruto” conduz, necessariamente, à emancipação é tão 

ingênua quanto aquela que atribui à tecnologia um poder de deliberação intrínseco. A informação e a 

tecnologia são tão úteis graças aos conhecimentos e às competências que permitem dar a elas um uso 

pertinente. (Christensen, 2010: 37) 

 

Se até o final da década de 1990, a Internet era vista como uma panacéia para a solução do 

déficit democrático do modelo representativo, com o novo milênio, passou-se a ter mais cautela 

quanto a isso. De qualquer modo, a constituição de um cyberespaço via Internet permitiu que se 

pensasse em formatos participativos digitais capazes de renovar a esfera pública e oxigenar a 

democracia com maiores possibilidades não só de participação, mas de mobilização, associativismo 

e inclusão política, qualificando a deliberação e libertando a informação do monopólio das velhas 

mídias. Buchstein (2008) afirma que alguns chegaram a acreditar que a Internet poderia resolver os 

problemas de escala impeditivos do ideal rousseauniano de democracia direta em sociedades de 



massa, a ponto de vermos a substituição da democracia representativa por um modelo de e-

democracy. (apud Gomes&Maia) 

Apesar de não chegar-se a tanto, a Internet como cyberesfera pública permite a superação de 

obstáculos que eram quase intransponíveis numa democracia representativa baseada em interações 

face a face, quais sejam: a conexão de indivíduos separados por enormes distâncias físicas em redes 

de discussão e debate online; o impedimento de se estabelecerem mecanismos restritivos à 

participação, dado o anonimato dos participantes; e a não obrigatoriedade de adjacência espacial e 

de tempo. Nesse sentido, a Internet apresenta vantagens como ferramenta de democratização, pois 

além de permitir a superação de tempo e espaço para a participação política, também amplia e 

qualifica o estoque de informações online, além de gerar comodidade, conforto, conveniência 

reduzindo drasticamente o custo da participação nos processos deliberativos. Isso sem falar que a 

Internet facilita e amplia permanentemente o acesso dos indivíduos, não impondo filtros e controles. 

Ela induz a interatividade e cria novas oportunidades para que minorias excluídas se expressem. 

(idem, 2008) 

Tudo isso num contexto de crise da democracia representativa que sofre de um mal 

substantivo, qual seja, a apatia dos cidadãos que não vêem nos representantes eleitos a garantia de 

que seus interesses sejam colocados em primeiro lugar. Além do que, numa sociedade de massas 

como a que vivemos hoje, a participação se torna quase impossível se pensada somente na forma 

presencial principalmente devido ao seu alto custo. Esses obstáculos da apatia da esfera civil e da 

escala da participação política popular abrem espaço para que mecanismos de e-participation 

venham trazer soluções para estes problemas. 

Como se pode ver, a Internet abre um leque de possibilidades de se fazer avançar a 

democracia, não sendo só uma promessa, mas uma realidade nos processos de deliberação. Os 

otimistas chegam a ver a Internet como uma solução para a crise da democracia representativa. Isso, 

porque entendem que ela permite o acesso equânime às informações públicas e multiplica os 

centros produtores e transmissores de informação, excluindo intermediários e filtros. (Gomes, 

2005a) E ainda mais, ela pode vir resolver os problemas da apatia política e da escala que impede a 

participação política de amplas massas, mantendo-se o formato de uma democracia representativa, 

abrindo a possibilidade de que indivíduos antes excluídos do processo político por falta de tempo, 

informações e recursos, participem dos debates e das decisões, estabelecendo um novo meio de 

interação virtual de fácil acesso e baixo custo. Permitindo, portanto, que os cidadãos instituam 



novas formas de se chegar ao consenso, facilitando os processos decisórios por meio de votações 

eletrônicas e abrindo espaço para uma participação mais direta. (Kakabadse et all, 2003) 

De qualquer modo, a conjugação dos avanços das NTICs com a globalização e uma 

sociedade em redes tem provocado transformações nos paradigmas democráticos atuais. 

Transformações que não ficarão restritas à simples massificação do uso de computadores e Internet 

como ferramentas de interação, mas atingirão os próprios paradigmas democráticos. Nesse sentido, 

o OPD deve ser entendido como resultado de processos de participação político-popular articulado 

com as NTICs e não como um mero subproduto das mesmas. (Azevedo Alves&Moreira, 2004: 36) 

O OPD também não pode ser visto apenas como um mecanismo para agregar mais 

participantes. Ele deve, sobretudo, ser entendido como um mecanismo de deliberação pública que 

busca qualificar as interações e decisões abrindo novas possibilidades de inclusão, mobilização e 

associativismo. E isso se dá na medida em que as três dimensões da e-participation (e-information, 

e-consultation e e-decision-making),
10

 permitam o aprofundamento das experiências de democracia 

participativa, estabelecendo novas arenas de consulta, debate e decisão, incluindo numericamente 

mais pessoas, qualificando o debate e possibilitando maior controle social no âmbito de uma forma 

de gestão pública que até bem pouco tempo baseava-se em processos discursivos e decisórios 

essencialmente presenciais e de interação face a face, ou seja, o OP. 

 

O OP DIGITAL DE BH 

As primeiras experiências participativas de Belo Horizonte remontam à década de 1980, 

quando começaram a se multiplicar os movimentos sociais pela cidade. Mas, foi em 1993, no 

governo de Patrus Ananias (PT), que a participação política popular tornou-se o eixo central de um 

governo que propunha ser democrático, participativo e popular. Seguindo o modelo do OP de Porto 

Alegre, a Prefeitura de BH adotou, em 1993, o OP Regional. Inicialmente, a participação popular 

foi relativamente pequena, mas o processo participativo foi se ampliando, principalmente na medida 

em que os cidadãos perceberam a efetividade de suas decisões. (Azevedo&Guia, 2005)  
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 (i) e-information – envolve mecanismos que disponibilizem informações de interesse público, como estruturas de 

governo, orçamentos, legislação, políticas públicas e programas governamentais, além de sistemas que garantam aos 

indivíduos o acesso e o uso público destas informações; (ii) e-consultation – é vital para a accountability e permite aos 

cidadãos opinarem sobre políticas, leis e atos dos agentes públicos via fóruns online, como chats e blogs, além do envio 

de mensagens eletrônicas (e-mails) e consultas pura e simples; (iii) e-decision-making – permite medir o grau de 

comprometimento do governo com tudo aquilo que os cidadãos expressam por meio das NTICs (Pereira, 2008). 
11

 Projeção feita com base nos dados já disponíveis de participação na Plenária de Abertura Municipal, Plenárias de 

Abertura Regional e 2
a
 Rodada que somaram 35.386 participantes (PBH, 2009). 



                                                           Participação popular no OP (1994-2010) 

OP NO DE PARTICIPANTES 

1994 15.216 

1995 26.823 

1996 38.508 

1997 33.695 

1998 20.678 

1999/2000 22.238 

2001/2002 43.350 

2003/2004 30.479 

2005/2006 38.302 

2007/2008 34.643 

2009/2010 44.000
11

 
                                                                         Fonte: SMAP/GEOP (apud PBH, 2009) 

Com grande acúmulo histórico de experimentações deliberativas democrático-popular,
12

 

Belo Horizonte foi o primeiro município no mundo a adotar o OPD em 2006, sendo reconhecida 

como uma experiência pioneira de e-participation. Sua implementação só foi possível graças aos 

processos participativos proporcionados pelo OP, ou seja, há um path-dependency que explica o 

porquê de BH ter sido a primeira cidade a adotar esse mecanismo de deliberação pública virtual.  

É um mecanismo de deliberação totalmente separado do OP Regional,
13

 e um dos aspectos 

mais marcantes de seu desenho institucional é o fato de que não há participação presencial no 

processo deliberativo, distinguindo-se de outra experiência de orçamentação participativa digital, 

qual seja: o OP Recife, que mescla possibilidades deliberativas presenciais e virtuais (ou digitais). 

De qualquer modo, desde sua implantação houve um incremento substancial da participação nos 

processos de deliberação pública em BH, conforme mostrado no quadro a seguir. 

            Participação nos OPs de BH entre 1993/2008 

Modalidade de OP 
Participação Política 

(n
o
 votantes) 

OP Regional 347.932 

OP Habitação  36.000 

OP Digital
14

  316.869 
              Fonte: Revista Informática Pública (2009: 141-2) 

  O site oficial do OPD permite ao cidadão obter informações sobre obras e/ou serviços em 

disputa, custo orçamentário, localização, imagens e croquis dos locais e das intervenções. Ali 

também estão disponíveis ferramentas de interação virtual, como mails, blogs, posts e chats, que 

permite ao cidadão discutir e manifestar suas opiniões a respeito do que está em disputa, apesar de 

não ser possível apresentar propostas, pois estas são definidas pelo poder público. Além disso, após 

votar pode-se acompanhar os resultados, bem como a implementação das obras vencedoras. 

                                                 
 
12

 Concomitante aos mecanismos de democracia representativa, BH adotou outros fóruns de deliberação pública 

participativos, dentre eles estão mais de 80 Conselhos de políticas públicas e Comissões temáticas ou setoriais, além dos 

diferentes OPs (Regional, Habitação e Digital) entre outros (Nabuco et all, 2009). 
13

 Inclusive, definiu-se pela realização do OPD em anos não coincidentes com a realização do OP regional. 
14

 No caso do OP Digital, foram contabilizadas suas duas edições, 2006 e 2008. 



Portanto, trata-se de um desenho institucional que indica a constituição de uma cyberesfera pública, 

ainda que sem mecanismos de propositura de demandas por parte da sociedade civil. 

No primeiro ano do OPD (2006), o poder público municipal apresentou 36 projetos para 

serem votados, sendo quatro para cada uma das nove Regionais Administrativas no qual a cidade 

está dividida. Nesta primeira edição, as obras do OPD obtiveram 503.266 votos, sendo que seu site 

recebeu 192.229 acessos a partir de 23 países.
15

 Naquele momento, o primeiro desafio do OPD era 

incluir a parcela da população que não tinha acesso à Internet. Para isso, a Prefeitura de Belo 

Horizonte (PBH) precisou disponibilizar 152 Centros de Inclusão Digital (Telecentros Públicos e 

Comunitários, Postos de Internet Municipal e Escolas Municipais). Conforme Veloso,
16

 a inclusão 

digital tornou-se um pressuposto de inclusão social e política. (PBH, 2009, 33) Já na segunda edição 

do OPD (2008) ampliaram-se as possibilidades de votação para os cidadãos através de ligações 

telefônicas sem custo. Foram então registrados 124.320 votos, sendo 112.837 via Internet (90,76%) 

e 11.483 votos por telefone (9,24%).
17

 

Desde a primeira edição do OPD houve a preocupação de construir um website que fosse 

dinâmico e permitisse aos cidadãos se sentirem atraídos perdendo muito pouco tempo no processo 

de deliberação a respeito das obras em questão e, com isso, reduzindo drasticamente o custo da 

participação no processo de deliberação pública. Assim, ao entrar no site do OPD, os cidadãos 

podiam rapidamente acessar as informações a respeito das obras, manifestar suas opiniões a respeito 

através de posts ou simplesmente ler as opiniões ali postadas e, finalmente votar. Esta interatividade 

virtual se dava entre cidadãos e poder público e entre cidadão-cidadão. Para isso foram 

disponibilizadas diferentes ferramentas, como um mail (ou „fale conosco‟), chats e posts. Além de 

um Quiz (espécie de jogo on-line) no qual o cidadão mostrava seus conhecimentos a respeito da 

cidade. (Nabuco et all, 2009) 

Uma das ferramentas mais interessantes utilizadas para dar aos cidadãos um volume de 

informações suficientes para que pudessem decidir racionalmente a respeito das obras em questão, 

foram os vídeos explicativos disponibilizados no site do OPD/2008. Foram quatro vídeos: no 

primeiro deles o Prefeito apresentava o OPD, o segundo trazia um pouco da história do OP em BH, 

do OP Regional até o OPD. Já o terceiro vídeo era mais explicativo e buscava orientar os cidadãos 
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 Este número de votos é bem maior do que o número de votantes, pois era possível votar em uma obra para cada 

Regional 
16

 Diretora de Inclusão Digital da PRODABEL – Empresa de Informática e Informação do Município de Belo 
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sobre o processo de votação na Internet. Por fim, o último apresentava as cinco obras sob o ponto de 

vista dos objetivos de cada uma. (Idem, 2009) 

O OPD permitiu que houvesse uma mobilização política de diversos setores e grupos da 

sociedade civil, muitos deles antes alheios à participação nos processos de deliberação pública, que 

passaram a debater e discutir, pessoalmente e informalmente ou através de mails, chats e blogs, 

sobre as obras disponíveis para votação, principalmente aquelas voltadas para suas regionais. Ao 

disponibilizar informações a respeito das obras no site, o OPD permitiu também a articulação entre 

lideranças comunitárias e cidadãos comuns, levando mais pessoas a participarem do processo 

político. (PBH, 2008: 34) 

Após perceber que muitas pessoas do meu bairro acompanhavam as notícias através do blog do parque, tive a 

idéia de criar um outro blog para a Comforça e, assim, disponibilizar informações a um número maior de 

moradores, articular mais as lideranças dos diferentes bairros da Pampulha e envolver as pessoas que não 

participam pessoalmente das reuniões (Caroline Craveiro in PBH, 2008: 34).
18

 

 

Em 2008, o OPD modificou parte de seu formato, primeiramente porque aumentou o 

volume de recursos disponíveis e reduziu o número de propostas para a deliberação virtual.
19

 Foram 

destinados cerca de R$ 50 milhões para a realização de uma grande obra viária que foi escolhida 

pela população entre cinco opções, votando-se exclusivamente pela Internet ou telefone. Além 

disso, diante da crescente demanda por participação no processo de deliberação pública, o 

OPD/2008 ampliou os locais de votação para 271 pontos espalhados por toda a cidade. Para Letícia 

Caetano, moradora do bairro Sion, “o processo de escolha é interessante, pois faz uma integração da 

sociedade com os projetos da Prefeitura, concretizando assim a participação ativa e direta da 

sociedade”.
20

 A votação pela Internet durou 27 dias. Ao longo desse período ocorreram 217.651 

acessos ao site do OPD/2008. Destes, 191.008 foram acessos a partir de BH. O que deu uma média 

diária superior a 7.770 acessos. Este número comprova que o site foi uma ferramenta interessante 

de interatividade. Primeiro porque o tempo médio de acesso ao site foi de mais de cinco minutos, 

portanto, de forma geral, os acessos não eram com o intuito só de votar, mas as pessoas se 

conectaram ao site para se informar do processo, das obras e também interagir com outras pessoas e 

com o poder público. Além disso, cerca de 30 mil cidadãos que acessaram o site o sugeriu para 

outros cidadãos. 

Quanto ao processo de votação através de telefone, a PBH implantou um sistema de 

Discagem Direta Gratuita ou 0800. O cidadão, então, ao ligar para o número 0800 723 2201 ouvia 
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uma mensagem rápida e clara que lhe orientava sobre os procedimentos que deveria seguir para 

computar seu voto. O serviço 0800 ficou disponível durante 24 horas ao longo do período em que a 

votação esteve aberta. Para garantir a segurança do processo o cidadão era obrigado a digitar após 

registrar seu voto, além do seu número de inscrição e da sua zona eleitoral, um número 

aleatoriamente gerado pelo sistema garantindo a validação de seu voto. 

Foram 38.055 ligações feitas para o OPD. Destas, mais de 59% foram a partir de telefones 

fixos e pouco mais de 40% de celulares. O mais importante é que deste total de ligações, 11.483 

foram transformadas em votos. Portanto, dos 113.383 votos totais computados no OPD/2008, cerca 

de 10% vieram de ligações telefônicas. O que significa que os votos dados através do serviço 0800 

foram decisivos principalmente para a vitória da Obra 5 (Praça São Vicente com Anel Rodoviário) 

que se localizava numa região de classe social e renda mais baixas.
21

 Do total de votos dados a Obra 

5, 13,2% vieram de ligações telefônicas, sendo que, dos votos via telefone computados no OPD, 

40,6% deles foi para a Obra 5. Já a Obra 4 (Portal Sul/Belvedere), considerada uma obra que se 

localizava na Região Centro-Sul, predominantemente de classe média alta, recebeu somente 3,5% 

dos votos totais dados por telefone no OPD. Ou seja, a opção oferecida pelo OPD de se votar 

através de ligações telefônicas foi decisiva para o processo, ampliando a possibilidade de 

participação política popular de cidadãos mais pobres e digitalmente excluídos contribuindo, 

sobretudo, para decidir favoravelmente a uma obra localizada numa das regiões mais pobres e 

carentes da cidade.   

Um dos aspectos mais interessantes do OPD é que ele induziu a própria sociedade civil a se 

mobilizar, fazendo com que isso se transformasse em mais uma possibilidade de participação dos 

cidadãos elevando assim a qualidade da deliberação pública. Associações de moradores e diferentes 

organizações sociais, através de suas lideranças, passaram a realizar um trabalho voluntário de 

divulgação do OPD e de campanha em favor das obras que mais lhes interessava. Para tanto, 

construíram-se blogs e distribuíram-se panfletos nos quais se mostrava de forma descritiva a obra, 

seus impactos para a comunidade ou região, os apoiadores da mesma e onde votar. A vitória da 

Obra 5 só veio reforçar essa tese da mobilização social voluntária em torno do OPD. Pois, como 

uma região carente de recursos tecnológicos e sem acesso fácil à Internet, conseguiu obter mais 

votos que uma região relativamente mais rica e com muito mais facilidade de acesso a Web? Tudo 

indica que o que garantiu a vitória da Obra 5 foi mesmo a mobilização levada a cabo pelas 

lideranças comunitárias daquela Regional. Suas lideranças sabiam que somente convocando as 
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pessoas a votarem e também esclarecendo os cidadãos a respeito da importância da obra para a 

melhoria da qualidade de vida daquela região poderiam obter os votos suficientes para fazer valer a 

vontade coletiva.  

Resultado da votação do OPD/2008 

Obra 
Votação p/ 

Internet 

Votação p/ 

telefone 
Total 

1 Av. José Cândido da Silveira/Av. dos Andradas 9,96% 11,30% 10,09% 

2 Av. D. Pedro I com Av. Portugal 16,83% 17,41% 16,89% 

3 Av. Tereza Cristina com Anel Rodoviário 7,47% 8,31% 7,55% 

4 Portal Sul/Belvedere 25,20% 8,07% 23,46% 

5 Praça São Vicente com Anel Rodoviário 40,55% 54,91% 42,01% 

TOTAL 100% 100% 100% 
                    Fonte: Revista Informática Pública (2009: 151) 

O poder público também fomentou a mobilização social em torno do OPD, utilizando 

diferentes órgãos e secretarias municipais (abastecimento, esportes, assistência social, direito e 

cidadania, zôo-botânica, planejamento etc). Para isso, foram disponibilizados telefones e 

computadores para que pessoas das comunidades próximas das obras tocadas pela PBH 

participassem, além de vasto material de divulgação que foi distribuído aos alunos de escolas 

municipais e por agentes comunitários de saúde e funcionários da Coordenadoria da Juventude, 

entre outros. Ações promovidas pelo poder público que visavam mobilizar a população a participar 

do OPD, fator de qualificação da deliberação pública, sem o qual dificilmente se alcançaria um 

elevado nível de participação política através de uma cyberesfera (Nabuco et all, 2009). 

O OPD foi além da mobilização simplesmente, ele criou arenas de interação virtual como os 

chats, por exemplo. Dessa forma, estabeleceram-se “salas de bate-papo” virtuais no qual os 

indivíduos puderam discutir diretamente com agentes públicos não só questões ligadas às obras em 

disputa, mas também temas específicos, como mobilidade urbana, participação política popular, 

orçamentação participativa digital e, o alcance obras do OP-BH nos seus 15 anos de existência. O 

que demonstra ter-se constituído uma cyberesfera pública, no qual os cidadãos tiveram a 

oportunidade não só de se informar, mas também debater, criticar, argumentar, contra-argumentar e 

sugerir soluções para os problemas de interesse coletivo. Ainda que de forma preliminar, há fortes 

indicadores de que, ao aliar participação política com as NTICs, especialmente a Internet, o OPD-

BH garantiu a ampliação dos espaços participativos da sociedade civil atraindo novos atores, como 

classe média e juventude. Portanto, é mais um recurso para o exercício da cidadania, fortalecendo a 

participação numa esfera tradicionalmente representativa. 

 

 

 



QUALIDADE DELIBERATIVA NO OPD-BH E NA ETAPA DIGITAL DO OP RECIFE 

A análise dos desenhos institucionais do OPD-BH e da etapa digital do OP Recife nos 

permite inferir a respeito da inclusão promovida pelos dois processos de deliberação digital em 

análise, levando-se em conta os pressupostos definidores da qualidade da deliberação virtual: (i) 

interação e debate; (ii) efetividade da participação e inclusão; (iii) mobilização e associativismo e; 

(iv) controle social e accountability. Para que tivéssemos um parâmetro de comparação do desenho 

institucional e dos mecanismos participativos utilizamos dois experimentos de e-democracy, quais 

sejam: o OPD-BH e a etapa digital do OP Recife.  

Desenho Institucional do OP Digital de BH 2006 e 2008 
 2006 2008 

Objetivo oficial 
Ampliar a participação e os 

investimentos no OP Regional 

Ampliar a participação e os 

investimentos no OP Regional 

Votação Exclusivamente via Internet Via Internet e telefone (0800) 

Número de participantes 172.938 eleitores. 124.320 eleitores. 

Quem pode participar? 
Qualquer cidadão c/ domicílio eleitoral 

em BH. 

Qualquer cidadão c/ domicílio eleitoral 

em BH e apto nas eleições de 2008. 

Quem apresenta as propostas? O poder público O poder público 

Etapas 

1a Etapa: apresentação e informações 

correlatas. 

2a etapa: votação das propostas. 

1a Etapa: apresentação e informações 

correlatas. Debate e discussão online 

2a Etapa: votação das propostas. 

Investimentos (R$ milhões) 20,25 ou até 2,25 p/ obra de 32,4 a 46,03.  

Número de Propostas p/ votar 36 obras – 9 p/ Regional 5 grandes obras viárias 

Possibilidades de voto 1 obra/Regional 1 das 5 obras 

Período de votação 01/11 a 12/12 12/11 a 08/12 

Locais para votação 

Computadores pessoais conectados à 

Internet, escolas municipais e 

Telecentros espalhados pela cidade 

Computadores pessoais conectados à 

Internet, escolas municipais e 

Telecentros espalhados pela cidade 

Há acompanhamento da votação? 
Sim, após votar é possível verificar 

online como está o resultado. 

Sim, após votar é possível verificar 

online como está o resultado. 

Informações disponíveis no site 
Previsão orçamentária, descrição das 

obras, vídeos sobre OP Digital. 

Previsão orçamentária, descrição e 

croqui das obras, imagens de antes e 

depois, vídeos sobre OP Digital. 

Ferramentas interativas do site 
Fóruns e seções de bate-papo online 

(chats) 

Fóruns e seções de bate-papo online 

(inclusive c/ participação de 

representantes do poder público) via 

blogs, chats, mails,quiz e posts ou quick 

reply 

Há mobilização institucional em 

torno do OPD? 

Sim, há um Plano de Mobilização 

envolvendo órgãos públicos municipais 

e diferentes secretarias que 

disponibilizou equipamentos para 

votação, distribuição de material de 

divulgação convocando os cidadãos, 

estabelecimento de novos pontos de 

inclusão digital e mobilização social, 

divulgação através de Call Center.  

Desenvolvimento de Plano de 

Mobilização envolvendo órgãos 

públicos municipais e diferentes 

secretarias que disponibilizou 

equipamentos para votação, distribuição 

de material de divulgação convocando 

os cidadãos, estabelecimento de novos 

pontos de inclusão digital e mobilização 

social, divulgação através de Call 

Center. 

Há outras formas não institucionais 

de mobilização em torno do OPD? 

Sim, as associações de moradores, 

religiosas e de negócios locais se 

mobilizam, na defesa das obras de seu 

interesse. Sendo que muitas delas 

desenvolvem seus próprios sites e/ou 

blogs e distribuem material com 

informações sobre o processo e sobre as 

obras de seu interesse. 

Sim, as associações de moradores, 

religiosas e de negócios locais se 

mobilizam na defesa das obras de seu 

interesse. Sendo que muitas delas 

desenvolvem seus próprios sites e/ou 

blogs e distribuem material com 

informações sobre o processo e sobre as 

obras de seu interesse. 
Fonte: www.opdigital.pbh.gov.br. 



O site do OP Recife não possui ferramentas de interação digital, como blogs, chats e posts. 

Isso pode reduzir a qualidade do processo deliberativo, pois restringe a participação digital ao 

simples ato de votar, não possibilitando o debate e a discussão. Sem ferramentas interativas virtuais, 

o processo deliberativo fica amputado. Os cidadãos que participam da etapa digital não podem 

participar das Plenárias e vice-versa. Logo, não há, como nas plenárias, espaço para a vocalização 

virtual de demandas, nem tampouco arenas para que se realize o debate, a discussão e a negociação 

entre os que participaram das plenárias e os que somente participam da etapa digital.  

 

Desenho Institucional do OP Digital de Recife 2007 e 2008 
 2007 2008 

Objetivo Oficial 
Ampliar a participação, 

principalmente da classe média. 

Ampliar a participação, 

principalmente da classe média. 

Votação 
25.980 via urnas eletrônicas 

6.987 via Internet 

25.284 via urnas eletrônicas 

23.251 via Internet 

Número de participantes 32.967 48.535 

Quem pode participar 

Qualquer cidadão com domicílio 

eleitoral no município e que não 

tenha participado das Plenárias 

Regionais. 

Qualquer cidadão com domicílio 

eleitoral no município e que não 

tenha participado das Plenárias 

Regionais e/ou temáticas. 

Quem apresenta as propostas? 
A Sociedade Civil através das 

Plenárias Regionais. 

A Sociedade Civil através das 

Plenárias Regionais e/ou Temáticas. 

Etapas 

Faz parte do Ciclo do OP ocorrendo 

logo após as Plenárias Regionais 

e/ou Temáticas 

Faz parte do Ciclo do OP ocorrendo 

logo após as Plenárias Regionais 

e/ou Temáticas 

Investimento (R$ milhões) 
Não é separado do total de 

investimentos previstos p/ OP. 

Não é separado do total de 

investimentos previstos p/ OP.  

Número de propostas p/ votar 
As 10 ações mais votadas nas 

Plenárias Regionais. 

As 10 ações mais votadas nas 

Plenárias Regionais e/ou Temáticas. 

Possibilidades de voto 
1 ação entre as 10 mais votadas nas 

Plenárias Regionais. 

1 ação Regional e outra Temática 

ente as 10 mais votadas nas 

Plenárias. 

Período de votação Entre junho e julho Entre junho e julho 

Locais p/ votação 

Urnas eletrônicas espalhadas pela 

cidade, telecentros e computadores 

pessoais. 

Urnas eletrônicas espalhadas pela 

cidade, telecentros e computadores 

pessoais. 

Há acompanhamento da votação Não  Não  

Informações disponíveis no site 
Descrição e localização das ações ou 

obras, imagens de antes e depois.  

Descrição e localização das ações ou 

obras, imagens de antes e depois. 

Ferramentas interativas do site Fale conosco Fale conosco 

Há mobilização institucional em 

torno do OPD? 

Sim, a Prefeitura realiza intensa 

campanha de divulgação e 

convocação institucional do OP e da 

etapa de votação digital através de 

diferentes mídias, como jornais de 

grande circulação, banners, folders e 

rádio. 

Sim, a Prefeitura realiza intensa 

campanha de divulgação e 

convocação institucional do OP e da 

etapa de votação digital através de 

diferentes mídias, como jornais de 

grande circulação, banners, folders e 

rádio. 

Há outras formas não 

institucionais de mobilização em 

torno do OPD? 

Sim, as lideranças comunitárias 

realizam intensa campanha de 

mobilização de suas comunidades 

para participarem das etapas digitais, 

inclusive disponibilizando 

equipamentos àqueles que não 

possuem estes recursos tecnológicos 

e também contratando lan houses 

para ficarem à disposição dos 

cidadãos durante um determinado 

período. 

Sim, as lideranças comunitárias 

realizam intensa campanha de 

mobilização de suas comunidades 

para participarem das etapas digitais, 

inclusive disponibilizando 

equipamentos àqueles que não 

possuem estes recursos tecnológicos 

e também contratando lan houses 

para ficarem à disposição dos 

cidadãos durante um determinado 

período. 
Fonte: www.recife.pe.gov.br/op. 



Diferentemente, no OPD-BH os indivíduos possuem arenas virtuais para debate e discussão 

hospedados não só no site oficial da PBH, mas a sociedade civil organizada estabelece suas próprias 

arenas principalmente através de blogs que abrem espaço para o debate público virtual criando-se 

uma blogosfera pública onde os cidadãos podem comentar, opinar e trocar informações a respeito 

das propostas e seus impactos na vida cotidiana da cidade, além de defender, através de argumentos 

minimamente justificáveis, as propostas que lhes interessam. Os sites ligados ao OPD, oficiais ou 

não, também disponibilizam ferramentas digitais que permitem montar grupos, fóruns, movimentos 

de defesa ou qualquer outra forma de discussão, como blogs, chats, posts e mails. O que não ocorre 

no OP de Recife que possui um desenho institucional que pode ser confundido com e-government. 

Todavia, esse mesmo desenho institucional mostra que no OP de Recife a interação é 

essencialmente face a face, quando os cidadãos, nas plenárias regionais e temáticas, após discutirem 

intensamente, definem as prioridades que serão posteriormente submetidas à votação nas próprias 

plenárias, bem como na etapa digital. E é exatamente esta mescla de participação presencial em 

fóruns de debate e decisão com a possibilidade de decisão digital que exclui a possibilidade de 

caracterizarmos a etapa digital do OP Recife como uma experiência de e-government, tratando-se 

mesmo de uma experiência participativa híbrida onde há uma etapa presencial que antecede a e-

participation. 

O detalhe que chama a atenção no OP Recife é o fato de que, ainda que não seja possível 

debater e discutir através de arenas virtuais, nem tampouco acrescentar novas prioridades na lista 

oriunda das plenárias, os recifenses é quem definem as prioridades a serem votadas e, por meio da 

votação digital, podem inverter a ordem destas prioridades. O que implica, primeiramente, num 

processo de empoderamento até então desconhecido de outros formatos de OPD. Seu desenho 

possibilita aos cidadãos de classe média, inverter ou não as prioridades construídas por cidadãos 

majoritariamente de classes mais baixas e populares ao longo das Plenárias que antecedem a etapa 

digital do OP, definindo parte da agenda pública. Claro que isso dependerá do nível e da capacidade 

de mobilização política por parte das lideranças comunitárias para que possam impedir ou não a 

inversão das prioridades durante o processo de votação digital, o que ocorre por demais.  

De qualquer maneira, a análise do desenho institucional destes dois processos de 

orçamentação participativa digital permite identificar em ambos a presença de mecanismos de 

participação/inclusão, interação/debate, mobilização/associativismo e controle social/accountability, 

o que resulta em diferentes graus de qualificação da deliberação pública. Verifica-se, por exemplo, 

a existência de arenas virtuais de deliberação que permitem a realização de debates e discussões no 



OPD-BH. Já no OP de Recife, o debate e a discussão são presenciais e precedem a etapa digital, 

restringindo-se às plenárias, quando os cidadãos têm a opção de vocalizar suas demandas, bem 

como estabelecer estratégias de negociação. Não cabe aos cidadãos que participam da etapa digital 

do OP Recife debater, discutir ou definir as prioridades em disputa, mas apenas votar numa lista de 

prioridades já pré-definida. Eles até têm a possibilidade de inverter as prioridades estabelecidas nas 

arenas participativas presenciais do OP, mas tudo vai depender da capacidade de mobilização e 

associativismo em cada uma destas etapas. O que não parece ser pouca coisa, pois ainda que os 

mecanismos e ferramentas digitais sejam exclusivamente destinados à votação, pode-se inverter a 

ordem das prioridades.
22

 O que, em última instância, acaba por empoderar a sociedade civil, 

incluindo aqueles segmentos até então alheios ao processo, como a classe média e a juventude.  

Com isso, o desenho institucional do OP Recife acaba induzindo a um nível elevado de 

mobilização e de permanente articulação política durante todo o processo de deliberação pública. 

As lideranças comunitárias precisam estar atentas e preparadas para mobilizar suas bases na defesa 

de seus interesses ao longo de todo o OP, desde as plenárias presenciais até as votações digitais. 

Isso indica um grau superior de qualificação da deliberação pública. Segundo o Gerente do Sistema 

de Informação da Secretaria de Planejamento da Prefeitura do Recife, “o „cabra‟ mais experto que 

corre mais atrás, que pede, que liga para os amigos sai vitorioso”, comprovando que há mobilização 

por trás do processo digital.
23

 

Outro aspecto importante do OP Recife é que as prioridades disponibilizadas para a votação 

digital são oriundas das Plenárias, ou seja, são fruto da vontade popular. Neste sentido, os cidadãos 

que participam da etapa digital do OP estarão deliberando sobre demandas vocalizadas pela própria 

sociedade civil. O que não acontece no OPD-BH, onde os cidadãos fazem escolhas entre propostas 

construídas e apresentadas pelo poder público, sem que tenha havido uma arena deliberativa 

anterior no qual a sociedade civil pudesse vocalizar suas demandas estabelecendo uma lista de 

prioridades para serem discutidas e votadas digitalmente. 

O ponto fraco do OP Recife está no fato de que possui poucas ferramentas digitais para 

acompanhamento e fiscalização das obras e ações definidas no processo de deliberação 

participativa, seja ele presencial ou digital. O seu site apenas disponibiliza imagens de antes e 

depois das obras, implicando num menor grau de controle social. Já o OPD-BH tem em seu site 

diferentes ferramentas que permite acompanhar e fiscalizar o andamento das obras, tornando-o bem 
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mais accountable, o que o torna mais qualificado em relação ao OP Recife, pois oferece ao cidadão 

ferramentas digitais que permite o controle social e a prestação de contas por parte do poder 

público. O site apresenta informações detalhadas sobre custos, previsão e gastos orçamentários, 

andamento das obras etc, o que não foi detectado no site do OP de Recife, o que reduz o nível de 

controle social e accountability tornando a deliberação menos qualificada. 

Para facilitar a compreensão do que estamos chamando de qualidade deliberativa, optamos 

por construir uma representação gráfica de suas dimensões. Assim, definimos alguns parâmetros 

métricos numa escala de zero a um, onde zero significa o mais baixo grau de qualidade deliberativa 

e um o grau mais alto. Os pressupostos da qualidade deliberativa digital foram divididos em quatro 

grupos (interação, controle social, participação e mobilização) subdivididos em quatro níveis 

métricos (0,00; 3,33; 6,66 e 1,00), conforme a tabela abaixo. 

Tabela dos graus de qualidade deliberativa digital 

GRAU DE 

QUALIDADE 

DELIBERATIVA 

ASPECTOS DELIBERATIVOS 

PARTICIPAÇÃO 

0,00 O cidadão não participa do processo decisório, trata-se apenas de consulta pública. 

3,33 O cidadão participa votando digitalmente em propostas pré-definidas pelo poder público. 

6,66 O cidadão participa votando digitalmente em propostas construídas a partir do debate público. 

1,00 O cidadão participa discutindo e votando digitalmente em propostas construídas a partir do debate público. 

Resultado OPD-BH = 3,33 OP Recife = 6,66 

MOBILIZAÇÃO 

0,00 Não há qualquer ação mobilizadora da sociedade civil. 

3,33 É o poder público quem promove a mobilização da sociedade civil. 

6,66 O poder público e as lideranças comunitárias promovem a mobilização da sociedade civil. 

1,00 O poder público e as lideranças comunitárias promovem a mobilização tanto p/o debate, como p/a votação. 

Resultado OPD-BH = 6,66 OP Recife = 1,00 

INTERAÇÃO 

0,00 O desenho institucional não prevê interação digital. 

3,33 Há interação face a face ou virtual, mas as propostas já são pré-definidas. 

6,66 A interação é face a face ou virtual e ajuda a definir as propostas que irão a votação. 

1,00 Há interação face a face e virtual de onde se definem as propostas que irão a votação.  

Resultado OPD-BH = 3,33 OP Recife = 6,66 

CONTROLE SOCIAL 

0,00 O desenho institucional não prevê mecanismos digitais de acompanhamento e accountability. 

3,33 O desenho institucional só prevê mecanismos digitais de accountability. 

6,66 O desenho institucional prevê mecanismos digitais de acompanhamento e accountability. 

1,00 
O desenho institucional prevê mecanismos digitais de acompanhamento e accountability e o poder público 

proporciona o feedback aos questionamentos apresentados pelos cidadãos. 

Resultado OPD-BH = 6,66 OP Recife = 3,33 
Fonte: elaboração própria 
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Concordamos que ele, por si só, não foi capaz de qualificar a deliberação pública somente 

através da ampliação da participação política por meio da agregação numérica de segmentos antes 

alheios ao OP, como jovens e classe média. Mas, com base na análise do seu desenho institucional, 

podemos dizer que não é apenas mais um instrumento de deliberação pública entre tantos outros 

experimentos participativos digitais pelo mundo afora. Na verdade, a qualificação da deliberação 

produzida tanto pelo OPD-BH, como pela etapa digital do OP Recife depende de outras dimensões 

deliberativas relacionadas à mobilização e ao associativismo, à interação (discussão e debate), ao 

controle social e accountability e, a efetividade da participação. Portanto, a deliberação pública 

digital se tornou mais qualificada na medida em que essas quatro dimensões se mostraram presentes 

(vide o gráfico acima). As experiências participativas digitais em tela demonstram que, em cada 

uma delas, existem estas quatro dimensões, com maior ou menor intensidade e força. De certo, a 

deliberação pública será mais ou menos qualificada na medida em que estas dimensões se fizerem 

presentes e demonstrarem força suficiente para democratizar o processo político, abrindo espaço 

para que as lideranças mobilizem suas bases regionais e temáticas, que os indivíduos possuam 

arenas de interação virtual e presencial que lhes permitam debater e discutir, que haja mecanismos 

de controle social e accountability e que, agregue um número maior de cidadãos. Somente assim se 

estará constituindo uma nova cyberesfera pública no qual a democracia direta e participativa leve ao 

empoderamento cidadão.  
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Aspectos da qualificação da deliberação no OPD-BH e na etapa digital do OP-Recife. 
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obras no site 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Podemos concluir que o OPD é sem dúvidas mais uma inovação democrática que veio 

oxigenar a “desacreditada” democracia representativa. Sua capacidade de inclusão e participação é 

indubitável, o que pode ser verificado não só pela maior agregação numérica de cidadãos aos 

processos de deliberação pública, mas pelas diferentes possibilidades de interação, mobilização, 

associativismo e controle social que cria. Também é possível dizer que o OPD qualifica o debate e a 

discussão na medida em que cria novos espaços deliberativos, sejam eles presenciais ou virtuais, 

formais ou informais. Quanto mais altos forem os pressupostos deliberativos, maior será o espaço 

de qualificação. Alcançar uma deliberação plenamente qualificada seria o mesmo que alcançar o 

ideal democrático pleno, o que acreditamos ainda estar distante. Mas, se as NTICs, por si só, não 

são capazes de democratizar plenamente a deliberação pública, elas pelo menos precisam estar em 

sintonia com formas de participação política presencial e com possibilidades de mobilização dos 

indivíduos em torno de questões de interesse coletivo, abrindo novas perspectivas de associativismo 

e de agregação de indivíduos em redes sociais digitais voltadas para temas de relevância social e 

que busquem alternativas e soluções para problemas ainda muito presentes em nossa sociedade. 

De certo, o OPD já pode ser considerado uma das experiências mais interessantes de e-

participation em termos mundiais e seu aprimoramento deve ser constante, especialmente sob o 

ponto de vista da incorporação de novas ferramentas de inclusão, interação, mobilização e 

associativismo digital ao processo político, ampliando as arenas deliberativas e estabelecendo uma 

cyberesfera pública. Isso sem falarmos das possibilidades digitais de controle social, transparência, 

publicização, poder de agenda e prestação de contas que também devem ser pressupostos sempre 



presentes na e-democracy, sem os quais dificilmente poderemos pensar numa democracia 

participativa digital forte.  
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