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RESUMO 
 
A administração pública necessita evoluir juntamente com os 
avanços da sociedade na qual está inserida, neste contexto, 
este estudo apresenta uma análise sobre o uso de novas 
tecnologias, mais especificamente as que envolvem informação 
e comunicação, na gestão pública, de forma a verificar as 
interações ocasionadas pela inserção de novas técnicas nas 
instituições da administração, algumas inclusive já 
consolidadas e quais os desafios que a democracia poderá 
enfrentar para agregar da forma correta estes novos valores, 
que deverão implementar uma nova era na gestão de bens e 
serviços para o cidadão, como também para a própria 
participação popular em todos os âmbitos do organismo 
estatal. 
 
Palavras-chave: Novas Tecnologias. Informação e 
Comunicação. Participação Popular. Democracia. 
 
ABSTRACT 
 
Public administration needs evolve together with advances of 
society where it operates, in this context, this study presents an 
analysis of the use of new technologies, specifically those 
involving information and communication, in public 
administration, in order to verify the interactions caused by the 
insertion of new techniques in the institutions of government, 
including some already consolidated and what challenges that 
democracy could face the right way to add these new values, 
which should implement a new era in the management of goods 
and services for the citizen, but also for the very popular 
participation in all spheres of the state organism. 
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1 INTRODUÇÃO 

A administração pública é formada a partir de instituições, que devem ser 

pautadas pelos princípios gerais democráticos existentes expressamente e intrinsecamente 

na Constituição Federal de 1988. 

Os mencionados princípios são fundamentais para garantir as diretrizes 

necessárias para uma gestão integra dos recursos estatais, contudo não somente no que 

tange a bens e serviços, mas também as demais organizações que viabilizam a estrutura 

governamental em todas as suas esferas. 

Por instituições entende-se não somente os organismos inerentes a 

administração direta e indireta, mas toda a gama de estruturas políticas e sociais que 

influenciam e alimentam todo o aparato intrínseco a formação da República Federativa do 

Brasil, e a realização dos mandamentos constitucionais. 

Implica ainda enfatizar, que com o passar dos anos, houve a transformação da 

administração pública brasileira, e consequentemente das suas instituições, através da 

modernização ocasionada pelo surgimento de novas tecnologias. 

Contudo, apesar dos grandes avanços, sobretudo no período de 

redemocratização brasileira, e do desenvolvimento de novas práticas e expectativas, muitas 

das características tradicionais persistiram, sendo apenas agora confrontadas pelo avanço 

nas técnicas de informação e amplitude das comunicações de massa. 

O uso dessas novas ferramentas influenciou diretamente na expansão das 

atividades estatais e de suas funções, como também da participação popular nas 

instituições pertencentes à estrutura governamental, entretanto, ainda há muito o que 

avançar no que tange a maior equidade e eficácia na administração estatal, para que haja 

de fato a democratização da gestão pública através desses novos horizontes. 

Atualmente ainda percebe-se a existência de aspectos patrimonialistas na 

gestão das funções públicas do Estado, dando um viés pessoal e paternalista a forma de 

administrar inerente aos organismos governamentais. 

A bem da verdade, ainda persiste uma relação frágil entre a sociedade e a 

administração pública, pois persiste a desconfiança da população sobre as instituições 

formadoras do Estado, em razão, principalmente, da administração pública brasileira ter se 

desenvolvido como um instrumento para a manutenção do poder e controle da participação 

democrática. 

Compreende-se que a forma de organização e gestão pública obedecia a 

critérios de interesses de grupos políticos e econômicos, o que a afastava dos interesses 

verdadeiramente públicos, quando, deveriam ser pautados com ênfase nas técnicas 



 

            

racionais e democráticas para a prestação de serviços e gestão de bens, como também no 

alcance do melhor interesse da sociedade. 

Neste contexto, o presente trabalho visa analisar, a luz das instituições 

existentes na administração pública, e dos princípios que devem regê-la, a interação dessas 

novas tecnologias, com a crescente democratização dos organismos de gestão estatal, 

como também os desafios que deverão ser enfrentados, e a tendente redução do 

formalismo que ainda impera na administração pública brasileira. 

Apesar de ainda ser utilizada como forma de loteamento político, com o intuito 

de manter coalizões de poder e atender interesses privados, a forma de gestão pública 

brasileira tem enfrentado importantes mudanças, muitas ocasionadas pelo uso de novas 

tecnologias que modernizam e aproximam os verdadeiros interessados em uma 

administração pública de qualidade, ou seja, seus administrados. 

Neste cerne, o Estado deve expandir-se de forma a alterar substancialmente sua 

relação com a sociedade, ampliando a democratização de suas estruturas, retirando da 

população a sensação de que suas instituições consistem apenas em uma estrutura distante 

e alheia a seus interesses, que apenas flutua acima de seus cidadãos, sendo inatingível 

para estes. 

 

2 AS NOVAS TECNOLOGIAS E SUAS APLICAÇÕES 

Nas décadas que sucederam a redemocratização brasileira, diversas tecnologias 

surgiram entre elas as Tecnologias de Informação e Comunicação, que quando aplicadas de 

forma eficiente ao setor público, possibilitam um aumento na eficácia e efetividade na 

administração pública em todos os seus âmbitos. 

Destarte, o uso de sistemas que integram novas tecnologias, agregando novas 

ferramentas ao cotidiano da gestão estatal, pode significar um aumento na eficiência, 

princípio constitucional que deve balizar as ações da administração, tanto na economia de 

recursos, como também na qualidade da prestação de serviços. 

Ademais, existem diversas outras formas de aplicar as novas tecnologias 

presentes na atualidade ao ambiente administrativo público, como forma de alavancar a 

eficiência desse setor, como, por exemplo a substituição do papel pelos documentos 

eletrônicos. 

Nesta senda, a Tecnologia de Informação e Comunicação podem promover não 

apenas serviços menos burocráticos, mas também, uma aproximação do cidadão ao ente 

administrador, levando a uma democratização das instituições da administração pública 

através da gestão participativa. Salienta Massimo di Felice: 

 



 

            

“Pela primeira vez na história da humanidade, a comunicação se torna um processo 
de fluxo em que as velhas distinções entre emissor, meio e receptor se confundem e 
se trocam até estabelecer outras formas e outras dinâmicas de interação, 
impossíveis de serem representadas segundo os modelos dos paradigmas 
comunicativos tradicionais” (FELICE, 2008: 23). 

 

Frise-se ainda que a utilização dessas tecnologias favorece a gestão que visa a 

competência administrativa e de gestão, com formas eficazes de redução dos custos e 

eficiência na resolução de problemas que envolvam questões políticas e burocráticas. 

Seguindo esta tendência, é importante observar que diversas questões 

burocráticas hoje já são desempenhadas de forma automatizada e digitalizada, com 

informações sendo disponibilizadas em tempo real para o cidadão, que acompanha tudo 

sem precisar sair de casa. 

Um dos exemplos mais abrangentes da aplicação dessas tecnologias ao 

ambiente de gestão pública está na implementação nacional do PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), que através de um sistema quase que completamente eletrônico, permite o 

amplo acesso à Justiça, com redução do formalismo e da burocracia, aproximando o 

organismo estatal da população. 

No caso supracitado, o sistema de peticionamento eletrônico possibilita o amplo 

acesso a informação sobre processos judiciais, não somente ao advogado, mas também as 

partes que podem ficar ciente de forma mais ágil ao andamento dado pelo Judiciário ao 

litigio. 

Outra forma de aplicação dessas novas tecnologias e que se mostra bastante 

eficiente, ocorre no caso das ouvidorias dos órgãos públicos, onde o cidadão, através do 

meio eletrônico, pode participar diretamente da administração, dando opiniões e/ou fazendo 

reclamações, ampliando o modelo de gestão participativa. 

Frisa ainda Felice: 

 

“Diante de nossos computadores ligados em redes, podemos nos comunicar 
somente se passamos a interagir com as nossas interfaces (mouse, teclado e redes 
em geral) em um diálogo constante, no qual é excluído qualquer tipo de passividade, 
ligado à forma comunicativa do espetáculo e a qualquer forma de nítida distinção 
entre o produtor e o receptor da mensagem” (FELICE, 2008: 23) 

 
Essa forma da relação entre público versus administrador ocasiona uma melhor 

compreensão de como ocorre à administração pública, e de que gerir o estado não se 

restringe apenas a promover os serviços essenciais, mas em articular toda uma gestão 

governamental, que abrace cada instituição ligada a estrutura macro, de forma que tudo 

funcione em perfeita harmonia. 



 

            

Logo, em outros termos, este estreitamento consegue ligar o cidadão ao âmbito 

governamental, provocando-o a participar da própria administração e dando consciência de 

que as decisões implicam em consequências para todos que fazem parte do corpo estatal. 

 

Por esta razão, existe atualmente uma tendência à automação de todas as 

esferas do organismo público, sustentando uma nova forma de governo em um Estado 

Moderno, que amplie o acesso à informação e diminua os formalismos para o acesso aos 

serviços e a administração pública, reduzindo a distancia e democratizando as estruturas 

estatais através da participação popular. 

 

2.1 O FORMALISMO INSTITUCIONAL E SUAS LIMITAÇÕES 

As bases da administração pública possuem diversos tipos de formalismos, que 

muitas vezes emperram o bom andamento da gestão da coisa pública, criando mecanismos 

arcaicos para seus administrados, e gerando a completa ineficiência de seus órgãos e 

serviços. 

Neste sentido, as novas tecnologias implementam uma organização inteligente 

dos organismos governamentais, e uma racionalização da forma de administrar, dando azo 

a inovações nas estruturas de gestão pública, e na aplicação das diretrizes administrativas, 

sem que haja ilegalidades ou ingerências que acarretariam em improbidades. 

Neste sentido: 

“Parte das burocracias estatais e dos segmentos sociais 
ideologicamente mais próximos ao comunitarismo tendem a aliar-se às industrias de 
intermediação, que englobam os negócios do copyright, aos setores ultra-
nacionalistas e à tradicional direita conservadora, para exigir a regulamentação da 
internet a partir de aprovação nos parlamentos e mecanismos de controle de 
conexão e de navegação dos cidadãos” (SILVEIRA, 2010: 77). 

 

O interessante é que essas novas tecnologias de informação e comunicação 

geram mecanismos mais ágeis, modernizando a administração pública, da mesma forma 

que deu dinâmica a administração das empresas privadas. 

Impende salientar ainda, que a aplicação dessas tecnologias informacionais e de 

comunicação ampliam o acesso da sociedade as ações de seus gestores, influenciando em 

uma maior participação popular, e dando maior controle a população sobre as instituições 

que formas todo o organismo estatal. 

Apesar do formalismo ainda impor certo controle sobre as ações dos executores 

públicos, o excesso ainda existente atualmente acarreta em uma dificuldade da população 

em entender como funciona a gestão do Estado, e consequentemente a não participar de 



 

            

sua administração, o que é prejudicial à ideia de democracia fomentada na Constituição 

brasileira. 

Desta forma, uma proposta que amplie a participação popular na administração 

pública, deve ser vista como uma forma de renovar o pacto social existente na formação de 

todo Estado. 

Assim, essas ferramentas tecnológicas que incentivam a participação popular, 

devem ser cada vez mais aplicadas ao serviço público, na administração do organismo 

estatal, conforme corrobora as ideias de Freitas (2008), in verbis: 

Os Federalistas propunham a adequação dos princípios estabelecidos 
por Montesquieu a um governo republicano, e não à monarquia. A distinção 
funcional entre Executivo, Legislativo e Judiciário serviria não para manter no poder 
uma classe social e seus aliados, como ocorria na Inglaterra, mas para assegurar 
que a soberania da sociedade não seria ameaçada pelo governo. Além disso, a 
separação dos três poderes não poderia significar uma autonomia deles em relação 
ao povo; pelo contrário: mesmo divididos e com funções definidas, Executivo, 
Legislativo e Judiciário eram tidos como um corpo administrativo a serviço do povo, 
isto é, visando à manutenção da soberania popular sobre o governo. (Freitas, 2008) 

 

Incentivar a participação popular, através de mecanismos que aproximem o 

cidadão dos seus gestores é a melhor forma de favorecer o desenvolvimento da própria 

democracia, haja vista, que como leciona Freitas, o corpo administrativo público deve visar 

sempre a manutenção da soberania popular. 

Ocorre que, o excesso de formalismo gera confusão e desanimo ao cidadão 

comum, que muitas vezes não possui o conhecimento necessário para entender toda a 

complexidade de documentos e ferramentas utilizadas para a gestão do aparato público de 

sua cidade, deixando de exercer o poder democrático que lhe é concedido pela Constituição 

Federal de participar ativamente da estrutura governamental. 

A participação popular garante a efetivação do Estado Democrático, e neste 

sentido há a necessidade da adequação do modelo atual de gestão pública, para que seja 

incorporado o estimulo a participação popular, e dessa forma o exercício pleno da cidadania, 

existindo assim a conscientização do indivíduo quanto ao seu verdadeiro papel na busca 

pela melhoria do bem estar social. 

Para Lyra (2000, p.17) só há participação popular efetiva quando existe 

democracia participativa, quando o cidadão pode "[...] apresentar e debater propostas, 

deliberar sobre elas e, sobretudo, mudar o curso de ação estabelecida pelas forças 

constituídas e formular cursos de ação alternativos[...]". 

Logo, seguindo este caminho, o formalismo desnecessário e burocrático deve 

ser eliminado, dando a facilidade necessária para que o cidadão possa acessar os 

organismos de gestão pública, para tal as novas tecnologias podem ser aplicadas como 

meio facilitador desde acesso. 



 

            

 

3 DISCUSSÕES SOBRE A DEMOCRATIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe para o Brasil a 

redemocratização, após anos de ditadura militar, onde vários direitos dos cidadãos foram 

violados e quando a administração pública era apenas uma sombra turva na qual ninguém 

podia interferir. 

Segundo as palavras de Stuart Mill (1983, p. 109): 

 

Democracia representativa de todos e não somente da maioria – na 
qual os interesses, as opiniões, os graus de intelecto que são excedidos pelo 
número seriam apesar disso ouvidos, e que teriam a oportunidade de obter pelo 
peso do caráter e pela força do argumento influência que não pertenceria à força 
numérica – essa democracia, que é a única igual, a única imparcial, a única que seja 
governo de todos por todos, o tipo único de verdadeira democracia, ver-se-ia livre 
dos maiores males das democracias assim falsamente chamadas, que hoje 
predominam, e das quais se deriva exclusivamente a ideia corrente de democracia. 

 

Com a nova Constituição fora consagrada uma nova ordem jurídica e política, 

havendo a ampliação de diversos direitos sociais e políticos, com um conjunto de inovações 

para o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito brasileiro, nos moldes mais 

idealistas. 

O Brasil, através de sua Constituição moderna, foi colocado como um país de 

legislação avançada, no que diz respeito à proteção aos direitos humanos econômicos, 

sociais e culturais. 

Conduto, a administração pública brasileira pouco sofreu com está mudança, 

permanecendo com modelos arcaicos e retrógrados, que mantinham a sociedade distante 

dos gestores e alheia ao que de fato ocorria nos corredores dos órgãos públicos. 

Neste ponto, com a permanência do conservadorismo administrativo, as 

mudanças trazidas pelas Constituição continuaram apenas no papel, tanto que princípios 

como o da Eficiência e Publicidade eram apenas matérias a serem discutidas em aulas de 

Direito Administrativo Público. 

Neste interim, o primeiro passo a ser dado na construção de uma sociedade 

verdadeiramente democrática é garantir ao cidadão mecanismos para sua participação na 

gestão pública, possibilitando-lhe acesso a informação do que ocorre nas medidas tomadas 

pelos gestores de todas as esferas das instituições públicas, sejam elas políticas ou 

unicamente administrativas. 

O acesso à informação, em decorrência da internet e de todas as suas 

ferramentas está bastante difundido, de tal forma que hoje é possível verificar o quanto 

custa o serviço público aos cofres do Estado, seja no que tange ao material humano ou não. 



 

            

Assinala Dallari (1996, p.13-51), que a participação popular prevista na 

Constituição Federal de 1988 é um princípio inerente à democracia, garantindo aos 

indivíduos, grupos e associações, o direito não apenas à representação política, mas 

também à informação e à defesa de seus interesses. Possibilita-lhes, ainda, a atuação e a 

efetiva interferência na gestão dos bens e serviços públicos. 

Para tal, é preciso avançar, levando ao despertar da sociedade civil para a 

importância de sua participação ativa, nos diversos setores da administração pública, sendo 

este um dos principais desafios para que exista de fato a democracia na gestão efetuada 

pelas instituições públicas. 

Ademais, é preciso a substituição das antigas formas paternalistas, autoritárias e 

clientelistas, pelas práticas e processos democráticos em sua essência, estimulando o 

cidadão a ser o principal fiscal dos gestores públicos, como também, tomar a iniciativa para 

solucionar problemas sociais e contribuir ativamente para a melhoria das condições 

presentes em sua sociedade. 

Esta participação, que amplia as relações democráticas, poderá ocorrer através 

de comunidades, grupos de múltipla atuação e movimentos sociais. Neste tom, a 

participação ativa passa a ser uma exigência àquelas sociedades que querem se considerar 

verdadeiramente democráticas, isto é, a substituição do paternalismo pela participação é um 

imperativo da moderna política social. 

O povo não deve ser tratado apenas como um objeto nas mãos dos donos do 

poder, mas também como o protagonista de sua própria história e do seu povo, sendo vital 

para todo o processo de desenvolvimento social de uma nação. 

Está participação é uma exigência decorrente da própria natureza humana, que 

visa a inteligência e a responsabilidade própria do homem, logo, na medida em que se 

queira respeitar os direitos do homem-cidadão, também é preciso assegurar-lhe o direito a 

participar ativamente da administração do bem comum, dando-lhe o problema, e 

aguardando que possa ajudar a integrar a solução. 

Corrobora o entendimento de José Afonso da Silva (1998, p. 141-2): 

É no regime da democracia representativa que se desenvolvem a 
cidadania e as questões da representatividade, que tende a fortalecer-se no regime 
da democracia participativa. A Constituição combina representação e participação 
direta, tendendo, pois, para a democracia participativa. É o que, desde o parágrafo 
único, do art. 1º, já está configurado, quando, aí, se diz que todo o poder emana do 
povo, que exerce por meio de representantes eleitos (democracia representativa) ou 
diretamente (democracia participativa). Consagram-se, nesse dispositivo, os 
princípios fundamentais da ordem democrática adotada. 

 

Outrossim, essa transformação em democracia cidadã, onde a participação da 

sociedade vai além da eleição de seus representantes, ganhando expressividade na gestão 



 

            

pública de todos os setores, está ainda sendo conquistada no Brasil, apresentando-se ainda 

como o grande desafio a ser enfrentado pela ordem constitucional brasileira. 

Neste sentido, a especialista e escritora Fátima Anastásia, em entrevista 

divulgada pelo site http://www.rejuma.org.br, ensina que: 

 

“Há dois caminhos interligados. Um se refere ao aperfeiçoamento do 
arranjo político brasileiro, visando à produção de loci institucionalizados e 

permanentes de interlocução entre os processos de representação e aqueles de 
participação política. O outro se refere ao enfrentamento do padrão de 
desigualdades que atravessa a sociedade brasileira e que resulta em uma 
distribuição muito perversa de recursos políticos, entendidos como recursos 
materiais e de poder. Ambos os caminhos somente serão trilhados se formos 
capazes de construir uma coalizão política comprometida com tais metas e, 
ademais, portadora de recursos suficientes para implementá-las.” 

 

A constituição de 1988 garantiu entre seus princípios fundamentais a 

participação popular na gestão pública, como uma extensão do direito à dignidade da 

pessoa humana. 

 

Foram as maiores manifestações públicas da história do Brasil. Nos 
dias 10 e 16 de abril de 1984, cerca de 1 milhão de pessoas se concentraram na 
Praça da Candelária, no Rio de Janeiro, e depois no Vale do Anhangabaú, em São 
Paulo, dispostas a derrubar o legado mais claro da ditadura militar e exigir eleições 
diretas para a Presidência da República. (BUENO, 1997, p.274) 

 

Impende, concluir então que não vivemos apenas em um regime puramente 

representativo, mas também amplamente participativo, por esta razão é importante que a 

tecnologia desenvolvida e utilizada atualmente seja aplicada para não somente garantir, 

mas expandir os direitos de atuação da população, que não deverá se restringir a apenas 

cobrar ações de seus representantes eleitos, mas também de cobrar de qualquer ente 

público, que cumpra com seus deveres, podendo inclusive ajudar na solução de problemas 

e na tomada de decisões. 

Nas palavras de Bolívar Lamounier: 

Até onde a vista alcança, não há fortes razões para se supor que a 
representação parlamentar e partidária venha a deixar de ser o fulcro da 
organização democrática da vida política em sociedades de larga escala. A 
afirmação de que uma democracia “participativa” tende cada vez mais a coexistir 
com a “representativa” pode, evidentemente, ser aceita. De fato, a evolução prática 
dos regimes democráticos ao longo deste século caracterizou-se por duas 
tendências marcantes, e na verdade não imagináveis a partir dos embriões 
históricos e debates teóricos sobre esse sistema no século 19: 1) uma ampliação 
impressionante no universo dos participantes potenciais do jogo político; 2) um 
fortalecimento não menos marcante da expectativa de que os titulares (eletivos ou 
designados) das funções públicas sejam sensíveis à opinião pública, ou seja a 
pressões e reivindicações que se originam em círculos cada vez mais distantes do 
epicentro partidário e parlamentar do sistema. (1996, p.33-4) 

 



 

            

Vale salientar, que o referendo e o plebiscito são formas de participação popular, 

previstas constitucionalmente, no entanto, seu poder de alcance é reduzido, pois são 

restritas a parte legislativa da gestão pública. 

Um método muito utilizado por vários entes públicos é a realização de 

audiências públicas, onde a população é convidada a opinar sobre problemas e projetos que 

deverão refletir diretamente em suas vidas. 

Ocorre, no entanto, que a referida ferramenta de participação popular, muitas 

vezes só atinge classes ou grupos comunitários com interesses em comum, não atingindo a 

grande massa da população, que permanece alheia a participação nas decisões 

administrativas. 

Ademais, é inviável conclamar uma audiência pública para toda uma população, 

o que dá ainda mais destaque ao uso das novas tecnologias de comunicação para incitar a 

aproximação entre a sociedade e a administração pública em todos os seus âmbitos. 

Ressalte-se que nos primórdios da democracia brasileira, o próprio acesso a 

informação era demasiadamente burocrático, tanto que para conseguir qualquer tipo de 

documento ou informação pública, era necessário realizar requerimento junto ao órgão, que 

poderia até mesmo ser negado. 

Com a utilização de ferramentas de informação modernas, muitas informações 

importantes acerca da gestão pública encontram-se disponíveis em sítios na internet, 

podendo ser acessadas de qualquer computador, a pequena distância de um clique. A 

exemplo disso pode-se citar o acesso a informação sobre as verbas salariais dos servidores 

públicos de diversos órgão, o que já demonstra o desenvolvimento que está em progresso 

na forma de administrar. 

Coerente com sua essência antidemocrática, o elitismo assenta-se em 
sua inerente desconfiança do povo, que reputa intrinsecamente incompetente. Por 
isso sua “democracia” sempre depende de pressupostos notoriamente elitistas, tais 
como os de que o povo precisa ser preparado para a democracia, de que esta 
pressupõe certo nível de cultura, certo amadurecimento social, certo 
desenvolvimento econômico, e reclama que o povo seja educado para ela, e outros 
semelhantes que, no fim das contas, preparam os fundamentos doutrinários do voto 
de qualidade e restrito. A contradição é evidente, pois supõe que o povo deve obter 
tais requisitos para o exercício da democracia dentro de um regime não 
democrático; que as elites devem conduzi-lo a uma situação que justamente se opõe 
aos interesses delas e as elimina. Temos, enfim, a singularidade de aprender a fazer 
democracia em um laboratório não democrático. Ora, em verdade, a tese inverte o 
problema, transformando, em pressupostos da democracia, situações que se devem 
ter como parte de seus objetivos: educação, nível de cultura, desenvolvimento, que 
envolva a melhoria de vida, aperfeiçoamento pessoal... (SILVA, 1998, p.131-2) 

 

Nesta perspectiva, é precioso diferenciar a participação cidadã, da participação 

simplesmente social e comunitária, na medida em que estas duas últimas não buscam a 

realização das funções próprias da administração pública, limitando-se a prestação de 



 

            

serviços sociais, ou a participação em grupos ou associações para defesa de interesses 

específicos, ou simples expressão de identidades. 

Essa dimensão da participação popular, ou participação cidadã, inerente a 

própria sociedade civil, é a que garante o exercício da democracia para além dos espaços 

formais de poder e da representatividade eleitoral. Esta perspectiva leva em conta os 

interesses do conjunto da população, ou seja, da sociedade como um todo, em especial dos 

excluídos e dos pobres, e tenta refletir uma visão abrangente e integrada do território, da 

sociedade e das questões do desenvolvimento e que se volta estrategicamente para o 

médio e o longo prazo. 

A participação cidadã é vista como um processo capaz de gerar uma 
nova dinâmica de organização social, fomentando a intervenção da população nas 
políticas públicas. Não se esgota dentro do projeto, mas relaciona-se diretamente 
com questões amplas, tais como democratização, equidade social, cidadania e 
defesa dos direitos humanos. Neste sentido, requer a democratização do poder 
sobre o uso de recursos financeiros e sobre a definição e implementação de 
políticas públicas. (ROCHA, 2011) 

 

Pode-se dizer então, que há de fato uma tendência a ampliação da participação 

popular, trilhando-se o caminho para a participação cidadã, o grande desafio ainda é 

integrar os interesses privados e público, para que de fato as tecnologias existentes hoje 

possam contribuir cada vez mais para a integração entre sociedade e administração pública. 

O sucesso da atuação estatal, no que tange à consolidação da cidadania, está 

intimamente ligado à possibilidade de se reinventar a atuação do Estado sob a ótica das 

novas tecnologias de informação e comunicação, dando uma concepção inovadora de 

cidadania, o que põe a participação do cidadão na gestão pública nos seus três níveis de 

atuação, como requisito essencial. 

 

4 CONCLUSÃO 

Ante todo o exposto é possível observar que as novas tecnologias empregadas 

atualmente na administração pública das instituições governamentais, têm representado um 

avanço considerável a participação popular e ao desenvolvimento da democracia. 

Anteriormente, as informações e comunicações entre os órgãos públicos e entre 

estes e a sociedade eram carregados de formalidades burocráticas, que criavam entraves 

desnecessários entre o interlocutor e o receptor da informação. 

As referidas formalidades acabavam por afastar o administrado da própria 

gestão pública, pois representavam uma dor de cabeça para aquele que não entendia como 

o “sistema” funcionava, favorecendo a corrupção e os desvios nas referidas gestões. 

Com a junção entre tecnologia e gestão pública é visível a integração entre 

cidadão e o órgão administrativo, passando este a poder exercer não somente o controle 



 

            

indireto da administração pública, como também a participar das tomadas de decisão, 

transformando todo o processo em muito mais democrático. 

Entretanto, muitos passos ainda deverão ser dados para que haja de fato uma 

participação cidadã, e um crescimento da democracia brasileira, haja vista, ainda haver 

muitas limitações à participação da sociedade da gestão pública direta. 

Os desafios existem, mas é importante salientar que o desenvolvimento de uma 

democracia participativa já está caminhando, dando a gestão pública ferramentas mais 

inovadoras para agregar o cidadão a administração, trazendo valores constitucionais, 

eficiência e publicidade a todos os entes estatais. 

 

 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

BUENO, Eduardo. História do Brasil. 2.ed. São Paulo: Empresa Folha da Manhã e Zero 
Hora/RBS Jornal, 1997. 

DALLARI, Pedro B. de Abreu. Institucionalização da participação popular nos 
municípios brasileiros. Instituto Brasileiro de Administração Pública, Caderno n. 1, p. 13-
51, 1996. 

FELICE, Massimo di. Das tecnologias da democracia para as tecnologias da colaboração. In 
FELICE, Massimo di (org.). Do público para as redes: a comunicação digital e as novas 
formas de participação. São Caetano do Sul: Difusão. 

FREITAS, Fábio F.B. de. Democracia: um conceito em disputa. Disponível em: 
<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/fabiofreitas/fabio_freitas_democracia_conceito_di
sputa.pdf>. Acesso em: 22 dez. 2014. 

LAMOUNIER, Bolívar. A democracia brasileira no limiar do século 21. In Pesquisas. São 
Paulo: Centro de Estudos da Fundação Konrad-Adenauer-Stifung, n. 5, 1996. 

ROCHA, José Cláudio. A participação popular na gestão pública no Brasil. Teresina: 
Jus Navigandi, ano 16, n. 2886, 2011. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/19205>. 
Acesso em: 23 dez. 2014. 

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Ambivalências, liberdade e controle dos ciberviventes. In 
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da (org.). Cidadania e redes digitais. São Paulo: Comitê Gestor 
da Internet no Brasil. 

STUART MILL, John. Considerações sobre o governo representativo. Trad. E. Jacy 
Monteiro. 2. ed. São Paulo: Ibrasa, 1983. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 15.ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 1998. 
 


