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Resumo: Democracia e cidadania digital são conceitos que estão intrinsecamente relacionados e se 
desenvolvem concomitantemente à evolução e ao aprimoramento tecnológico. Entretanto, não se pode 
deixar de analisar tais conceitos sob a ótica do Direito Constitucional, uma vez que se referem a ques-
tões mais amplas, concernentes à própria inserção do indivíduo em uma democracia. Considerando-se 
tais percepções iniciais, o presente artigo tem por escopo abordar tais questões à luz da prestação de 
serviços públicos e do desenvolvimento de políticas públicas pelo que se denominou de Administração 
Pública digital, bem como a questão atinente à própria (in) efetividade do exercício da cidadania de for-
ma plena na esfera digital. Como conclusões, inferiu-se que, enquanto houver indivíduos estigmatizados 
no mundo físico, haja vista as profundas desigualdades existentes, sobretudo na sociedade brasileira, 
não há meios para que o os excluídos e analfabetos digitais – figuras existentes devido à brecha ou 
divisão digital – exercitem de forma plena sua cidadania digital, o que, consequentemente, desaguará 
na ineficácia tanto da Administração Pública digital quanto da própria ideia de democracia digital. 
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1 Introdução

No dia 14 de março de 2021, o programa Fantástico,1 da Rede Globo, exibiu 

reportagem retratando a realidade de Artur Ribeiro Mesquita, adolescente de 15 

anos que cursava, à época, o 1º ano do ensino médio. Devido à pandemia da 

COVID-19 e à impossibilidade de frequentar aulas presencialmente, Artur teve de 

aderir às aulas remotas. Todavia, uma questão de força maior o impedia: por re-

sidir em região remota no oeste do Pará – conhecida como Estrada do Sena, cuja 

distância do centro da cidade é aproximadamente 17 km –, a recepção da internet 

era demasiadamente fraca, não lhe possibilitava acompanhar as aulas on-line.

Artur, porém, acabou por encontrar uma saída, ao notar que, de cima de 

uma árvore em seu quintal, a recepção da internet em seu celular era satisfatória. 

A árvore passou a servir tanto de sala de aula para Artur, quanto como forma de 

acesso à internet para sua família e outras pessoas que moram nas proximidades.

A reportagem sobre Artur conta com o subtítulo “construindo um sonho”, em 

alusão à construção de um futuro melhor por meio dos estudos. Apesar do foco 

da reportagem no esforço de Artur ser digno de elogios, tendo sua repercussão, 

inclusive, gerado como consequência parceria firmada entre a Confederação da 

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a empresa Visat, que instalou, em 21 de 

junho de 2021, sinal de internet gratuito na sede do sítio onde Artur vive com sua 

família,2 há uma crítica que não pode deixar de ser feita: a “romantização” de rea-

lidades dificultosas como meio de incentivar a meritocracia em uma sociedade que 

conta com um índice de marginalização social intenso como a brasileira.

O caso de Artur foi retratado a fim de introduzir o tema central do presente 

artigo, que tem por escopo retratar a (in)efetividade da cidadania digital e seus 

deslindes no que se denominou de democracia na esfera digital, que se relaciona 

intrinsecamente à inserção dos indivíduos em rede – muito embora boa parte de 

sua estrutura tecnológica seja incompreensível para grande parte das pessoas que 

integram uma realidade com profundas desigualdades.3

Para tanto, primeiramente, abordar-se-á a questão atinente à democracia digi-

tal, conceito que este que está intrinsecamente relacionado à noção de cidadania 

1 BRITO, Geovane. Estudante adapta ‘sala’ em cima de árvore para acompanhar aulas remotas, no PA: 
‘construindo um sonho’. Disponível em: https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/03/14/
estudante-adapta-sala-em-cima-de-arvore-para-acompanhar-aulas-remotas-no-pa-construindo-um-sonho.
ghtml. Acesso em: 01 dez. 2021.

2 MEIO NORTE. Garoto que subia em árvore para aula virtual ganha conexão de internet. Sistema via satélite 
chegou ao sítio da família como ‘presente surpresa’ para Artur Mesquita, de 15 anos. Disponível em: 
https://www.meionorte.com/noticias/garoto-que-subia-em-arvore-para-aula-virtual-ganha-conexao-de-
internet-417488. Acesso em: 01 dez. 2021.

3 MONICA, Eder. Cidadania na esfera virtual: perspectivas discursivas a partir da teoria do Direito Moderno. 
In: FERNÁNDEz ÁLVAREz, Antón Lois; HANSEN, Gilvan Luiz; SUÁREz BLÁzQUEz, Guillermo (Org.). 
Ciudadania en una perspectiva global. Madrid: Editorial Dykinson, 2021, p. 12-13.
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digital. A fim de que se compreenda como tais conceitos se desenvolvem em rede, 

é necessário que se perpasse pelas concepções constitucionais, uma vez que de-

mocracia e cidadania são pilares essenciais para o desenvolvimento da sociedade, 

tal qual conhecemos.

Posteriormente, será trazida à tona a questão atinente à Administração Pú-

blica digital, cujo advento também foi possível devido à inserção dos indivíduos 

em rede, e as questões críticas daí decorrentes, tal qual a formação do que se 

denominou de barreira digital, formada pela divisão entre os indivíduos inseridos 

e os não inseridos em rede – estes últimos formando o grupo dos analfabetos e 

dos excluídos digitais.

Por fim, analisar-se-á a questão relativa à (in)efetividade da participação 

popular na esfera digital, questão esta que se relaciona a todas as que foram tra-

çadas anteriormente. Este último tópico trará à luz os entendimentos dos autores 

Guillermo O’Donnel, que atrela a questão da desigualdade social à não inserção 

do indivíduo ante a ótica dos direitos humanos, e de Jünger Habermas, segundo 

a análise de Daniel Sarmento e Eder Fernandes Monica, que salientaram que a 

democracia só se efetivará de forma plena uma vez que houver simetria de condi-

ções entre os indivíduos componentes de uma sociedade, seja em ambiente físico 

ou mesmo no virtual.

2 Delineamentos acerca da relação intrínseca entre 
democracia e cidadania digital

A fim de que se adentre especificamente no que constitui a cidadania digital, 

não se pode deixar de compreender a ideia a partir da vertente constitucional, tendo 

em vista que cidadania é um valor que constitui um dos fundamentos do Estado 

brasileiro, prevista no artigo 1º da Carta Constitucional. Sob esse enfoque, cidadania 

tem um sentido mais amplo do que quando se refere à titularidade dos direitos 

políticos, implicando no “reconhecimento do indivíduo como pessoa integrada na 

sociedade estatal”, motivo pelo qual o funcionamento do Estado está atrelado e 

submetido à vontade popular.4

Cidadania, portanto, relaciona-se diretamente ao conceito de democracia, já 

que esta representa o “regime do povo”, que é o titular do poder. Por conseguinte, 

independentemente de tratar-se de uma democracia direta, indireta ou semidireta, 

fato é que, para que haja democracia, é necessária “a participação ampla do povo 

e de suas organizações de base no processo político e na ação governamental”, 

4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 106.
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devendo-se compreender que qualquer restrição a essa participação constituirá 

situação “de possível influência antidemocrática”.5

Seja em ambiente físico ou digital, deve-se observar que “para que a vontade 

do cidadão per se” seja um “fator político digno de respeito, essa vontade deve, em 

primeiro lugar, existir”, sendo mais que “um conjunto indeterminado de impulsos 

vagos”. Quando as vontades individuais estiverem muito divididas, a vontade do 

povo acabará por ser desconsiderada, motivo pelo qual há a tendência de se cons-

tituir um meio-termo justo entre a vontade popular e aquela efetivamente praticada 

por quem detém o poder.6

A conclusão a que se chega é que a democracia está baseada na capacidade 

de participação popular, apesar de, na prática, prevalecer o conceito utilitarista da 

vontade da maioria.7 E essa ideia pode ser perfeitamente transplantada para o 

ambiente virtual, onde, de forma semelhante, democracia e cidadania digital são 

termos imbricados.

O conceito de cidadania digital, na verdade, está em processo de definição, 

uma vez que acompanha a evolução das possibilidades tecnológicas. Conforme 

Mario Gerleto, a cidadania digital (cyber-cidadania ou  e-cidadania) pode ser empre-

gada em dois sentidos: um referente à aplicação dos direitos humanos e direitos 

da cidadania à sociedade da informação, e outro, que se relaciona a questões 

relativas a direitos e deveres dos cidadãos que são trazidos à tona devido ao sur-

gimento das novas tecnologias. Esse segundo conceito se refere àquele cidadão 

que exerce seus direitos total ou parcialmente por meio da internet, seja de forma 

independente ou agregado a uma comunidade virtual.8

Wilson Gomes por sua vez, trabalha o conceito de democracia digital sob o 

enfoque das consequências que as ferramentas e dispositivos eletrônicos, sobretudo 

a internet, têm em relação à “implementação de um novo modelo de democracia 

capaz de incluir de maneira mais plena a participação da esfera civil na decisão 

política”,9 ou seja, até que ponto tais tecnologias podem aprimorar a efetividade 

da cidadania digital.

Para tanto, o autor perpassa pela vertente liberal de cidadania, cuja ideia consiste 

na construção de três conceitos: internet, esfera pública e, finalmente, democracia. 

Sob esse viés, a política democrática adviria de uma estrutura “proporcionada por 

5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 37. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 136-139.
6 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. São Paulo: Editora Unesp, 2017, p. 304-305.
7 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. São Paulo: Editora Unesp, 2017, p. 304-305.
8 GERLETO, Mario S. Los derechos humanos em la sociedad de la información y comunicación; el caso de la 

“ciudadanía digital”, p. 06. Disponível em: http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/DerechosHumanos/
Derechos_Humanos_y_Ciudadania_Digital.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.

9 GOMES, Wilson. Democracia digital e o problema da participação civil na decisão política, p. 215. Dispo-
nível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6394/3537. Acesso em: 13 
nov. 2021. 
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computadores em rede e por um sem-número de dispositivos de comunicação e de 

organização, armazenamento e oferta de dados e informações online”.10

Assim, democracia digital abrange questões relativas a dispositivos e iniciativas 

que visam fornecer oportunidades democráticas (ao que o autor cita como exemplo 

o governo eletrônico, o voto eletrônico, transparência do Estado), questões relati-

vas à sociedade civil na era digital (tais quais cibermilitância, novos movimentos 

sociais), além de citar questões envolvendo “alternativas contemporâneas para o 

jogo político”, bem como o debate em torno de regulamentação de acesso e controle 

de conteúdo na internet, e, por fim, desigualdades digitais – esta última, atinente 

à exclusão digital.11

Portanto, considerando-se que a ideia de democracia tem respaldo na soberania 

popular, consequentemente, para que a democracia seja efetiva, é necessário que 

a vontade popular seja abalizada nas decisões que afetem a esfera pública, motivo 

pelo qual Wilson Gomes salienta que a democracia digital se tornou uma alternativa 

para a falta de representatividade popular decorrente do modelo representativo, 

que acaba por apartar a esfera civil da esfera política.12

E justamente tendo em vista o vertiginoso crescimento da utilização da tec-

nologia, as Administrações Públicas acabaram por se adaptar a essa mudança, 

notando-se o desenvolvimento de diversos tipos de programas que têm uma dupla 

faceta: proporcionar facilidade de acesso ao cidadão em relação aos serviços 

prestados e a rapidez e celeridade dos atos da Administração voltados à promoção 

de políticas públicas. Isso acabou por dar ensejo ao desenvolvimento do governo 

eletrônico, cujo conceito engloba o governo eletrônico, a administração eletrônica 

e a governança eletrônica, equivalendo, portanto, à adoção, pela Administração 

Pública, de ferramentas que propiciem a execução de suas atividades.13

Além disso, para a efetiva participação civil na construção da democracia digi-

tal, o denominado cidadão digital deve estar atento a questões políticas, culturais 

e sociais relacionadas ao acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) e aos princípios que a orientam, tais quais ética, legalidade e responsabili-

dade no uso da internet. 

10 GOMES, Wilson. Democracia digital e o problema da participação civil na decisão política, p. 215. Dispo-
nível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6394/3537. Acesso em: 13 
nov. 2021.

11 GOMES, Wilson. Democracia digital e o problema da participação civil na decisão política, p. 216. Dispo-
nível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6394/3537. Acesso em: 13 
nov. 2021. 

12 GOMES, Wilson. Democracia digital e o problema da participação civil na decisão política, p. 217. Dispo-
nível em: http://www.revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/view/6394/3537. Acesso em: 13 
nov. 2021. 

13 REYNA, Justo; GABARDO, Emerson; SANTOS, Fábio de Souza. Electronic government, digital invisibility and 
fundamental social rights. In: Revista Sequência, Florianópolis, vol. 41, n. 85, p. 30-50, ago. 2020, p. 33. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/75278/44588. Acesso em: 
14 nov. 2021.
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O espaço digital e das TICs acabam por representar, para o cidadão digital, 

uma via de interação social, confluindo para a formação das comunidades digitais,14 

temas estes que serão abordados no próximo tópico.

3 A cidadania digital e o sentimento de pertencimento na 
sociedade líquida

O que se concebe por democracia digital não se relaciona apenas à integra-

ção do cidadão digital aos serviços promovidos pelo governo digital, atrelando-se 

também ao sentimento de que o ser humano está imbuído: o de pertencimento. 

Considerando a vertente humana é que a democracia e a cidadania digital dizem 

respeito também às experiências de uso pessoal e social das tecnologias da co-

municação.15

Conforme Bauman, o termo rede, tanto no discurso das ciências sociais, quanto 

na linguagem popular, vem substituindo o termo “sociedade”, o que demonstra 

a avidez dos indivíduos para satisfazerem seu sentimento de pertencimento.16 E, 

como salientou Wilson Gomesem estudo sobre o desenvolvimento e tendências da 

democracia digital, o novo padrão tecnológico a ser adotado pela sociedade, que 

é tendência dominante desde 2010, é o modelo sm + m, ou seja, social media + 

mobile, tendo em vista que as mídias sociais passaram a ser o novo padrão de 

utilização da internet.17

Percebe-se claramente que o advento da tecnologia tem como uma de suas 

consequências o que se denominou de “socialização conectada”, fator responsável 

pela transformação de padrões de comportamento. Conforme Gerleto, o que passa 

a definir a existência de um indivíduo – aqui, no sentido de integração em socie-

dade – é o fato de estar ou não conectado a dispositivos eletrônicos, “conferindo 

novos sentidos à ideia de interagir e viver em ‘comunidade’”.18

De acordo com dados extraídos da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-

micílios Contínua – PNAD – sobre a utilização das TICs em 2017, concluiu-se que 

14 GERLETO, Mario S. Los derechos humanos em la sociedad de la información y comunicación; el caso 
de la “ciudadanía digital”, p. 05. Disponível em: http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/Derechos 
Humanos/Derechos_Humanos_y_Ciudadania_Digital.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.

15 AVELINO, Daniel Pitangueira de; POMPEU, João Cláudio; FONSECA, Igor Ferraz da. Democracia digital: 
mapeamento de experiências em dados abertos, governo digital e ouvidoras públicas. Brasília: IPEA, 
2021, p. 12.

16 BAUMAN, zygmunt. Vida para o consumo: a transformação das pessoas em mercadoria. Tradução: Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge zahar Editor, 2008, p. 7.

17 GOMES, W. A democracia no mundo digital: história, problemas e temas. Organização: Sergio Amadeu 
da Silveira. São Paulo: Edições Sesc, 2018, p. 95. Disponível em: https://storage.googleapis.com/
stateless-inctdd-website/2019/03/e2a3d5ec-a-democracia-no-mundo-digital-wilson-gomes.pdf.

18 GERLETO, Mario S. Los derechos humanos em la sociedad de la información y comunicación; el caso 
de la “ciudadanía digital”, p. 03. Disponível em: http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/Derechos 
Humanos/Derechos_Humanos_y_Ciudadania_Digital.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.
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69,8% de pessoas com 10 anos ou mais acessaram a internet pelo uma vez nos 

três meses anteriores à pesquisa. Ainda segundo a mesma pesquisa, a ferramenta 

mais utilizada para acessar a internet são os dispositivos móveis em mais de 98% 

dos domicílios com acesso à rede.19

Esses dados acabam por demonstrar de que modo as tecnologias, sobretudo, 

a utilização da internet, influencia não apenas no cotidiano, mas na vida política dos 

cidadãos e em sua relação com o Estado, de modo a abrir possibilidades de ampliar 

o debate político, bem como incluir novos sujeitos políticos no cenário público.20

Entretanto, em um país com profundas desigualdades sociais, em que o índice 

de pobreza extrema, em 2019, foi o maior nos últimos sete anos, atingindo 13,5 

milhões de pessoas,21 como é o caso da sociedade brasileira, é necessário que 

se teça crítica no sentido de que, se as pessoas sequer têm acesso a serviços 

públicos em ambiente físico, em que não é necessária a conexão em rede para 

que os acessemos, questiona-se como será possível o acesso do cidadão que é 

hodiernamente marginalizado aos serviços públicos oferecidos pelo que se deno-

mina Administração Pública digital.

Como se especificou em tópico anterior, a inserção do cidadão em rede 

acabou por dar ensejo à formação do governo eletrônico – meio pelo qual have-

ria a prestação de serviços públicos em ambiente virtual. De acordo com Viktor 

Mayer-Schönberger, após o advento do comércio eletrônico, o governo eletrônico 

representaria o próximo passo para a formação da sociedade da informação.22 Sua 

plena efetivação se daria, primeiramente, ante a presença de instituições públicas 

em ambiente virtual, com as quais os cidadãos poderiam se relacionar e usufruir 

dos serviços públicos. Sob essa ótica, portanto, o governo eletrônico constituiria a 

interação entre os cidadãos e o Estado, de forma que os serviços seriam prestados 

de maneira fácil, rápida e mais barata.23

Porém, embora seja evidente que a internet e, consequentemente, a imple-

mentação do governo e da Administração Pública digital, possui impacto transfor-

mador na vida das pessoas, conferindo-lhes a possibilidade de participação na 

19 AVELINO, Daniel Pitangueira de; POMPEU, João Cláudio; FONSECA, Igor Ferraz da. Democracia digital: ma-
peamento de experiências em dados abertos, governo digital e ouvidoras públicas. Brasília: IPEA, 2021, 
p. 16.

20 AVELINO, Daniel Pitangueira de; POMPEU, João Cláudio; FONSECA, Igor Ferraz da. Democracia digital: ma-
peamento de experiências em dados abertos, governo digital e ouvidoras públicas. Brasília: IPEA, 2021, 
p. 16.

21 NERY, Carmen. Extrema pobreza atinge 13,5 milhões de pessoas e chega ao maior nível em sete anos. 
Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/
noticias/25882-extrema-pobreza-atinge-13-5-milhoes-de-pessoas-e-chega-ao-maior-nivel-em-7-anos. Acesso 
em: 07 dez. 2021. 

22 MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; LAzER, David. Governance and Information Technology: From Electronic 
Government to Information Government. MIT Press, 2007, p. 02.

23 MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; LAzER, David. Governance and Information Technology: From Electronic 
Government to Information Government. MIT Press, 2007, p. 02.
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vida política, não se pode deixar de notar a formação de um dilema advindo da 

invisibilidade digital, situação enfrentada por indivíduos que estão em situação de 

vulnerabilidade, e que acabam por ser excluídos do mundo virtual.24 

Sob essa perspectiva, Viktor Mayer-Schönberger traça dois principais desafios 

para que o governo eletrônico seja efetivamente implementado: o primeiro deles 

é que os cidadãos estejam devidamente equipados com dispositivos que lhe 

proporcionem acesso aos serviços e que estes detenham as devidas habilidades 

para tanto; o segundo consiste no fato de que a implementação bem sucedida do 

governo eletrônico requer esforços por parte do Estado em promover equidade de 

acesso entre os cidadãos ao ambiente virtual.25

A respeito da equidade no acesso, Elory Rozner26 salienta que, se por um lado, 

a conexão em rede proporciona uma comunicação sem limites, por outro, essa divisão 

digital tem como consequência a formação de barreiras digitais. Enquanto Mayer-

Schönberger se refere à existência do que se denominou de digital have,27 grupo de 

pessoas que possuem total acesso à rede, e os digital have-nots, correspondente 

àqueles que não possuem qualquer acesso à internet, a autora cita também os 

know-nots, grupo que possui poucas habilidades para operar dispositivos eletrônicos.

Sob essa perspectiva, infere-se que o grupo dos have-nots corresponde aos 

excluídos digitais – pois estes sequer conseguem se inserir em rede, enquanto os 

know-nots corresponde aos analfabetos digitais, já que possuem acesso à inter-

net, mas não o conhecimento para entender com o que estão lidando. A formação 

desses grupos – excluídos e analfabetos digitais – dá ensejo ao que a literatura 

especializada denominou de digital gap ou divide – brecha ou divisão digital, devido 

à formação de uma barreira entre os que têm e os que não têm acesso, seja total 

ou parcial, ao mundo virtual.28

A brecha digital afeta diretamente os excluídos digitais – em que estão incluí-

dos os cidadãos habitantes de áreas rurais e aqueles que, mesmo em área urbana, 

não gozam de conexão ou dispositivos adequados para usufruírem dos serviços 

ofertados –, e os analfabetos digitais – caso, por exemplo, da população mais 

24 REYNA, Justo; GABARDO, Emerson; SANTOS, Fábio de Souza. Electronic government, digital invisibility and 
fundamental social rights. In: Revista Sequência, Florianópolis, vol. 41, n. 85, p. 30-50, ago. 2020, p. 41. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/75278/44588. Acesso em: 
14 nov. 2021.

25 MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; LAzER, David. Governance and Information Technology: From Electronic 
Government to Information Government. MIT Press, 2007, p. 03. 

26 ROzNER, Elory. Haves, have-nots, and have-to-haves: net effects of the digital divide. Disponível em: 
https://cyber.harvard.edu/fallsem98/final_papers/Rozner.html#1. Acesso em: 06 dez. 2021.

27 ROzNER, Elory. Haves, have-nots, and have-to-haves: net effects of the digital divide. Disponível em: 
https://cyber.harvard.edu/fallsem98/final_papers/Rozner.html#1. Acesso em: 06 dez. 2021.

28 AVELINO, Daniel Pitangueira de; POMPEU, João Cláudio; FONSECA, Igor Ferraz da. Democracia digital: 
mapeamento de experiências em dados abertos, governo digital e ouvidoras públicas. Brasília: IPEA, 
2021, p. 19.
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idosa, que geralmente fica alheia à utilização da internet, restando essa parcela 

da população prejudicada quanto à prestação de serviços em ambiente digital, tal 
qual saúde ou previdência social.29

Há, ainda, outro questionamento que deve ser feito: o caso do adolescente 
Artur, narrado logo no início deste trabalho, pode ser enquadrado em que grupo? 
Percebe-se que não há analfabetismo digital, tendo em vista que o adolescente 
possui plena capacidade de se inserir e de compreender o que está acontecendo, 
e também não é excluído, pois, bem ou mal, consegue acessar a internet. Haveria, 
nesse caso, a formação de um limbo entre esses cidadãos que, apesar de possuí-
rem conhecimento, estão desfavorecidos social e virtualmente?

Tendo em vista essas disparidades, Silva, Sampaio e Callai pontuam o que, em 
sua concepção, constituem os principais desafios à democracia digital, quais sejam: 
(i) social, já que a esfera civil é o objetivo primário de exercícios da e-democracia, de 
modo que a inclusão social dependeria, além da participação, da não participação, 
a fim de garantir a funcionalidade e efetividade das redes; (ii) institucional, em que 
salientam a importância do advento de instituições em ambiente virtual, uma vez 
que os projetos costumam aparecer mais na forma de programas do que na forma 
de leis; (iii) técnico, uma vez que seria inócuo avaliar apenas design técnico das 
ferramentas digitais sem considerar os diferentes fins da tecnologia, e (iv) episte-
mológico, que se relaciona, principalmente, a questões relativas a processos de 
coleta e processamento de dados.30

Cabe, aqui, uma crítica quanto ao primeiro ponto suscitado pelos autores, 
pois a ideia de participação social, ao menos à primeira vista, parece bastante con-
traditória: por mais que tecnicamente seja inviável que todos os cidadãos estejam 
conectados simultaneamente, caso uma parte reste alheia aos acontecimentos do 
mundo virtual, como garantir a representatividade? Essa crítica nos leva, novamente, 
a contestar as consequências da brecha ou exclusão digital, que acaba por acirrar 
os problemas já existentes em mundo físico.

A existência de barreiras entre os cidadãos em ambiente virtual nos leva, por 
fim, a debate que será traçado no próximo tópico, que diz respeito justamente à 
ideia de (in)efetividade da democracia digital.

4 (In)efetividade da participação popular na esfera digital

Conforme restou exposto, verifica-se que, por mais propício que seja o 

ambiente virtual no tocante à promoção de políticas públicas e à participação do 

29 AVELINO, Daniel Pitangueira de; POMPEU, João Cláudio; FONSECA, Igor Ferraz da. Democracia digital: ma-
peamento de experiências em dados abertos, governo digital e ouvidoras públicas. Brasília: IPEA, 2021, 
p. 19-20.

30 SILVA, Sivaldo Pereira; SAMPAIO, Rafael Cardoso, BRAGATTO, Rachel Callai. Concepções, debates e desa-
fios da democracia digital. Rio de Janeiro: Folio Digital, 2016, p. 27-30.

MIOLO_RBINF_21.indd   191 25/07/2022   10:35:28



R. bras. de Infraestrutura – RBINF | Belo Horizonte, ano 11, n. 21, p. 183-198, jan./jun. 2022192

ISABELLA MACEDO TORRES

cidadão – justamente pelo fato de a implementação da Administração Pública 

digital relacionar-se à ideia de eficiência e celeridade na prestação de serviços 

públicos, há diversos empecilhos que se tornam uma barreira na implementação 

da democracia digital, principalmente no tocante à não efetividade da cidadania 

digital, tendo em vista as dificuldades prementes devido à evidente desigualdade 

que permeia a sociedade, sobretudo a brasileira.

As consequências advindas do impacto da tecnologia da sociedade exige a 

adaptação por parte do Estado e dos operadores do Direito, uma vez que estes 

atores se deparam com o desafio de conferir nova ótica a problemas já existentes 

na sociedade,31 de modo a revisitar conceitos já consolidados, tendo em vista a 

necessidade da Administração Pública em desenvolver técnicas para responder às 

demandas dos indivíduos.32 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto salientou outrora a necessidade da partici-

pação do administrado no iter administrativo, principalmente no que se relaciona 

ao controle social.33 O autor, na verdade, foi além, e defendeu a ideia de uma Ad-

ministração de resultados, que advém da mutação do conceito de administração 

pública, que “vai aos poucos perdendo suas características imperativas”, e passa 

de um poder do Estado para uma função do Estado, a ser desempenhada de forma 

compartilhada com a sociedade, que deverá ter participação efetiva.34

Justamente por essa mudança de concepção, ou seja, levando-se em conta, 

aqui, a ideia de função administrativa, é que a Administração Pública digital, por 

mais que traga à tona a ideia de maior eficiência, deve ser analisada no sentido 

de que esse princípio, conforme salientava Moreira Neto, não deve estar atrelado 

apenas à ideia de eficácia, mas sim à de efetividade, “o que leva à conclusão de 

que a boa administração é dever do Estado e direito do administrado – entendido 

este, antes de tudo, como cidadão e destinatário da função administrativa”.35

De volta à análise traçada anteriormente, de que a questão relativa à cidadania 

digital não pode ser entendida sem que se compreenda antes o que constitui uma 

democracia, é que se traz à tona a análise de Guilhermo O’Donnell, para quem 

o fato fundador de um sistema democrático é a concepção do ser humano como 

31 REYNA, Justo; GABARDO, Emerson; SANTOS, Fábio de Souza. Electronic government, digital invisibility and 
fundamental social rights. In: Revista Sequência, Florianópolis, vol. 41, n. 85, p. 30-50, ago. 2020, p. 32. 
Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/75278/44588. Acesso em: 
14 nov. 2021.

32 SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho; CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; SOUSA, Thanderson Pereira de. 
Administração Pública digital e a problemática da desigualdade no acesso à tecnologia. In: International 
Journal of Digital Law – IJDL, ano 01, n. 02, maio/agosto 2020, p. 101.

33 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito Administrativo no século XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 
p. 294.

34 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O Direito Administrativo no século XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2018, 
p. 179.

35 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 214.
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agente. Dessa forma, o autor entende que há intrínseca relação entre democracia, 

desenvolvimento humano e direitos humanos, tendo em vista que o indivíduo se 

constitui “em agente em e por um tecido complexo de relações sociais”.36

Salienta, ainda, O’Donnell, que a não observância dos direitos humanos tem 

impacto negativo na elaboração de políticas públicas e na própria observância da 

lei, que acaba por ser aplicada de forma seletiva, excluindo-se, consequentemente, 

a parcela vulnerável da população. Esse tratamento desigual por parte do Estado 

decorre da “profunda desigualdade e da pobreza séria e generalizada que costuma 

acompanhá-la”, de modo que a classe de privilegiados acaba por não reconhecer 

os marginalizados como agentes autônomos, o que constitui um obstáculo à ob-

tenção da plena cidadania.37

O que torna possível a interpelação das instituições jurídicas que perpetuam 

situações discriminatórias e de desigualdade é justamente a consolidação dos direitos 

humanos. Sendo assim, o conceito de direitos humanos é um ponto de partida a 

fim de avaliar, evitar ou reverter as situações de exclusão ou discriminação, pois é 

considerada ilegal “toda diferença que tenha por objeto cercear, afetar ou impedir 

o gozo e exercício dos direitos humanos”, que conferem democratização e efeti-

vação da pluralidade, funcionando como concretização de liberdades individuais.38

E, a fim de que haja plena efetivação da cidadania digital em um contexto 

social inserido na concepção de novas tecnologias, Gerletto39 compreende ser ne-

cessária a inserção efetiva do indivíduo em assuntos de caráter político, cultural e 

social que estejam relacionados à utilização das TICs, pautando-se o Estado pelos 

princípios da ética, legalidade, segurança e responsabilidade quanto ao uso de 

todas as tecnologias disponíveis à sociedade.

Tal raciocínio se aplica, também, à relação que o indivíduo mantém com a 

própria constituição da Administração Pública digital, que, para que preste o serviço 

público digital de forma adequada, deve pautar-se pela concretização dos princípios 

da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais sociais, haja vista tra-

tarem-se de serviços públicos essenciais à população.40 Caso seja desconsiderada 

36 O’DONNELL, Guilhermo. Democracia, desenvolvimento humano e direitos humanos. Revista Debates. 
Porto Alegre, v. 7, n. 1, p 15-114, jan.-abr. 2013, p. 16.

37 O’DONNELL, Guilhermo. Democracia, desenvolvimento humano e direitos humanos. Revista Debates. 
Porto Alegre, v. 7, n. 1, p 15-114, jan.-abr. 2013, p. 53.

38 GERLETO, Mario S. Los derechos humanos em la sociedad de la información y comunicación; el 
caso de la “ciudadanía digital”, p. 05. Disponível em: http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/
DerechosHumanos/Derechos_Humanos_y_Ciudadania_Digital.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.

39 GERLETO, Mario S. Los derechos humanos em la sociedad de la información y comunicación; el 
caso de la “ciudadanía digital”, p. 05. Disponível em: http://www.gecsi.unlp.edu.ar/documentos/
DerechosHumanos/Derechos_Humanos_y_Ciudadania_Digital.pdf. Acesso em: 20 nov. 2020.

40 CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; SAIKALI, Lucas Bossoni; SOUSA, Thanderson Pereira de. Governo 
Digital na Implementação de Serviços Públicos para a Concretização de Direitos Sociais no Brasil. Revista 
Seqüência, Florianópolis, n. 84, p. 209-242, abr. 2020, p. 222.
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a dificuldade da população marginalizada – os analfabetos e excluídos digitais –, 

o objetivo da Administração Pública digital, que é justamente tornar mais inclusiva 

e efetiva a prestação de serviços públicos,41 tornará mais acirrada a profunda de-

sigualdade social que assola a realidade brasileira.

Inclusive, para que haja a plena aplicação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que, sob a análise de Daniel Sarmento, constitui cláusula geral de tutela 

da pessoa humana,42 é necessário que haja a observância de alguns atributos, 

dentre eles, o da garantia do mínimo existencial, pelo qual se promove o acesso de 

todos, indiscriminadamente, a condições materiais básicas para uma vida digna.43

Ainda na visão de Sarmento, o fundamento instrumental demonstra “que o 

mínimo existencial deve ser assegurado para que algum outro princípio ou objetivo 

seja promovido”, dentre os quais consta a própria ideia de democracia, pois, para 

que o indivíduo possa participar de forma efetiva, é necessário que tenha condições 

mínimas para tanto, de modo que a democracia só será adequada quando a todos 

forem asseguradas relações simétricas.44

Sarmento, portanto, se respalda na concepção de democracia de Jünger  

Habermas, para quem democracia não corresponde apenas ao governo das maio-

rias, concebendo-a de forma deliberativa, de modo que o diálogo social se dê entre 

pessoas livres e iguais.45

Tal análise se coaduna à feita por Eder Fernandes Monica, que traça um pa-

ralelo entre a perspectiva discursiva habermasiana e a cidadania na esfera virtual. 

Monica salienta que o “princípio do discurso” – pelo qual “a razão dentro de uma 

compreensão intersubjetiva” acaba por gerar validade normativa, tendo em vista 

que os participantes do discurso devem estar efetivamente inseridos no discurso 

público – quando transplantado para a ordem jurídica acaba por se transformar 

em democracia.46

O autor demonstra, ainda, que o discurso jurídico, por permitir a efetividade 

tanto da autonomia privada, quanto da pública, promove a produção de normas que 

possibilitam aos cidadãos “julgarem as pretensões de validade dispostas pelos 

41 SCHIEFLER, Eduardo André Carvalho; CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva; SOUSA, Thanderson Pereira de. 
Administração Pública digital e a problemática da desigualdade no acesso à tecnologia. In: International 
Journal of Digital Law – IJDL, ano 01, n. 02, maio/agosto 2020, p. 109.

42 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 255.

43 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 193.

44 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 203.

45 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo Horizonte: 
Fórum, 2016, p. 205.

46 MONICA, Eder. Cidadania na esfera virtual: perspectivas discursivas a partir da teoria do Direito Moderno. 
In: FERNÁNDEz ÁLVAREz, Antón Lois; HANSEN, Gilvan Luiz; SUÁREz BLÁzQUEz, Guillermo (Org.). 
Ciudadania en una perspectiva global. Madrid: Editorial Dykinson, 2021, p. 04.
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sujeitos na linguagem ordinária”.47 E, considerando que a estrutura tecnológica é 

incompreensível para a maioria das pessoas – inserindo-se nesse universo, além 

dos analfabetos e excluídos digitais, também as pessoas que, embora tenham 

acesso à rede, não compreendem a forma como esta funciona – assim também o 

é a técnica jurídica para a maior parte dos cidadãos.

Dessa forma, já que cidadania constitui a “participação simultânea no papel de 

ator e de destinatário de direito”, a fim de que haja a plenitude da cidadania virtual, é 

necessário que se garantam as condições mínimas para que a população possa, além 

de estar inserida em rede, ser capaz de compreender minimamente suas estruturas 

de forma a usufruir plenamente da democracia digital, conceito no qual se inserem 

as oportunidades e vantagens proporcionadas pela Administração Pública digital.

Conclusões

Cidadania e democracia digital são conceitos cujo desenvolvimento ocorre em 

conjunto com o advento e aprimoramento da tecnologia nesta era de hiperconec-

tividade.48 Não se pode desconsiderar, porém, que esses conceitos, antes de se 

relacionarem ao ambiente virtual, são prementes ao próprio sistema democrático 

em que a sociedade está inserida.

Sendo assim, as profundas desigualdades enfrentadas, sobretudo, pela so-

ciedade brasileira, acaba por ter consequências diretas na esfera digital e na dita 

democracia digital. A massa de marginalizados se reflete em rede, desembocando 

na formação dos excluídos e dos analfabetos digitais, que não estão aptos a aces-

sarem as benesses advindas da implementação da Administração Pública digital.

Há, portanto, a formação de diversos dilemas relacionados à prestação de 

serviços públicos em rede, pois, caso os indivíduos não estejam plenamente in-

seridos em ambiente virtual, restarão excluídos da mesma forma que ocorre em 

ambiente físico.

Daniel Sarmento e Eder Monica, de acordo com o que se demonstrou, atêm- 

se à concepção habermasiana de democracia, conceito pelo qual se dá ênfase à 

questão da simetria entre os indivíduos para que não apenas a democracia, mas 

a própria cidadania se efetive. Sarmento salienta, ainda, a percepção de que o 

Estado deve prover o mínimo existencial a fim de que haja condições mínimas de 

autonomia individual, enquanto Eder Monica transplanta tal concepção ao ambiente 

virtual, onde se desenvolveria a efetividade da esfera digital.

47 MONICA, Eder. Cidadania na esfera virtual: perspectivas discursivas a partir da teoria do Direito Moderno. 
In: FERNÁNDEz ÁLVAREz, Antón Lois; HANSEN, Gilvan Luiz; SUÁREz BLÁzQUEz, Guillermo (Org.). 
Ciudadania en una perspectiva global. Madrid: Editorial Dykinson, 2021, p. 05.

48 MAGRANI, Eduardo. Entre Dados e Robôs: Ética e Privacidade na Era da Hiperconectividade. 2. ed. Porto 
Alegre: Arquipélago Editorial, 2019, p. 12.

MIOLO_RBINF_21.indd   195 25/07/2022   10:35:28



R. bras. de Infraestrutura – RBINF | Belo Horizonte, ano 11, n. 21, p. 183-198, jan./jun. 2022196

ISABELLA MACEDO TORRES

A ideia de proporcionar aos indivíduos acesso a políticas públicas e a servi-

ços digitais em ambiente virtual perpassa também pela concretização do princípio 

constitucional da eficiência administrativa, que, porém, restará ineficaz caso não 

se considere a interação entre o Estado e os cidadãos.

Percebe-se, portanto, que a mesma relação de disparidade e desigualdade 

que ocorre em ambiente físico, em que a desigualdade social se torna cada vez 

mais intensa nos últimos anos, ocorre também em rede, uma vez que os indivíduos 

sequer têm condições mínimas de sobrevivência, portanto, o que se dirá sobre o 

acesso à rede.

A massa de analfabetos e excluídos digitais, dessa forma, constitui apenas 

o reflexo do que já ocorre em nossa sociedade. Sem que o Estado proporcione 

condições mínimas, não há meios para que os cidadãos exerçam plenamente a 

cidadania digital, e, consequentemente, a noção de democracia, ao contrário da 

ideia de simetria contida na análise de Habermas, ainda se dará de forma utilita-

rista, sem que sejam considerados os cidadãos que mais precisam de assistência 

e de um olhar mais sensível por parte do ente estatal.

Não se pode, por outro lado, desconsiderar os avanços advindos da era da 

hiperconectividade, porém, a ideia de democracia digital estará distante de ser 

efetivada caso nos atentemos apenas aos benefícios e não às profundas desigual-

dades que ainda assolam nossa sociedade.

Outlines on democracy and digital citizenship and their intrinsic relationship with the (in)effectiveness 
of popular participation in the digital sphere

Abstract: Democracy and digital citizenship are concepts that are intrinsically related and develop 
with the evolution and technological improvement. However, these concepts have to be analyzed from 
the perspective of Constitutional Law, since they refer to broader issues, concerning the individual’s 
insertion in a democracy. Considering these initial perceptions, this article aims to address these 
issues in light of the provision of public services and the development of public policies by what has 
been called Digital Public Administration, as well as the issue concerning the (in) effectiveness of the 
exercise of citizenship fully in the digital sphere. As conclusions, it was inferred that, as long as there 
are stigmatized individuals in the physical world, given the deep inequalities that exist, especially in 
Brazilian society, there is no way for the digitally excluded and illiterate - existing figures due to the 
digital divide or division – to exercise fully their digital citizenship, which, consequently, will lead to the 
inefficiency of both the digital Public Administration and the very idea of   digital democracy.

Keywords: Digital Citizenship. Digital Democracy. Public Sphere. Digital Public Administration.
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