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Resumo 

Benkler (2006) e Castells (2008) indicam como a emergência de um novo ambiente informacional 
marcado pelo surgimento das novas TICs possibilita que os cidadãos passem a produzir conteúdo e 
pautas, deixando a postura exclusiva de receptores. De fato, o potencial do uso das TICs para transformar 
a democracia é destacado pela literatura (Levy, 2003; Cunha, 2005; Ribeiro, 2012) e, mais recentemente, 
passou a debater o conceito de governança digital, caracterizado pela abordagem relacional e para o 
envolvimento dos atores e grupos sociais na coprodução das políticas e serviços públicos, bem como de 
suas tecnologias digitais. 
A partir deste conceito de governança digital, expresso pela Estratégia de Governança Digital publicada 
pelo Governo Federal em 2016, o presente trabalho caracterizará o uso de TICs por quatro casos recentes 
de Conferências Nacionais (1ª Consocial, 2012; 3ª Conferência de Cultura, 2013; 2ª Conferência de 
Educação, Conae 2014; e 3ª Conferência de Juventude) 
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1 Introdução 

A partir dos anos 1980, uma série de mecanismos de participação foram 
institucionalizados e/ou implementados no sistema político brasileiro (Avritzer e Souza, 2013). 
As Conferências Nacionais, particularmente, tiveram papel central nas estratégias de 
mobilização e pactuação de diretrizes de políticas públicas, principalmente a partir de 2003, 
tendo importância fundamental nas dinâmicas de relação entre governo e sociedade. A fim de 
expandir a participação e ampliar o envolvimento e inclusão de mais amplos segmentos da 
sociedade, as Conferências passaram por muitas transformações nos últimos anos. Neste 
contexto, o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas Conferências 
apresenta-se como um fenômeno significativo. A ampliação do uso da tecnologia evidencia 
possibilidades e limites do uso de TIC no aprofundamento da democracia participativa e na 
superação das diversas limitações da democracia representativa. 

Este trabalho, assim, busca contribuir com estudos na área ao propor uma caracterização 
do uso de tecnologias para participação digital nas Conferências Nacionais. Tomando como 
base quatro processos tidos como chave para o objetivo aqui assumido (1ª Consocial, 2012; 3ª 
Conferência de Cultura, 2013; 2ª Conferência de Educação, Conae 2014; e 3ª Conferência de 
Juventude), este trabalho busca primeiramente contextualizar as Conferências Nacionais no 
escopo das relações entre tecnologia e democracia e depois caracterizar como o uso de 
tecnologias foi incorporado nos processos de participação. 

Tal caracterização foi realizada a partir da análise de decretos, regimentos resoluções, 
notícias e outros materiais encontrados nos sítios eletrônicos de cada uma das conferências. 
Esta análise permitiu uma caracterização geral das tecnologias, a verificação sobre as 
dimensões de uso (participativa, deliberativa e representativa), bem como serviu como pesquisa 
exploratória para identificar elementos que caracterizam a coprodução de tais tecnologias.  

2 Sociedade em rede 

Castells (2008, p.40) afirma estar se desenvolvendo "um novo sistema de comunicação 
que fala cada vez mais uma língua universal digital", promovendo integração global e "criando 
novas formas e canais de comunicação moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas 
por eles". Benkler (2006) também aponta para estas profundas mudanças na estrutura social e 
para a emergência de um ambiente de informação em rede. 

Por mais de 150 anos, funções básicas das complexas democracias modernas 
dependeram em grande medida da economia industrial da informação. Na última 
década e meia, temos visto uma mudança radical na organização da produção da 
informação. Habilitados pela evolução tecnológica, estamos começando a ver uma 
série de adaptações econômicas, sociais e culturais que possibilitam uma 
transformação radical do modo como construímos o ambiente informacional que 
ocupamos como indivíduos, cidadãos e membros de grupos sociais e culturais.  

(BENKLER, 2006, p.1, tradução livre) 
 
Ambos os autores indicam como a emergência deste novo ambiente informacional, 

marcado pelo surgimento das novas TICs, possibilita que os cidadãos passem a produzir 
conteúdos e pautas, deixando a postura exclusiva de receptores, e assumindo novos papéis, em 
especial sendo criadores de propostas e pautas políticas. O potencial do uso das TICs para 
transformar a democracia é destacado pela literatura (LEVY, 2003; BENKLER, 2006; 
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CASTELLS, 2008; RIBEIRO, 2012). O relatório de pesquisa “Governança eletrônica local” da 
Rede LOGOLINK resume assim: 

A disseminação do uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs) pela 
Administração Pública e pelos cidadãos propiciou o desenvolvimento de um espaço 
virtual na relação entre governo e sociedade. Em outras palavras, um novo campo 
de disputas e conflito social foi estabelecido, com possibilidades de ampliação da 
participação cidadã, do engajamento cı́vico e do controle social sobre as atividades 
governamentais através do uso destas tecnologias  

(LOGOLINK, 2010). 
 

Inúmeros conceitos já foram utilizados nos estudos sobre tais impactos e para denominar 
este fenômeno: democracia eletrônica (PEIXOTO, 2010); ciberdemocracia (LEVY, 2003); 
democracia digital (GOMES, 2011). Cunha e Miranda (2013) apresentam a e-democracia como 
a ampliaçaõ da prática democrática utilizando as tecnologias de informaçaõ e comunicaçaõ. 
Para as autoras, isto envolveria não só um outro tipo de comunicação entre Estado e Sociedade, 
mas entre todos os participantes (cidadãos com cidadãos sobretudo). 

Trata de accountability, e vai além, na implementação da participação ativa do 
cidadão na elaboração, acompanhamento e controle das polı́ticas públicas, suas 
práticas e resultados. Mais que o exercı́cio de direitos, o ativismo no exercı́cio pleno 
da cidadania. 

(CUNHA & MIRANDA, 2013, p.550) 
 
Esta criaçaõ de novos espaços de participaçaõ da sociedade e de modelos inovadores de 

relacionamento governo-sociedade seria um dos sub-temas emergentes na discussão sobre e-
democracia e geralmente estaria organizada na forma de redes de participaçaõ voluntária na 
Internet. Já para Colombo (2006), o uso de TICs de participação em governos democráticos 
apresentaria quatro tipos de utilização: 

(a) mecanismos de consumo, com foco na gestão de polı́ticas e serviços públicos, 
como elemento facilitador da eficácia e eficiência, concebendo os cidadãos como 
consumidores; (b) alteração no elitismo democrático, que concedem novos canais 
de participação, sem muito poder de tomada de decisão por parte dos cidadãos; (c) 
redes pluralistas, que compartilham o poder de decisão entre cidadão e governo de 
forma coletiva e conjunta; e (d) processos de democracia direta, que seriam, em 
última instância, por meio de discussão e deliberação constantes. Sendo que os dois 
primeiros (a) e (b), apesar de utilizarem as TICs, não alteram a lógica do sistema 
representativo. Já os dois últimos possuem alto grau de inovação, pois se inserem 
em uma perspectiva de participação social ativa, constante e horizontal, com 
potencial para alterar a lógica unidimensional da representação tradicional. 

(COLOMBO, 2006, p. 30) 
 

Como referência conceitual, assim como faz Cunha (2005), esta pesquisa compreende 
e-democracia como: 

E-democracia, em sentido amplo, pode ser entendida como o uso das TICs nos 
processos democráticos. Esse conceito é o adotado, por exemplo, pela UNESCO 
(United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization)  

(UNESCO apud CUNHA, 2005). 
 

Este conceito encontra eco em autores como Colombo (2006) e Stefani (2015), que 
também entendem o uso de TICs nos processos políticos ou práticas democráticos. Mesmo que 
para Colombo (2006) este conceito seja sinônimo de democracia eletrônica, todas as autoras 
concordam com o significado de e-democracia. Assim como Gomes (2011): 

Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de dispositivos 
(computadores, celulares, smart phones, palmtops, ipads…), aplicativos 
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(programas) e ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias sociais…) de 
tecnologias digitais de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir 
aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos […] 

(GOMES, 2011 , p.27-28) 

3 Governança Digital e Coprodução de TICS 

Mais recentemente, parte desta literatura passa a debater o conceito de e-governança, 
que para alguns autores dá ênfase para o papel da sociedade na produção de serviços e políticas 
em conjunto com o Estado, assumindo uma perspectiva mais relacional (CUNHA & 
MIRANDA, 2013; FOUNTAIN, 2005; GUIMARÃES & MEDEIROS, 2005; VAZ, 2005). 

Esta mudança, no Brasil, encontra eco em experiências governamentais como a consulta 
do Marco Civil da Internet e inovações produzidas pelo Ministério da Cultura, pela Secretaria 
Geral da Presidência da República e pelo Ministério da Justiça, e que se materializou na 
Estratégia de Governança Digital, política que define Governança Digital como: 

A utilização pelo setor público de recursos de tecnologia da informação e 
comunicação com o objetivo de melhorar a disponibilização de informação e a 
prestação de serviços públicos, incentivar a participação da sociedade no processo 
de tomada de decisão e aprimorar os nı́veis de responsabilidade, transparência e 
efetividade do governo. 

(GERMANI, 2016, p. 5-6) 
 
Esta política2, que substitui os comitês instituídos no início dos anos 2000 para conduzir 

as diretrizes e normas de governo eletrônico, demarca a mudança da visão de informatizar os 
serviços prestados pelo governo para a sociedade para uma ideia na qual o cidadaõ deixa o polo 
passivo e se torna partı́cipe da construçaõ de polı́ticas públicas. Ou seja, a utilização pelo setor 
público de TICs passa a se referir ao modo como a Internet pode melhorar a capacidade do 
Estado de governar e formular suas polı́ticas (NAÇÕES UNIDAS, 2002, p. 54) e, como dizem 
Guimarães e Medeiros (2005, p.5), passa a conter “um comprometimento inequı́voco dos 
tomadores de decisaõ [governamentais] em estreitar as parcerias entre o cidadaõ comum e o 
setor público”. 

 Este conceito parte da ideia de governança, que se refere ao exercı́cio de 
autoridade polı́tica, econômica e administrativa, incluindo a articulaçaõ da sociedade e dos 
atores sociais. Melo (1996, apud GUIMARÃES & MEDEIROS, 2005) relaciona a temática da 
reforma do Estado com o conceito de governança e faz uma ampla análise sobre as diversas 
possibilidades de se defini-la: 

Distinta da governabilidade – conceituada por esse autor como “as condições 
sistêmicas de exercı́cio do poder em um sistema polı́tico” (MELO, 1996, p. 68-69) -
, a governança implicaria o modo de uso da autoridade polı́tica e estaria 
relacionada à “capacidade governamental de criar e assegurar a prevalência – ou 
seja, a capacidade de enforcement - de regras universalistas nas transações sociais, 
polı́tico-sociais e econômicas” 

(MELO, 1996, p. 69 apud GUIMARÃES & MEDEIROS, 2005, p. 4) 
 

Ou seja, a ênfase passa a estar na importância do relacionamento entre governo e 
cidadaõs para que o primeiro alcançar seus objetivos e implementar políticas. Cunha e Miranda 
(2013) enfatizam como “o conceito de e-governança pode e deve incluir a melhoria da 

                                                 
2 Minuta da Estratégia de Governança Digital da Administração Pública Federal 2016-16. Disponı́vel em 
<http://www.sisp.gov.br/egd/wiki/download/file/Minuta_EGD>. Acessado em 16/01/2016. 
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eficiência e eficácia, mas a elas naõ se resume, é o exercı́cio de uma nova forma e possibilidade 
de governar, com a participaçaõ de uma ampla rede de atores” e explicam. 

Vaz (2005) complementa esta visão, apontando a necessidade de se considerar o uso das 
TICs pelos governos como peça importante da “modernização administrativa”, o que no Brasil 
costumeiramente ocorreria como modernizações conservadoras e autoritárias, ou seja, sem 
implicar democratização dos recursos de poder ou a garantia dos direitos de cidadania. Segundo 
o autor: 

A tarefa aqui é pressionar para que as estratégias governamentais no campo das 
TIC promovam um processo de modernização democrática da administração 
pública, afastando os riscos de uma modernização conservadora e autoritária como 
a que tradicionalmente veio sendo praticada no Brasil. O que se pretende é uma 
modernização da administração pública que transforme as relações entre Estado e 
sociedade e vincule a eficácia e a eficiência das ações de governo à afirmação de 
direitos coletivos de cidadania. 

(VAZ, 2005, p. 17) 
 
Cada vez mais o debate passa a discutir novas visões sobre o Estado em sua relação com 

a sociedade a partir da internet e das tecnologias digitais, e o que caracterizaria este Estado 
virtual, como conceitua Fountain (2205): 

O Estado virtual é intersector, interagência e intergovernamental, e a 
comunicabilidade é conseguida através de estandardização, racionalização e 
interdependência entre sistemas. 

(FOUNTAIN, 2005, p. 167) 
 
Em outras palavras, justamente as relações entre o setor público, o setor privado, as 

organizações sem fins lucrativos e os cidadãos marcam o Estado virtual. E da mesma forma 
como acontece no campo da e-democracia (entre otimistas, pessimistas e moderados), 
certamente há distintas visões sobre este relacionamento no que diz respeito à e-governança. 
Sem exaurir esta debate – que deve nortear os próximos esforços de revisão bibliográfica – Vaz 
(2017) apresenta o que seria uma “segunda geração de governança eletrônica”. 

Em primeiro lugar, esta nova geração buscaria superar as iniciativas de mão única, ou 
unidirecionais, nas quais o governo utiliza tecnologias que servem como sondas, extraindo 
dados e informações da sociedade (quando são tecnologias de participação), ou apenas 
disponibilizando dados e ampliando seu consumo por parte da sociedade: 

Entretanto, boa parte da aplicação das TICs ocorre dentro do marco das práticas 
tradicionais de uso da tecnologia para a participação, transparência e controle 
social que, construı́das ao longo dos últimos vinte anos, encontram-se subordinadas 
a um modo broadcasting de governança eletrônica, onde predomina a utilização de 
recursos tecnológicos em mão única 

(ROCHA e PEREIRA, 2010 apud VAZ, 2017, p.2-3). 
 

E superar este modo broadcasting de governança eletrônica estaria em substituir o 
“monopólio do Estado sobre as decisões e iniciativas de transparência e participaçaõ nas 
polı́ticas públicas”. Neste cenário, práticas de desenvolvimento compartilhado de tecnologias e 
a disponibilização dos dados governamentais em formatos abertos (que permite o reuso) abrem 
um campo de coproduçaõ, de produçaõ descentralizada de aplicações e serviços de base 
tecnológica e de adoção de tecnologias cívicas por parte do Estado.  

4 Conferências Nacionais e TICS 
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A Constituição de 1988, no que diz respeito às Conferências, conferiu a elas maior 
importância, periodicidade e, segundo Souza et al. (2013), um caráter mais mobilizador e de 
diálogo entre Estado e Sociedade, em detrimento de um desenho institucional que antes 
privilegiava um caráter técnico-administrativo, reunindo prioritariamente gestores do governo 
federal com gestores de governos subnacionais e tendo como objetivo ser instrumento para 
articulação federativa e aumento da racionalidade administrativa.  

De 1941 a 2013 foram realizadas 138 conferências nacionais, das quais 97 
aconteceram entre 2003 e 2013 abrangendo mais de 43 áreas setoriais nas esferas 
municipal, regional, estadual e nacional. Aproximadamente, nove milhões de 
pessoas participaram do debate sobre propostas para as políticas públicas – desde 
as etapas municipais, livres, regionais, estaduais até a etapa nacional. As etapas 
preparatórias (municipais, territoriais, temáticas) são momentos importantes e 
ricos no processo de uma conferência. É nelas que o debate se intensifica, tanto nos 
temas nacionais como nos locais, proporcionando ao cidadão oportunidade de 
propor soluções para os problemas da sua cidade, estado e do país. 
(http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/conferencias).  

 
Importância que se amplia de maneira significativa após 2003, quando ocorre uma forte 

expansão no uso das Conferências como mecanismo de diálogo sobre as políticas públicas com 
a sociedade civil (Avritzer e Souza, 2013). 

Mesmo que as Conferências não apresentem uma definição consolidada (Pólis, 2011; 
Neves, 2014), e que a literatura admita haver “uma dificuldade em delimitar quais 
características definem as conferências enquanto fenômenos políticos” (Souza et al, 2013), 
encontramos algumas definições com aspectos convergentes.  

As Conferências são “instituições participativas”, constituindo uma das formas 
institucionalizadas que a sociedade civil reivindicou durante o processo constituinte (Avritzer, 
2012) e se configuram como espaços públicos de participação e deliberação de diretrizes para 
a formulação de políticas públicas. Elas ampliam a participação da sociedade para além do 
direito de sufrágio (Petinelli, 2011; Pogrebinschi e Santos, 2011), estabelecendo uma dinâmica 
de interlocução entre Estado e sociedade, convocados pelo Poder Executivo e desenvolvidos 
em etapas interconectadas a partir da escolha de representantes e da formulação de propostas 
para políticas públicas (Souza, et al. 2013, p. 26). Teixeira, Souza e Lima (2012) ainda 
identificam quatro tipos de objetivos que podem caracterizar as conferências (agendamento, 
análise, participação e proposição):  

(…) i) agendamento: quando se referiam a difusão de ideias, afirmação de 
compromissos, articulação entre atores, fortalecimento de redes, promoção de 
reflexões e debates ou troca de experiências; ii) análise: quando estavam em foco 
ações de diagnóstico de uma situação ou avaliação de políticas, inclusive avaliação 
do encaminhamento de deliberações de conferências; iii) participação: quando 
falavam em ampliação ou fortalecimento de espaços participativos na gestão de 
políticas públicas; e iv) proposição:  quando traziam aspectos de formulação de 
estratégias ou políticas para garantia de direitos, articulação entre entes federados 
e financiamento de ações, identificação de prioridades de ação para órgãos 
governamentais, além de intenções de criação ou reformulação de planos, 
programas, políticas e sistemas. 

(TEIXEIRA; SOUZA; LIMA, 2012, p.19) 
 
Em esforço semelhante de caracterização, Faria, Silva e Lins (2013) apontam que as 

conferências são espaços que integram "três formas de ação diferentes, contudo não 
excludentes: a participação – ao incluir diversos atores; a representação – ao eleger delegados; 
e deliberação – ao decidir-se por alternativas ou prioridades" (apud Neves, 2014, p. 12). Este 
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trabalho lança mão do conceito apresentado por Faria, Silva e Lins (2013) para analisar o uso 
de TICS nas Conferências Nacionais. 

Além da caracterização conceitual do que significam as conferências nacionais, esta 
literatura também tem realizado uma série de balanços para identificar os limites e desafios 
deste instrumento, enfatizando duas questões principais: garantir maior accountability entre 
cidadãos e representantes eleitos na conferência (incluindo os delegados da sociedade civil); e 
promover a inclusão de sujeitos políticos que não costumam se envolver nos processos de 
formulação de políticas públicas. 

A primeira delas analisa a necessidade de que a vinculação entre os delegados eleitos e 
o conjunto de participantes seja pensada, de modo que os participantes possam acompanhar, 
cobrar e interagir com tais representantes. Neste caso, não apenas pensando na relação entre 
sociedade e governantes, mas especialmente entre sociedade e os representantes eleitos na cota 
ou espaços de sociedade civil. 

Como podemos perceber, esse controle dos representantes da sociedade nos espaços 
participativos nem sempre é possível dados os mecanismos disponíveis para 
organizações que participam dos conselhos e conferências. 

(TEIXEIRA; SOUZA; LIMA, 2012, p.21) 
 

Já no que diz respeito à inclusão de novos sujeitos políticos, ou de que as Conferências 
consigam mobilizar e engajar públicos alheios à participação social (em especial aqueles que 
não estão envolvidos em organizações da sociedade civil), o potencial da internet e das TICs é 
apontado como uma das possibilidades de resposta. Segundo Teixeira, et al. (2012):  

O incremento no uso de tecnologias de comunicação e informação favorece 
conferências virtuais e pode inclusive respeitar novas formas organizativas da 
sociedade, pois potencialmente abre espaço para a participação de sujeitos políticos 
que antes não se envolveriam em um processo de formulação de políticas públicas”. 

(Teixeira; Souza; Lima. 2012, p. 27).  
 

Este segundo ponto tem grande relação com o caráter mobilizador das conferências e, 
ao caracterizar as dificuldades de inclusão de novos sujeitos políticos sem tradição associativa 
ou histórico de militância em movimentos sociais ou partidos políticos, reforça a importância 
de que tais participantes encontrem maneiras efetivas de participar e serem incluídos nas 
conferências de maneira semelhante ao que ocorre com o público que historicamente vem se 
mobilizando para tais processos. 

5 Caracterização do uso das TICs nas Conferências Nacionais  

A partir desse referencial conceitual, este trabalho buscou caracterizar o uso das TICs 
nas Conferências Nacionais segundo as três dimensões de Faria, Silva e Lins (2013) e, 
analisando as tecnologias produzidas, de que maneiras o relacionamento entre Estado e 
Sociedade se deu. Observe-se que, aqui, não se buscou avaliar as conferências - ou o uso de 
TICs - em termos de efetividade de participação e de participação digital, mas, sim, identificar 
suas características.  

A Tabela 1, abaixo apresenta uma caracterização geral do uso de TICs nas conferências 
nacionais analisadas: 
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Conferência 
Usos de Tic relacionados à 

participação 
Características da Participação 

Digital 

1a Conferência 
Nacional sobre 
Transparência e 
Controle Social 

Desenvolvimento de website da 
conferência para: 
- Comunicação do processo de 
organização e mobilização das 
conferências territoriais 
- Disponibilização de informações e 
documentos subsidiários à participação 
e à discussão 
- Adoção da plataforma e-Democracia 
da Câmara dos Deputados para 
realização da Etapa Virtual 

- Não elege delegados, mas 
encaminha propostas diretamente à 
Etapa Nacional 
- Propostas consolidadas no 
Caderno de Propostas da Etapa 
Nacional 
- Regras de deliberação virtual não 
foram pré-definidas 
- Um terço das propostas aprovadas 
na Etapa Nacional saíram da Etapa 
Virtual. 

3a. Conferência de 
Cultura (2013) 

Desenvolvimento de plataforma digital 
de participação na Conferência para: 
- Comunicação do processo de 
organização e mobilização das 
conferências territoriais 
- Cadastro de Conferências, delegados 
e propostas 
- Recebimento de propostas de 
Conferências Livres presenciais 
- Realização de Conferência Virtual 

- Conferência virtual foi consultiva e 
não deliberativa, visando priorização 
das propostas da Conferência 
- Conferência Virtual promoveu 
interação entre delegados eleitos e 
população em geral sobre as 
propostas em discussão na Etapa 
Nacional 
- Regras de participação digital 
foram pré-estabelecidas 

Conferência de 
Educação 2014 

Desenvolvimento de plataforma digital 
da Conferência (Rede Social Conae) 
para: 
- Disponibilização de informações e 
documentos subsidiários à participação 
e à discussão 
- Comunicação do processo de 
organização e mobilização das 
conferências territoriais 
- Realização de Conferências 
Preparatórias, Livres e Temáticas 

- Vinculação das Conferências 
Livres e Preparatórias com a 
plataforma digital 
- Mobilização e organização 
distribuída das Conferências Livres 
e Preparatórias (presenciais ou 
digitais). 
- Conferências preparatórias e livres 
não tem caráter deliberativo, sendo 
subsidiárias às discussões nas 
etapas ordinárias. 
- Estratégia de comunicação 
descentralizada 

3a. Conferência de 
Juventude (2015) 

Desenvolvimento de plataforma digital 
da Conferência para: 
- Disponibilização de informações e 
documentos subsidiários à participação 
e à discussão 
- Comunicação e operacionalização do 
processo de organização e mobilização 
das conferências territoriais 
- Realização de Etapas Livres 
- Realização de Etapa Digital 
 

- Vinculação das Conferências 
Livres com a plataforma digital, 
viabilizando mobilização e 
organização distribuída da 
Conferência. 
- Etapa digital elege propostas como 
delegados para a Conferência 
Nacional 
- Na Etapa Digital conselheiros 
municipais tinham bônus para 
concorrer a vaga de delegados da 
Etapa Nacional. 
- Aberta para uso durante todo o 
processo da Conferência. 

Tabela 1 – Caracterização sintética do uso de TICs nas Conferências Nacionais 
Fonte: elaboração própria 

 
A caracterização apresentada na Tabela 1 demonstra a diversidade presente nas 

iniciativas em termos de estratégias, abrangência e profundidade da participação digital gerada.  
Tanto as soluções tecnológicas variaram, com diferentes websites e plataformas digitais 



9 

 

adotados ou desenvolvidos, como as funcionalidades divergiram à medida que aumentava a 
complexidade do processo: todas as experiências dispuseram de funcionalidades para 
comunicação e publicação de documentos mas, a partir daí, variaram.  

A mesma tabela deixa evidente que boa parte das características da participação digital 
produzida tem relação não com aspectos propriamente tecnológicos, como a realização ou não 
de etapas digitais e a profundidade da participação permitida por meio digital. A Tabela 2 
abaixo apresenta uma caracterização do uso das TICs em termos das três dimensões 
(participativa, representativa e deliberativa) apontadas por Faria, Silva e Lins (2013):  

 

Conferência Participativa 
Deliberativa 

(eleger propostas) 
Representativa 

(eleger delegados) 

1a. Conferência sobre 
Transparência e Controle Social 
(2012) 

X X  

3a. Conferência de Cultura (2013) X   

2ª Conferência de Educação 2014 X   

3a. Conferência de Juventude 
(2015) X X X 

Tabela 2 – Dimensões do uso de TICs em Conferências 
Fonte: elaboração própria 

 
Como se pode ver na tabela acima, as experiências pesquisadas em sua totalidade 

apresentam uma dimensão participativa, ou seja, criam espaços para alargar as possibilidades e 
meios de participação de atores sociais nos processos das respectivas conferências. Entretanto, 
as duas outras dimensões não se vêem presentes nas demais dimensões. A dimensão 
deliberativa ocorre em duas conferências e a representativa em apenas uma delas. 

A análise destas quatro conferências nacionais também buscou avaliar quais softwares 
ou tecnologias foram adotadas ou produzidas, bem como se estas tecnologias permitiam a 
eleição de propostas e/ou delegados. Por fim, se consultores externos à gestão pública foram 
envolvidos nestes processos de produção ou adoção. De fato, nenhuma das experiências 
contratou empresa de desenvolvimento ou contratou licenças de software, o que nos levou a 
investigar - mesmo que de maneira exploratória - os responsáveis pela produção. A figura dos 
consultores chamou atenção e passou a integrar como um dos elementos desta caracterização, 
como vemos na tabela a seguir: 
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Conferência 
Adotou ou produziu 

software/ app? 

Tecnologia 
possibilitou 

deliberar propostas  
(votar e aprovar)? 

Tecnologia permitiu 
eleger 

representantes 
(delegados)? 

Envolveu 
consultores da 
sociedade no 

desenvolvimento 

1a. Conferência sobre Transparência e 
Controle Social (2012)1 

Adotou o E-democracia 
(software desenvolvido pela 
Câmara dos Deputados) 

Sim Não Sim 

3a. Conferência de Cultura (2013) 
Adotou o Consulta Digital 
(desenvolvido pelo Minc) e 
produziu ambiente específico 

Não3 Não Sem informações a 
respeito 

Conferência de Educação 20144 
Adotou o Joomla/ plugin 
joomsocial 

Não4 Não Sim 

3a. Conferência de Juventude (2015) 
Adotou o Participa.Br 
(desenvolvido pela SGPR) e 
produziu app próprio 

Sim Sim Sim 

Tabela 3 – Coprodução de TICs em Conferências Nacionais 
Fonte: elaboração própria 

 

                                                 
3 A plataforma foi utilizada para que a população pudesse debater e votar nas propostas que seriam deliberadas pelos delegados na Etapa Nacional. Esta participação não 
vinculava decisões, mas influenciou indiretamente a opinião e posicionamento dos delegados. 
4 No entanto, nem propostas, nem delegados foram eleitos. 



 

 

A análise documental realizada nos sítios eletrônicos das conferências (resoluções, 
documentos de orientação e notícias) não permitiram identificar se o instrumento de consultoria 
foi utilizado na 3a. Conferência de Cultura. 

6 Conclusões 

A caracterização empreendida neste trabalho mostra que nem todas das conferências 
nacionais analisadas lograram utilizar as TICs nas dimensões participativa, representativa e 
deliberativa apontadas por Faria, Silva e Lins (2013). Em apenas um dos casos, da Conferência 
de Juventude, a conferência ou etapa virtual possibilitou a escolha de delegados (uma das ações 
características das conferências). Teixeira, et al. (2012) destaca esse ponto, chamando atenção 
para seu impacto na efetiva inclusão dos participantes. Para a autora, “pensar em formas de 
escolha e inclusão de representantes das conferências livres e virtuais em conferências estaduais 
e nacionais talvez seja um passo necessário para a validação destas etapas e para a integração 
processual que caracteriza as conferências. Isso porque, ao inserir somente uma ideia, 
desconsiderando as pessoas que passam pelas experiências relacionadas ao tema que a ideia 
envolve, o conteúdo pode se perder no meio da luta política (Young, 2006 apud Teixeira et al. 
2012, p. 28). 

Outro fator que chama atenção é a falta de unidade ou de padrão no uso de tecnologias 
pelas quatro Conferências Nacionais analisadas. Como foi destacado na Tabela 1 e como fica 
evidenciado aqui, cada conferência adotou usos bastante distintos, com ênfases variadas e, 
mesmo do ponto de vista tecnológico, nenhuma adotou a ferramenta utilizada pela outra. 

Além disso, chama atenção o fato de que cada uma das conferências adotou softwares 
diferentes entre si e que tais tecnologias tenham linguagens distintas, o que pode indicar falta 
de integração ou de conexão entre si (um ponto interessante para futuras investigações). Fica 
difícil identificar de que modo os aprendizados e experiências de cada Conferência se 
disseminaram ou influenciaram as iniciativas posteriores, haja vista a descontinuidade 
metodológica (em função das três dimensões) e tecnológica (das plataformas e ferramentas 
utilizadas).  

O uso de consultores externos em vez da contratação de licenças ou empresas de 
desenvolvimento também parece apontar para questões promissoras de investigação. Estas 
parecem ser algumas questões e perguntas interessantes para o campo que tem debatido 
Conferências Nacionais e TICs em governos e podem nortear investigações futuras. 
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