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RESUMO

Trata a dissertação dos novos horizontes ao exercício da cidadania e da democracia
descortinados pelo advento das novas tecnologias da informação, como a Internet,
considerando a informação como premissa básica para a igualdade tecnológica e a
efetiva participação política e como referenciais as reflexões de Paulo Bonavides, Alvin
Toffler, Norberto Bobbio, Norbert Wiener e Jürgen Habermas sobre o paradigma
informacional da sociedade moderna. Abordam-se no trabalho as transformações
econômicas, sociais, políticas e culturais que definem a Sociedade da Informação, o
desenvolvimento histórico do conceito de cidadania, a crise de legitimidade dos
governos representativos, as novas exigências prestativas e governamentais opostas
ao Estado e o conteúdo do direito à informação, direito fundamental de quarta geração.
Conclui-se pela necessidade de políticas críticas de inclusão digital, pelo
reconhecimento do dever estatal de fornecer informações e construir mecanismos
tecnológicos que promovam maior participação cidadã e da importância do direito à
informação ao soerguimento do Estado e à reafirmação da cidadania e democracia
contemporâneas.

Palavras-chave: Cidadania. Democracia. Informação.

ABSTRACT

Treats the dissertation of the new horizons to the practice of citizenship and of
democracy unveiled by the advent of the new information technologies, like the Internet,
considering the information as basic premise for the technological equality and the
effective political participation and as referentials the reflections of Paulo Bonavides,
Alvin Toffler, Norberto Bobbio, Norbert Wiener and Jürgen Habermas about the
informacional paradigm of the modern society. There are boarded in the work the
econornical, social, political and cultural transformations that define the Information
Society, the historical development of the citizenship concept, the legitimacy crisis of the
representative governments, the new helpful and government demands objected to the
State and the content of the right to the information, forth generation basic right.
Concludes for the necessity of critical politics of digital inclusion, for the recognition of
the state-owned duty of supplying informations and building technological mechanisms
that promote bigger citzen participation and the importance of the right to the information
to the rebuilding of the State and to the reaffirmation of the contemporary citizenship and
democracy.

Keywords: Citizenship. Democracy. Information.
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INTRODUÇÃO

Na sociedade contemporânea o desenvolvimento sócio-econômico baseia-se cada

vez mais na aquisição, armazenamento, processamento, avaliação, transmissão e

disseminação da informação com vistas à geração de conhecimento e à satisfação dos

interesses das pessoas e instituições.

Chamada Sociedade da Informação, resultado do advento de novas tecnologias da

informação e de estruturas globais de comunicação, esta realidade alterou o modo de viver das

pessoas, sua forma de aprender, trabalhar, gerar riqueza e relacionar-se com o Estado e com

os outros membros da sociedade. As relações de poder já não se desenvolvem sobre a

propriedade de matérias-primas de produção, mas sobre a própria informação e seu produto

primeiro, o conhecimento, força dinâmica dessa nova realidade.

A informação transformou-se, de fato, na mais poderosa ferramenta de

desenvolvimento, e sua disponibilidade e acessibilidade fatores determinantes para a

eliminação dos chamados abismos digitais e de conhecimento - expressões que compreendem

as disparidades tecnológicas entre as comunidades, nações e indivíduos.

Os reflexos jurídicos e sociais dessa mudança de paradigma descortinaram novos

horizontes ao exercício da cidadania e da democracia, tendo sido objeto de estudo de juristas e

filósofos consagrados como Paulo Bonavides, Alvin Toffler, Norberto Bobbio, Norbert

Wiener e Jürgen Habermas, cujas considerações serviram-nos de referencial teórico.

Sendo assim, cuidam as linhas seguintes de um esforço para compreender, ainda que

minimamente, aqueles reflexos sociais e jurídicos que brevemente relatamos, com o fito de

superar o referido abismo tecnológico pela defesa de uma nova compreensão da cidadania e

da democracia. Eis o objetivo geral deste trabalho.
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Para alcançamos tal desiderato, necessário identificarem-se, especificamente, as

causas das transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que nos permitem afirmar

que vivemos uma nova realidade social, bem como verificar a real relevância da informação

nesse contexto. Com a superação dessas questões será possível trabalhar o conceito de

cidadania, visualizar seu desenvolvimento histórico e sua estreita relação com o fenômeno

social do poder. Em conseqüência, esperamos conhecer as fontes da desigualdade tecnológica

na Sociedade da Informação, bem como a importância da informação na superação de outras

desigualdades materiais.

Adicionalmente, não podemos nos furtar de formular um pensamento crítico sobre a

utilização da própria tecnologia como instrumento de emancipação ou de controle social,

argüindo-lhe a tão propalada neutralidade, e os impactos das tecnologias da informação e da

comunicação nas estruturas do poder público e nas relações políticas. Sendo o Estado, de

certa forma, espelho da sociedade que lhe é subjacente, novas perspectivas devem se

apresentar especialmente em termos de democracia, fórmula que não impediu que os

governos contemporâneos entrassem no novo século em flagrante crise de legitimidade.

Por fim, dedicaremos algumas linhas ao direito à informação, direito fundamental de

quarta geração ao lado do direito à democracia e do direito ao pluralismo, objetivando

conhecer-lhe o conteúdo e importância para o exercício pleno da cidadania e da democracia

na Sociedade da Informação.
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1. INFORMAÇÃO, PODER E SOCIEDADE

1.1. As revoluções tecnológicas

Em sua obra de referência A Terceira Onda, TOFFLER identifica as revoluções

agrícola, industrial e tecnológica, respectivamente, como a Primeira, a Segunda e a Terceira

Ondas. Cada onda representaria um momento histórico que, após colisões e sobreposições,

delimitariam profundas mudanças em todos os campos da sociedade - na educação, na saúde,

nas relações sociais e políticas entre os indivíduos.'

Antes da Primeira Onda de mudança, a rnaiona dos seres humanos VIVIa em

pequenos grupos, alimentando-se do que extraiam da natureza através da caça e da pesca. Há

aproximadamente dez mil anos passaram os homens a cultivar a terra e organizar rebanhos,

podendo assim se fixar em locais que lhes garantissem maior segurança dos perigos de então.

Dessa revolução agrícola formaram-se os primeiros grandes conglomerados humanos, pela

divisão do trabalho e dos instrumentos, originando as primeiras espécies do que hoje

conhecemos como classes sociais (a nobreza, os sacerdotes, os guerreiros, os escravos, os

servos etc.).

No final do século XVII, experimentou a humanidade, especialmente na Europa,

uma nova revolução tecnológica marcada pela produção exponencial dos bens da vida. A

Segunda Onda ocorreu em velocidade muito superior à primeira, alcançando rapidamente

várias nações e continentes, ainda que com efeitos diferentes. O homem construiu máquinas

que produziam com mais rapidez e precisão os bens de consumo necessários à sobrevivência,

alterando novamente o modo de viver dos seres humanos, agora sujeitos ao trabalho

individual para adquiri-los. O auge da Segunda Onda teria ocorrido nas décadas posteriores à

II Guerra Mundial, vindo a consolidar-se no final do século passado.

1 TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda: a morte do industrialismo e o nascimento de uma nova civilização. 9 ed.,
São Paulo: Record, 1980, p. 19.
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A história da humanidade, de fato, é marcada pelos impactos sociais, políticos e

econômicos gerados pelo advento das novas tecnologias. Da roda às técnicas mais

rudimentares da agricultura, que permitiram ao homem estabelecer-se num único lugar para

viver e procriar, das máquinas de tear e a vapor que lhe permitiram produzir em patamares

ina1cançáveis pela força e agilidade das mãos, presenciamos no último século o surgimento de

tecnologias que permitem ao homem se comunicar desprezando obstáculos físicos, políticos e

econômicos, retirando do Estado e de grandes conglomerados empresarias o monopólio da

produção da informação.

A Terceira Onda promoverá transformações irreversíveis nas relações entre os

homens, na organização do Estado e no exercício da democracia:

[...] Esta civilização nova, desafiando a velha, deitará por terra as burocracias,
reduzirá o papel do estado-nação e irá gerar economias semi-autônomas num
mundo pós-imperialista. Exigirá governos mais simples, mais eficazes e, não
obstante, mais democráticos do que qualquer um dos que conhecemos atualmente.
Será uma civilização com sua própria perspectiva diferente do mundo, seus
próprios modos de lidar com o tempo, o espaço, a lógica e a causalidade. [...]
Acima de tudo, [...] a civilização da Terceira Onda começará a cicatrizar a ruptura
histórica entre o produto e o consumidor, gerando a economia do "prossumidor'"
de amanhã. Por esta razão, entre muitas, poderia - com alguma ajuda inteligente
nossa - resultar na primeira civilização verdadeiramente humana da História
registrada [...].3

De fato, em nenhum outro momento da História a tecnologia incidiu tão

decisivamente em todos os aspectos da vida humana - na economia, na política, na cultura.

Ao contrário do que ocorrera na Revolução Industrial, a tecnologia não serve apenas à

construção de máquinas a vapor ou elétricas para substituir os músculos humanos ou fornecer

a energia necessária à produção em massa", mas assume papel decisivo no sistema econômico,

2 Essa expressão, cunhada por Toffler, denomina o indivíduo que exerce na sociedade tanto o papel de produtor
quanto de consumidor de bens e serviços,
3 TOFFLER, Alvin. Op. cit., p. 24-25.

WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano dos seres humanos. 5 ed., São Paulo: Cultrix, 1954,
p. 134 et seq ..
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"colocando desafios e interrogações quanto ao futuro da cultura e da sociedade't? Começa a

Terceira Onda, a Sociedade da Informação.'

1.2. A Sociedade da Informação

Para compreender a sociedade contemporânea são necessárias algumas anotações

sobre o fenômeno que se convencionou denominar globalização, urna série de processos

econômicos, SOCIaIS,políticos, culturais e, especialmente, tecnológicos, que nos últimos

quinhentos anos aproximaram nações e permitiram à humanidade adquirir urna consciência

coletiva.

Não se deve confundir, porém, os processos de globalização, de índole economicista,

com o fenômeno contemporâneo da globalização das sociedades:

[...] A transformação das estruturas produtivas, a integração dos mercados, os
processos de internacionalização frnanceira e, em particular, a revolução
tecnológica - que permite uma comunicação instantânea, eliminando-se as barreiras
do espaço fisico - constituem o substrato que permitiu a globalização da vida social,
isto é, uma nova realidade política e cultural, na qual os diversos atores sociais -
indivíduos, grupos, instituições, empresas - se orientam em função de informações,
expectativas e desejos inspirados em referências globais [...].7

A globalização das sociedades é um processo desenvolvido durante todo o século

XX, portanto sob a égide do capitalismo e da democracia liberal. Caracteriza-se pela

contradição entre a elevação dos direitos humanos à linguagem comum da humanidade, no

esteio da valorização dos princípios da igualdade, da cidadania e da solidariedade (princípios

distributivos ), e a proteção estatal às liberdades de iniciativa e de mercado, temperadas pelo

instituto da propriedade privada (princípio concentrador). Este o panorama de todas as

5 RATTNER, Henrique. Informática e sociedade. Brasília: Editora Brasiliense, 1985, p. 164.
6 Importante salientar que na metáfora de Toff1er as ondas não substituem umas às outras. Ainda há sociedades
sobrevivendo exclusivamente da agricultura de subsistência. Igualmente, sociedades que ainda sofrem os
primeiros impulsos de industrialização, enquanto outras já se encontram em avançado estado tecnológico.
7 SORJ, Bernardo. Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na Sociedade da Informação. Rio de Janeiro:
Jorge Hazar Editor; Brasília: UNESCO, 2003, p. 12.
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sociedades capitalistas, mesmo nas incipientes, cujas desigualdades estruturais outorgaram

paulatinamente ao Estado o dever de criação das condições sociais e normas jurídicas ao

encontro do ponto de equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a regulação e

intervenção públicas da produção e distribuições dos bens e serviços essenciais:

[...] Mas o mundo mudou e, com isso, as relações entre as nações e, principalmente,
as formas de domínio, passando de um colonialismo antiquado para uma nova era
de globalização. Permaneceram, entretanto, as disfunções de um liberalismo que,
sem regulamentação e controle adequados, geram monopólios, cartéis e oligopólios.
É do Estado a responsabilidade de determinar correções em beneficio da sociedade.
O poder das corporações, quando em associação com o Estado, não resiste à
tentação de maximizar o retorno econômico, mesmo que às custas da subordinação
e da imposição de condições precárias de vida a sociedades inteiras - basta
perpassar a história da América Central por meio da atuação das granes empresas
norte-americanas [...].8

Integrado ao fenômeno da globalização das sociedades, e por ele diretamente

responsável, é o advento de novas tecnologias da informação. O desenvolvimento tecnológico

experimentado pela humanidade no último século gerou transformações não apenas no modo

de produção capitalista, mas também na cultura e na maneira como se concebe e se organiza a

vida.

Com tais tecnologias, os processos produtivos alcançaram uma integração planetária,

passando a hegemonia econômica a consistir na capacidade de determiná-los e organizá-los

de modo inovador", condição para a prosperidade no mercado de concorrência global. Nestes

termos deslocou-se a dinâmica produtiva, então localizada nas indústrias, para o setor

terciário, de serviços, em que a capacidade de inovação tecnológica e o controle do

conhecimento associados à atividade econômica são as principais fontes do valor agregado da

atividade econômica desenvolvida.

o conhecimento passou a ser considerado o principal agregador de valor aos

serviços dessa sociedade pós-industrial - e também aos bens de consumo, já produzidos em

ILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues da. Um estudo do poder na sociedade da informação. Cio Inf.,
Brasilia, v. 29, n. 3, 2000, p. 83.

DUP AS, Gilberto. Ética e poder na Sociedade da Informação: de como a autonomia das novas tecnologias
riga a rever o mito do progresso. São Paulo: Editora UNESP, 2000, p. 41.
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avançados processos tecnológicos que promovem uma progressiva "desmaterialização" da

produção, na medida em que os custos com insumos fisicos participam cada vez menos do

valor econômico que lhes são atribuídos ao final.

Outros impactos no sistema de produção foram as flexibilizações do trabalho, agora

ungido pela necessidade de constante reformulação e recic1agem dos conhecimentos, e da

produção, que passou a fornecer produtos destinados a necessidades cada vez mais específicas,

fazendo prosperar as empresas da chamada nova economia, associadas às novas tecnologias,

em particular nas áreas de informática, telecomunicações, audiovisual e biotecnologias, em

permanente inovação tecnológica.

Por fim, observa-se a franca decadência do modelo do Estado Nação, decorrente da

sedimentação das experiências de empresas e instituições transnacionais e, sobretudo, de uma

nova arquitetura de desenvolvimento das relações sociais, não mais limitada aos contatos

pessoais possíveis em determinados espaços geográficos com a utilização das redes globais de

comunicação, como a Internet, que permitiram que pessoas desconhecidas passassem a

organizar-se em volta de interesses comuns, sejam econômicos, políticos, culturais ou até

mesmo criminosos, como ocorre com o tráfico internacional de drogas.

Como os limites fisicos e geográficos deixaram de ser oponíveis às relações

econômicas e sociais, passou-se a questionar a manutenção de uma ficção jurídica fundada

basicamente no exercício da soberania territorial. A sociedade contemporânea é uma

sociedade de redes cujas relações se desenvolvem sob uma arquitetura aberta e dinâmica,

através da qual se definem as funções que controlam os aspectos centrais em nossas

sociedades. Essa arquitetura se baseia, principalmente, nas novas tecnologias da informação,

que permitem que as diversas redes de interesses operem em tempo real e cujo controle estatal

é menor ou inexistente.
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Esta nova realidade social consiste num ambiente marcado pela alta conectividade,

em que cada indivíduo, mesmo incapaz de dominar todo o conhecimento necessário à tomada

de decisões sobre processos de produção, cada vez mais complexos, participa da criação de

um saber coletivo que se sobrepõe ao seu pensamento e interesse particulares, a chamada

inteligência coletiva.

A principal característica da sociedade contemporânea é, entretanto, a relevância que

o conhecimento tecnológico e os processos de comunicação alcançaram com o

desenvolvimento das tecnologias da informação.

1.2.1. Denominações e conceitos

Ainda há grande dissenso sobre denominação desse novo período de

desenvolvimento tecnológico por que passa a humanidade. Como observa TOFFLER,

[...] Estamos tateando à procura de palavras para descrever a potência e o alcance
totais desta mudança extraordinária. Alguns falam de uma Idade Espacial, de uma
Idade da Informação, de uma Era Eletrônica ou uma Aldeia Global que se anuncia.
Zbigniew Brzezinski disse-nos que enfrentamos uma "idade tecnotrônica". O
sociólogo Daniel Bell descreve a vida de uma "sociedade pós-industrial". Os
futuristas soviéticos falam da R. T. C. - a "revolução tecnológico científica". Eu
mesmo já escrevi extensamente sobre a chegada de uma "sociedade
superindustrial". Nenhum desses termos, porém, inclusive o meu, é adequado [...].10

A multiplicidade de denominações oferecidas à sociedade contemporânea reflete a

ênfase ofertada por cada teórico às transformações SOCIaIS,econômicas ou políticas

percebidas. Daniel Bell, como já VImos, prefere dar ênfase à informação, nomeando-a

sociedade pós-industrial, assim como Manuel Castells, que reconhece um novo modo de

produção informacional. Observa-se, ainda, um grupo de teóricos que embora reconheçam a

importância mestra da informação na sociedade contemporânea, subordinam referidas

10 TOFFLER, Alvin. Op. cit., p. 23.
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transformações a princípios e práticas há muito estabelecidos: é o caso de Herbert Schiller,

que observando a necessidade do capitalismo atual de se apropriar e manipular a informação

define essas transformações no âmbito do neomarxismo, e Jürgen Habennas, que atesta uma

diminuição da esfera pública decorrente da integração da informação na sociedade

A 11contemporanea.

Não pairam dúvidas, entretanto, que a maioria dos estudos já denomina a sociedade

contemporânea como a Sociedade da Informação. Não podemos, porém, furtar-nos de

considerar as incongruências intrínsecas à denominação, como aponta com maestria SORJ:

[...] A "Sociedade da Informação" é hoje a denominação mais usual para indicar o
conjunto de impactos e conseqüências sociais das novas tecnologias da informação
e da comunicação (telemática). Embora útil como conceito identificador de um
tema, não constitui uma teoria ou um arcabouço explicativo da dinâmica das
sociedades no mundo contemporâneo, e, em sentido estrito, é incorreto. Em
primeiro lugar, porque em todas as sociedades a informação é relevante. Em
segundo lugar, porque a informação em si mesma não tem valor algum; sua
relevância depende de sua inserção num sistema de produção de conhecimento.
Nesse sentido, o conceito, também bastante disseminado, de "sociedade do
conhecimento" (knowledge society) seria mais adequado. [...] Na prática, o conceito
[...] refere-se a um certo tipo de conhecimento, o conhecimento científico, a partir
do qual se desenvolve a capacidade de inovação tecnológica, principal motor de
expansão econômica do mundo contemporâneo. Do ponto de visa sociológico,
talvez fosse mais adequado falar de sociedades capitalistas de consumo de bens
tecnológicos, isto é, sociedades em que a comunicação, a qualidade de vida e as
relações econômicas e sociais são mediadas por artefatos tecnológicos (na forma de
serviços e produtos) que incorporam conhecimento científico [...].12

Há de buscar-se, pois, as razões pelas quais os estudiosos têm posto a informação

como elemento preponderante no estudo da sociedade moderna. A informatização da vida

social e a economia global são temas do cotidiano das ciências sociais contemporâneas, mas

poucos têm se voltado à identificação dos elementos cuja presença efetivamente permita

qualificar uma sociedade como infonnacional.

11 ApudWEBSTER, Frank. Theories ofthe infomation society. Nova York: Routiedge, 1995, p. 2.
12 SORJ, Bemardo. Op. cit., p. 35.
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1.2.1.1. Conceito tecnológico

A definição mais comum da Sociedade da Informação enfatiza as espetaculares

inovações tecnológicas no processamento, armazenamento e transmissão de informação - as

multicitadas tecnologias da informação, virtualmente presentes em todos os âmbitos da

sociedade, cujo custo diminui proporcionalmente ao aumento das capacidades de manipulação.

Realmente, alguns dos instrumentos mais utilizados na comunicação social datam do

início do século passado, cada um tendo revolucionado e transformado a atividade de

comunicação, como o telégrafo, o telefone, o rádio, a televisão, o fax. Não se olvida, porém,

que apenas com a convergência entre a telemática (a comunicação) e a informática (ciência de

manipulação da informação) foi possível a invenção das avançadas tecnologias de informação

de nossa Era, capazes de transmitir os mais diversos tipos de informação (imagens, sons,

vídeos) a um número praticamente infinito de receptores simultâneos, alçando a comunicação

humana a patamares sequer sonhados há algumas décadas. Isso porque, ao contrário das

revoluções tecnológicas anteriores - a agrícola e a industrial, que tinham por base a energia e

a matéria - a revolução tecnológica altera o modo como compreendemos o tempo, o espaço e,

principalmente, o conhecimento, agora principal fator agregador de valor à produção.

Não se ignora que o conceito tecnológico - assim como os demais adiante

analisados - não se presta, isoladamente, a qualificar uma sociedade como informacional.

Primeiramente, não há consenso sobre qual o nível de disseminação social das tecnologias da

informação suficiente para tal, nem mesmo o método para calculá-lo. Não se tem, portanto,

um critério quantitativo uníssono.

Outrossim, esse conceito merece críticas pelo fato de a tecnologia ser essencialmente

instrumental e, portanto, associal; logo, não poderia ser elemento de qualificação para uma
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sociedade. Ressalte-se que não se trata de tratar a tecnologia com neutralidade, tese há muito

superada, mas de reconhecer que a tecnologia é produto da ação humana, e não o contrário.

1.2.1.2. Conceito econômico

A nova economia, também chamada economia da informação, surge da atividade

desenvolvida pelas chamadas indústrias da informação, matrizes da Sociedade da Informação

segundo o conceito econômico.

MACHUP as agrupa em cinco atividades básicas: a educação (escolas, bibliotecas,

universidades), a mídia (rádio e televisão, publicidade), a invenção de máquinas

(computadores e outros eletrônicos), a prestação de serviços técnicos (advocacia e medicina,

por exemplo) e outras atividades baseadas no tratamento da informação e produção de

conhecimento (pesquisas e desenvolvimentoj.l ' PORAT, por sua vez, divide a economia da

informação nos setores primário, composto pelas indústrias que comercializam a informação

que produzem (mídias de massa, educação, publicidade, máquinas eletrônicas); secundário,

caracterizado pela produção de informação para consumo interno (pesquisa e

desenvolvimento realizado pelas indústrias farmacêuticas, dados produzidos pelo próprio

governo na definição de suas políticas públicas); e o setor não-informacional, que adquire de

terceiros o conhecimento necessário à sua atividade econômica. 14

A aproximação econômica também encontra dificuldades de utilização.

Primeiramente, pela aceitação das sobreditas categorias, frutos do julgamento de valor e da

interpretação dos autores, assim como na impossibilidade prática de identificar as atividades

econômicas em apenas uma das categorias acima, podendo-se afirmar que pouquíssimas

_- ud WEBSTER, Frank, Op. cit., p. 11.
em.
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empresas podem se considerar insertas em apenas um dos pnmeiros setores - em toda

atividade econômicas há produção de conhecimento em maior ou menor escala.

Por fim, o conceito econômico não fornece critérios para que se verifique a

participação das indústrias da informação na economia da sociedade - uma vez que o valor da

informação produzida não é objetivamente aferível, variando de acordo com sua relevância

para os interesses de quem a consome - nem aponta qual o nível de participação que permitira

qualificar uma sociedade como infonnacional.

A contribuição do conceito, entretanto, é de se perceber um novo modo de produção,

baseado na informação, acertando-se que "a nova economia está organizada em tomo de redes

globais de capital, gerenciamento e informação'tP

1.2.1.3. Conceito laboral

Um critério geralmente utilizado para mensurar os processos de infonnatização da

sociedade é o surgimento e a predominância de profissões e atividades baseadas no trabalho

intelectual.

É possível observar nas Sociedades da Informação uma acentuada diminuição das

ocupações que demandam força física e habilidade manual (fenômeno, aliás, inerente à

própria mecanização das linhas produção, iniciada, portanto, ainda durante a segunda onda

tecnológica). DANIEL BELL indica o surgimento de uma "classe de colarinhos brancos",

detentores do conhecimento técnico, prevendo a diminuição dos conflitos políticos baseados

em classes sociais (de origem na divisão do trabalho fabril), deslocando-se os conflitos pelo

15 DUPAS, Gilberto. Op. cit., p. 47.
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acesso ao conhecimento técnico - uma das vertentes da inclusão digital, tema que trataremos

. 16postenonnente.

PORA T, utilizando-se das mesmas categorias já referidas no estudo do conceito

econômico, classifica o trabalho na Sociedade da Informação como primário, cuja principal

atividade é a produção e comércio do conhecimento (professores, cientistas, jornalistas,

escritores); secundário, voltado à coordenação e planejamento do mercado de conhecimento

(advogados, secretárias, gerentes); e terciário, composto por trabalhadores que operam as

máquinas e tecnologias da informação que auxiliam as atividades classificadas anteriormente

(operadores de computador, instaladores de telefones, mecânicos etc.).17

As críticas aplicadas ao conceito econômico também se aplicam ao conceito laboral.

Igualmente, a proposta de categorias ignora que cada ocupação envolve diferentes graus de

processamento de informação e produção de conhecimento. O conceito laboral também não

concebe critérios para mensurar os reflexos da detenção do conhecimento nas relações de

poder, pois o conhecimento técnico não determina o plano que ocupa o seu detentor nas

relações sociais (o seu status social), muito embora lhe confira uma certa mobilidade e

independência frente a seus consumidores (não por outra razão, o paradigma da Sociedade da

Informação é o profissional liberal, em contraposição ao trabalhador empregado, paradigma

da sociedade industrial).

ApudWEBSTER, Frank. Op. cit., p. 14.
Ibidem, p. 15.
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1.2.1.4. Conceito espacial

A Sociedade da Informação também se distingue das demais pelas redefinição de

tempo e, especialmente, do espaço nas relações econômicas, jurídicas e sociais. Esse o

principal reflexo de uma sociedade baseadas em redes.

Com a informação ocupando posição estratégica na organização de uma economia

mundial caracterizada pela interdependência dos mercados, o processamento de informações

passa a ser uma preocupação inerente às grandes atividades econômicas.

A infra-estrutura necessária a esse processamento encontra-se disponível a custos

cada vez menores, através de computadores e de redes como a Internet, promovendo negócios

e relações sociais em tempo real e independentemente da posição geográfica dos sujeitos. As

características de tempo e espaço foram transformadas com o advento da sociedade

interligada, já que as relações econômicas, jurídicas e sociais são afetadas instantaneamente

pelas decisões tomadas pelos seus sujeitos, ainda que geograficamente em continentes

diferentes.

Sublinhe-se, ainda, o surgimento de um novo setor da economia, o comércio de

informações (mídia, imagens, sons e vídeos, por satélite e transmissões digitais), e o aumento

exponencial de informações disponíveis on-line, reformando radicalmente o sistema

financeiro mundial (operações bancárias e de crédito, por exemplo, já podem ser realizadas de

qualquer lugar do mundo). Essa crescente infonnatização tem facilitado, como nunca antes, a

integração entre mercados globais e locais, proporcionando o estabelecimento de uma

economia verdadeiramente global.

O conceito espacial não indica, porém, qual o volume de informações necessário

para constituir uma Sociedade da Informação. Pode-se argumentar, ainda, que as redes não

são novidades na história das sociedades, seja através dos sistemas de correios ou do telefone,
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endo certo que os indivíduos sempre se valeram de redes de informação para debater e

defender seus interesses particulares.

1.2.1.5. Conceito cultural

o último conceito da Sociedade da Informação enfatiza o aumento extraordinário da

circulação de informação nas relações sociais, na definição do que nos acostumamos a referir

como "a vida moderna" ou ainda "cibercultura".

A sociedade contemporânea se desenvolve num ambiente saturado de informações,

alçando cada indivíduo simultaneamente à condição de fonte e receptor, a qualquer tempo e

em qualquer lugar (o indivíduo prossumidor referido por Toffler). Exemplifique-se com o

rádio: de lugar de destaque nas salas das casas no início do século passado, hoje é ouvido nos

carros, no escritório ou na rua, portátil. Assim também ocorreu com a TV (parabólica, cabo,

fibra ótica), com o telefone (que agora utiliza ondas de rádio), com os correios (pela

popularização do correio eletrônico) e com os computadores - estes, agora presentes numa

infinidade de máquinas.

Esse panorama tem gerado uma crise de significados. Isso porque fica cada vez mais

dificil identificar a relevância e a veracidade das informações que recebemos em nosso

quotidiano com a crescente participação de atores nessa nova realidade, cada um com seus

valores e interesses a serem defendidos.

Nesse diapasão, o conceito cultural da Sociedade da Informação nos leva a alguns

questionamentos, sobretudo no que concerne à correção do discurso de que a maior

disponibilidade de informação produz cidadãos melhor informados. Ao contrário, têm-se

constatado que muitos indivíduos tendem a se valer de várias fontes de informação, umas

complementares às outras, sem a preocupação de conhecer a inteligência (os interesses e a
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qualidade) que norteiam sua produção, aderindo, muitas vezes, ao fenômeno da informação

imediata e descartável. Assim também assevera SILVEIRA:

[...] Matta (1980) aftrma que a expansão quantitativa da informação pode levar à
desinformação, distorção e supervalorização de fatos não relevantes e ao silêncio
sobre situações comprometedoras para os interesses do sistema [00']. Sobre o
assunto, Almino (1986) registra também a possibilidade de que a sociedade seja
submetida a um ambiente de "hiperinformação", com a intenção de ocultar o que de
fato realmente interessa [00']. Servan-Schreiber (1984) também afirma que a
manipulação de informações é uma das práticas mais correntes no exercício do
poder, e ainda questiona se há, de fato, utilidade social no "excesso de
informações" [00.].18

Do exposto, conscientes de que a sociedade contemporânea não se ongma

exclusivamente das novas tecnologias da informação, ao contrário do que pregam discursos

reducionistas, passaremos a demonstrar como informação se presta ao exercício de poder e ao

controle social. Isso pode ser observado como elemento constante na história da humanidade,

em escalas e proporções diferentes, merecendo ser compreendido para que possamos propor

fórmulas para desenvolvimento da cidadania e da democracia nessa nova realidade.

1.3. A informação

Conhecimento é poder. A assertiva, cunhada por HOBBES ainda no século XVIII,

nunca encontrou tanto significado quanto na atualidade. 19 O conhecimento, não obstante,

decorre da análise crítica das informações assimiladas pelo receptor durante um processo de

comunicação.

Fogem do escopo deste trabalho maiores considerações sobre as teorias da

informação e da comunicação. Deve-se, ao menos, esclarecer a distinção entre informação e

conhecimento, aquela o elemento básico das relações jurídicas, sociais, culturais e

econômicas da sociedade de redes:

1 SILVEIRA, Flávio Henrique da, Op. cit., p. 87.
19 HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martin Claret, 2002., p. 492.
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[...] É possível distinguir [...] informação e conhecimento, ou, usando o léxico
técnico, informação com baixo e com alto conteúdo informacional. A informação
de baixo conteúdo se refere a um fato cuja compreensão é mecânica, não exige
nenhum tratamento intelectual específico e se esgota na sua função imediata (por
exemplo, encontrar o nome de uma rua, uma imagem pornográfica, um saldo
bancário ou fazer uma compra). Na informação de alto conteúdo, seu valor depende
da capacidade de análise do usuário e que, depois de integrada, afeta a sua
competência e capacitação intelectual [...].20

Para que tratemos da informação e das relações de poder dela decorrentes, no âmbito

da Sociedade da Informação, precisamos ainda destacar que processos de comunicação mais

avançados nem sempre foram acessíveis, como hoje o são, a todos os indivíduos sociais -

muito embora seja possível atestar que todos os grupos humanos, das hordas de caçadores

pré-históricos às sociedades modernas, tiveram na comunicação entre seus pares uma das

premissas fundamentais na defesa de seus bens e direitos.

Na antiga Pérsia, homens de vozes graves permaneciam alertas em torres para

redistribuir mensagens e informar a aproximação de ameaças. Os romanos, por sua vez, já

possuíam um grande sistema de mensageiros, a cursus publicus. O estudo das sociedades,

porém, permite-nos perceber que os meios de comunicação mais complexos quase sempre

estiveram reservados aos ricos e poderosos, aqueles porque dispunham de recursos para

suportar as despesas inerentes à manutenção de mensageiros particulares e à promoção das

viagens necessárias, estes para tomar conhecimento do que se passava nas regiões sob os seus

domínios. Esse foi um cenário observado durante a Idade Média, especialmente durante o

período feudal:

[...] Durante a civilização da Primeira Onda, todos esses canais eram reservados
exclusivamente aos ricos e poderosos. As pessoas comuns não tinham acesso a eles.
[...] Em resumo, enquanto a troca de informação face a face era livre para todos, os
sistemas mais novos usados para levar informação além dos confrns de uma família
ou de uma aldeia estavam essencialmente fechados, usados exclusivamente para
fins de controle social ou político. Com efeito, eram armas da elite [...].21

20 SORJ, Bernardo. Op. cit., p. 43.
21 TOFFLER, Alvin. Op. cit, p. 46.
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Esse panorama transformou-se a partir do século XVII, quando o poder político

descentralizou-se pela ascensão ao poder pela burguesia e a economia industrializada

proporcionou o surgimento de uma grande massa de consumidores, cujo acesso à informação

era necessário para a disseminação dos valores e paradigmas da sociedade industrial - em

outras palavras, estimular o consumo dos bens agora produzidas em larga escala.

o correio foi o primeiro meio de comunicação de massa, permitindo a transmissão

de informações a distâncias antes disponíveis apenas às elites. Posteriormente, no século XIX,

o telefone e o telégrafo permitiram que a comunicação se desse por meios não escritos,

embora ainda limitando-se a comunicação apenas a um transmissor e um receptor para cada

mensagem.

Uma sociedade que produz em massa necessita de meios para igualmente enviar

mensagens em massa, ou seja, atingir vários receptores ao mesmo tempo:

[...] Nos veículos de comunicação em massa, de jornais e rádio a cinema e televisão,
encontramos mais uma vez a encamação do princípio básico da fábrica. Todos eles
estampam mensagens idênticas em milhões de cérebros, assim como a fábrica
estampa produtos idênticos para uso em milhões de casas. [...] Assim surgiu em
todas as sociedades industriais, capitalistas ou socialistas igualmente, uma
complicada infosfera - canais de comunicação através dos quais podiam ser
distribuídas mensagens individuais e em massa tão eficiente quanto mercadorias ou
matérias-primas. Essa infosfera era entrelaçada com a tecnosfera e a sociosfera e as
servia, ajudando a integrar a produção econômica com o comportamento privado.
[...] A tecnosfera produzia e conferia riqueza; a sociosfera, com milhares de
organizações inter-relacionadas, conferia papéis a indivíduos no sistema. E a
infosfera conferia a informação necessária para fazer todo o sistema funcionar.
Juntos, formavam a arquitetura da sociedade [...].22

Deste modo, a Sociedade Industrial multiplicou o número de canais de comunicação

massificou a disseminação de informações, projetando e concentrando poder nas instituições

empresas que as produzia - o Estado, a Igreja ou os grandes conglomerados econômicos,

sentes direta ou indiretamente na indústria da informação política ou financeira. As

gens e informações transmitidas padronizavam o pensamento comum do século passado.

- 'bidem, p. 48.
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A Sociedade da Informação - a Terceira Onda - mudou esse paradigma. A infosfera

passa por um processo de descentralização. Com efeito, as novas tecnologias mudaram

drasticamente o modo como recebemos (e enviamos) informação e como agimos em nossos

mundos particulares.

Na Sociedade Industrial a informação era massificada para ser transmitida,

concentrando nos donos dos meios de comunicação grande poder político e econômico .

. ovas formas de comunicação, amparadas pelas novas tecnologias da informação, ao

contrário, reduziram significativamente essa influência, forçando os meios de comunicação

tradicionais a dividirem espaço com os próprios indivíduos e seus "meios de comunicação de

massa desmassificados", expressão elaborada por TOFFLER para definir o novo paradigma

comunicações: enquanto na sociedade industrial um único emissor informava milhões de

eceptores, concentrando poder, as novas tecnologias da informação, sobretudo a rede

:::nundialde computadores, Internet, proporcionam que qualquer indivíduo produza e consuma

mformação, multiplicando infinitamente sua capacidade de emissão e recepção, não mais

deita aos grandes conglomerados empresariais.i''

A rede mundial de computadores, a Internet, serve à demonstração da revolução que

- tecnologias da informação têm proporcionado. A década passada foi marcada pela

~ ssibilidade de qualquer pessoa ou empresa publicar informações na rede, muito embora

ro se necessário possuir um mínimo conhecimento técnico para tanto (as linguagens de

gramação). A infra-estrutura era mais modesta do que a atual, havia bem menos

onnações disponíveis e o acesso era precário. Esse período é hoje referenciado como Web

.0 a Internet dos portais, onde a interatividade era mínima e diferida. Nesse estágio, as

. cipais fontes de informação ainda eram as grandes empresas e o Estado, que apenas

~. graram as informações que produziam para um novo meio de comunicação.

=. idem, p. 164.
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Atualmente, plataformas permitem que qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento

técnico, publique informações das mais diversas - textos, imagens, vídeos - e interaja com

outros usuários através de comunidades virtuais ou redes sociais. A infra-estrutura é mais

avançada e mais barata. É a chamada Web 2.0, na qual as principais fontes de informação são

os próprios usuários - pessoas comuns que, sem participação nos meios de comunicação

tradicionais (jornais, revistas, televisão, rádio), criticam e analisam decisões governamentais e

judiciais através de correio eletrônico ou blogs, músicos que divulgam suas obras sem

intermédio das gravadoras, cineastas amadores que produzem e publicam seus vídeos e muitas

outras experiências.

Conclui-se, aSSIm, que a informação não é apenas uma mercadoria, senão uma

manifestação social, produto de ativa e proeminente participação de indivíduos até então

carentes de acesso aos meios de comunicação de massa:

[...] Cabe ao Estado prover ou viabilizar que outros o façam, o acesso à informação,
e não apenas mediar as relações entre os homens, privilegiando a estrutura de poder,
pois a informação é mais que a mercadoria por excelência da sociedade pós-
industrial: é a sua própria razão de ser (Almino, 1986). Thiam (1980) considera que
a informação condiciona a existência da sociedade e sua coerência. Miranda (1977)
chama a atenção para que a informação não seja considerada apenas como mais um
recurso ou matéria-prima, e sim como um "produto social". Matta (1980) também
afmna que a informação não é uma simples "mercadoria" e a função de informar
não é um "negócio qualquer", sendo muito mais um "bem social" [...].24

Esta infinidade de informações, entretanto, ainda não está totalmente organizada e

iticada de modo a gerar conhecimento. Sabe-se que a rede possui muitas informações,

rém estão desordenadas, ou melhor, não estão agrupadas de modo lógico e conclusivo.

ando estiverem, teremos a já nomeada Web 3.0, caracterizada pelo uso de métodos

semânticos de busca e organização das informações hoje disponíveis na rede aleatoriamente.

interação não se dará apenas dentro de comunidades, ou por certas ferramentas de

municação, mas entre comunidades e ferramentas de comunicação. Seria, para alguns, o

.cio da Sociedade do Conhecimento.

_4 ILVEIRA, Flávio Henrique da. Op. cit., p. 85.
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1.3.1. A informação como instrumento de dominação

A imposição de valores é um dos principais instrumentos de controle utilizados pela

lasse considerada dominante, que utiliza sua posição para disseminar, em diversas escalas, as

ormações que lhes conferem legitimidade ou sobrepõem-se aos valores e ideais que não

es convém, preservando seu status naquela sociedade:

[...] Para o exercício continuado do poder, faz-se fundamental dispor de meios de
comunicação de massa comprometidos com a manutenção do "sistema" e de um
sistema educacional que perpetue o pensamento dominante, de forma que o
condicionamento seja cada vez mais implícito que explícito - mais aceito como
natural que aceito por convencimento. O poder da imprensa, do rádio e da televisão
deriva, como o da religião, da organização; seu principal instrumento de imposição,
como o da religião, é a crença - o condicionamento social [...].25

Recente na história da humanidade, porém, o problema da identificação dos

etentores do poder. Até a revolução industrial, raramente o povo tinha dúvida acerca de

. em sobre eles exercia o poder - eram considerados poderosos os que detinham a força bruta

homens ou a representatividade divina (reis, xamãs, senhores da guerra, deuses e

toS).26

Ocorre que com a Revolução Industrial e as Revoluções Burguesas, o poder político

""pandiu-se e descentralizou-se. Não por outra razão já teorizava Marx, em pleno século XIX,

e a posse dos instrumentos e da tecnologia - os "meios de produção" - eram as rédeas da

iedade moderna. Nesta medida, os trabalhadores, que detinham a força de trabalho

zecessãria ao maquinário, poderiam desorganizar a produção e se apoderar de seus

strumentos, socializando-os e invertendo a pirâmide social pela instalação da ditadura do

_ letariado, primeiro passo em direção ao comunismo.

A história, porém, lecionou que sobre aqueles que trabalhavam e os que detinham os

meios de produção há aqueles que orquestram e integram o sistema. Mesmo nos países que

..::Ibidem, p. 82.
TOFFLER, Alvin. Op. cit., p. 73.
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experimentaram as revoluções proletárias, não foi a propriedade dos meios de produção que

conferiram poder, mas o controle dos chamados meios de integraçãa'' , ou seja, aqueles

ituados na supracitada infosfera:

[...] Como naquele período o dono e o integrador eram uma e a mesma pessoa, não
é de surpreender que Marx confundisse os dois e desse tanta ênfase à propriedade.
Quando, entretanto, a produção se tornou mais complexa, e a divisão do trabalho se
especializou mais, o comércio presenciou uma incrível proliferação de executivos e
peritos que se introduziram entre o chefe e seus trabalhadores. A papelada
avolumou-se. Em breve, nas firmas maiores nenhum indivíduo, inclusive o
proprietário ou o acionista dominante, podia ter mesmo uma idéia de toda a
operação. As decisões do proprietário eram modeladas e, por fim, controladas por
especialistas introduzidos para coordenar o sistema. Assim surgiu uma nova elite de
executivos, cujo poder repousava não mais na propriedade, mas no controle do
processo de integração [...].28

Esse movimento não foi exclusivo das nações capitalistas. Trotsky, em exílio em

1930, declarou que já havia uma nova classe de pessoas que não se ocupa com o trabalho

rodutivo, "mas administra, ordena, comanda, perdoa, castiga". Os meios de produção

deriam pertencer ao Estado, mas este "pertenceria à burocracia". Os integradores

umiram, assim, o poder efetivo, pois sem eles as diversas partes do complexo sistema em

e se transformara a sociedade - descentralizada política, econômica e financeiramente -

-o funcionaria. Aí a origem de uma nova classe de políticos, que se consideravam antes de

do gerentes do Estado do que líderes sociais e políticos criativos. A "máquina" precisa ser

administrada e a atuação estatal, planejada/"

Atualmente, os integradores compõem uma "superelite" estatal, responsável não

_ nas pela administração do Estado mas, principalmente, pela distribuição do investimento

planejamento). Essa superelite atua paralelamente ao próprio Estado, sustentada numa

ierarquia flexível, posto modificada a cada crise política (superelites, elites e subelites que se

tituem continuamente), porém com presença constante, mantida que permanece sua

• itetura básica mesmo com novos nomes, partidos e ideologias.

idem, p. 74.
idem.
idem.
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As possibilidades de comunicação proporcionadas pelas novas tecnologias invertem

esse panorama, permitindo que o indivíduo seja capaz de disseminar suas próprias ideologias

paralelamente aos grandes meios - seja através das ferramentas mais simples, como o correio

eletrônico, de diários eletrônicos ("blogs") ou vídeos:

[...] O caso das telecomunicações é especial por se tratar de uma área de
importância estratégica não apenas em termos do processo de reprodução global
mas também das relações de poder e controle militar. A informação tem se
convertido em um componente indispensável da reprodução econômica e dos
ganhos de competitividade [...].30

Uma nova realidade, porém, se apresenta. A disseminação de novos instrumentos de

acesso e disseminação de informação vêm alterando decisivamente os instrumentos de

participação política, acessíveis como nunca a toda sociedade.

Com veemência se congregam as reclamações de gerência, partilha na tomada de

decisões, do controle dos gastos públicos, dos direitos do consumidor e do cidadão, já não se

dmitindo, na vida pública ou privada da Terceira Onda, rígidas estruturas hierárquicas que

e cluam a participação dos indivíduos: os integradores perdem poder na medida que sofrem

onstante pressão da sociedade para obter o controle e manuseio dos meios de integração. Em

Icida constatação, PIZZOLANTE define os cidadãos contemporâneos: "Já não lhes basta

- olher seus governantes, querem também decidir como serão governados". 31

DUPAS, Gilberto. Op. cit., p. 44.
_I PIZZOLANTE, Francisco Eduardo O. P. e Albuquerque. Habeas data e banco de dados: privacidade,

rsonalidade e cidadania no Brasil atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. IX.
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2. O CIDADÃO CONECTADO

2.1. Breve histórico da cidadania

Atribui-se a origem da cidadania ao sistema político vigente na pólis grega, cujos

homens livres participavam de uma democracia direta, debatendo direitos e deveres em

função das necessidades coletivas inerentes à incipiente vida nas cidades, ou seja,

caracterizava-se pela repartição de funções e da responsabilidade pelos negócios públicos.

Para os gregos, ser cidadão é participar de uma comunidade política.

Não se ignora que a democracia grega apenas reconhecia direitos e deveres aos

hamados homens livres, excluindo a participação e o gozo de direitos por mulheres, crianças

e escravos. O mérito grego consiste na primeira experiência de participação direta dos

.dadãos na gestão pública, na gestão do bem comum, que se tem na história. O conceito de

.dadania, porém, se desenvolveu ao longo dos tempos.

A cidadania contemporânea, como sabido, pressupõe direitos e deveres reconhecidos

.gualmente a todos os indivíduos, independentemente de raça, credo, cor, sexo e qualquer

tro discrímen - ser cidadão, neste diapasão, é inserir-se na sociedade como súdito e

- berano, concepção inaugurada nas revoluções burguesas e, formalmente, nas Cartas

Constitucionais dos Estados Unidos (1776) e da Revolução Francesa (1789), das quais

ergiram as matrizes do Estado de Direito, e ratificada após a Segunda Guerra Mundial pela

ganização das Nações Unidas (ONU), através da Declaração Universal dos Direitos do

ornem (1948).

Sublinhe-se que a inserção social do cidadão importa, além do reconhecimento de

eitos, o de deveres, especialmente no respeito aos direitos dos outros indivíduos, na

esponsabilidade em elaborar e cumprir normas em beneficio da coletividade e no dever de
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participar do governo de sua própria vida, direta ou indiretamente - pelo voto, através de

movimentos sociais, pela adesão e participação em partidos políticos, nos sindicatos, nas

escolas e nos bairros.

o conceito burguês de cidadania, derivado das revoluções iniciadas em Portugal e

Espanha ainda nos séculos XIV e XV e consolidado na França no final do século XVIII,

restringe-se ao reconhecimento da igualdade formal entre os cidadãos, na estruturação de um

Estado em que todos recebem igual tratamento da lei e das instituições. Indubitavelmente, um

grande avanço histórico, pois se consagrou o rompimento do direito pelo nascimento,

concepção vigente na sociedade feudal, quando o Estado, sob a regência da aristocracia ou do

monarca, era mero instrumento da concentração de poderes políticos e econômicos, cujos

exercícios eram limitados exclusivamente pela vontade de déspotas e tiranos.

A cidadania burguesa, estruturada sobre a mera igualdade formal, muito servia, a

bem da verdade, para legitimar a exploração da classe burguesa sobre os trabalhadores, pouco

repercutindo no mundo dos fatos para uma efetiva emancipação humana, embora os principais

filósofos da ideologia burguesa contrapusessem o direito pelo nascimento ao direito

decorrente do estado natural, em que todos os homens nasceriam livres e com direitos.

Encontra-se no Segundo Tratado sobre o Governo, de Locke, a interpretação de

como ela pôde servir para legitimar a exploração que os burgueses farão sobre os

trabalhadores:

[...] Trabalhando o vínculo de propriedade do corpo e cidadania, Locke o faz de tal
forma que passa a índicar quem, segundo ele, tem a propriedade do próprio corpo e,
portanto, quem é realmente cidadão. Ele afirma que a propriedade não é exatamente
o corpo, mas o fruto que o corpo produz para o trabalho ao se apropriar da natureza.
[...] Aqui, ele começa a delínear os cidadãos e os não cidadãos, os que têm
propriedade do corpo e os que têm o corpo mandado. [...] Em certo momento do
texto, ele sai à busca da autoridade para essa apropriação e argumenta que o direito
a ela pertence àqueles, conforme suas palavras, são mais diligentes e racionais, em
vez de preguiçosos e íncapazes. Está aí perfilada a ideologia capitalista - da lei dos
mais aptos e da competição -, possibilitando a exploração de grupos de homens por
outros. Assenta-se, aí, também, uma cidadania que desenha a desigualdade.V

32 COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é Cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2006, p. 25-26.
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A cidadania burguesa, enfim, se apresenta como a fórmula institucional primária do

Estado de Direito, que baseado na igualdade formal de todos perante a lei garantiria o

exercício e o respeito mútuos de direitos e deveres, de modo a assegurar a paz necessária ao

progresso da humanidade sem retorno à barbárie. De outro lado, como lembra Kant, o cidadão

deve fazer uso da razão para, através da crítica das leis, reformular constantemente o Estado

de Direito de modo a estender a cidadania em todos os níveis possíveis."

A construção do conceito contemporâneo de cidadania, com vistas à igualdade

material, delineou-se especialmente com a contribuição do marxismo, pela crítica do uso dos

direitos pela burguesia como forma de dominar os trabalhadores e pela proposta de libertação

pelo trabalho. A teoria marxista procura demonstrar como os trabalhadores são explorados

pelo capital, uma vez que vendem sua força de trabalho para aquisição de bens da vida mas

não negociam as condições de trabalho ou a contraprestação correspondente, normalmente

insuficiente às suas necessidades básicas. Daí a proposta revolucionária de conferir aos

trabalhadores a administração do Estado, que passaria a organizar as forças de trabalho e os

meios de produção e planejar a socialização dos resultados econômicos de suas atividades.

Participando todos igualmente da gestão da sociedade e dos resultados do trabalho, extinguir-

se-iam as diferenças entre as classes sociais, objetivo maior do socialismo ideal ou utópico.

Para o marxismo, portanto, é a força de trabalho instrumento da classe proletária

para reivindicar direitos civis, políticos e sociais ou exigir-lhes efetividade. Originaram-se

dessa concepção as primeiras organizações de trabalhadores - sindicatos, associações,

partidos políticos. Em conseqüência, reformou-se o Estado liberal burguês com vistas a uma

proposta intermediária entre o capitalismo liberal e o socialismo então experimentado em

diversos países, sobretudo europeus, concentrando no Estado a responsabilidade pela

promoção da cidadania e do bem-estar:

33 Ibidem.
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[...] Com a etapa liberal, temos construída a forma capitalista de produzir e viver. E,
por conseqüência, o mecanismo de acumulação não cessa. O aumento da
organização operária, com os trabalhadores tentando refrear o alto nível de
exploração (lutando pelas próprias vidas), leva à reação do capital, primeiro com
maquinaria e, já na etapa monopolista, com a tecnologia, instrumento para
favorecer o capital em dois níveis: no horizontal, na relação entre frações de capital;
e no vertical, na forma de o capital lidar com os trabalhadores. Da perspectiva
dominante, porém, essa tecnologia pretende-se neutra, servindo a todos os cidadãos.
Cabe aos trabalhadores organizarem-se para tomar a realidade mais próxima disso
[...]. O local do poder - que no Estado liberal burguês estava no legislativo - agora
desloca-se naturalmente para o executivo, centralizando as decisões por meio de um
corpo burocrático, que se toma mais complexo com a chamada tecnocracia. Isso
significa que a tecnologia também está presente no Estado sob a forma de
tecnologia organizatória, de modo mais acabado e eficaz no planejamento. Este
causava medo, pois era anua para construção do socialismo; uma vez transfigurado
em seus objetivos, passa a servir à organização do capital [...].34

No Estado do Bem-Estar Social (Welfare State), ou simplesmente Estado Social, o

aceno aos direitos sociais vincula diretamente a concepção de cidadania à tecnologia

organizatória, ou seja, ao planejamento das políticas sociais estatais - especialmente as

políticas de educação, pois no novo discurso capitalista todos os homens são capazes de

dominar o conhecimento técnico e ascender socialmente pelo mérito de seu trabalho:

[...] Sobre a relação entre cidadania e técnica, devemos atentar para uma dubiedade:
a tecnologia domina mas, ao mesmo tempo, pode libertar. Hoje, os trabalhadores
têm mais conhecimentos; a evolução da tecnologia intensiva e a forma de produção
complexa exigem do trabalhador mais e mais especialização. Se disso tiver
consciência, ele pode negociar [...].35

No Estado Social constatamos o desenvolvimento do conceito de cidadania em razão

do reconhecimento pelo Estado de sua responsabilidade em promover políticas que buscam

promover a igualdade material entre os cidadãos (direitos sociais de prestação). O

atendimento de algumas necessidades sociais, porém, teve por efeito a desmobilização das

organizações CiViS, reféns que se tomaram da pretensa neutralidade técnica desse novo

modelo de Estado, que passa a se apropnar da mais-valia através de impostos e outros

mecanismos com a justificativa de devolvê-los (redistribuí-los) à sociedade através de

líticas sociais planejadas (uma "revolução consentida", o planejamento).

- Ibidem, p. 44.
}5 Ibidem, p. 49.
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No Brasil, o período correspondente ao Estado Social iniciou-se com as lutas

operárias no início do século XX, influenciadas pelos movimentos anarquistas que ocorriam

em outros países, especialmente na Itália. Nesse momento de incipiente industrialização

nacional, os movimentos operários ainda reivindicavam melhores condições de trabalho e

direitos trabalhistas, panorama há muito superado na Europa, e que propiciaram a instituição

das primeiras leis trabalhistas nas décadas seguintes, "doadas" pelo Estado, e a legalização

dos sindicatos, ainda que àquele vinculados. Deste modo, o Estado brasileiro atendeu em

parte as reivindicações operárias, reconhecendo diversos direitos sociais na Constituição de

1946, mas concentrando sob seus órgãos a fiscalização destes direitos.

Ocorre que o golpe militar de 1964 provocou um forte retrocesso em termos de

cidadania em nosso país, alijando os cidadãos dos direitos civis e políticos básicos pela tortura,

pelas prisões arbitrárias, pelo desaparecimento e exílio de ativistas políticos e tantos outros

"crimes oficiais". Não se pode negar que durante a ditadura foram aprimoradas várias

prestações sociais pela atividade do Estado, destacando-se sua atuação por intermédio de

dezenas de empresas estatais (criadas, aliás, para serem deficitárias, pois devem visar o

atendimento da coletividade e não o lucro). Estes avanços, evidentemente, não justificaram ou

legitimaram as graves violações de direitos humanos fundamentais ocorridas no período, nem

autorizaram o autoritarismo que cerceou a livre manifestação de pensamento e o

desenvolvimento da democracia em nosso país por mais de duas décadas:

[...] É preciso haver uma educação para a cidadania. A violência perpassa o
cotidiano das pessoas de inúmeros segmentos, em especial da população mais
carente: mulheres, presos, negros, crianças e idosos. Há um sofrimento que tem
lugar no âmbito privado e não vem a público, a não ser que essas pessoas tomem
consciência de seus direitos como cidadãos e se organizem para lutar por eles. É
preciso criar espaços para reivindicar os direitos, mais é preciso estender o
conhecimento para que saibam a possibilidade de reivindicar [...].36

Atente-se que o Estado do Bem-Estar Social é um avançado modelo capitalista de

Estado. Com efeito, a promoção de políticas sociais e o discurso da ascensão social pelo

36 Ibidem, p. 66.
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mérito decorrem da própria evolução do sistema, que exigiu a transformação do trabalhador

em consumidor dos bens e serviços cuja oferta crescia exponencialmente, assim como a

população mundial. Desta feita, concederam-se condições mínimas de desenvolvimento

técnico para que a economia, já mundialmente interdependente, não sofresse outros revezes

semelhantes ao ocorrido em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York.

Atualmente encontramo-nos em uma nova etapa de desenvolvimento do Estado e da

cidadania. Em relação a esta, objeto deste trabalho, observa-se que a sociedade tecnológica

concebe condições de atender aos indivíduos, material e intelectualmente, em proporções

nunca experimentadas. Iluminam-se, como veremos, espaços abertos à discussão e a

reivindicação de direitos, municiados os cidadãos com um dos mais poderosos instrumentos

de pressão política: a informação.

2.2. Preocupação conceitual

Demasiadamente utilizado nos mais diversos campos do conhecimento humano, o

termo cidadania tem se prestado aos mais diversos discursos, tomando-se justificativa

recorrente de teses jurídicas, políticas e econômicas, ainda que contraditórias.

Com efeito, a Constituição brasileira adotou a proposta da construção de um Estado

Democrático de Direito, albergando polpuda gama de direitos individuais e sociais,

instrumentos processuais de índole coletiva e garantias das mais variadas. Não se faz

necessário buscar, pois, fórmulas jurídicas para conciliar aquela proposta aos direitos

fundamentais nela esposados, mas de perqumrmos como tais direitos podem alcançar

realidade, justificando sua nomeação de "Constituição Cidadã".

Refletindo sobre a atualidade de um termo tão antigo, CORTINA identifica como

sua principal razão a necessidade de se construir uma identidade entre os indivíduos da
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sociedade pós-industrial, de modo a provocar sua adesão ao esforço conjunto necessário aos

desafios que se apresentam a todos, aos encargos da vida comum - mitigando-se, desta forma,

os efeitos do individualismo hedonista que domina a moral contemporânea.i"

A preocupação com a utilização do termo no presente estudo é, portanto, devida,

especialmente quando se percebe que os cientistas do Direito, cujos estudos normalmente

condensam vários processos hermenêuticos, têm sucumbido à tentação de tratar a palavra

como uma realidade social, reduzindo a pesquisa científica ao mero academicismo, "castelos

de areia construídos sobre discursos jurídicos inconseqüentes". 38

2.2.1. Poder, fenômeno social

Para definirmos com propriedade o conceito de cidadania faz-se imprescindível uma

breve digressão sobre poder, fenômeno presente em toda sociedade, pulverizado no Estado,

nas instituições e nas próprias relações individuais, ainda que em diferentes gradações e

efeitos.

A idéia mais difundida de poder está relacionada ao conceito weberiano que o traduz

como a capacidade de indivíduos ou grupos imporem sua vontade sobre o comportamento de

outras pessoas, imposição esta motivada pelo desejo de riqueza, por ideologias políticas,

crenças religiosas ou mesmo tendo por finalidade o próprio exercício do poder, cujos rituais

fascinam os homens a milhares de anos. Sendo um verdadeiro combustível social, correta a

constatação de RUSSELL de que "o poder está para as ciências sociais assim como a energia

37 CORTINA, Adela. Cidadãos do Mundo: para uma teoria da cidadania. São Paulo: Edições Loyola, 2005, p.
18.
38 PASSOS, 1. 1. Calmon, Cidadania tutelada in FERRElRA, Luiz Alexandre Cruz (org) et al. Hermenêutica,
Cidadania e Direito. Campinas, SP: Milennium Editora, 2005, p. 7 e 9.
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está para a fisica, ou seja, não se pode estudar as relações entre os homens sem compreender o

fenômeno do poder, como não se pode estudar fisica sem conhecer sobre energia't "

Interessa-nos, então, o poder enquanto capacidade de levar alguém a fazer ou deixar

de fazer algo a que necessariamente (voluntária ou involuntariamente) não se proporia, seja

com fundamento na força ou no direito. Como aponta CALMON DE PASSOS,

[...] se afmnannos [...] que a sociedade é pressuposto essencial da condição humana,
o poder, devemos reconhecê-lo, é pressuposto, também essencial, à organização da
sociedade. [...] O poder não é uma substância, como adverte Foucault, algo que se
detém, sim uma relação [...].40

É possível perceber, ao longo da história humana quatro formas básicas de

manifestação de poder nas relações jurídicas e sociais. A primeira delas origina-se do poder

de fato absoluto, na qual o dominado é alijado da sua condição de sujeito e equiparado a uma

coisa pelo sujeito dominante (relação senhor - escravo). A segunda acepção consiste em

reconhecer a condição de sujeito ao dominado para, entretanto, excluí-Io da condição de

proprietário, instalando-se uma relação de servidão (relação senhor - servo). Historicamente

se observa, ainda, uma terceira forma de poder originada pela admissão de todos à

propriedade, reconhecendo-lhes a condição de figurar no papel de dominante ou dominado

nas relações que cultivam entre si - o poder, nesse caso, é distribuído verticalmente,

exercendo o sujeito a condição de senhor (também chamado suserano) ou vassalo a depender

da posição que ocupa nas relações sociais.

A transformação dos instrumentos de poder que geraram a quarta forma de poder

não derivou, porém, exclusivamente da emancipação humana. Apoiado nas lições de

ROUSSEAU e BOBBIO, assim resume SILVEIRA:

[...] Rousseau (1999) afmnava que ceder pela força é apenas um ato de necessidade,
e não um ato de vontade; seria, quando muito, um "ato de prudência". Ou seja,
"mesmo o mais forte nunca é suficientemente forte para ser sempre o amo, a não
ser que transforme a força em direito, e a obediência em dever". Assim, somente o

39 Apud SILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues da. Op. cit., p. 80.
PASSOS, 1. 1. Calmon de, Op. cit., p. 6.
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poder pode criar o direito, e somente o direito pode limitar o poder (Bobbio, 1986).
Em determinado momento histórico, por exemplo, tomou-se mais vantajoso,
economicamente, lidar com recompensas (trabalho assalariado) do que com
punições (trabalho escravo). Mudaram, então, os instrumentos para o exercício do
poder, o qual, naturalmente, continuou a beneficiar, em essência, aos mesmos que
já o exerciam (com alguma variância entre grupos, mas sempre em um mesmo
estamento social) [...].41

Modernamente, todavia, o poder é considerado exercido entre iguais (a quarta forma

do poder), recebendo a feição de função exercitável na medida da vontade dos que devem

obediência, ou seja, à proporção em que os governados o permitem, em beneficio comum, da

coletividade:

[ ...] É nesse momento que surge o cidadão, aquele é governado sem ser oprimido. É
só nesse espaço institucional que se faz possível o desempenho desse papel social
(o papel político do cidadão). Com acentua Przeworslcy, a democracia não é nem
mesmo o poder do povo, a transferência da soberania ao povo, abatido o Príncipe,
mas sim, a destruição de qualquer Príncipe, qualquer Senhor ou Soberano, encarado
o poder político pragmaticamente, como um sistema de negociações e de
equilíbrios parciais e instáveis entre interesses diferentes e opostos. Falar-se de
cidadania sem esses pressupostos e violentar-se ou manipular-se a realidade, alienar
para dominar [...].42

No conhecimento jurídico, a cidadania é associada à nacionalidade e definida como

a qualidade da pessoa que se vincula politicamente a determinado Estado, tendo deste o

reconhecimento de direitos e deveres públicos. O conjunto dessas pessoas seria o povo, a

dimensão pessoal do Estado.

Não obstante a tal digressão, da cidadania decorrem efeitos muito mais amplos do

que a nacionalidade. Embora reconhecida como pressuposto desta, a cidadania também é

pressuposto do exercício das liberdades políticas (direitos de participação), das liberdades

civis (direitos de autodeterminação) e das liberdades sociais (direitos de prestação).

Diferentemente do servo ou do vassalo, que já possuíam o vínculo da nacionalidade, ao

cidadão são conferidas as prerrogativas de participar das decisões políticas fundamentais do

Estado, direta ou indiretamente; de se determinar individualmente segundo suas convicções

perante a sociedade organizada e resistir às ingerências do Estado nas relações privadas bem

41 Apud SILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues da. Op. citop. 81.
42 PASSOS, 1. 1. Calmon de, Op.cit., p. 8.
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como de exigir do Estado prestações que promovam o bem-estar social e a igualdade

substancial.

A cidadania compreende, assim, o exercício de direitos nas três esferas mencionadas

- política, civil e social, sendo ideal de qualquer regime democrático e princípio fundamental

da República brasileira (art. 1°, II da Constituição Federal). A cidadania contemporânea exige

a igualdade material entre os indivíduos (daí a formulação da teoria dos direitos sociais, do

direi~o à prestação estatal). Como iguais, os cidadãos não se submetem a outrem, nem mesmo

ao Estado, que exerce seu poder na medida em que aqueles assim o permite.

Não podemos nos esquecer, entretanto, que poder é fato. Se a condição de cidadão

decorre de um poder exercido entre iguais, a cidadania só é plena quando apta a transformar a

realidade política, civil e social em beneficio da coletividade. Sendo verdade, ainda, que o

poder só encontra limitações no próprio poder, apenas a institucionalização dos instrumentos

para o exercício da cidadania, ao contrário de sua mera previsão, proclamação ou

identificação principiológica, possibilitam a criação do espaço público necessário àquela

transformação.

Para ROUSSEAU, serve a cidadania à formação de relações mais justas entre os

homens. Em O Contrato Social, obra na qual o filósofo trata da busca pelo regime político

legítimo, ressalta que a força não produz direito na medida em que nenhum homem possui

autoridade sobre o seu semelhante. Para a convivência pacífica e gozo da liberdade

(pressupostos, segundo Rousseau, da própria humanidade), os homens celebram entre si um

pacto pela preservação dos direitos e deveres mútuos - unindo-se todos, cada homem só

obedeceria a si próprio, permanecendo tão livre quanto anteriormente. Ponto interessante de

sua abordagem é a preocupação em aproximar a igualdade (de feição econômica) da liberdade
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(de feição política), reiterando que nenhum homem pode ser tão rico a ponto de comprar o

outro, assim como nenhum homem é tão pobre que possa se vender.Y

Eis, realmente, o que difere aforça do poder. Este é precário, pois embora submeta,

não institucionaliza o domínio. Para que a força se faça poder, necessária a voluntária

submissão do dominado pela ignorância ou pela dependência. Apenas quem não depende do

outro, material e intelectualmente, é livre para jamais ser dominado, apenas subjugado pela

força, posto consciente de sua condição de cidadão:

[...] os dois grandes instrumentos de dominação se configuram no conservar o não
saber do dominado e o seu depender. Quando ambos os instrumentos se conjugam
e o não saber se associa ao depender há, em verdade, servidão ou quase servidão.
Quem, no campo social ou econômico, é um dominado, não pode deixar de ser um
dominado no campo político, por mais enfáticas que sejam as proclamações de sua
autonomia; assim, aquele que é dominado social ou economicamente está
inabilitado, de modo radical, pra desempenhar o papel de cidadão [...].44

Sobre esse depender, CALMON DE PASSOS, citando PEDRO DEMO, adverte que

a pobreza não é um dado natural, mas produto de tipos históricos de organização da sociedade.

Não é carestia dada, mas desigualdade produzida e manifesta pela má distribuição de renda,

pelo desemprego, pela escassez de alimentos e de acesso a habitação e serviços públicos

básicos.Y A pobreza material, porém, não é o único modo dessa institucionalização da

dependência. Este também se dá intelectualmente, em forma de pobreza política, resultado da

impossibilidade do indivíduo resistir à ideologia dominante quando reconhece depender

materialmente das políticas assistencialistas promovidas pelo Estado.

[...] Ora, se o poder é fruto do saber em relação ao não saber, forma eficiente de
limitar ou excluir a cidadania é manter o governado em estado de não saber, para
fazê-lo um dominado. Destarte, é correto afirmar-se inexistir cidadania onde
inexiste educação [...].46

43 ROUSSEAU, Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Martin Claret, 2007, p. 55-56.
Apud PASSOS, 1. 1. Calmon de, Op. cit., p. 18.

5 Ibidem.
Ibidem.
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Importa salientar que educação neste caso não se resume à educação formal,

constante dos currículos das instituições de ensino. Para o exercício pleno da cidadania faz-se

necessário, preponderantemente, o acesso à informação e a capacidade de sua crítica.47

A institucionalização do não saber e da dependência são, porém, apenas formas

indiretas de fragilizar a cidadania pela inviabilização do seu exercício. Com efeito, enquanto

estes instrumentos atingem o pressuposto básico da cidadania - a igualdade entre os

indivíduos, há formas diretas de invibializá-la pela adoção de artifícios jurídicos.

As formas diretas de restringir a cidadania buscam usurpar dos cidadãos o controle

social efetivo do poder político exercido pelos govemantes, seja pelas regras jurídicas que

disciplinam o sistema político, tais como as eleitorais", seja pela adoção de mecanismos que

dificultam a efetiva responsabilização dos maus governantes'". Pergunta-se, portanto, como

conferir ao cidadão maior participação política, ou seja, aproximar-lhe das decisões

fundamentais e da administração dos interesses da coletividade - a teorizada, e pouco

institucionalizada, democracia participativa.

A literatura de George Orwell 51, em 1984, proporciona-nos a visão de uma

sociedade carente ao extremo destas premissas cidadãs. Sob os lemas "Guerra é paz, liberdade

é escravidão, ignorância é força", o protagonista vive sob a tutela de um Estado totalitário que,

em permanente e fantasiosa guerra, subtrai consensualmente dos indivíduos as mais básicas

liberdades em troca de segurança individual (paranóia, aliás, muito próxima dos discursos

políticos norte-americanos após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001).

Normalmente citado em trabalhos sobre o direito à privacidade pela figura do Grande Irmão,

47 De fato, tão maléfico para a cidadania quanto o não saber é a indução do saber fundamentado nas premissas
fundamentais da ideologia dominante, ou seja, a influência direta do poder ideológico das elites,
institucionalizado.
48 Nesse sentido, a urgência da chamada "reforma política", com a adoção de instrumentos com a fidelidade
partidária e o voto distrital.
49 Veja-se, por exemplo, a Proposta de Emenda Constitucional n° 358, que estende as hipóteses da prerrogativa
de foro às ações de improbidade administrativa.
51 Pseudômino de Arthur Blair (1903-1950).
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o líder do partido político único que tudo vê e sabe, o enredo demonstra que o principal

instrumento de dominação daquela sociedade não eram os assassinatos ou torturas

empreendidos, mas o ferrenho policiamento às idéias revolucionárias pela proibição da posse

dos livros considerados subversivos e pela construção de um novo idioma, a "novilíngua", ao

qual seriam traduzidas todas as obras existentes e impediria, quando completo o seu jargão,

qualquer interpretação contrária ao regime posto.

Ao cidadão, portanto, devem ser conferi das condições de exercer livremente o poder

inerente a essa condição. Sem informação e independência (intelectual e material), ao cidadão

não é permitido determinar-se plenamente perante o Estado e a sociedade, tomando-se mero

figurante do jogo democrático. Com maestria, o multicitado CALMON DE PASSOS resume:

[...] a efetividade da cidadania assenta muito menos no que se diz que ela seja e
muito mais naquilo que se pode implementar, na organização política, em termos de
efetiva participação nas decisões, acesso amplo a informação e real poder de
controle sobre a execução das decisões e responsabilização dos agentes públicos,
sejam eles legisladores, administradores oujulgadores [...].52

Pise-se uma vez mais que a cidadania efetiva não se resume ao vínculo político com

determinado Estado, a nacionalidade. Compreende a cidadania a qualidade do indivíduo que

se determina política, econômica e civilmente perante o Estado e a sociedade, participando

conscientemente dos desígnios de sua vida.

2.2.2. o Poder na Sociedade da Informação

Em abordagem bastante próxima de BOBBIO, que classifica o poder conforme o

meio empregado para sua manifestação - o poder econômico, cujo meio é a riqueza; o poder

ideológico, cuja moeda é o saber; e o poder político, que se vale do convencimento e, como

último recurso, da força para fazer prevalecer o interesse subalterno -, para TOFFLER o

52 Op. cit, p. 28.
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poder tem como fontes básicas o "músculo" (força), o "dinheiro" (riqueza) e a "inteligência"

(conhecimento). 53

Sedutor o raciocínio de que o poder na sociedade contemporânea restaria

inevitavelmente àqueles que detêm a informação, sendo suficiente para a construção de um

modelo ideal de cidadania a promoção de políticas que garantissem acesso às tecnologias da

informação - raciocínio, aliás, que sustenta a adoção de algumas políticas de informatização e

que, como ainda se demonstrará, não constituem verdadeiras políticas de inclusão digital.

Excetuando-se os regimes totalitários - e, modernamente, as restrições de acesso à

informação impostas pelos governos de Cuba e China - os meios de comunicação estão cada

vez menos sob o controle do Estado e dos grandes grupos econômicos. A batalha destes atores

pelo controle das informações que circulam nas redes de comunicação globais é perdida.

Entretanto, deve-se ressaltar que embora seja correto afirmar que as novas

tecnologias da informação redesenham as relações de poder entre nações, organizações,

Estado e indivíduos, possibilitando especialmente a estes o acesso a informação como nunca

antes experimentado, igualmente insofismável que a informação, por si, não gera

conhecimento, não sendo fonte de poder.

A informação apenas se transforma em elemento da formação do poder quando a sua

produção e disseminação são temperadas pela constante exigência de qualidade por seus

receptores, ou seja, pelo exercício pleno das liberdades de informação ou, como preferimos,

do exercício incondicionado do direito fundamental a informação, objeto de capítulo

posterior. Sem o reconhecimento desse direito, a informação não passa de mero instrumento

de manutenção de poder, condicionada socialmente que está a informação à transformar as

estruturas impostas como naturais.

53 Apud SILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues da, Op. cit., p. 80.
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2.2.3. Inclusão Digital

Embora produza efeitos nefastos, sobretudo no plano econômico, a globalização

também produziu efeitos positivos, como o reconhecer aos indivíduos das sociedades menos

desenvolvidas um conjunto de expectativas de igualdade, o reconhecimento de que toda a

humanidade deve gozar de um conjunto mínimo de bens materiais e culturais:

[...] Como democratização do mundo, a globalização não significa, como bem
sabemos, a igualdade efetiva das condições de vida no interior de cada sociedade ou
entre os povos. Mas ela é a precondição para se pensar as desigualdades sociais em
escala global, pois a consciência e as expectativas de igualdade precedem a luta
contra a desigualdade. Só pode haver hoje uma luta global contra a desigualdade
porque os valores de igualdade e solidariedade implodiram as fronteiras nacionais,
e é o conflito entre as expectativas igualitárias e a realidade de brutais diferenças
sociais no interior das sociedades e entre os países que alimenta a frustração, o
ressentimento, a revolta e a violência social [...].54

A sociedade contemporânea é marcada pela dialética entre a igualdade e a

desigualdade entre as coletividades e entre os indivíduos que as compõem, sobremaneira em

razão dos diferentes níveis de acesso aos recursos associados às tecnologias da informação -

hoje preponderante, como demonstrado, à efetiva participação social do cidadão e à

descentralização do exercício das diversas espécies de poder. Os privados dessa condição - do

acesso às tecnologias da informação - são conhecidos como excluídos digitais.

Diversos números evidenciam o abismo digital em nossa sociedade. Ao tempo em

que quase a totalidade das 20 milhões de declarações de imposto de renda já é enviada à

Receita Federal através da Internet (obrigação exclusiva das classes A, B e C, que têm

remuneração acima do teto de isenção), quase 16 milhões de brasileiros são considerados

analfabetos, "que não têm acesso ao mercado, que não sabem sequer ler, completamente

excluídos do acesso ao vasto conhecimento até aqui acumulado pela humanidade". 55

54 SORJ, Bernardo, Op. cit., p. 12.
55 SANTOS, Rodrigo Santanna dos. Manifesto por um governo eletrônico democrático e socialmente inc/udente
in FERRER, Florência, SANTOS, Paula (orgs.) et. aI. E-government: o governo eletrônico no Brasil. São
Paulo: Saraiva, 2004, p. 74.
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Importante desde logo ressaltar que a exclusão social na sociedade contemporânea

não se expressa somente na carestia de acesso aos bens materiais, às tecnologias da

informação de massa - rádio, telefone, televisão e, mais recentemente, a Internet, "mas

também na capacidade do usuário de retirar, a partir de sua capacitação intelectual e

profissional, o máximo proveito das potencialidades oferecidas por cada instrumento de

comunicação e informação'V"

Evidentemente, a exclusão digital é apenas mais uma carência que gera desigualdade

social, tais como as privações de alimentação, habitação, saúde e emprego (as causas clássicas

de desigualdade). Não se trata, porém, de um problema secundário - constitui-se, ao contrário,

numa nova dimensão às diversas causas de desigualdade pré-existentes, exigindo a

formulação de políticas públicas que atuem sobre elas simultaneamente.

A desigualdade tecnológica entre países considerados ricos e países considerados

pobres é geralmente muito maior que a desigualdade medida por critérios de renda. Na

medida em que o acesso às tecnologias da informação e ao conhecimento que elas permitem

adquirir será um elemento cada vez mais preponderante no desenvolvimento humano e social,

urge a discussão de políticas públicas que fomentem os mais básicos serviços de informação.

Estas políticas públicas devem observar, pois, diversos aspectos além da

disseminação e desenvolvimento das tecnologias da informação numa dada sociedade (o nível

de e-readiness, ou e-prontidão). Devem-se observar igualmente os contextos institucionais,

especialmente o governamental, os sistemas de regulação da área de telecomunicações, a

capacitação de recursos humanos e os sistemas de inovação, usos e impactos das tecnologias

na sociedade - ou seja, políticas de orientação dos investimentos e políticas industriais e de

comércio exterior, num contexto macro, conhecimento como e-desenvolvimento.

56 SORJ, Bemardo, Op. cit, p. 59.
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Neste sentido, é possível definir o termo inclusão digital como resultado de políticas

de democratização do acesso às tecnologias da informação para a inserção dos indivíduos na

Sociedade da Informação.

As políticas mais comuns de inclusão digital, promovidas tanto pela sociedade civil

quanto pelos governos, têm sido o fornecimento de equipamentos a populações carentes e

subsídios fiscais à aquisição de tecnologia" No Brasil, destacam-se entre as iniciativas de

inclusão digital os Telecentros, iniciativa do Município de São Paulo hoje financiada em

âmbito nacional pelo Banco do Brasil, e o programa Computador para Todos, do Governo

Federal, que inclusive criou um portal para promover outras iniciativas de inclusão digital."

Não restam dúvidas de que sem acesso às ferramentas básicas, impossível usufruir

as possibilidades de desenvolvimento de senso crítico e aquisição de conhecimento

decorrentes da participação da nova aldeia global. Essa visão de políticas de inclusão digital,

entretanto, é extremamente restrita. RHEINGOLD adverte que

[...] A idéia de que colocando computadores poderosos nas mãos dos cidadãos
estamos a protegê-Ios das autoridades totalitárias traz à memória convicções antigas
sobre o poder da tecnologia a serviço dos cidadãos. Como escreveu Langdon
Winner [...] no ensaio Mythinformation: "De todas as idéias políticas defendidas
pelos entusiastas da informática, não há nenhuma mais pungente do que a crença no
destino do computador como poderoso nivelador da sociedade moderna [...]
Presumivelmente, o cidadão vulgar equipado com um microcomputador poderia
assim contrariar a influência de grandes organizações baseadas no computador.
Idéias deste gênero trazem à memória as crenças dos revolucionários do século
xvm, segundo os quais a entrega de armas de fogo aos cidadãos era essencial para
a expulsão da autoridade entrincheirada. [...] Contudo, tal como a derrota militar da
Com una de Paris demonstrou claramente, o fato de as forças populares estarem
armadas pode não ser decisivo. Numa competição de força contra força, o opositor
maior, mas sofisticado, mais impiedoso e melhor equipado consegue quase sempre
a vitória. Como tal, a disponibilidade de potência computacional a baixo custo
poderá deslocar o limite que defme a dimensão eletrônica da influência social, mas
não tem necessariamente de alterar o equilíbrio de poderes [...].59

57 A Lei n" 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como "Lei do Bem", concedeu uma série de
incentivos fiscais para computadores vendidos ao consumidor por até R$ 2.500,00. No início de 2007, a faixa foi
alterada para R$ 4.000,00. A venda de computadores pessoais subiu quase 400% segundo o instituto IT Data.
Hoje, 19% da população brasileira possui computadores pessoais em casa.
58 Endereço eletrônico: http://www.inclusaodigital.gov.br
59 RHEINGOLD, Hovard apud SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão digital: a miséria na era da
informação. São Paulo: Perseu Abramo, 2001, p. 24.
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o excluído digital nada mais é do que o cidadão tutelado da Sociedade da

Informação. Na Era da Informação, o acesso às tecnologias da informação é mais um

pressuposto para exercício de uma plena cidadania. Nesse diapasão, é preciso reconhecer que

políticas isoladas de informatização, embora imprescindíveis, não proporcionam o ambiente

necessário para o desenvolvimento da cidadania.

Há de se diferenciar, portanto, o ensino da operação de computadores ou o seu

fornecimento, políticas que objetivam geralmente apenas qualificar indivíduos aos sub-

empregos disponíveis no mercado de trabalho, com políticas de inclusão digital que

promovam a verdadeira cidadania, resultado de políticas públicas para formação e

desenvolvimento da capacidade intelectual e da crítica participação democrática.

Em outras palavras, não se podem resumir os mecanismos de inclusão digital à mera

informatização. Políticas sérias de inclusão digital devem ter como norte a transformação do

indivíduo em sujeito social ativo, devem promover o cidadão tutelado, mero figurante do

teatro democrático, à condição de protagonista das decisões políticas fundamentais:

[...] a organização da economia e do trabalho no mundo rico será cada vez mais
mediada pelo computador e pela comunicação em rede. Portanto, todas as camadas
da sociedade precisam se qualificar para acompanhar o desenvolvimento das
tecnologias intelectuais, pois é disso que tratamos quando falamos em inclusão na
Sociedade da Informação. A pobreza não será reduzida com cestas básicas, mas
com a construção de coletivos sociais inteligentes, capaz de qualificar as pessoas
para a nova econômica e para as novas formas de sociabilidade, permitindo que
utilizem as ferramentas de compartilhamento de conhecimento para exigir direitos,
alargar a cidadania e melhorar as condições de vida [...].60

2.2.3.1. Fatores de inclusão digital

As lutas contra a desigualdade social e contra a pobreza não se confundem; por

vezes sobrepõem-se, mas não são sinônimas. Aquela tem natureza social, esta econômica. É

60 SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Op. cit., p. 21.
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possível diminuir a pobreza e aumentar a desigualdade social se não forem conferidos aos

destinatários de políticas de inclusão digital o acesso aos mesmos instrumentos de

desenvolvimento a que têm acesso as camadas mais favorecidas. BERNARDO SORJ delineia

com propriedade que

[...] Como toda inovação social, o impacto da telemática aumenta potencialmente a
desigualdade social, já que dela se apropriam inicialmente os setores mais ricos da
população. Assim, a luta contra a exclusão digital não é tanto uma luta para
diminuir a desigualdade social, mas um esforço para não permitir que a
desigualdade cresça ainda mais com as vantagens que os grupos da população com
mais recursos e educação podem obter pelo acesso exclusivo a este instrumento
[ ... ].61

Com efeito, sob o título de "exclusão digital" são tratadas diferentes questões

relativas ao impacto social das novas tecnologias. O acesso às tecnologias da informação pode

determinar a criação de oportunidades de superação das desigualdades sociais, de luta contra a

pobreza ou de desenvolvimento econômico, porém devem ser observados ao menos cmco

fatores:

a) existência de infra-estruturas físicas de conexão com as redes, principalmente à

Internet;

b) acesso a equipamentos de conexão individual;

c) alfabetização digital, ou seja, treinamento no uso dos instrumentos e

equipamentos de informática;

d) desenvolvimento de conteúdos específicos para as populações carentes,

influenciando diretamente nas causas clássicas da desigualdade; e

e) capacitação intelectual e inserção do usuário em redes sociais, permitindo-lhe

aproveitar efetivamente o conhecimento a que terá acesso em seu

desenvolvimento humano e profíssional.f

61 SORJ, Bemardo. Op. cit., p. 62.
62 Ibidem, p. 16:
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Os dois primeiros fatores se referem às dimensões passivas do acesso às novas

tecnologias e atuam como pressupostos para os demais fatores de inclusão digital. Os outros

definem o potencial de apropriação ativa do conhecimento e oportunidades gerados pelo uso

das tecnologias, constituindo o fim das políticas sérias. Sem acesso aos fatores ativos de

alfabetização digital, capacitação intelectual e produção de conteúdos específicos, não há real

inclusão digital, mas demagogia.

A infra-estrutura de acesso às redes como a Internet é a primeira condição para o

desenvolvimento de oportunidades na sociedade contemporânea, devendo ser objetivo

primeiro das políticas públicas. A fronteira a ser superada nos países em desenvolvimento,

como o Brasil, é a universalização do acesso a banda larga, ainda exclusivo das cidades de

grande e médio porte (às vezes, apenas aos bairros nobres), expandido-a aos pequenos

vilarejos e zonas rurais. Importante salientar que como os conteúdos hoje disponíveis na rede

pressupõem o acesso dedicado, insuficiente a promoção de políticas de acesso de baixa

velocidade.

Nos últimos dez anos o Brasil investiu mais de dez bilhões de dólares em infra-

estrutura de telecomunicações. Destaca-se, também, a criação do Fundo de Universalização

dos Serviços de Telecomunicações (FUST), composto de parcela do faturamento das

empresas prestadoras de serviços de comunicação, que tem como objetivo fomentar o acesso

à esses serviços pelas camadas da população que não despertam interesse da iniciativa privada.

Infelizmente, embora aprovado pelo Congresso Nacional, o Ministério da Ciência e

Tecnologia, responsável pela gestão do fundo, ainda não delineou os programas de

universalização tão necessários à inclusão digital destes cidadãos.

Quando nos referimos ao acesso a equipamentos de conexão individual não nos

referimos apenas à propriedade de máquinas e ao acesso em ambientes privados, como nas

residências. Embora sejam imprescindíveis políticas de preços subsidiados para baixa renda
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(tanto no que se refere à aquisição de máquinas quanto no custo do acesso à Internet

recic1agem de recursos informáticos (reutilização de computadores descartados pela indústria

e por particulares, normalmente a cada dois anos), produção de computadores "populares" e a

construção de telecentros, esse nível ideal de informatização está longe de ser alcançado pelos

países em desenvolvimento.

Sendo assim, devem ser promovidas alternativas que viabilizem ao usuário a

experiência de utilizar um equipamento para pesquisar os assuntos de seu interesse particular,

o conhecimento necessário às suas atividades, de se comunicar com outros usuários e

participar de comunidades virtuais - enfim, inserir-se na aldeia global. Para tanto, não é

imprescindível a propriedade de máquinas, mas a possibilidade de interagir com a tecnologia

e vê-Ia proporcionar resultados práticos no seu cotidiano:

[...] É necessano assegurar o acesso às camadas socialmente excluídas como
estratégia fundamental de inclusão social. Mas para que isso não tenha um
resultado pífio torna-se indispensável a formulação de políticas públicas de
orientação, educação não-formal, proficiência tecnológica e de uso das novas
tecnologias da informação para mudar a vida, ou seja, para fomentar instrumentos
ágeis para organizar reivindicações, realizar referendos e plebiscitos, lutar por
prioridades orçamentárias, fiscalizar governos e expor preocupações e necessidades
coletivas [...]. As pessoas apartadas da sociedade da informação estão percebendo a
importância de sua inserção, buscando as menores brechas para não perderem os
bits da história. O computador conectado à Internet já é para as famílias uma
esperança de um futuro melhor para seus filhos [...].63

Por alfabetização digital entende-se a educação para o uso das tecnologias da

informação, sobretudo a operação de computadores. Atualmente, cuida-se, evidentemente. do

mínimo necessário à própria inserção no mercado de trabalho formal, imprescindível quando

e verifica o aumento da participação das chamadas ocupações informacionais - aquelas u

Concomitantemente aos dois últimos fatores - acesso a equipamento de

atividade se baseia no conhecimento técnico e científico.

individual e alfabetização digital - surge a necessidade de produção de serviço e ~Ul.u.;:;l;õ.!U

direcionados para os diversos segmentos da população, sobretudo o de b .

63 SILVEIRA, Sérgio Amadeu da, Op. cit., p. 22-23.



contribuindo para despertar o interesse de participação. Isso porque o conteúdo produzido

tende a ser direcionado para a classe média, principal mercado consumidor de serviços

eletrônicos, cujas necessidades não se confundem, de regra, com os excluídos digitais.

Outro aspecto que deve ser apontado é a necessidade do Estado fomentar o

desenvolvimento tecnológico nacional, especialmente a produção de software:

[...] É conhecida por todos a dependência de que tem o Estado brasileiro de
fornecedores monopolistas ou oligopolistas, seja em hardware, seja em software, e
quão custosas se tornaram as boas soluções do passado recente. Daí decorre a
necessidade de efetiva gestão desses diversos ambientes de sistemas legados e de
estabelecimento de normas e padrões abertos para diminuir a dependência do futuro.
A adoção do software livre é, ao lado da adoção de padrões abertos e
internacionalmente aceitos, fundamental para logramos independência no futuro
próximo [...].64

A adoção e o incentivo à produção de softwares livres é realmente uma estratégia

interessante à consecução dos objetivos acima. Caracterizados pela presença de quatro

liberdades básicas - liberdade de execução (uso), liberdade de acesso ao código fonte para

estudo ou customização, liberdade de distribuição e liberdade de desenvolvimento - que

podem e devem ser exercidas sem a cobrança de quaisquer valores (ressalvadas as despesas

com a própria distribuição), esse modelo de desenvolvimento fundamenta-se no trabalho

colaborativo, ou seja, toda a sociedade pode se beneficiar dos programas criados sob as

licenças compatíveis.

Por fim, a capacidade intelectual do usuário corresponde à possibilidade deste

utilizar-se das informações disponíveis como fontes de conhecimento e desenvolvimento

intelectual e profissional. Depende, mais uma vez, da capacitação prévia do usuário, ou seja,

da sua alfabetização digital. Representa, porém, muito mais. O indivíduo capacitado

intelectualmente para esses fins poderá participar efetivamente da nova sociedade global

econômica, social, política e culturalmente - o cidadão moderno, incluído digital:

64 SANTOS, Rodrigo Santanna dos. Op. cit., p. 75.
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[...] Os fatores anteriores convergem nos usos que se faz da telemática, o critério
[mal que determina a relevância efetiva para a sociedade dos novos instrumentos.
Os usos dependem da capacidade de apropriação e desenvolvimento criativa de
cada usuário e dos diferentes segmentos sociais e instituições na produção de novos
conteúdos e aplicações práticas que representem respostas inovadoras aos
problemas econômicos, sociais, políticos e culturais [...].65

Nesse sentido, pode-se afirmar que o conceito contemporâneo de cidadania presume

a capacidade intelectual de usufruir, participar e se apropriar da informação, utilizando-a

criticamente no desenvolvimento de suas liberdades sociais, civis e políticas.

2.3. Tecnologia e ideologia

A primeira questão que vem à mente sobre um aparente conflito entre o homem e a

tecnologia é a necessidade de proteção do homem face às inovações tecnológicas nas suas

relações de trabalho, à sua substituição pela máquina, pela automação. Essa proteção, alçada à

qualidade de direito fundamental pela Constituinte de 1988 no Brasil (art. 7°, XXVII), ainda

carece de regulamentação, restringindo a eficácia da norma constitucional.

Porém, necessário apontar-se outra questão de igual relevância. Não basta ao

cidadão conectado, corno denominado o indivíduo que goza de condições efetivas de inserção

social e política na Sociedade da Informação, o reconhecimento das condições de

desenvolvimento humano de que tratamos - infra-estruturas fisicas de conexão, acesso a

equipamentos de conexão individual, alfabetização digital, produção de conteúdos específicos

e capacitação intelectual. Imprescindível urna reflexão, ainda que breve, sobre influência da

própria tecnologia, enquanto categoria filosófica, nas relações de poder - desta vez não como

meio de emancipação, mas de controle ou submissão.

Entende-se por tecnologia, palavra de origem grega formada pelos radicais "techne"

(oficio) e "logia" ("que diz"), os conhecimentos técnico e científico e as ferramentas,

65 SORJ, Bernardo, Op. cit., p. 68.
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processos e materiais criados pelo homem para adaptar a natureza à satisfação dos seus

desejos e necessidades. Não há, portanto, uma tecnologia, mas tecnologias que alteram a

realidade fisica em que o homem se insere.

Embora resulte a Sociedade da Informação da simbiose entre as tecnologias da

informação e o fenômeno da globalização, o fato é que as relações sociais, econômicas e

políticas passaram a alicerçar-se também sobre outras espécies de conhecimento técnico e

científico, razão das profundas transformações ocorridas nos diversos campos sociais (cultura,

trabalho etc.), e não apenas na informática.

Não é recente o discurso de que a tecnologia seria neutra - independente de credos,

convicções políticas e ideológicas e insuscetível de avaliação moral, estando sempre a serviço

do homem, como instrumento de transformação da natureza aos seus fins. Entretanto, como

avalia DUP AS,

[...] A sociedade pós-moderna acostumou-se com a convivência de armas de
impensável poder de destruição, de meios de comunicação globais e com uma
cultura que valoriza imagens de violência destruidora. o entanto, a questão da
autonomia da técnica não é nova. Um dos seus momentos trágicos ocorreu durante
a descoberta das aplicações da fissão atômica. Quando a tecnologia nuclear acabou
aplicada às bombas nucleares, um Oppenheimer cheio de culpa reconhece que "os
fisicos conheceram o pecado". E declarou Truman: "Minhas mãos estão cheias de
sangue" [...].66

Sendo aSSIm, impossível abstrair-se que renomados cientistas desenvolveram o

método da fissão nuclear imaginando, ingenuamente, que essa tecnologia sena utilizado

apenas para fins pacíficos. Num primeiro momento, podemos observar duas questões éticas:

uma anterior (dos cientistas, quando previram a possibilidade de construção de bombas com o

conhecimento técnico produzido) e uma posterior (dos governantes e militares, quando

decidiram construí-Ias e lançá-Ias). Não obstante, deve-se reconhecer que ainda que

instrumental, a tecnologia permitiu a destruição em massa e, como tal, influenciou

diretamente os rumos da Segunda Grande Guerra - antes e depois das bombas atômicas, frise-

66 DUPAS, Gilberto. Op. cit., p. 82-83.
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se. A própria existência da tecnologia já colocara os Aliados em superioridade bélica e

alteraram o modo como se portaram perante o Eixo.

Também para HEIDEGGER a tecnologia moderna seria muito mais destruidora do

que qualquer outra anterior, razão porque o seu desenvolvimento, o seu conteúdo, afeta a

sociedade independentemente dos objetivos a que sirvam. Para FEENBERG, após a Segunda

Guerra Mundial a humanidade foi tomada por uma onda de determinismo tecnológico,

responsável que se tomou pela modernidade - pelo modo que vivemos, que produzimos

cultura, que nos comunicamos - em outras palavras, como fazemos o que determina quem

somos e o que somos.67

A influência das tecnologias sobre a humanidade é preocupação antiga, possuindo

campo específico de estudo: a cibernética. O termo deriva da palavra grega "kubernetes", que

significa "piloto" e deu origem à palavra "governo". WIENER, na clássica obra "Cibernética

e Sociedade: o uso humano dos seres humanos" (1950), considera-a na mesma classe da

comunicação e do controle. Para o matemático,

[...] Quando me comunico com outra pessoa, transmito-lhe uma mensagem, e
quando ela, por sua vez, se comunica comigo, replica com uma mensagem conexa,
que contém informação que lhe é originariamente acessível, e não a mim. Quando
comando as ações de outra pessoa, comunico-lhe uma mensagem, e embora tal
mensagem esteja no modo imperativo, a técnica de comunicação não difere de uma
mensagem de fato. Ademais, para o meu comando ser eficaz, tenho de tomar
conhecimento de quaisquer mensagens vindas de tal pessoa que me possam indicar
ter sido a ordem entendida e obedecida. [...] a sociedade só pode ser compreendida
através do estudo das mensagens e das facilidades de comunicação de que disponha;
e de que, no futuro desenvolvimento dessas mensagens e facilidades de
comunicação, as mensagens entre o homem e as máquinas, entre as máquinas e o
homem, e entre a máquina e a máquina, estão destinadas a desempenhar papel cada
vez mais importante [...].68

Não se trata, pois, de discutir a natureza instrumental das tecnologias

(instrumentalidade não significa neutralidade), mas seus reflexos sobre as relações sociais,

sobre o seu papel na sociedade dialógica (fundada no diálogo, na comunicação). Com efeito,

Apud ZADOQUE FILHO, CUNHA FILHO, Paulo. O pensamento moral habersiano através de um meio
, cio-técnico de interação - a Internet. Disponível em <

.::mp://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/ZabdoqueFilho.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2007, p. 4.
WIENER, Norbert. Op. cit., p. 16.
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se os indivíduos passam a se relacionar com a utilização das novas tecnologias estas não

podem ser removidas do seu contexto ou da relação social, econômica ou política de que

derivam.

A questão ganha relevo quando se observa que as relações de produção deixam

paulatinamente de desenvolver-se pelo potencial das forças produtivas (especialmente o

trabalho) para desenvolver-se pelas tecnologias aplicadas. A relação cultural e política entre o

homem e a tecnologia é bidirecional e circular. Como acerta MARCUSE,

[...] o a priori tecnológico é um a priori político na medida em que a transformação
da natureza tem como conseqüência a do homem, e em que "as criações derivadas do
homem" brotam de uma totalidade social e a ela retomam. Pode, no entanto, insistir-
se em que a maquinaria do universo tecnológico 'enquanto tal' é indiferente perante
os fins políticos - pode servir de acelerador ou de freio a uma sociedade. Uma
calculadora electrónica pode servir tanto a um regime capitalista como a um regime
socialista; um cic1otrão pode ser um bom instrumento, tanto para um partido adepto
da guerra como para um partido pacifista ... No entanto, se a técnica se transforma na
forma englobante da produção material, define uma cultura inteira; e projecta uma
totalidade histórica - um "mundo" [...].69

Sem dúvida, o modo de produção capitalista baseia-se na construção de um

mecanismo regular de produção, no qual as crises, embora possíveis, não são suficientes para

interromper sua continuidade. HABERMAS aponta essa característica como decorrente da

institucionalização permanente de novas tecnologias e de novas estratégias - em outras

palavras, a institucionalização da inovação, característica da Sociedade da Informação, como

já demonstrado. O processo de modernização das sociedades não decorre mais da pressão das

forças produtivas, mecanismo histórico de evolução social, mas da evolução contínua dessas

forças através da técnica e da comunicação:

[...] O capitalismo define-se por um modo de produção que não só põe o problema,
mas também resolve este problema. Oferece uma legitimação da dominação que já
não desce do céu da tradição cultural, mas que surge da base do trabalho social. [...]
Com a categoria da reciprocidade, também esta ideologia burguesa transforma
ainda em base da legitimação um aspecto da acção comunicativa. [...] Desde o
último quartel de século XIX, fazem-se notar nos países capitalistas avançados duas
tendências evolutivas: 1) um incremento da actividade intervencionista do Estado,
que deve assegurar a estabilidade do sistema e, 2) uma crescente interdependência
de investigação técnica, que transformou as ciências na primeira força produtiva.

69 Apud HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 2006, p. 54-55.
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Ambas as tendências destroem aquela constelação de marco institucional e
subsistemas da acção racional dirigida a fins, pela qual se caracteriza o capitalismo
do tipo liberal. Não se cumprem, assim, as condições relevantes de aplicação para a
economia política na versão que Marx, com razão, lhe dera relativamente ao
capitalismo liberal. Na minha opinião, a tese fundamental de Marcuse, de que a
técnica e a ciência cumprem hoje a função de legitimação da dominação,
proporciona-nos a chave para a análise da constelação que foi alterada [...].70

Não é objetivo destas breves razões excursionar detidamente sobre a filosofia da

tecnologia além da conclusão de superação da ideologia da neutralidade. Sem embargo, a

reprodução do discurso da neutralidade tecnológica tem por efeito mais expressivo ofuscar

sua função legitimadora de poder - seja na manutenção ou na modificação do status quo. Por

essa razão, resumiremos nossa análise ao plano econômico e, mais precisamente, na análise

das transformações experimentadas pelo modo de produção vigente.

o sistema capitalista, enquanto fundado em sua essência no regime de troca de

mercadorias e na organização do trabalho, tem como produto inexorável o excedente de

produção, sobremaneira após o desenvolvimento tecnológico experimentado nas indústrias,

primeiro cenário das alterações sociais decorrentes da substituição da força humana pelas

máquinas. A ideologia capitalista dos séculos anteriores justificava o excedente de produção e

a exclusão de indivíduos dos resultados econômicos e sociais como conseqüências naturais de

um sistema baseado no mérito individual, legitimando a concentração do poder pela burguesia

em contraposição ao poder outrora concentrado na aristocracia. Assim surge a concepção de

que a distribuição dos resultados econômicos e sociais, embora desigual, seria legítima, pois

decorrente a distribuição de riqueza exclusivamente do trabalho individual.

Ocorre que as revoluções proletárias do início do século XX alteraram esse

panorama. Reclamou-se do Estado a criação de condições de igualdade para participação

desse sistema, exigiu-se a formulação de políticas públicas e fornecimento de serviços sociais

que objetivassem contrapesar os efeitos da covarde competição com os que detêm os poderes

político e econômico. Estes, para legitimar as incongruências sistêmicas e minorar os

"O HABERMAS, Jürgen. Op. cit., p. 64 e 68.
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encargos sociais que passaram a incidir sobre a atividade produtiva, investiram na

substituição do homem pelas máquinas, desenvolvendo-se em conseqüên ova

indústria da tecnologia, já não centrada na substituição da força humana, mas na

inteligência. Eis, sucintamente, a inovação que caracteriza a nova economia, a economia da

Sociedade da Informação, já tratada anteriormente.

Do exposto, não podemos compactuar com o discurso de que tecnologia estará

sempre a serviço da humanidade ou que a tecnologia, por ser instrumental, é neutra. Políticas

de inclusão digital que proporcionem a capacitação intelectual e não apenas a mera

alfabetização digital mostram-se, neste sentido, imprescindíveis não apenas para alteração da

realidade individual, mas nacional.

Nessa perspectiva macro, buscar o equilíbrio entre a necessidade de inovação

tecnológica, elemento de participação no mercado global, e a distribuição dos resultados

sociais e econômicos é o desafio que se apresenta, especialmente nos países em

desenvolvimento, sob pena deles se tomaram singelos expectadores da acumulação de riqueza

e poder por aqueles que produzem tecnologia:

[...] Aos práticos, aos inocentes [...] é conveniente lembrar que a informática, assim
como toda tecnologia, surgiu para proporcionar o bem estar ao homem e não para
submetê-lo a regras que lhe subtraiam a humanidade. É farta a história recente de
episódios em que estes supostamente práticos, facilitadores e inocentes
procedimentos somente propiciaram a facilitação da prática mais abominável da
violação dos direitos humanos em todos os seus níveis e formas. [...] Aliás, é
importante refletir que a própria designação de direitos humanos surgiu em
decorrência da prática, por parte da humanidade, de atos tão atrozes, facilitados
pela tecnologia de que dispunha o mundo naquele momento. [...] Evidentemente, o
holocausto não foi o único evento genocida da história da humanidade, tampouco o
nazismo foi o único regime a empregar a prática do genocídio. Porém, estes eventos
diferenciam-se dos demais pela aplicação de tecnologias novas, de forma a impedir
a resistência e garantir a prática de atrocidades. É uma lição da história sem
embargo recente demais para ser esquecida pelos defensores da numeração de
pessoas [...].71

71 PIZZOLANTE, Francisco Eduardo O. P. e Albuquerque, Op. cit., p. 73-74.
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Assim sendo, não basta propiciar o uso da tecnologia para o desenvolvimento da

cidadania e da democracia, mas igualmente coibir o uso das tecnologias para fins de controle

social ou submissão de poder.
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3. O ESTADO TECNOLÓGICO

3.1. O Estado e as Tecnologias da Informação

Iniciais são os estudos sobre os impactos das tecnologias da informação e da

comunicação na vida política das sociedades contemporâneas. Não obstante, já é possível

afirmar que têm servido para críticas sobre os modelos de gestão governamental, sobre a

formulação e controle de políticas públicas e sobre a tomada das decisões fundamentais de

uma nação.

Alguns autores, como SORJ, classificam esses impactos em três níveis: no nível

administrativo, pela utilização das tecnologias da informação, sobretudo a Internet, para

aumentar a eficácia, a eficiência, a qualidade, a transparência e a fiscalização das ações e

serviços governamentais - governança eletrônica ou e-governança; no nível de gestão, pela

formulação de instrumentos que permitam aumentar ou qualificar a participação dos cidadãos

na gestão pública e sobre as decisões governamentais (governo eletrônico ou e-governo); e no

nível político, pela concepção de estruturas e instrumentos de organização política da

sociedade (política eletrônica ou e-política).12

No primeiro nível, destaca-se a utilização da Internet na divulgação das atividades

dos órgãos públicos, suas atribuições e competências, incluindo o acompanhamento dos

gastos públicos, da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados. Encontram-se

neste âmbito as iniciativas de prestação de serviços on fine, tais como a emissão de certidões,

solicitações de serviços diversos, pagamento de contas, tributos e declaração de impostos,

licitações eletrônicas, peticionamento eletrônico e acompanhamento processual, entre outros.

72 SORJ, Bemardo, Op. cit., p. 48-49.
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Cuida-se, pois, da informatização dos serviços governamentais, indutores da universalidade

do acesso a esses serviços.

No segundo nível encontram-se as iniciativas interativas, de participação na gestão

da coisa pública, na definição das prioridades que serão objeto de tratamento pelas políticas

governamentais e na possibilidade de influenciar a produção de normas jurídicas. 73

No terceiro, instrumentos de participação política direta por intermédio de

tecnologias da informação, combatendo a histórica crise de legitimidade do modelo

representativo.

Particularmente, preferimos englobar os dois primeiros níveis numa mesma

realidade, que denominamos governo eletrônico, diferenciando-os de acordo com o serviço

público prestado, e o terceiro nível como democracia eletrônica.

3.2. Democracia Eletrônica

Ainda estão pouco delineados os impactos das novas tecnologias da informação

sobre a política, sendo tema que ainda carece de maiores incursões doutrinárias e experiências

práticas. Como adverte SORJ,

[...] A análise do impacto da Internet na política não pode esquecer que a tendência
a associar as formas de fazer política com o tipo dominante de meio de
comunicação tem longa tradição. A chegada do rádio foi associada, e por vezes
responsabilizada, pela sociedade de massas. Da mesma forma a televisão teria
promovido a sociedade do espetáculo. Hoje, a Internet é relacionada a uma nova
forma de fazer política, dissociada ou à margem do Estado, pelo fortalecimento das
redes da sociedade civil. [Entretanto, ...] Não existe, até o momento, elementos
suficientes que confirmem qualquer suposição sobre o impacto da Internet na
política, o que permite duas leituras opostas de suas conseqüências: alguns analistas
imaginam que nos encontramos no alvor de uma transformação radical da
democracia representativa em democracia plebiscitária, enquanto para outros a

""3 SORJ inclui, timidamente, o voto eletrônico nesse nível de impacto das novas tecnologias da informação sobre
a organização do Estado, por constituir um modo de interação do cidadão com as instituições públicas. Essa
lassificação, entretanto, não deve prevalecer quando as questões decididas pelo voto incluem-se entre as

damentais dos regimes democráticos, tais como a escolha dos govemantes, razões porque cuidaremos do voto
eletrônico no nível político de impacto.
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nova sociabilidade virtual destrói as bases de interação que permite a struc
espaço público e aumenta a capacidade de controle da população pe o Es .

MAIA destaca que a Internet, promovendo uma forma de "conexão coletiv ..

decorrente da troca de mensagens eletrônicas, chats, grupos de discussão e fóruns obre

questões específicas e gerais, tem gerado o entusiasmo de alguns críticos em apontar a nov

tecnologias da informação como instrumentos de fortalecimento do processo democrático,

sobretudo na formação da opinião pública e da vontade política geral. Referido entusiasmo é

alimentado, sem dúvida, pelas considerações de Habermas sobre a relevância da dimensão

comunicativa ativa dos cidadãos e da institucionalização de processos de comunicação

correspondentes na construção de um modelo de democracia deliberativa baseada numa

constante circulação de poder." O filósofo alemão adota um paradigma "comunicacional" da

democracia, substituindo-se a razão instrumental pela razão comunicacional, apta à

construção de uma esfera pública de discussões."

SILVEIRA, refletindo sobre a possibilidade de utilização da infra-estrutura das redes

de comunicação para a implementação de mecanismos de democracia direta, cita o

posicionamento de Manuel Castells de que as novas possibilidades da democracia

Informação tomam obsoletas estruturas de poder baseadas na forma de disputa política e no

sistema partidário convencional. Igualmente se toma concreto o risco de que a demagogia ou

a tirania ocupem o espaço antes ocupado pelo processo tradicional. O autor observa ainda a

crítica de Bobbio de que a democracia direta deveria ser aplicada apenas nos casos do

princípios gerais, pelo seu caráter plebiscitário, ficando a resolução de conflitos de interes e

para serem resolvidos pela democracia representativa, defendendo que seria uma hipóte e

74 SORJ, Bemardo. Op. cit., p. 49.
75 MAIA, Rousiley C. M. Redes cívicas e Internet - do ambiente informativo denso às condições de deliberação
política in EISENBERG, José, CEPIK, Marco. Internet e Teoria Política: teoria e prática da democracia
eletrônica. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002, p. 47-49.
76 GOY ARD-F ABRE, Simone. O que é democracia? São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 317-320.
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pueril a concepção do exercício de urna democracia direta através da "computadorcracia",

pelo risco do excesso de participação gerar a saciedade política e o aumento da apatia

eleitoral. 77

Partindo dessas premissas, cabe-nos retratar o panorama do modelo de democracia

representativa contemporâneo, observando a eventual necessidade de reformulação ou

migração, se possível, para um modelo de democracia direta e suas inarredáveis

conseqüências.

3.2.1. Os desafios democráticos da sociedade moderna

No dizer de BONA VIDES, democracia é o processo de participação dos governados

na formação da vontade governativa, participação que avança na direção de um fim todavia

inatingível: a identidade de governantes e governados, meta utópica que configuraria,

segundo Rousseau, um "governo de deuses'v"

A democracia compreende, portanto, urna forma de organização governamental na

qual as decisões políticas fundamentais são tornadas segundo regras e procedimentos

reconhecidos pela maioria dos cidadãos. Significa em sua essência a criação de um espaço

público de discussões, urna "ágora" ou "praça pública", para tornar corno referência a

experiência grega, na qual os cidadãos confrontam suas opiniões e deliberam sobre as

questões que afetam a coletividade através do voto da maioria. Percebe-se assim que,

diferentemente do conceito de cidadania, revisitado e reformulado no decorrer dos séculos em

razão do incremento de liberdades de ordem civil, política e social, o conceito de democracia

ainda sintetiza urna forma de congregar os valores políticos em prol do interesse comum.

Apud SILVEIRA, Flávio Henrique da, Op. cit., p. 86.
BONA VIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 2 ed., São Paulo: Malheiros 2003,

p.57-58.
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Segundo a teoria das três formas de governo, contrapõe-se a democracia (go erno do

povo) às formas monárquica (governo de um só) e aristocrática (governo de alguns). Para

Maquiavel, que adota como formas de governo a monarquia e a república, seria a democracia

espécie desta última, ao lado da aristocracia.

Hodiernamente, os valores democráticos são praticamente indissociáveis do Estado,

concebido para promover o bem-estar da coletividade sob as premissas da autonomia - a

atividade estatal presume-se independente da vontade de indivíduos particulares - e da

superioridade - o governo da sociedade é realizado numa posição exterior e representa

interesses superiores aos individuais. Historicamente, o Estado moderno se funda no princípio

da soberania popular e na teoria da separação de poderes, atuando a democracia como

fenômeno político legitimador desse poder autônomo e superior exercido sobre a sociedade

em nome do povo.

A partir da noção de soberania popular estabelece-se a distinção entre titularidade e

exercício de poder. O povo é o titular do poder de criar o direito, transferindo-o aos

governantes eleitos para que, durante determinado período, o exerça formulando políticas

voltadas ao bem-estar coletivo. O poder, entretanto, conserva-se com o povo, que o legitima

pela sua participação na deliberação e no controle das atividades governamentais. Afastando-

se desse mandato, ilegítimo se toma o poder atribuído temporariamente aos governantes.

Eis o problema das democracias contemporâneas. A participação cidadã efetiva,

premissa do Estado verdadeiramente democrático, tem sucumbindo perante a prevalência dos

valores individualistas, caracterizada que é a sociedade moderna pelo culto ao bem-estar

material e o desinteresse pelas questões da coletividade. Não nos interessa, para os fins deste

trabalho, as causas desta apatia, mas sua conseqüência: as decisões que delineiam a atuação

estatal, sobretudo na formulação e controle das políticas públicas, restam enc1ausuradas numa
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burocracia que se apropna silenciosamente dos mecanismos reguladores da vida social e

econômica e transformam os processos democráticos em meros rituais eleitorais.

Importante salientar que a democracia, enquanto forma de exercício de liberdades

políticas, não se confunde com a satisfação das necessidades materiais dos cidadãos. O bem-

estar comum, objetivo filosófico do Estado moderno, não se resume ao fornecimento de bens

materiais nem é promovido pelo "crescimento" do Estado, sob pena deste revelar-se um

simples espaço administrativo, burocrático, marcado pela ineficiência de atuação pelo

desconhecimento das prioridades públicas, distanciando-se de um efetivo espaço público, no

qual cada cidadão participa da criação das normas que regularão a sua vida e a da coletividade:

[...] O paradoxo da democracia consiste em que, de um lado, ela é talvez a única
forma de governo capaz de ampliar e desenvolver os direitos sociais e políticos,
inclusive a introdução destes direitos em esferas até então fechadas a esta forma de
participação política, mas, de outro lado, para dar satisfação aos novos direitos
sociais da população, ela termina por concentrar todo o poder nas mãos do Estado.
Burocratização do espaço público, ampliação política dos direitos sociais
concomitantemente à sua tradução prática em novas leis positivas e surgimento de
novas formas autônomas de organização da sociedade por ela mesma são
momentos contraditórios de um mesmo processo de engendramento do Estado
moderno [...].79

Não podemos olvidar, ainda, que a democracia consiste igualmente na convergência

entre a soberania da maioria e a soberania das leis, a primeira responsável pela criação e

permanência de instituições que, controladas pelos governos eleitos, devem responder aos

anseios da coletividade, e a segunda pelas normas que definem as prioridades destas

instituições. Ocorre que nas democracias contemporâneas os governantes eleitos já encontram

dificuldades em alterar com profundidade os mecanismos que orientam a tomada de decisões

(a administração material), já apoiada a máquina estatal sobre burocracias poderosas que

subjugam a participação política (a administração formal).

BOBBIO, tratando da aparente contradição em considerar-se o Estado moderno estar

sob o governo dos homens e sob o governo das leis, ensina que

79 ROSENFIELD, Denis L. O que é democracia. 5 ed., São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 73.
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[...] direito e poder são duas faces de uma mesma moeda: só o poder pode criar
direito e só o direito pode limitar o poder. O Estado despótico é o tipo ideal de
Estado de quem se coloca do ponto de vista do poder; no extremo oposto encontra-
se o Estado democrático, que é o tipo ideal de Estado de quem se coloca do ponto
de vista do direito. Quando exaltavam o governo das leis em contraposição ao
governo dos homens, os antigos tinham em mente leis derivadas da tradição ou
forjadas pelos grandes legisladores. Hoje, quando falamos de governo das leis
pensamos em primeiro lugar nas leis fundamentais, capazes de estabelecer não
tanto aquilo que os governados devem fazer quanto como as leis devem ser
elaboradas, sendo normas que vinculam, antes ainda que os cidadãos, os próprios
governantes [...]. Um governo deste gênero apenas é possível se aqueles que
exercem poderes em todos os níveis puderem ser controlados em última instância
pelos possuidores originários do poder fundamental, os indivíduos singulares [...].80

Em análise similar, TOFFLER considera o governo representativo como o

equivalente político de uma "fábrica de leis", uma tecnologia para garantir a desigualdade a

partir da manufatura de decisões coletivas que, em verdade, nada representavam senão o

interesse dos que detêm historicamente a máquina estatal (não necessariamente os

governantes, mas os integradores e os burocratas). Daí concluir que se na Primeira Onda o

exercício do poder se legitimava pela hereditariedade e na Segunda Onda pela

representatividade dos eleitos, na Terceira Onda o poder apenas se legitimaria pela

participação direta dos titulares do poder, o pOVO.81

o desafio da sociedade contemporânea é, portanto, recuperar esse espaço público de

discussão de modo a restaurar uma sociabilidade democrática, ou seja, angariar o interesse

dos cidadãos na discussão das questões coletivas no intuito de fazer coincidir ao máximo os

autores da lei com os seus destinatários. Tal autonomia não é alcançada, sequer minimamente,

pela democracia representativa contemporânea.

Para tanto, essencial a reformulação de instrumentos de participação política diante

da impossibilidade de se reunirem fisicamente todos os cidadãos em praça pública. Neste

diapasão, vislumbra-se com as novas tecnologias da informação e comunicação que a

possibilidade das palavras de uns ganhem eco nas de outros, criando condições para uma nova

sociabilidade política.

o BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 10 ed., São Paulo: Paz e Terra, 2006, p. 23.
1 TOFFLER, Alvin. Op. cit., p. 85-92.
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3.2.2. Democracia formal e democracia substancial: a legitimidade

do poder

Por democracia formal entende-se o conjunto de regras e procedimentos para a

constituição de governo e a formação das decisões políticas divorciadas do contexto político e

de qualquer ideologia, alçando a legalidade à matriz da legitimidade dos poderes instituídos.

Neste sentido, a democracia pode servir até mesmo às tiranias, pois a legitimidade das

decisões decorreria exclusivamente da observância dos procedimentos legais postos não se

questionando a sua qualidade ou o compromisso com a coletividade.

As democracias formais desenvolvem-se, segundo BOBB10 de acordo com

algumas premissas, cuja presença ou ausência possibilita determinar o teor democrático do

regime jurídico: o órgão político máximo, detentor da função legi lativa, de e ter seus

membros eleitos direta ou indiretamente; junto ao órgão máximo deve haver outras

instituições com dirigentes eleitos, como os órgãos da administração local ou o chefe de

Estado; todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade devem ser eleitores,

independentemente de qualquer fator discriminante; a liberdade de expressão deve ser

garantida, formando-se a representação nacional atra és de partidos políticos; aos eleitores

devem ser garantidas reais possibilidades de escolhas alternativas; a adoção da maioria

numérica como critério de definição das decisões; nenhuma decisão pode limitar os direitos

das minorias ou a possibilidade da minoria tomar-se maioria; o órgão do governo, detentor da

função legislativa, deve ter a confiança do parlamento ou do chefe do poder executivo, eleito

pelo pOVO.82

82 Apud TÁRREGA, Maria Cristina Vidotte Bianco. Democracia e participação cidadã nos diferentes contextos
políticos in FERRElRA, Luiz Alexandre Cruz (org) et al., Op. cit., p. 144.
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Possível afirmar-se, pois, que as democracias formais são caracterizadas pela

presença de um parlamento, pela pluralidade de partidos políticos e liberdades de opinião,

sendo porém deficientes nas garantias individuais de participação - este o ponto que nos

permite acertar a necessidade de participação cidadã no conteúdo das decisões para tomá-Ias

legítimas e construir-se uma democracia substancial, cujas decisões têm sua legitimidade

galgada pelos valores e objetivos da atuação dos poderes instituídos, sobretudo no fomento da

igualdade jurídica, social e econômica dos indivíduos.

Com efeito, é bem mais importante que a decisão seja democraticamente tomada do

que sejam democraticamente providos os órgãos decisórios. Sociedades com parcos

instrumentos de participação cidadã sofrem, invariavelmente, de uma grave crise de

legitimidade. Diferente da democracia formal, o governo do povo, a democracia substancial

prega um governo para o povo.

Não se trata, evidentemente, de escolher um ou outro método democrático. A

democracia deve ser simultaneamente formal e substancialmente avançada, legitimando-se as

decisões próximas e remotas à realidade de cada cidadão e das repercussões sociais que

podem provocar.

3.2.3. Democracia representativa e democracia direta

Ordinariamente, por democracia representativa compreendemos a forma de governo

na qual as deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos membros da sociedade,

mas por pessoas eleitas pelos cidadãos para esse fim.

À democracia representativa costuma-se opor a democracia direta. o entanto,

BOBBIO observa com propriedade que não são conceitos opostos ou excludentes, sendo

correto dizer que nenhuma democracia é puramente representativa ou puramente direta.
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De fato, materialmente impossível conceber uma democracia

efetivamente participem de todas as decisões (seja anteriormente através de as em ..as. seia

posteriormente através de referendos). Igualmente, a democracia representativa não

resumir à escolha periódica de representantes, sob pena da administração restar domin

pelos poderes burocráticos e se distanciar das próprias razões que legitimam no decorrer do

mandatos as escolhas realizadas.

O desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado, portanto, como a

afirmação de um novo tipo de democracia ou a passagem da democracia representativa para a

democracia direta, mas "a passagem da democracia política para a democracia social",

sintetizada na fórmula "da democratização do Estado à democratização da sociedade" - em

outras palavras, não basta apontar um indicador de participação política na esfera pública,

pelo exercício do voto nas eleições parlamentares, por exemplo, mas no número de locais

"não políticos" nos quais se exerce o direito de voto, onde se vivencia a democracia. Para

BOBBIO, estes locais estariam em dois grandes blocos: as empresas e a administração

pública.v'

Para os objetivos deste estudo, contudo, cabe-nos refletir sobre como as

possibilidades democráticas na esfera pública podem ser influenciadas pelas tecnologias da

informação, que alteram o modo como as pessoas interagem e se comunicam, principalmen e

em grande número. Do exposto, restringem-se as linhas ora traçadas à crítica dos mecanismo-

democráticos à disposição do cidadão em face do Estado.

O próprio jurisconsulto italiano faz alguns apontamentos. Sobre a impossibili

do uso do referendo para todas as decisões de um governo, o que tornaria o próprio E

incapaz de realizar suas atividades, lembra da hipótese "por ora de ficção científi

83 BOBBIO, Norbert. Op. cit., p. 67.
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cada cidadão possa transmitir seu voto a um cérebro eletrônico sem sair de casa e apenas

apertando um botão".84

BONA VIDES, também se posiciona sobre o tema quando se refere ao "governo dos

deuses" referido por Rousseau:

[...] há certa forma de democracia que se acerca bastante dessa identidade, da
extrema perfeição, da legitimidade absoluta, da visão de um povo que se governa
por si mesmo, coisa que Rosseau disse jamais se haveria de ver, e da restauração do
modelo ateniense, sonho e utopia gravados no coração e na fé de todos os
democratas. Hoje, todavia, já se começa a vislumbrar a possibilidade de fazê-Ia
vingar nos anais do terceiro milênio abraçada com os processos tecnológicos que
impulsionam a liberação do pensamento político e a alforria de seus meios de
expressão. A democracia direta do voto no computador caracteriza o crepúsculo da
intermediação, peculiar à democracia indireta do voto na uma. [...] Descortina-se
assim a idade nova da democracia direta, democracia do século XXI, democracia
direito da quarta geração, coroando, na linha histórica, um processo que leva o povo
das regiões metafisicas do contrato social à sede das constituintes investidas na
soberania popular [...].85

Há vários instrumentos de participação direta do cidadão na formulação de políticas

públicas e no controle da atividade estatal. Referimo-nos às audiências públicas'", às diversas

formas de descentralização do poder político'", à iniciativa e ao veto populares'", ao plebiscito,

ao referendo'" e às ouvidorias públicas", todos instrumentos terrenos férteis à utilização das

tecnologias da informação:

84 Ibidem, p. 66.
85 .BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 58.
86 Instrumento que visa orientar a atividade do Estado pela oitiva da população interessada, que participa
diretamente na edição de leis ou na concepção de políticas públicas.
87 As secretarias regionais, no âmbito do Município de Fortaleza, são exemplos de descentralização política
Visam estabelecer de modo mais eficaz as prioridades da região atendida, assim como permitem aos cida - -
cobrar os investimentos necessários e fiscalizar a execução dos programas locais. A descentralização do
político também pode dar-se pela instituição do regime de co-gestão de espaços públicos, como ocorre em
diversas praças e quadras esportivas, ou mesmo pela transferência de recursos e responsabilidades a p - .

r[IA'v~d~S: . 1 - c d .. - di d id dã . - d . .'uuciatrva e o veto popu ares sao rormas e participação ireta o Cl a ao na cnaçao e normas jun .
primeira tem, no Brasil, assento constitucional (art. 14, III e art. 61, §2° da Constituição Federal). A segunda,
denominada nos Estados Unidos de mandatory referendum, consiste na possibilidade de determinada lei.
aprovada pelo Poder Legislativo, não entrar em vigor enquanto não seja aprovada por determinado nú
cidadãos. Difere do referendo porque o procedimento é iniciado pelos próprios eleitores, que o prov
durante o processo legislativo. Não tem previsão em nossa Carta Magna.
89 O plebiscito e o referendo são formas de consulta popular na qual o povo se manifesta sobre o
aplicação ou efeitos de determinada norma, respectivamente antes ou depois de sua edição.
90 Órgãos públicos responsáveis em receber sugestões e criticas sobre políticas públicas, dotado'
imparcialidade e autonomia para sugerir soluções à Administração. Tem sua origem na figura omoudsman
sueco.
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a) Audiências públicas podem ser realizadas on tine, atra és de chats e

vídeoconferências, podendo ainda serem disponibilizadas imagens e atas para

posterior discussão em fóruns de discussão ou grupos de correio eletrônico·

b) A descentralização do poder político pode ser realizada mediante a pesquisa de

opinião que oriente a aplicação dos recursos públicos, controlando-se on tine e

publicamente a execução de obras e serviços;

c) Os órgãos legislativos devem fornecer instrumentos próprios para que cidadãos

proponham e adiram a projetos de lei de iniciativa popular, bem como

manifestem seu apoio ou repúdio aos projetos de leis em votação ou às leis já

promulgadas;

d) Órgãos públicos podem estabelecer comunicação direta com os cidadãos através

de correio eletrônico, chats, fóruns de discussão sobre problemas locais e

regionais, propondo mudanças nas políticas públicas.

Conclui-se, portanto, que a democracia eletrônica não representa uma nova forma de

pensar a democracia, mas de superar uma flagrante crise de legitimidade a partir da

proposição de formas diretas de participação dos cidadãos na vida política e social. lnclui- e

democracia eletrônica no contexto da utilização das tecnologias da informação pelo o

Estado no fomento à participação política popular.

3.3. Governo Eletrônico: conceito e princípios

Governo Eletrônico é o termo que representa o conjunto .ativas e serviços

oferecidos pelo Estado através das tecnologias da informação p _ _ _ omoção da cidad

da democracia e da eficiência da máquina pública. ta de uma opç e



administração, mas de uma obrigação considerando ser dever do Estado propor .onar o

máximo de participação da sociedade na gestão pública, superando e modifi ando

estruturas burocráticas a que o modelo representativo tem sucumbido.

A expressão governo eletrônico passou a ser utilizada no Brasil em 1996, ante

mesmo da instituição do Programa Sociedade da Informação (1999) 91 e da Política de

Governo Eletrônico (PGE) brasileira (2000), tendo como pressupostos básicos a construção

de uma infra-estrutura compatível e a criação das normas jurídicas que garantam a validade e

a segurança dos procedimentos realizados pelo meio eletrônico, e como objetivos, segundo a

PGE brasileira: (i) a oferta na Internet de todos os serviços prestados ao cidadão, com

melhoria da qualidade; (ii) facilidade de acesso e redução de custos; (iii) a convergência entre

os sistemas de informação, redes e bancos de dados governamentais e (iv) a redução de custos

na compra de suprimentos pela estimulação da concorrência telepresencial.

Com relação à infra-estrutura, adicionalmente ao que já tratamos no capítulo anterior,

destaque-se a implantação do serviço público de "time stamping", sob gestão do Observatório

Nacional, provedor da certificação de tempo para transações realizadas por meio eletrônico.

A utilização da Internet como ferramenta de negócios e transparência ganhou

expressão, porém, apenas a partir de 2002, quando a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a

exigir que todos os municípios disponibilizem na Internet suas contas públicas e quando se

disponibilizou o portal ComprasNet, onde o governo centralizou as concorrências de

fornecimento de bens e serviços ao Estado, incentivando a migração de diversas empresas

para o meio eletrônico. Registre-se também o portal Rede Governo, responsável por

congregar todos os serviços públicos disponíveis no meio eletrônico, tais como a entrega

declarações de imposto de renda, a emissão de certidões, os editais de

910 programa Sociedade da Informação (SocInfo) foi responsável pelo estudo de estratégias de parti o
Brasil na Sociedade da informação, especialmente nos campos econômico (investimento em infra:- de
comércio eletrônico), social (políticas de inclusão digital) e de governo eletrônico. Os resulta
traduzidos no Livro Verde e no Livro Branco da Sociedade da Informação (disponiveis em
http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18878.html) .

72



governamentais, matrícula no ensino básico, acompanhamento de processos judiciais

muitos outros. Estima-se que a quantidade de serviços disponíveis já chegue a 1. 00. 2

Há de se destacar algumas experiências brasileiras que incentivam o in estimen o

nas pesquisas do setor e servem em nosso país de paradigmas jurídicos na elaboração de

novos serviços. A primeira, o procedimento de declaração de imposto de renda pela Internet,

hoje responsável pela quase totalidade das declarações recebidas pela Receita Federal (Lei n°

9.250/95 e Decreto n° 3.000/95). A segunda, a utilização das umas eletrônicas, hoje presentes

em todo o território nacional, que conferiram segurança e velocidade à divulgação dos

resultados eleitorais (Lei n° 9.100/95). Mais recentemente, destacam-se a experiência de

utilização do pregão eletrônico (Lei n° 10.250/02 e Decreto n° 3.697/00), responsável por

vultosa economia aos cofres públicos na aquisição de suprimentos ("e-procurement "), a

reestruturação da Imprensa Nacional, que fornece desde 2002 acesso instantâneo e gratuito a

todas as publicações legais de âmbito federal e a criação da Infra-estrutura de Chaves Públicas

Brasileira (lCP-Brasil), no âmbito da qual empresas públicas e privadas podem certificar a

autenticidade de documentos eletrônicos (Medida Provisória n° 2.200/02).

Segundo HOLMES, os programas de governo eletrônico surgem com objetivos bem

delineados, principalmente a redução de custos, o aumento da eficiência, a melhoria do

relacionamento com a sociedade e a promoção do desenvolvimento econômico. esse

azimute, seria orientado pelos seguintes princípios:

a) toda a informação deve estar on fine, assim como todos os serviços;

b) deve-se adotar políticas que garantam o acesso universal a esses servi e

informações;

c) os servidores públicos devem ser capacitados para transformar - e

burocratas a trabalhadores do conhecimento;

92 FERRER, Florência, SANTOS, Paula (orgs) et. al, Op. cit., p. XVIII.
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d) deve-se trabalhar parcerias com o setor privado;

e) deve-se remover barreiras burocráticas e liderar pelo exemplo."

Observa-se, assim, que se exige dos governos uma mudança da visão estratégi

prestação de serviços públicos focada em três pontos: os serviços devem ser os mais impl

possíveis, tanto nos procedimentos quanto na linguagem utilizada, centrando-os no cidadão e

não na burocracia; a prestação de serviços deve ser orientada a resultados, eliminando-se

níveis na estrutura organizacional para facilitar o acesso a serviços e informações; os serviços

devem basear-se nos desafios do mercado (promoção ativa da inovação), reduzindo-se os

custos pela integração e eliminação de sistemas redundantes.

O grande desafio repousa, em verdade, neste último ponto. Para que se alcance

maior eficiência na Administração, cuja estrutura e procedimentos historicamente voltaram-se

ao controle e não aos resultados, deve o Estado adotar os mesmos princípios da Sociedade da

Informação, sobretudo num modelo de gestão que adote como fundamentos o trabalho

cooperativo com a sociedade e com outros órgãos:

[...] Assim, ao implementar sistemas e serviços focalizando os cidadãos e as
empresas como usuários preferenciais, o governo promove a integração operacional
e informacional entre seus diversos agentes e, em decorrência, induz a colaboração
ativa, evita retrabalho e redundâncias e apresenta-se de maneira mais uniforme para
seus usuários. Não se trata de medida simples. As "ilhas" organizacionais.
existentes em qualquer governo de qualquer ponto do planeta, são muito ciosas e
suas atribuições/competências e, no mais das vezes, escolhem cuidar
competências em lugar de cuidar de atender melhor a sociedade e operar de fo
integrada e cooperativa com as demais "ilhas". [...] No caso dos programas
governo eletrônico, podem ser encontrados muitos exemplos concretos de
forma de empregar a tecnologia da informação em sentido amplo, para aum
eficiência da administração pública. Os casos mais significativos estão a5SOCll!C.l:t5
com a integração de bases de dados e a cooperação entre sistemas de info
[...]. Como qualquer outra organização, os governos planejam, elaboram
orçamentos, realizam projetos, executam operações fmanceiras conrabihzara,
fazem pagamento de pessoas e fornecedores, compram, recebem tríb
simples exigência de integração e harmonia entre os sistemas de
promove significativos ganhos de eficiência [...].94

93 Apud MARTINS, Wolney Mendes. Classificação das atividades de governo eletrônico e as opo • e
aperfeiçoamento das relações sociedade/Estado in FERRER, Florência, SANTOS, Paula (org .
r,.18-19.

4 MARTINS, Wolney Mendes. Op. cit., p. 21.



Sendo aSSllTI,identificamos na superposiçdo administrativa um 0-

obstáculos ao avanço da cidadania com iniciativas de governo eletrônico. O ho 1

desenvolveram sistemas de faturamento de despesas médicas e de internação des encilhado

dos sistemas da Previdência Social- esta mesma subdividida em três grandes compartimento

estanques (previdência, saúde e assistência social). As administrações tributárias, os cartórios

de registro de imóveis e os órgãos urbanísticos não trocam informações, desperdiçando-se os

., rbli 95ja parcos recursos pu ICOS.

3.3.1. Níveis e classificações dos serviços públicos digitais

Muitas são as classificações que os estudiosos têm ofertado às experiências de

governo eletrônico. Com elas, pretendemos compor um sucinto panorama dos serviços que

podem ser prestados neste âmbito, demonstrando suas repercussões sobre os objetos de estudo

desse trabalho.

A classificação mais utilizada indica três níveis do conceito do governo eletrônico a

partir da espécie de relacionamento que o Estado planeja desenvolver: com outros órgãos

estatais, com os cidadãos ou com seus fornecedores de suprimentos.

o primeiro nível encontram-se as iniciativas de colaboração e integração entre os

órgãos da própria Administração Pública, seja entre órgãos do mesmo ente federativo

(relacionamento horizontal) ou de entes federativos distintos (relacionamento vertical). É o

relacionamento de governo para governo, conhecido pela sigla "020" ("government to

government"). Esse nível é o responsável pela adoção de procedimentos que aumentem a

eficiência dos processos internos e a utilização dos recursos humanos e materiais, reduzindo

os custos de transação e eliminando distorções e a sonegação de tributos.

95 NORA, Simon, MIe, Alain. A informatização da Sociedade. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. 19 O
p. 111.



o segundo nível é composto pelos procedimentos informático e reg o

relacionamento entre o Estado e seus fornecedores, objetivando a diminuição do

tempo necessário à aquisição dos recursos materiais necessários à atividade estatal. É referi o

pela sigla "G2B" (governo para negócios ou "government to business").

Já o terceiro representa a gama de serviços públicos prestados diretamente à

sociedade (ao cidadão ou a empresas não fornecedoras) através dos meios eletrônicos,

conhecido como "G2C" (governo para o cidadão ou "government to citizen").

Já MARTINS propõe uma classificação com base no objetivo dos serviços de

governo eletrônico em três áreas: a) na primeira estariam os serviços de utilização direta pelos

cidadãos e pelas empresas; b) na segunda, os serviços para aumento da qualidade e eficiência

da máquina pública e, por fim, c) os serviços para atuação social e controle do govemo"

Compreendemos que essa classificação também representa os patamares de

fortalecimento da cidadania, na medida em que tem por objetivo o exercício de liberdades

civis, sociais e políticas, bem como da democracia na medida em que procura criar uma

sinergia entre os atores sociais (cidadãos, empresas, organizações civis) e a gestão pró-ativa

(participação) e posteriormente (controle dos gastos públicos e da eficiência de políticas

públicas) do Estado, objetivos finais do governo eletrônico.

Para identificar o sucesso destas iniciativas, COSTA adota uma escala de sete níveis

para mensurar a qualidade dos serviços digitais, iniciando-se pela produção de sites que se

restringem a publicar informações de interesse dos próprios órgãos, tais como organogramas

estruturais e procedimentos internos (sem a preocupação, portanto, de servir os interesses do

cidadãos, os "clientes" dos serviços prestados), seguindo-se de sites que publi am

informações de interesse do usuário, tais como os documentos necessários à solicitação de

determinado serviço, e de sites que possuem mecanismos de interação, considerando o autor

96 MARTINS, Wolney Mendes Op. cit., p. 17-18.
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que um serviço completo de governo eletrônico seria o que permitisse que todas as tap dos

procedimentos necessários ao gozo do serviço oferecido pudessem ser realizad por meio

eletrônico. 97

Para DINIZ, os serviços de governo eletrônico possuem duas dimensões: a direção

do fluxo de informações que circulam entre os usuários dos serviços disponíveis e o go erno e

o grau de interatividade e inovação dos serviços oferecidos. A partir da primeira dimensão

(direção do fluxo de informações), os serviços classificam-se entre serviços de divulgação

(acesso a informações), serviços de transação (troca de informações entre o Estado e os

usuários) e serviços de relacionamento (fornecimento de informações pelos usuários); na

segunda, estes mesmos serviços classificam-se entre básicos (sem interatividade),

intermediários (com alguma interatividade, sem esgotar a prestação do serviço) e avançados

(esgotam a prestação do serviço oferecido). Exemplos de serviços avançados seriam a

divulgação de informações customizadas ao usuário, o fornecimento de certidões válidas, o

pagamento de tributos e a criação de espaço virtual para discussão da gestão e formulação de

políticas públicas, através de salas virtuais (comunicação síncrona) e fóruns de discussão

(comunicação assíncrona). Sobre serviços de relacionamento avançado (que coin id orno

serviço completo de governo eletrônico preconizado por Eduardo da Costa) o a 0- ~;J(Jli•..;:..

[...] os fóruns mediados pelo órgão público que
identificação de problemas específicos e a discus -
a um determinado grupo de usuários. Em um moceso
esses recursos poderiam ser usados também
remotamente localizados sobre temas v
contribuir na elaboração de políticas e
[ ... ].98

,:::O:::oc=~ eíerromca,
idadão

ional e poderiam
- prioridades do governo

Conclui-se, do exposto, que a promoção d de governo eletrônico é ideal

cidadão e democrático na Sociedade da Info ão. Com efeito, se a cidadania efetiva é

97 COSTA, Eduardo da. Classificação de serviços de governo eletrônico in FERRER Flc;-~~;!.., c"-· .• '"
Paula (orgs.) et. a!. Op. cit., p. 29-31.
98 DINIZ, Eduardo H., BARBOSA, Alexandre. Sites de governo na América T -

institucionais econômicas e sociais in FERRE R, Florência, SANTOS. p .•
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aquela em que plenamente se exercem as liberdades civis, sociais e, especialmente oolíricas,

não se pode negar a responsabilidade do Estado em promovê-Ias de modo cada 'ez

eficiente.

Igualmente, inerente ao paradigma da Sociedade da Informação, deve o Estado

construir novos espaços, ainda que virtualmente, onde possam ser discutidas políticas públicas

e a própria administração da res publica, renovando-se a legitimidade dos poderes instituídos.

8



4. DIREITO FUNDAMENTAL À INFORMAÇÃO

4.1. Direitos e liberdades de informação

Para que o cidadão possa exercer com total independência seu direito de participação

política, especialmente na definição de políticas e na gestão da coisa pública, imprescindível

que possua informações que lhe permita decidir sobre as questões que lhe serão apresentadas.

Essa constatação remonta a 1788, quando o Parlamento Francês proclamava a

liberdade de imprensa ou de comunicação como a garantia de todos os direitos. A democracia

não poderia subsistir sem a livre notícia dos acontecimentos e a livre discussão das decisões

governamentais, fórmula consagrada na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

(1948, art. 19).

A Constituição Brasileira de 1988, pródiga em enunciar direitos, não silen iou a

respeito. Além de eleger fundamentais diversas liberdades de informação (de manifestação, de

comunicação, de acesso à informações públicas, de certidão - art. 5° IV, IX, XIV, XXXIII e

XXXIV, entre outros), dedicou um capítulo à Comunicação Social (art. 220 e seguintes)."

99 "Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros ~
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida à liberdade, à igualdade, à se_~r=:!::.::a~
propriedade, nos termos seguintes: [...] IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo ve .:
- é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dan ;.;.-o.;:.-:;::;.:!~
imagem; VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, endo assegurado o Iív _ '"l[~=i::-in
religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias:
privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou po . as invocar para
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar- e a cumprir prestação altere em lei; IX - é
livre a expressão da atividade intelectual, artística, cienúfica e de comunicação. :::.j~<::::":'.:::llem,entede censura
ou licença; XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o _ : te, quando necessário
ao exercício profissional; XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos ..- formações de seu inte
particular, ou de interesse coletivo ou geral, que erão prestadas no prazo pena de responsabili .:~.
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da soei - Estado; XXXIV - -
assegurados, independentemente do pagamento de taxas: [...] b) a obteazã idões em reparti--
para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse p -- - conceder-se-':' . s-data':
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa - e, constantes .~ _;; mos ou
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter públi ""retificação de - ando não
se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativ

9



Num primeiro momento, poder-se-ia cogitar que o direito à informação deriva da

liberdade de imprensa (pois se há liberdade de difundir a informação, certamente haveria de

recepcioná-la) ou é intrínseco à liberdade de manifestação (para se manifestar sobre alguma

informação é preciso, antes, ter-lhe acesso), não possuindo assim conteúdo próprio. De fato,

em ambas as construções acima o acesso à informação não constitui, propriamente, um direito

oponível a terceiros - a princípio, não seria possível exigir da imprensa a produção de

determinada informação (impondo-lhe uma pauta, por exemplo) ou condicionar uma

manifestação de opinião a uma informação prévia que lhe dê suporte (muito embora o emissor

possa ser responsabilizado pelos excessos que vier a cometer).

Ocorre que toda liberdade, enquanto expressão de poder, encontra limites no direito

dos outros indivíduos de reclamar o seu exercício em função do bem-estar da coletividade,

isto é, exercido sem prejuízo aos demais membros da sociedade, sob pena do exercício da

liberdade ser considerado abuso de poder.

Neste sentido, SILVA distingue liberdade de informação e direito à informação.

Segundo o eminente constitucionalista, aquela compreende duas dimensões: a liberdade de

informar (coincide com a liberdade de manifestação do pensamento) e a liberdade de ser

informado (o interesse em receber informações). O direito à informação, por sua vez, não

seria um direito pessoal nem profissional, mas um direito coletivo. 100

Contudo, ainda que reconhecida como direito fundamental, a liberdade de imprensa

não é suficiente para garantir o livre acesso a informação. A "liberdade de informar não

obriga a nada além de um dever de abstenção, consistente em não impedir que ela flua

desembargadamente'Ll'" A liberdade de imprensa é mecanismo inerente à ideologia liberal,

100 SILVA José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 19 ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p.
248.
101 CARVALHO, L. G. Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso à informação
verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 81.
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carente, portanto, de hannonização ao Estado Social - ou seja, do reconhecimento de um

dever de prestação:

[...] O postulado liberal da livre informação só garante que o inforrnador noticie o
que ele quiser noticiar, de maneira como quiser e no momento que entender
oportuno. O componente social será o responsável pelo direito do informador de
pesquisar e pelo dever de o Poder Público permitir ser pesquisado, pelo direito do
público receber informação, pelo direito desse público de selecionar a informação
que deseja receber e, talvez o mais importante, pelo direito do público à informação
verdadeira. São esses novos aspectos que vêm contidos no direito de informação
que, agora, passam a integrar o direito à liberdade de informação,
indissociavelmente ligados como as duas faces de uma mesma moeda. Abandona-
se o postulado negativo da livre imprensa para um positivo do direito da
informação [...].102

Segundo WIE ER, informação é termo que designa o conteúdo daquilo que

permutamos com o mundo exterior, exigência maior do que nunca na sociedade

contemporânea uma vez que comunicação e controle fazem parte da essência da vida do

homem em sociedade. 103 Em outras palavras, o acesso à informação pode definir a

independência ou a submissão do indivíduo perante a sociedade.

Em assim sendo, há de reconhecer-se ao cidadão o direito de receber as informações

necessárias ao exercício de outros direitos e liberdades, assegurando-lhe a remoção de

qualquer obstáculo à obtenção do conhecimento e a veracidade das informações que lhe são

prestadas.

a realidade, pouco se avançou no Brasil e no mundo em direção à regulamentação de

mecanismos que efetivamente garantam ao cidadão o acesso às informações necessárias à

formação de um juízo crítico sobre as políticas governamentais e a efetiva participação cidadã

na sua formulação e controle, todavia seja o direito à informação pressuposto básico para o

exercício da cidadania e da democracia na Sociedade da Informação, como já demonstrado

nos capítulos anteriores. Como avalia QUADROS,

[...] A essência da idéia de governo eletrônico é a supressão de barreiras de tempo e
distância, da necessidade da presença de usuários nos setores públicos, bem como

102 Ibidem, p. 82-83.
103 WIENER, Norbert. Op. cit., p. 17-18.
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de suportes fisicos, tais como papéis e assinaturas de próprio punho, ém
economia de recursos. Então, governo eletrônico envolve mais do que ter um itio
na Internet, porém é apenas uma parcela de um tema ainda mais abrangente: o
direito de acesso à informação, que contém em si mesmo o direito ao tratamento
digno aos administrados, e ao trato honesto dos recursos públicos, havendo ao
cumprimento dos princípios constitucionais da Administração Pública, previsto no
art. 37 da CF [...].104

4.2. A natureza do direito a informação

BONA VIDES define direitos fundamentais como aqueles destinados a cnar e

manter os pressupostos elementares de uma vida na liberdade e na dignidade da pessoa

humana (no esteio da doutrina de Hesse) ou, numa concepção mais restritiva, aqueles direitos

que o ordenamento vigente qualifica como tais. Reporta-se ainda o eminente jurista aos

critérios adotados por CARL SCHMITT, para quem direitos fundamentais são: a) aqueles

assim nomeados no instrumento constitucional ou que receberam maior segurança contra

alterações (imutabilidade ou dificuldade) em face de emendas constitucionais (critérios

formais), ou b) os valores e princípios que, conforme a ideologi e, a modalidade de estado,

são consagrados pela Constituição. 105

Diante destes critérios, insofismável a constatação de que o direito à informação é

um direito fundamental. Não apenas porque possui assento constitucional - característica

prescindível, aliás - mas porque a informação é alçada, a cada dia em maior grau, a

pressuposto da própria dignidade da pessoa humana, como já observamos nos capítulos

anteriores.

Para BONAVIDES, seria o direito à informação um direito fundamental de quarta

geração, constituindo uma proteção aos efeitos da globalização, fenômeno presente cuja

"filosofia do poder é negativa e se move, de certa maneira, rumo à dissolução do Estado

104 QUADROS, Jacqueline Maria. Governo eletrônico e direito administrativo in ROVER, José Aires, Direito e
Informática. Barueri, SP: Manole, 2004, p. 43.
105 BONA VIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13 ed., São Paulo: Mallieiros, 2003, p. 560.
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nacional, afrouxando e debilitando os laços de soberania e, ao mesmo passo, doutrinando uma

falsa despolitização da sociedade". 106

Acrescenta o constitucionalista que ao lado dos direitos à democracia e ao

pluralismo, incumbe ao direito à informação a concretização da sociedade aberta do futuro, o

futuro da cidadania e o porvir da liberdade dos povos. Daí a célebre asserção do mestre de que

os direitos da segunda, da terceira e da quarta gerações não se interpretam, concretizam-se. 107

4.3. Do direito de acesso à informação

o direito à informação possui dois aspectos igualmente importantes. O primeiro

refere-se ao acesso à informação - informação relevante e verdadeira, ou seja, informação

que possibilite a obtenção de determinado conhecimento aplicável nas esferas pública ou

privada. O segundo ao tratamento ético da informação composto pela garantia que deve ser

reconhecida a cada indivíduo de saber como suas informações pessoais são e serão

processadas, para quais fins se destinam e, evidentemente, a prerrogativa de limitar sua

transmissão.

Ao cidadão informatizado não basta escolher seus governantes, mas decidir sobre

como será governado. Essa participação ativa do indivíduo adquire forças através das

informações a que tem acesso, necessidade há muito limitada pelo Estado e pela imprensa,

seja por questões políticas ou, talvez, técnicas - estas, evidentemente, muitas vezes invocadas

ideologicamente.

106 Cremos desnecessário analisar a adequação do termo "geração" ou "dimensão" para descrever os grupos de
direitos individuais (as liberdades), sociais (as garantias institucionais à igualdade) e fraternais (inerentes a todas
as raças e nações), muito embora alguns autores, como Manuel Gonçalves Ferreira Filho, insiram o direito a
informação (que denomina direito a comunicação) entre os direitos a solidariedade (in Direitos humanos
fundamentais, p. 6l.
107 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., 2003, p. 571-572.
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Sublinhe-se que o acesso à informação na sociedade contemporânea presume

algumas condições, como a já tratada universalização do acesso às redes de comunicação

sobretudo a Internet, e a capacitação intelectual dos usuário - esta porque utilizamos a

informação em sua concepção original, ou seja, como elemento de "em - formação",

informação para a formação de um conhecimento, distinguindo-se o direito à informação

daqueles que exprimem as liberdades de difusão de fatos (notícias) e idéias (opiniões,

comentários e críticas sobre os fatos):

[...] O direito à informação na perspectiva do agente comunicador é, na verdade,
recondutível à liberdade de expressão e comunicação. O direito à informação como
direito de se informar, obriga à abertura de algumas portas por parte dos poderes e
de certos particulares, desde logo a transparências administrativas, arquivos abertos,
acesso a documentos, etc. A informação não é nem pura nem nua. A neutralidade é,
na verdade, impossível - embora se deva procurar alguma objectividade, ainda que
.sempre situada. E na medida que os "factos" necessitam, para não serem cegos, de
interpretações, o direito a uma cabal informação é direito que, na sua maior
extensão, tem inegáveis conexões com o direito a educação e à cultura, o direito de
aprender, etc. [...]. 108

o Estado deve ser a fonte primeira de informações ao exercício da cidadania. Não

deve, porém, ser a única. Também deve servir o direito à informação à proteção em face dos

poderes não institucionalizados, especialmente da imprensa, reconhecendo-se ao receptor de

informações (aos destinatários dos fatos e das idéias difundidas) duas prerrogativas básicas:

a) Acesso amplo e irrestrito às informações necessárias ao desempenho pleno da

cidadania e da democracia, ou seja, para o controle das políticas e dos gastos

públicos, para participar na gestão da coisa pública e dos rituais eleitorais;

b) O recebimento de informações verdadeiras do Estado e da imprensa,

oportunizando-lhe distinguir os fatos da propaganda e da opinião ideológica.

108 CUNHA, Paulo Ferreira, Direito à informação ou deveres de protecção informativo do Estado? in SARLET,
Ingo Wolfgang (org.) et. aI. Direitos fundamentais, informática e comunicação: algumas aproximações.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 168-169.
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Vê-se, portanto, que enquanto as liberdades de imprensa e de expressão albergam os

processos de comunicação (a forma), o direito à informação trata das qualidades da

informação recebida (o conteúdo). Confere o direito à informação ao cidadão o poder de

exigi-Ia do Estado e de particulares que a detenha, quando necessária à sua autodeterminação

e ao exercício da democracia.

Atualmente, as tecnologias da informação, entre elas a Internet, permitem acesso

instantâneo e atualizado e qualquer informação disponibilizada publicamente. Porém, tal

como a educação formal, o direito de acesso à informação nunca foi prioridade dos governos

brasileiros.

Segundo a recente pesquisa "Mapa do Acesso - um estudo da Abraji sobre o direito

de acesso a informações públicas no Brasil", desenvolvida pela Associação Brasileira de

Jornalismo Investigativo e apresentada em maio de 2007, apenas 3,6% dos 125 órgãos

públicos estaduais questionados repassaram as informações solicitadas, todas de ordem

pública, tais como os valores pagos de diárias e passagens a servidores ou a quantidade de

presos recolhidos às cadeias públicas. 109

Evidentemente, tamanha falta de interesse tem como objetivo desarticular a

participação popular. Daí a premente necessidade de promover a abertura e a descentralização

das informações públicas (que, apesar de públicas, permanecem em grande parte inacessíveis

ao cidadão comum). Apenas com o povo sabendo de tudo é que de fato estará no poder - "o

povo no poder é povo bem informado, corretamente informado, debatendo tudo, sem

segredos't.l'"

Cabe registrar que o direito de acesso a informação sofre restrições por outros

direitos igualmente fundamentais, tais como a intimidade, a honra, a imagem, a proteção da

109 Em caminho oposto, o governo federal demonstra incipiente interesse em disponibilizar algumas informações
sobre gastos públicos no Portal da Transparência (www.transparencia.gov.br).resultadodoDecreton05.482.de
30 de junho de 2005, que dispõe sobre a divulgação de dados e informações pelos órgãos e entidades da
administração pública federal, por meio da Rede Mundial de Computadores - Internet.
lia NOV AES, Washington. A quem pertence a informação? 2 ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 1996, p. 77.
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criança e do adolescente, a segurança da sociedade (sigilos) e do Estado (seguran a na ·0

A análise destes conflitos, entretanto, foge ao escopo deste trabalho.

4.3.1. Direito de ser informado

Essa prerrogativa decorre da concepção da informação como bem social, e não uma

mercadoria manejável por quem a produz e comunica. Os meios difusores da informação

apropriam-se, de certo modo, da realidade, modificando-a no momento em que os fatos que a

compõem são "filtrados" pelos meios de comunicação - razão porque diversos fatos, ainda

que relevantes e de interesse geral, não "acontecem" para o público em geral.

Essa prerrogativa compreende a exegese de alguns princípios. O primeiro, já citado,

é a informação como bem social. Em uma sociedade ideal em que todos os cidadãos sejam

totalmente informados, a organização coincidiria com a espontaneidade, pois cada um restaria

consciente de suas obrigações coletivas - informação e participação progridem juntas.

Socializar a informação, deste modo, é regular os mecanismos de informação de modo que

cada grupo social possa exprimir suas aspirações em harmonia com os compromissos

coletivos e as liberdades individuais. III

Com bem social, o exercício das atividades comunicativas (a difusão de informação)

não pode dar-se arbitrariamente, mas a serviço da comunidade. Fazem-se necessárias, pois,

algumas normas que garantam que a informação seja difundida com o máximo de

imparcialidade, de modo que os fatos de interesse coletivo ganhem a devida repercussão

social. Esse o segundo princípio.

Por fim, deve garantir-se o fluxo responsável de informações, isto é, o

estabelecimento de critérios que limitem o poder decorrente da comunicação de massa,

111 NORA, Simon, MINe, Alain, Op. cit., p. 132-133.
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normalmente privatizado pelos seus detentores (limitação do poder e não da informação fri e-

se). 112

Nesse diapasão, o exercício das liberdades de expressão e de imprensa deve prestar-

se à compreensão da realidade, permitindo a formação do conhecimento necessário à

participação política consciente. Em outras palavras, a difusão da informação

[...] Deve estar dirigida para a conscientização dos cidadãos, a fim de assegurar a
total compreensão dos processos econômicos e políticos, seus conflitos inerentes
nos níveis nacional e internacional, e sua capacitação para participar dos processos
de tomada de decisão. A informação é ao mesmo tempo uma necessidade social e
um elemento essencial do pleno exercício dos direitos humanos. Esta informação
deve ser um instrumento de libertação, e nos países industrializados, além disso, um
meio para despojar-se dos preconceitos etnocêntricos predominantes [...]. Em
particular, os acordos entre o Estado capitalista e os grandes complexos
multinacionais de comunicações estão consolidando uma estrutura tecnológica cuja
utilização estende-se ao terreno do controle político. I 13

Há de reconhecer-se, todavia, que para que esta prerrogativa não permaneça um

simples enunciado inconseqüente fazem-se necessárias profundas transformações no modo

como atuam os meios de comunicação, a partir de alterações na regulamentação das

concessões públicas e do próprio "modelo de negócio" vigente. Como ressalta OVAES,

[...] A questão da comunicação no Brasil hoje nos leva a perguntar como vamos
continuar caminhando em direção a uma sociedade democrática sem uma
transformação bastante profunda na área da comunicação. [...] o direito de acesso à
informação é um dos pontos fundamentais, é uma das bases para a construção de
uma sociedade realmente democrática. E esse direito de acesso à informação, no
Brasil, não está protegido legalmente, institucionalmente. Não há nada que proteja
o cidadão brasileiro nesse seu direito, nem mesmo na nova Constituição, da qual se
falou tanto. Aliás, os avanços na área de comunicação foram modestíssimos: apenas
se outorgou ao Congresso Nacional o direito de aprovar, homologar ou não,
concessões de rádio e televisão dadas pelo Executivo, pelo Presidente da República,
que mantém esse direito feudal, vamos dizer assim. [...] Portanto, não há nada na
legislação brasileira que proteja nem o cidadão receptor da informação, nem o
profissional que trabalha com essa informação. O profissional não tem nenhum
direito sobre essa informação; não há nada que impeça um meio de comunícação de
transmitir uma mutilada, cortada, deturpada, às vezes, até ao contrário do que o
repórter ou jornalista colheu essa informação, escreveu, e às vezes, até, com o nome
dele [...].114

112 SOMA vÍA, Juan. A estrutura transnacional de poder e a informação internacional in MATIA, Fernando
Reys (org.) et a!. A informação na nova ordem internacional. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 33-51.
113 MATIA, Fernando Reys (org.) et a!. Op. cit., p. 26.
114 NOV AES, Washington. Op. cit., p. 16-17.
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Essas mudanças, embora conhecidas e reconhecidas, sofrem verdadeira censura do

detentores dos meios de comunicação, que podam a discussão de seus termos, interessados na

manutenção das estruturas políticas que lhes garantem lucros maiores a cada ano.

A fim de garantir uma informação emancipadora, essencial que se garanta, por

exemplo, (i) a independência dos profissionais da comunicação pelo delineamento ético da

atividade comunicativa e pela sua fiscalização coletiva; (ii) a proibição de concessões

públicas de serviços de difusão a empresas relacionadas a instituições de natureza política,

tais como partidos políticos, sindicatos e associações de classe, bem como o recebimento de

financiamento, pagamentos ou participação acionária de pessoas que exercem atividade

política em sentido estrito; (iii) o estabelecimento de limites à exploração da propaganda por

grupos econômicos, estabelecendo-se um patamar máximo individual de participação na

receita das empresas de comunicação; (iv) a influência direta da sociedade civil na escolha

dos temas a serem tratados em algumas matérias e reportagens, bem como pela garantia de

que sejam abordadas ao menos duas posições divergentes sobre os temas de repercussão geral,

cujo desrespeito, aliás, justifica a utilização de direito de resposta pelas entidades legitimadas

(superando-se a míope premissa de que o direito de reposta seria aplicável apenas em casos de

ofensa a direitos individuais).

4.3.2. Direito difuso à informação verdadeira

A segunda prerrogativa inerente ao direito de acesso à informação é também

conhecida como direito difuso à informação verdadeira, direito que tempera o exercício da

liberdade de informação. Esclarece TERROU que

[...] pode haver certo interesse em distinguir entre a difusão dos fatos, dos
acontecimentos, e das idéias, das opiniões. Mas a distinção deve ser feita dentro da
noção geral de informação, não mais entre a informação e a opinião, porém entre as
informações e as opiniões. Dessa maneira, o alcance dessa distinção ficará reduzido
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aos seus limites exatos, ao mesmo tempo que se dará à liberdade de informação
verdadeiro sentido. Pode parecer necessário submeter a difusão de notí ias a
particulares destinadas a impedir-lhes a alteração ou supressão deliberadas
objetivo de propaganda, sobretudo quando a liberdade de escolha do públi o -
pode exercer-se através do jogo natural da multiplicidade das fontes, devi
concentração dos meios. Veremos que é essa a razão de ser dos dispo itivos
especiais contidos eventualmente no estatuto das agências noticiosas e das
empresas de radiodifusão. Mas a liberdade de informação, no seu duplo aspecto
(direito de informação e direito de ser informado), não incide, ou não deve incidir
somente sobre as notícias. A informação do público, a formação do cidadão pode
progressivamente - dada a crescente complexidade dos mecanismos sociais - ser
assegurada pela difusão, por abundante e imparcial que seja, de fatos brutos [.. .].115

° direito à veracidade das informações implica dever irrenunciável dos meios de

comunicação. Assim como o direito de acesso a informação sofre restrições de direitos

igualmente fundamentais, tais como a intimidade, a honra e a imagem, cujos excessos são

reparados com as responsabilidades legais (civis e penais, conforme o caso), a liberdade de

imprensa deve ter compromisso com a verdade dos fatos - não apenas sobre a sua existência

como também pela fidelidade com que são noticiados.

Esse dever abrange não apenas o dolo de alterar a verdade, mas também o erro ou

engano, inclusive técnico (como no equívoco de informações sobre questões legais, médicas,

etc.). Obviamente, nem sempre haverá direito a indenização material ou moral; sempre

presente, incontinente, o dever público do órgão de imprensa de corrigir o que foi

erroneamente publicado, imposto inclusive por ordem judicial, para que a opinião pública não

se forme sobre inverdades. Não o fazendo, configurado estará flagrante abuso da liberdade de

Imprensa.

Sugere CARVALHO, como fórmula para se coibir tais abusos, que se legitimem

legalmente órgãos e pessoas a contraditar os fatos presumidos falsos, obrigando o órgão de

comunicação a publicar os questionamentos com destaque. I 16 Entretanto, a sugestão apenas

reconhece os efeitos inerentes ao direito de resposta quando ausente a qualidade da verdade:

constituindo o direito à informação verdadeira um direito difuso, legitimados os órgãos e

115 TERROU, Fernand. A informação. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1964, p. 13.
116 CARVALHO, L. G. Grandinetti Castanho de. Op.cit, p. 99.
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entidades que atuam na área relacionada aos fatos erroneamente noticiados associações

sindicatos, federações etc.) ou ao Ministério Público.

Acrescente-se, ainda, que tão grave quanto deturpar um fato é dar a opinião ou a

propaganda como notícia. Na feliz expressão de MlRANDA, fazê-lo "é um engodo contra a

opinião pública, um estelionato contra a coletividade", legitimando-se os órgãos e entidades

civis pertinentes a exigir a pronta correção e eventuais reparações.l "

4.4. Do direito ao tratamento ético das informações ou da

garantia individual à proteção ao uso das tecnologias da

informação

o direito ao tratamento ético das informações pessoais, segunda dimensão do direito

a informação, compreende um rol de garantias e prerrogativas de proteção inerentes ao

cidadão, tais como:

a) O direito de acesso a todos os dados informatizados que lhe diga respeito,

podendo exigir sua retificação e conhecer os fins a que se destinam;

b) A proibição da utilização de sistemas informáticos para o tratamento dos

chamados dados sensíveis - adesão a concepções filosóficas ou políticas, filiação

partidária, fé religiosa ou etnia, salvo para fins estatísticos e mediante

autorização prévia, garantida a impossibilidade de identificação individual;

c) A proibição de atribuição de um número nacional único; 118

117 Ibidem.
118 Segundo PIZZOLANTE, a numeração única é um atentado à personalidade humana e à própria cidadania por
diminuir o homem a uma expressão meramente quantitativa, desprezando outros elementos constantes de sua
personalidade, como o nome civil (Op. cit, p. 71-72). Exemplo histórico da utilização da numeração única com
esse intuito ocorreu, mais uma vez, durante o regime nazista na Alemanha, quando judeus recebiam número
como única forma de identificação.
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d) A impossibilidade de repasse das informações coletadas a terceiros, salvo

hipóteses extremas, previstas em lei.

Com relação à primeira garantia, nosso ordenamento constitucional já a prevê, sendo

exercida com a utilização do habeas data. 119 Porém, poucas as discussões e normas que

reconhecem as outras expressões do tratamento da informação a que o indivíduo faz jus para

exercer com plenitude e independência sua cidadania. Retomemos, pois, as reflexões sobre a

íntima relação entre informação e controle social.

A história da humanidade comprova que o controle do acesso e manipulação da

informação sempre foram alguns dos mais importantes instrumentos de controle social. O

apogeu da Igreja Católica durante a Idade Média, quando então exercia o monopólio da

escrita e possuía o domínio da maior parte da literatura existente - indicando, inclusive, as

obras cujo teor ameaçava a "fé católica" e os autores que seriam purificados pelas chamas -

não o desmentem. De modo competente já coletava a Igreja as mais variadas informações

sobre os indivíduos, seus hábitos, crenças, profissões e parentescos, informações que

devidamente catalogadas instruíram grande parte das execuções promovidas pela Inquisição e,

mais tarde, guarneceriam o controle realizado pelos poderes instituídos sob o manto da lei.12o

De fato, os regimes mais opressores foram aqueles que, por meio da seleção e do

manuseio de informações, puderam identificar e perseguir os que propagavam idéias

revolucionárias. Assim atuavam a Gestapo, a polícia secreta nazista, e o Serviço Nacional de

119 Art. 5°, LXXII, da Constituição Federal- conceder-se-á "habeas-data":
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou
bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-Io por processo sigiloso, judicial ou administrativo;
120 A bem da verdade, o homem jamais esteve isento à violação de sua privacidade pela Igreja, pelo Estado, e,
posteriormente, por outro tipo de organização. Dessa forma, com a ascensão da burguesia e principalmente a
partir do estabelecimento do conceito de propriedade foi que principiaram por empenhar-se os pensadores em
razões e normas jurídicas que visassem a garantia da inviolabilidade da vida privada do homem. [...] a
privacidade, antes de um direito a todos igualmente distribuído, iria, com o passar do tempo, tomar-se um
privilégio apenas a alguns poucos outorgados. (PIZZOLANTE, Francisco Eduardo O. P. e Albuquerque, Op. cit.,
p.53-54).
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Informação - S I, órgão que fornecia informações "estratégicas" ao governo brasileiro

durante a ditadura militar.

Alerte-se que os exemplos citados ocorreram há décadas, quando os sistemas de

armazenamento e processamento de informações eram bem mais precários e os indivíduos

não estavam "conectados" como atualmente. Se a Alemanha nazista utilizou-se de cartões de

papel perfurados para identificar e catalogar sua população judia - o sistema Hollerith,

utilizado nos Estados Unidos ainda no recenseamento de 1890 -, é inimaginável o poder hoje

concentrado nos bancos de dados dos governos modernos, mesmo nos países com parcos

recursos financeiros.i'" ou ainda em modestos computadores pessoais:

[...] A humanidade mal deu conta de quando surgiu discretamente o conceito de
organização maciça de informação, para se transformar em ferramenta de controle
social, em arma de guerra e em manual de orientação para a destruição em massa.
O único acontecimento catalisador foi a data mais fatídica do século XX, 30 de
janeiro de 1930, dia em que Adolph Hitler chegou ao poder. Hitler e seu ódio aos
judeus foram a força impulsora cheia de ironia, que forçou um ponto de reflexão
intelectual. o entanto, a cruzada de Hitler foi vigorosamente ampliada e
energizada pela ambição pelo lucro de uma única empresa americana e de seu
lendário e autocrático chairman. A empresa foi a lnternational Business Machines,
e o chairman, Thomas J. Watson. [.. .].122

Não é demais lembrar que mesmo a rede mundial de computadores Internet, hoje o

principal instrumento de acesso à informação, foi concebida no auge da Guerra Fria e

estruturada de modo que os pontos da rede pudessem se comunicar sem a existência de um

servidor central:

[...] A crescente onda de evolução tecnológica que grassou pelo mundo no período
após a Segunda Grande Guerra, mais que a divisão do planeta em blocos de
pensamentos a ideologias antagônicas, gerou um processo de desconfiança
crescente e também crescente militarização de aparato tecnológico. Foi exatamente
neste contexto de incertezas e desconfianças mundiais [...] que teve início o
desenvolvimento de uma rede de recepção e transmissão de mensagens por meio de
portais e correios eletrônicos, concebida como estratégia militar para a hipótese da

121 Gordon Moore, fundador da empresa de microprocessadores Intel, constatou que a cada vinte e quatro mese
a velocidade de processamento dos computadores modernos duplica - tese hoje conhecida como a "Lei de
Moore". Os primeiros computadores, produzidos em 1970, possuíam aproximadamente mil transistores. Em
2010, estima-se que cada processador possua quase cem bilhões.
122 BLACK, Edwin. ffiM e o Holocausto. São Paulo: Campos, 2001, p. 1.
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ocorrência de um colapso mundial das comunicações, eventualmente gerado pela
deflagração de algum artificio bélico de natureza nuclear. [...]123.

Este, aliás, um interessante aspecto da rede mundial de computadores. Concebida

como instrumento de guerra, em reconhecimento à importância da manutenção do trânsito de

informações, a rede é hoje o principal instrumento de acesso à informação, libertando os

indivíduos, por vezes, das propagandas militaristas dos próprios Estados que a desenvolveram.

No que se refere à adoção de uma numeração única,

[...] A posse de informações sempre foi elemento determinante do poder, a ser usada
em suas várias manifestações, mas cresce a ojeriza a sistemas centrais de controle. A
possibilidade de construção de um grande banco de dados com informações de vários
órgãos governamentais (receita federal, previdência social, fundos sociais e outras)
pode representar ganhos de produtividade nas ações de governo, maximizando a
alocação de recursos. Por outro lado, evoca imagens como a do Big Brother, de
Orwell, com a idéia de um controle quase total sobre os cidadãos. Essa preocupação é
registrada por Somavía (1980), para quem a informação não pode se transformar em
um "instrumento de dominação do governo sobre o resto da sociedade". Afmal, a
fmalidade do Estado é promover o bem comum, e não controlar, com o exercício do
poder "condigno", o "desencadeamento de paixões" que possam comprometer a
estrutura de dominação vigente (Bobbio, 2000). Em outro momento, Bobbio (1986)
afuma que há o risco de que as novas tecnologias informacionais permitam não "o
máximo controle de poder por parte dos cidadãos, mas o máximo controle dos
cidadãos por parte do poder" [...].124

Essa percepção é detenninante para a utilidade das tecnologias da informação no

desenvolvimento da cidadania e da democracia. Com efeito, os sistemas de votações

eletrônicas, por exemplo, devem garantir que os votos sejam computados sem a possibilidade

de identificação dos respectivos eleitores. Outrossim, qualquer integração entre sistemas

governamentais, um dos maiores desafios do governo eletrônico, não pode servir para a

formação de um Estado Total, ou seja, aquele que exerce controle sob todos os aspectos da

vida do cidadão e que utiliza, entre outros métodos, a numeração única.125 Referida integração

deve ser realizada pontualmente, isto é, apenas durante o tempo necessário à prestação do

serviço público solicitado.

123 PIZZOLANTE, Francisco Eduardo O. P. e Albuquerque, Op. cit., p. 58-59.
124 SILVEIRA, Flávio Henrique da. Op. cit., p. 86.
125 NORA, Simon, MINe, Alain, Op. cit., p. 113-114.
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Por fim, em complementação às garantias anteriores, imprescindível que qualquer

transmissão de dados pessoais restrinja-se às hipóteses legais excepcionalmente previstas. A

divulgação de dados pessoais para quaisquer interesses, sem prévia autorização, constitui

flagrante violação a diversos direitos fundamentais, sobretudo os direitos a privacidade e

intimidade. Neste diapasão, insustentáveis as correntes criticas aos sigilos legais,

especialmente o telefônico, que tem sofrido seguidos ataques por parte da imprensa e de

órgãos policiais.

A história é pródiga em ofertar exemplos de como a informação constitui um

poderoso instrumento de dominação. Reconhecer que o ser humano não apenas tem direito à

informação como também o direito a não instruir informação (servir de objeto cognoscível),

em defesa de suas liberdades, é lição, porém, ainda não aprendida.
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CONCLUSÕES

ão é dificil perceber que a humanidade se desenvolveu ao passo das tecnologias de

que dispunham os homens. Alterando a natureza, primeiramente pela agricultura, depois pela

manufatura e pela fábrica, satisfizeram suas necessidades e superaram as negativas previsões

de escassez de recursos materiais para a sobrevivência, comuns no início do século anterior.

A sociedade contemporânea resulta basicamente de dois fenômenos: a globalização

das sociedades e o advento das tecnologias da informação. O conhecimento passou a ser

considerado o principal agregado r de valor aos serviços dessa sociedade pós-industrial - e

também aos bens de consumo. Identificamos, em conseqüência, algumas das principais

características que compõem essa realidade, tais como a desmaterialização de bens, a

decadência do modelo de Estado Nação, a organização da sociedade por meio de redes e a

formação de uma inteligência coletiva. O trabalho também se flexibilizou para atender à

necessidade de inovação inerente a essa nova sociedade, deslocando-se a dinâmica produtiva

do setor secundário (indústrias) para o terciário (serviços).

A multiplicidade de denominações oferecidas à sociedade contemporânea reflete a

ênfase ofertada por cada teórico às transformações sociais, econômicas ou políticas ocorridas.

Consensual, porém, o reconhecimento da informação como elemento preponderante no

estudo da sociedade moderna.

As novas tecnologias da informação, sobretudo a rede mundial de computadores

Internet, propiciam que qualquer indivíduo produza e consuma informação, multiplicando

infinitamente sua capacidade de emissão e recepção, não mais sujeita aos grandes

conglomerados empresariais. Com isso, passa a deter os elementos necessários à compreensão

de sua função política na sociedade.
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A evolução histórica do conceito de cidadania nos demonstrou que esta serviu tanto

à legitimação do poder burguês quanto à exigência de prestações sociais que conferissem aos

indivíduos condições de igualdade à competição inerente ao modo de produção capitalista.

Neste diapasão, concluímos que a cidadania se projeta na efetiva e consciente participação

popular nas decisões governamentais, seja na sua deliberação, seja no seu controle.

A informação possui extrema relevância na formação dessa cidadania plena,

instrumento que é para independência intelectual, uma das condições para o efetivo exercício

de participação política e, na sociedade contemporânea, para o próprio desenvolvimento

humano e social. Esclarecemos, ainda, os fatores necessários à formulação de políticas sérias

de inclusão digital, bem como compreendemos como a tecnologia transforma o

relacionamento entre os homens a natureza independentemente dos objetivos a que sirvam.

O Estado também sofreu impactos das tecnologias da informação, identificando-se

transformações nos níveis administrativo e de gestão - iniciativas de governo eletrônico - e

no nível político - procedimentos de democracia eletrônica. o esteio do paradigma

comunicacional de Habermas, vislumbramos as razões da propalada crise de legitimidade dos

governos atuais, reconhecendo o surgimento de um novo cidadão que não se contenta em

escolher representantes, mas exige participar ativamente da gestão pública.

Neste sentido, há de propor-se uma pauta mínima de instrumentos que devem ser

disponibilizados pelos governos, tais como demonstração orçamentária simplificada

disponibilizada pela Internet, fóruns permanentes de discussão e audiências virtuais. Muitas

são as ferramentas disponíveis, urgindo seja a sua disponibilização reconhecida como

verdadeiro dever do Estado para com a sociedade. Insofismável, pois, a necessidade dos

governos mudarem sua visão sobre a prestação de serviços públicos, direcionando-os às reais

necessidades do cidadão pela superação dos obstáculos burocráticos que ruem diuturnamente

a realidade pública. Superamos, assim, a pretensa dicotomia entre a democracia representativa
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e a democracia direta, reconhecendo que esta, todavia, deve adquirir maior significação e

concretude com a utilização das tecnologias da informação.

Do exposto, as tecnologias da informação podem promover maior inclusão social

pela universalização de serviços públicos. Reconhece-se, porém, que o maior desafio da

atualidade é a promoção da integração entre os sistemas e bancos de dados governamentais -

muito também tenhamos observado que essa integração não possa resultar num Estado Total,

razão porque deve ser realizada pontualmente, isto é, apenas durante o tempo necessário à

prestação do serviço público solicitado.

O conteúdo do direito à informação difere do conteúdo das liberdades públicas,

reconhecendo-lhe como um direito fundamental que possui duas dimensões igualmente

importantes à dignidade da pessoa humana: o direito de acesso à informação, imprescindível

pelos motivos já fartamente expostos, e o direito ao tratamento ético das informações pessoais,

cujo escopo é bem mais amplo que o previsto atualmente em nosso ordenamento.

A informação, elemento preponderante nas relações de poder, deve ostentar

qualidades básicas, em especial a veracidade, garantindo-se que os cidadãos possam

reivindicar direitos e prioridades, fiscalizarem o governo e postarem-se com independência

diante da tempestade de informações a que são submetidos. O Estado deve ser a fonte

primária destas informações e criar mecanismos que permita a participação cidadã da

formulação e controle das decisões políticas fundamentais. Outrossim, inarredável a

necessidade de acesso e descentralização das informações públicas, bem como sejam criados

espaços de intervenção cidadã nas empresas de comunicação, cujos interesses têm se

mostrado totalmente desvencilhados dos anseios democráticos.

De todo o exposto, concluímos que a Sociedade da Informação não apenas alterou a

economia, a cultura e os relacionamentos interpessoais, como promoveu profundas

transformações nas concepções de cidadania e democracia e nas perspectivas de
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desenvolvimento da humanidade. O reconhecimento da fundamentalidade e da concretização

do direito à informação demonstra-se, nesse sentido, indispensável ao soerguimento do Estado

contemporâneo, cuja fórmula já compadece diante das novas exigências de participação

política e desenvolvimento social.

98



FONTESREFERENCIADAS
BLACK, Edwin. ffiM e o Holocausto. São Paulo: Campos, 2001.

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 10 ed., São Paulo: Paz e Terra, 2006.

BONA VIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa. 2 ed., São Paulo:
Malheiros, 2003 .

. Curso de direito constitucional. 13 ed., São Paulo: Malheiros, 2003.----

CARVALHO, L. G. Grandinetti Castanho de. Liberdade de informação e o direito difuso à
informação verdadeira. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CORTINA, Adela. Cidadãos do Mundo: para uma teoria da cidadania. São Paulo: Edições
Loyola, 2005.

COVRE, Maria de Lourdes Manzini. O que é Cidadania. São Paulo: Brasiliense, 2006.

DUPAS, Gilberto. Ética e poder na Sociedade da Informação: de como a autonomia das
novas tecnologias obriga a rever o mito do progresso. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

EISENBERG, José, CEPIK, Marco. Internet e Teoria Política: teoria e prática da
democracia eletrônica. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.

FERREIRA, Luiz Alexandre Cruz (org) et al. Hermenêutica, Cidadania e Direito.
Campinas, SP: Milennium Editora, 2005.

FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves. Direitos humanos fundamentais. 9 ed., São Paulo:
Saraiva, 2007.

FERRER, Florência, SANTOS, Paula (orgs.) et. al. E-government: o governo eletrônico no
Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004.

GOY ARD-FABRE, Simone. O que é democracia? São Paulo: Martins Fontes, 2003.

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4 ed.,
São Paulo: RCS Editora, 2005.

HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia. Lisboa: Edições 70, 2006.

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Martin Claret, 2002.

MATTA, Femando Reys (org.) et al. A informação na nova ordem internacional. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1980.

NORA, Simon, MIC, Alain. A informatização da Sociedade. Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas, 1980.

NOVAES, Washington. A quem pertence a informação? 2 ed., Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.

99



PIZZOLANTE, Francisco Eduardo o. P. e Albuquerque. Habeas data e banco de dados:
privacidade, personalidade e cidadania no Brasil atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002.

RATTNER, Henrique. Informática e sociedade. Brasília: Editora Brasiliense, 1985.

ROSE IELD Denis L. O que é democracia. 5a Ed., São Paulo: Brasiliense, 1994.

ROUSSEA Jean-Jacques. O contrato social. São Paulo: Martin Claret, 2007.

ROVER, Jo é Ali Direito e Informática. Barueri, SP: Manole, 2004.

SARLET, Ingo olfgang (org.) et. al. Direitos fundamentais, informática e comunicação:
algumas aproximações. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

SILVA Jo é Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 19 ed., São Paulo:
Malheiros 2001.

SILVEIRA, Henrique Flávio Rodrigues da. Um estudo do poder na Sociedade da
Informação. CioInf., Brasília, v. 29, n. 3, 2000.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. Exclusão digital: a miséria na era da informação. São
Paulo: Perseu Abramo, 2001

SORJ, Bemardo. Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na Sociedade da
Informação. Rio de Janeiro: Jorge Hazar Editor; Brasília: UNESCO, 2003.

TERROU, Femand. A informação. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1964.

TOFFLER, Alvin. A Terceira Onda: a morte do industrialismo e o nascimento de uma nova
civilização. 9 ed., São Paulo: Record, 1980.

WEBSTER, Franlc. Theories ofthe infomation society. Nova York: Routledge, 1995.

WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano dos seres humanos. 5 ed., São
Paulo: Cultrix, 1954.

ZADOQUE FILHO, CUNHA FILHO, Paulo. O pensamento moral habersiano através de
um meio sócio-técnico de interação a Internet. Disponível em <
http://www.gepicc.ufba.br/enlepicc/pdf/ZahdoqueFilho.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2007.

100


