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Resumo

Para uma compreensão política da Internet, estabelece-se uma breve caracterização do 
modelo de democracia deliberativa; na base deste é possível identificar as potenciali-
dades mais relevantes das novas tecnologias em termos democráticos, cuja realização, 
porém, depende de um enquadramento favorável em termos sociais e políticos – no qual 
uma responsabilidade específica do Estado deve ser equacionada.
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A Questão da Democracia Deliberativa
A relação das novas redes e tecnologias de comunicação e informação com a democracia 

é o tópico central de discussão do presente trabalho. A forte carga ideológica que continua a 
envolver este tipo de matérias – tudo o que diz respeito em geral à Internet e, em especial, à 
Web 2.0 – exige, à partida, um claro propósito crítico de análise da nossa parte.

Começamos pela constatação mais ou menos óbvia de uma decepção: após muito esfor-
ço científico já desenvolvido, a discussão nesta área continua ainda hoje a fazer lembrar o 
ambiente de algumas décadas atrás, as grandes querelas em torno da chamada "socieda-
de de informação". Apologistas e detractores das "novas tecnologias" (seja o que for que 
isto signifique) continuam a digladiar-se fervorosamente, partilhando contudo para além 
das suas divergências, à primeira vista insanáveis, algo de comum realmente substancial: 
a incapacidade – de ambas os contendores – de compreensão, em toda a sua complexida-
de e ambivalências, destes mais recentes fenómenos tecnológicos, nas diferentes formas 
concretas que estes assumem na nossa vida social.

De forma simples e breve, o quadro de discussão a que nos estamos a referir pode ser 
assim descrito: a Internet/Web 2.0 apontadas por uns como meios de uma superior idea-
lização da democracia, enquanto outros as consideram uma espécie de força demoníaca 
de alto risco para a nossa cultura democrática de modo mais geral.

Detalhando o ponto de vista crítico que aqui se pretende assumir: não nos deteremos 
tanto num balanço do que estas novas tecnologias já são (ou não são) neste momento – 
os seus recursos, formas e práticas concretas –, mas antes num exercício exploratório, 
em termos contrafactuais, sobre as suas possibilidades (e potencialidades) futuras. Que 
critérios, condições e objectivos devem reunir estas novas tecnologias para que a sua 
comunicação possa ser reconhecida como um factor de enriquecimento da democracia?

Primeira questão a clarificar neste exercício: que ideia de democracia nos orienta? Fa-
lamos de uma democracia deliberativa. E pensamos, mais concretamente, no seguinte 
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aspecto central deste modelo: a democracia, no contexto das actuais sociedades funcio-
nalmente complexas e culturalmente pluralistas, definida em função da presença de um 
espaço público politicamente activo – este como o âmbito por excelência da deliberação 
política, onde as questões de legitimidade são dirimidas em termos comunicacionais (e 
racionais):

"a concepção de democracia deliberativa está organizada em torno de um ideal de 
justificação política, segundo o qual, justificar o exercício do poder político colectivo 
é proceder com base na argumentação pública livre entre iguais; uma democracia 
deliberativa institucionaliza este ideal" (Cohen, 1997: 12).

Uma outra formulação mais incisiva da mesma ideia: 

"uma vez que as decisões políticas são caracteristicamente impostas a todos, parece razo-
ável considerar como condição essencial para a legitimidade, a deliberação de todos ou, 
mais precisamente, o direito de todos a participarem na deliberação" (Manin, 1987: 352).

Se a questão a colocar é, pois, que contributo a Internet, e em especial a sua mais recen-
te configuração conhecida por Web 2.0, pode trazer a este tipo de democracia? Haverá, 
assim, que começar por reconhecer a impossibilidade de para a mesma se formular uma 
resposta definitiva e a priori. Afastando-nos do debate estéril sobre as novas tecnologias 
a que antes fizemos referência, assumimos não fazer sentido, neste contexto, considerar 
as tecnologias em si (reificação); como se fosse possível separá-las das condições especí-
ficas e concretas da sua existência. Podemos agora começar a discernir mais claramente o 
sentido da convergência substancial que subjaz ao antagonismo radicalizado de posições 
do debate em questão: é, afinal, o mesmo ponto de vista epistemológico e metodológico 
que, em versão eufórica ou disfórica, leva a considerar a Internet/Web 2.0 como uma 
realidade essencialmente estática e pré-estabelecida, colocada como que para além do 
controlo humano – sobrepondo-se à vontade e acção humanas. É esta perspectiva, exac-
tamente, que aqui pretendemos contrariar, isto é, qualquer análise que se limite a reduzir 
"a complexidade da Net ou os seus impactos a uma avaliação unilateral, inequivocamente 
positiva ou negativa" (Dahlgren, 2001: 46).

Os efeitos políticos das novas tecnologias (quanto à sua natureza, extensão e intensida-
de) são o resultado contingente de um feixe de factores complexos, sobre os quais não é 
possível formular juízos (e muito menos vaticínios) apriorísticos. Importa, antes, começar 
por diferenciar aquilo que são as condições de ordem formal relativas aos sistemas de 
comunicação online (questões de construção e arquitectura) e os seus factores de carácter 
informal ou cultural (as ciberculturas, no plural) (cf. Dahlberg, 2004: 37). Nem as primeiras 
nem os segundos são imutáveis, mas é sobretudo a sua conjugação complexa que importa 
estudar: as práticas de comunicação e interacção concretas que surgem (ou passíveis de 
vir a surgir) no âmbito das novas tecnologias.

Esta é a base da nossa proposta para uma reorientação do debate. Tendo em vista, em 
primeiro lugar, tornar mais perceptível toda esta diversidade de elementos e factores (e 
as suas múltiplas conexões) que determinam as configurações concretas das novas tecno-
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logias de comunicação e informação (NTCI): tanto "as formas arquitectónicas da Internet 
podem encorajar o desenvolvimento de novas formas de comunicação, como também a 
cultura online pode gerar novas regras de interacção, as quais com o tempo acabarão por 
se enraizar no próprio software e nos sistemas tecnológicos" (Dahlberg, 2004: 37). Acredi-
tamos, também, que este ponto de vista pode ter ainda um importante significado no que 
respeita ao desenvolvimento das próprias tecnologias, limitando de forma significativa 
aquilo que é ainda hoje a sua margem de imponderabilidade, o seu carácter aleatório e, 
mesmo, tantas vezes, uma absoluta arbitrariedade. 

Contra a ilusão (positivista) de uma ciência axiologicamente neutra, assumimos aqui uma 
orientação normativa muito clara: a pesquisa em função de um modelo muito preciso de de-
mocracia –  a democracia entendida como uma forma de vida, na base de valores e normas so-
ciais, que tem na cidadania participativa e deliberativa a sua condição primeira de existência.

O sentido contrafactual da análise aqui proposta, em definitivo, pode ser assim formulado: 
uma exploração de hipóteses, possibilidades e alternativas para a construção de uma de-
mocracia deliberativa – mais deliberativa – que tem por base o suporte comunicacional hoje 
oferecido pelas novas tecnologias. Sem ignorar as condições concretas de existência des-
tas, mas de uma forma não empiricista/positivista, isto é, que não se (auto)limita ao mero 
registo de uma dada ordem estabelecida (a reprodução de um status quo). Trata-se de saber, 
pois, se estes novos media "são estruturados de modo a promover uma discussão inclusiva 
entre iguais e a estabelecer um acordo comum»; para, a partir daí, mesmo "evidentemente 
não podendo esperar encontrar este tipo de combinação utópica no mundo contemporâneo, 
podermos no entanto empenhar-nos em descobrir se é possível discernir desenvolvimentos 
que vão no sentido da concretização de tais objectivos" (Sparks, 2001: 77) – seja "desenvol-
vimentos" já em curso, ou outros que possam vir a ser concretizados.

Um Espaço Público Virtual?
Retomando a ideia central do modelo deliberativo: um processo político em que os cida-

dãos estão disponíveis para se escutar mutuamente, justificam de forma racional as suas 
posições, demonstrando respeito mútuo, e se mostram abertos a reavaliar, e eventualmente 
mesmo a alterar, as suas preferências iniciais, no âmbito de um processo discursivo em que 
são apresentadas pretensões de validade concorrentes. Um processo político centrado na 
conversação, por contraste com uma (a actual) realidade política "voto-centrada" (Chambers, 
2003: 308): a democracia como uma forma de vida (ético-moral) e não um mero modelo fun-
cional (do sistema político), o sujeito como cidadão (génese do poder comunicacional) e não 
um mero eleitor (simples executante de um poder sistémico-funcional que lhe é exterior).

Desde a sua emergência que à Internet são associadas possibilidades políticas fantás-
ticas neste sentido; e se a dado momento esse entusiasmo inicial como que esmoreceu, 
logo de imediato foi retomado ainda mais vigorosamente, com a mais recente Web 2.0 
– em função das características participativas, interactivas e pluralistas desta. É a pers-
pectiva das novas tecnologias, em geral, e desta nova plataforma tecnológica, em parti-
cular, ao serviço da democracia, nos termos anteriormente definidos; isto é, como base 
de reforço do "papel da discussão aberta, da importância da participação e deliberação 
dos cidadãos, e da presença de uma esfera pública operacional" (Gimmler, 2001: 23); ou 
segundo a formulação de um dos mais conhecidos teóricos da democracia deliberativa, 
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este novo potencial tecnológico como medium da "constituição da opinião e vontade do 
público a partir da própria perspectiva deste", por oposição ao que hoje será a prática 
mais corrente, a de uma acção dirigida ao público (pelos media convencionais nomeada-
mente) que visa "exclusivamente influenciar este para uma manutenção do poder político 
constituído, ou seja, que apenas pretende extorquir do espaço público a lealdade de uma 
população reduzida a massa" (Habermas, 1998: 460).

Mas a associação desta forma tão linear das NTCI à democracia não é da responsabili-
dade, propriamente, dos autores acima referidos, o seu pensamento político serve apenas 
de pretexto para um registo mais de tipo ideológico; de uma forma, porém, que não é muito 
diferente de outros discursos do passado bem conhecidos: sobre a rádio, a televisão, os 
satélites, o cabo, etc., etc. – todos estes media já muito antes motivaram exaltações infla-
madas das suas supostas características de universalidade, flexibilidade, criatividade, não 
hierarquização, para daí se passar à afirmação (ou promessa) de uma comunicação pública 
absolutamente livre, não coerciva e igualitária – as virtudes de uma democracia vibrante, 
que se fica a dever ao pulsar de um verdadeiro espaço público de discussão e deliberação.

Como reacção a este variante da grande ideologia da "sociedade de informação", assis-
timos mais recentemente, no âmbito dos estudos de comunicação, à disseminação de um 
ponto de vista crítico radicalizado, com evidentes traços de dogmatismo. É a perspectiva 
da Internet como "contrafacção do ideal democrático", ou uma "regressão e forma de 
ameaça" para a democracia (Wolton, 2000: 100); a ideia de que "a política [da Rede] é 
dominada por modelos consumistas e de livre mercado, e não por procedimentos demo-
cráticos de discussão e deliberação" (Slater, 2001, p.118); ou de uma forma um tanto mais 
sofisticada:

"poderá haver [nos novos media] mais informação e oportunidades de participação 
para as elites políticas ou para as organizações para-políticas [...; mas] o carácter 
individualista dos media electrónicos só pode contribuir para desenraizar os cidadãos 
das suas comunidades geográficas, étnicas, demográficas ou ocupacionais, tornando- 
-os assim mais vulneráveis aos fornecedores de informação e aos persuasores profis-
sionais, que poderão desta forma colonizar e explorar as oportunidades destes novos 
meios de um modo muito mais intenso do que aquele que se verificou no passado com 
os media tradicionais" (Barnett, 1997:193 e 216). 

É na base de uma certa noção de indivíduo que esta crítica radicalizada define o seu 
antagonismo relativamente à ideologia da sociedade de informação: o que esta vê como 
um triunfo da individualidade e miríficas possibilidades de realização pessoal, para aquela 
não passa da queda do indivíduo. Inspira-a a poderosa metáfora foucaultiana da genea-
logia do poder: "apesar das óbvias diferenças a nível de design, os paralelismos entre o 
panóptico e determinados aspectos da CMC [comunicação mediada por computador] não 
deixaram de ser referidos (…). É possível detectar algumas das características de isola-
mento e individualização do panóptico em muitos dos contextos organizacionais da CMC, 
embora sob uma forma mais civilizada e subtil" (Spears e Lea, 1994: 438). As consequên-
cias antevistas em termos de comunidade política são bastante sombrias: 

"o distanciamento que se verifica na sequência de processos de participação descor-
porizados na comunidade virtual não encoraja uma actividade política corporizada, 
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nem apela a uma actividade política exterior a essa comunidade. [… é] a remoção da 
comunidade da esfera política corporizada para uma condição ontológica que parece 
não exigir acção, ou para uma experiência fenomenológica que envolve as nossas 
mentes mas não os nossos corpos" (Wilson, 2000: 655).

Quando falamos de Internet ou de Web 2.0 referimo-nos, necessariamente, a um con-
glomerado de media (Sillveirinha, 2004: 264), entre si ligados das formas mais diversas, 
mobilizando uma grande variedade de linguagens e discursos, com significados simbólicos 
e políticos também muito distintos. Esta é uma situação que permite, de certo modo, a 
todos reivindicar a "sua" verdade na análise destas plataformas tecnológicas, mas quase 
sempre à custa de generalizações abusivas. É destas que em seguida nos ocuparemos: as 
generalizações de uma crítica dogmática às novas tecnologias, que apreende de um ponto 
de vista unilateral um objecto que é virtualmente multidimensional – recorrendo para o 
efeito a uma teia bastante confusa de juízos preconcebidos, dos quais foi entretanto já 
erradicado qualquer propósito emancipatório.

Que Anti-Ideologia da Internet?
O primeiro desses juízos diz respeito aos utilizadores das NTIC: estes são vistos, de um 

modo geral, como seres diminuídos – em termos mentais e cívicos –, inapelavelmente 
condenados a uma relação de alienação com as tecnologias. De forma implícita, é negada a 
possibilidade de serem estabelecidas relações criativas e reflexivas neste âmbito, capazes 
de proporcionar aos sujeitos uma avaliação crítica das tecnologias em termos dos seus 
usos e efeitos sociais; ou é mesmo negada, pura e simplesmente, a própria possibilidade 
de uma aprendizagem reflexiva no contexto desta relação; ambas as hipóteses definem, po-
rém, uma base de trabalho que parece muito pouco sustentável – tanto em termos lógicos, 
como no plano da evidência empírica. Bem pelo contrário, consideramos que devem ser 
valorizados os sinais de uma crescente preocupação e consciência social no que respeita 
à necessidade de uma literacia exigente no domínio das NTIC, focada não só na vertente 
das aptidões técnicas, mas também em preocupações de ordem ética e moral. O significa-
do social deste fenómeno é tanto mais relevante se considerarmos o seu próprio âmbito 
cada vez mais alargado: não estrito a sujeitos individuais isolados (os mais instruídos, mais 
conscientes, etc.), mas envolvendo já a sociedade cívil a múltiplos níveis (das escolas, em 
primeiro lugar, às mais diversas organizações e associações cívicas) e o próprio Estado.

Questões conexas mas distintas – e, como tal, que não devem ser confundidas quanto 
aos princípios – são as de saber se esta literacia é já hoje a mais satisfatória, se os seus 
critérios são os mais adequados, ou se o seu grau de mobilização social responde às ex-
pectativas e necessidades em presença; se pensarmos no caso do nosso país, por exem-
plo, a pertinência – e mesmo a urgência – de todas estas questões é por demais óbvia. O 
que importa perceber, porém, é que o simples reconhecimento destas questões constitui 
já, só por si, uma negação do referido pressuposto, isto é, da visão unilateral e tendencio-
sa dos utilizadores das NTIC como sujeitos irremediavelmente diminuídos e inaptos.

Um outro apriorismo habitualmente reproduzido pelos discursos críticos mais radicais 
diz respeito à selectividade das novas tecnologias digitais – diferenças sociais de vários 
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tipos por elas produzidas (ou a elas associadas), que caiem no âmbito da grande temática 
do chamado digital divide, este hoje em dia cada vez mais equacionado de forma multidi-
mensional, comportando pelo menos as seguintes vertentes:

"o global divide, referente à divergência no acesso à Internet entre países industriali-
zados e países em desenvolvimento; o social divide, que diz respeito à diferença entre 
ricos e pobres em termos de informação no interior de cada nação; e por fim, no seio 
da própria comunidade online, o democratic divide que se refere à diferença entre os 
que usam e os que não usam a panóplia dos recursos digitais para um envolvimento, 
mobilização e participação na vida pública" (Norris, 2001: 3 e 4). 

A vasta pesquisa sobre esta temática põe em evidência alguns fundamentos para este 
tipo de crítica, mas tal como no caso anterior, o problema que se coloca é uma generali-
zação abusiva. Não há dúvidas quanto ao carácter selectivo das tecnologias digitais, mas 
será esta situação muito diferente da que se verifica, ainda hoje, com outras tecnologias, 
ou mesmo com a generalidade dos bens (no que diz respeito ao seu acesso e disponibili-
zação dos seus benefícios)? Não parece, de facto; e se tais diferenças existem, elas não 
corroboram o sentido crítico que lhes pretendem atribuir os mais recalcitrantes: o cresci-
mento vertiginoso do número de utilizadores da Internet em todo o mundo, por exemplo, 
é um indicador claro de uma disseminação desta tecnologia que, se não elimina, quebra 
porém, de certo modo, alguns dos padrões mais tradicionais de divisão social entre ricos 
e pobres (a nível de grandes zonas mundiais, de países, regiões, grupos sociais, etc.). Não 
se trata de vender ilusões quanto a uma plena democraticidade das NTIC – objectivo que 
nem sequer poderá ser considerado como tangível. Mas nada nos diz, porém, que nada 
possa ser feito de positivo no sentido de uma alteração da presente situação; aliás, o que 
o balanço da evolução deste tipo de tecnologias revela é exactamente o contrário; além 
de pôr também em evidência que os limites a uma maior democraticidade do digital não 
são propriamente de ordem tecnológica, mas política: não é a Internet a grande ameaça à 
nossa democracia, mas muito mais uma dada ordem social e política – a nossa – que cria, 
por vezes, grandes limitações à Internet (e às tecnologias do digital de um modo geral), 
nomeadamente quanto às suas potencialidades e capacidades democráticas.

Se a democracia é hoje raramente definida como uma prioridade na esfusiante retórica de 
"choques", "planos" e "programas" tecnológicos, que um pouco por todo o mundo vemos em 
movimento, isso não é em si um problema tecnológico, nem se deve a qualquer motivo mais 
obscuro de ordem tecnológica. Afirmar ou sugerir o contrário é que pode considerar-se uma for-
ma de cumplicidade questionável com um sistema de desigualdades e injustiças bem real (nada 
virtual ou do virtual), cujas raízes não estão no online, mas muito antes e muito mais fundo. 

Um outro preconceito habitual das críticas radicais da Internet (Web 2.0 incluída) consis-
te numa espécie de idolatria das formas de comunicação convencionais – com a implícita 
estigmatização de qualquer outro tipo ou forma de comunicação (mais tecnológica). Em 
nome de uma pretensa "autenticidade natural", fala um preconceito revivalista que parece 
pretender impor à realidade complexa das sociedades actuais uma total homogeneização 
da experiência simbólica. 

Também aqui estamos perante uma generalização abstracta, agora operando como que 
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por redução. Reduz ao negar a heterogeneidade da actual comunicação pública – a diver-
sidade dos seus participantes e, também, das linguagens e discursos que a constituem; 
deixando subentender que os processos de alienação são exclusivos dos media (sem ne-
cessidade de distinção sequer de velhos e novos media). E generaliza de forma abstracta 
ao considerar a comunicação convencional (conversação em contextos de face a face) 
como uma espécie de território protegido, supostamente imune à manipulação ou a qual-
quer outro tipo de uso estratégico da linguagem. A verdade, porém, é que todas as formas 
de linguagem estão sujeitas a processos de ideologização; e o que importa compreender 
são as condições em que esta ocorre, ou melhor, numa perspectiva comunicacional, as 
condições (sociais, culturais, políticas, etc.) que podem bloquear essa ideologização – tan-
to na conversação comum, como nos dispositivos tecnológicos, sob a forma online ou off- 
line, em bases digitais ou analógicos. Não são as formas ou os suportes da linguagem que 
aqui primeiro importa, pois não são este tipo de fronteiras que nos permitem distinguir o 
uso intercompreensivo (comunicacional) e o uso estratégico (persuasivo) da linguagem.

Também não é o objectivo apagar propriamente o factor tecnológico desta equação, mas 
a sua importância é de facto limitada, porque a questão hoje não é tanto como a Internet 
irá mudar a nossa vida política, ou como ela já transformou radicalmente a política, 

"mas antes, o que pode motivar mais as pessoas a verem-se a si mesmas como ci-
dadãos de uma democracia, a empenharem-se na política e – para aqueles que têm 
acesso à Net – a fazerem uso das possibilidades que esta ainda oferece. Respostas a 
algumas destas questões podem ser encontradas na própria Net, mas a maioria reside 
antes nas nossas reais circunstâncias sociais" (Dahlgren, 2001: 53).

O Potencial Deliberativo Web 2.0
Além dos equívocos já referidos, o que torna ainda mais dogmática esta crítica das NTIC 

é a ausência de qualquer perspectiva quanto às potencialidades democráticas destas 
mesmas tecnologias, em especial as actuais plataformas online designadas por Web 2.0.

Duas características muito em concreto da actual Internet dão força à hipótese que leva 
a considerar esta como um factor com significado para uma democracia (mais) vibrante em 
termos deliberativos. Primeiro, um potencial comunicacional, que resulta das extraordi-
nárias capacidades informacionais da Rede: a grande facilidade de armazenamento, pro-
cessamento, acesso e difusão de informações, em quantidades gigantescas – de forma 
distinta de outros tipos de tecnologias (não só do passado) que, por via de um controlo de 
grandes corporações e de certas elites político-administrativas, impõem sérias limitações 
ao pleno acesso e utilização da informação. A mais recente agitação em torno do Wiki- 
leaks, sem ignorar todos os paradoxos que se lhe encontram associados, põe em evidência 
o verdadeiro abismo que separa dois tempos da política no que se refere a possibilidades 
de acesso e circulação de informações relevantes em termos de cidadania.

A importância da informação para a democracia deliberativa é essencial, mas nem sempre 
parece ser devidamente valorizada. A informação é um recurso indispensável para a normal 
construção de práticas discursivas, sendo estas, por sua vez, vitais nos processos delibera-
tivos: mais informação, informação de melhor qualidade, facilidades de acesso e processa-
mento de informação, tudo isto são factores de qualificação das práticas discursivas e, como 
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tal, da deliberação que na sua base poderá concretizar-se. Não é possível estabelecer uma 
relação directa e linear entre informação, discurso e comunicação, mas não parece haver dú-
vida de que todos os requisitos de valorização da informação referidos são potencialmente, 
no mínimo, enriquecedores da comunicação pública – e por via desta, da democracia num 
sentido cívico intenso (como supõe a prática deliberativa). É neste aspecto em especial que 
a Web 2.0 pode marcar a diferença: não como um sistema simples de processamento de 
informação em larga escala (o que a Internet convencional já permitia), mas sobretudo pela 
forma que assume esse processamento, numa base de maior interactividade, participação, 
acessibilidade (centrada no utilizador) e colaboração (redes de partilha de serviços sociais e 
de produtos culturais dos mais diversos tipos). Estas características têm por si um óbvio sig-
nificado político, tanto mais relevante em sociedades de alto nível de complexidade, como as 
actuais: só um processamento mais eficaz – mais célere e fiável – de grandes quantidades 
de informação e em larga escala – envolvendo o mais amplamente possível a generalidade 
dos indivíduos – pode garantir o exercício de um controlo político (democrático) sobre dinâ-
micas funcionais cada vez mais exigentes, como as dos actuais sistemas especializados de 
acção (da economia e da administração).

Falamos, no entanto, de um potencial (comunicacional) da Internet/Web 2.0 que não 
sabemos, à partida, se e em que grau se chegará a concretizar – esta é uma equação que 
envolve outros tipos de variáveis, não apenas tecnológicas. Mesmo se alguns sinais no 
que respeita a desenvolvimentos mais recentes da Rede não são propriamente animado-
res, nada nos diz ou impede de pensar que estes não possam ser reversíveis. Por um lado, 
é a utilização do potencial discursivo e comunicacional das NTIC para fins essencialmente 
não políticos, por outro, mesmo em termos políticos, a persistência de mecanismos de 
representatividade formal ou mesmo de tipo plebiscitário – "a agregação de informação 
através do recurso a votações online, a inquéritos e sondagens, ou a mera troca de emails 
entre o público e os seus representantes" (Polat, 2005: 446). Tudo isto, porém, deve ser 
considerado contingente, isto é, como resultado de um desenvolvimento das NTIC no qua-
dro de uma economia política de cariz privatista e que é remotamente objecto de algum 
controlo administrativo; mas que nesta medida é, também, uma realidade passível de 
discussão, de crítica e de redefinição. A questão para a qual neste momento parece não 
haver ainda resposta é saber até que ponto a capacidade deliberativa das nossas demo-
cracias (mesmo beneficiando já do contributo discursivo e comunicacional das NTIC) de-
monstra força suficiente para impor uma reversão do presente modelo económico-político 
de desenvolvimento das novas tecnologias (a colonização corporativo-administrativista).

Outro atributo importante da mais recente Internet a merecer atenção, em termos polí-
ticos, é a sua capacidade interactiva. Às ferramentas mais antigas de correio electrónico, 
chats de conversação ou jogos interactivos, vieram juntar-se as mais recentes blogosfera, 
redes sociais, serviços partilhados (de edição de texto, som e imagem) e jogos online; é 
todo um novo léxico que passou a fazer parte do nosso quotidiano (@,IRC, blogs, Face-
book, Myspace, Twitter, YouTube, Wikipedia, Second Life, etc., etc. etc.), cujos termos 
identificam uma extensa rede de relações sociais (rede de múltiplas redes) construídas 
com base nas NTIC (ou a estas associadas de algum modo); o seu paradigma parece ser, 
predominantemente, o de uma comunicação de "muitos-para-muitos" (Dahlgren, 2001: 
47), o que permite a criação de redes abertas e muito extensas de interacções individuais, 
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às quais qualquer um pode aceder com relativa facilidade, através das ferramentas e 
das plataformas tecnológicas acima identificadas. Esta interacção, porém, nem sempre 
apresenta um relevo digno de nota em termos de democracia; no âmbito do "espaço de 
comunicação multimodal que constitui a nova esfera pública global", que Manuel Castells 
associa de forma mais próxima "às redes de Internet, em especial aos espaços sociais da 
Web 2.0, como seja o YouTube, o MySpace, o Facebook e a crescente blogosfera, que em 
meados de 2007 contava já com mais de 70 milhões de blogues e que vem duplicando de 
dimensão a cada 6 meses" (2008: 90), os relacionamentos sociais que aí se desenvolvem 
não chegam, muitas vezes, a assumir um relevo político – e podem até apresentar carac-
terísticas anti-políticas, ou mesmo de ameaça à democracia (certas utilizações lúdicas de 
carácter mais alienante, actividades criminosas, etc.).

Mas nada disto permite pôr em questão a importância fundamental da interacção para 
a democracia: esta não é pura e simplesmente concebível sem uma dada estrutura de 
interacção que permita ligar de algum modo os seus cidadãos. Se a interacção social, só 
por si, não define a democracia, é para esta, porém, uma condição indispensável – e mais 
ainda para uma democracia exigente, como a de tipo deliberativo que aqui discutimos.

No âmbito das NTIC, a importância da interacção deve ser equacionada na sua relação com o 
potencial informativo destas tecnologias antes referido: dela depende a desejável (e necessá-
ria) conversão de informação em comunicação. Por outro lado, a interacção concretizada desta 
forma assume o estatuto de um mecanismo político deliberativo propriamente dito: garante à 
democracia o apoio dos cidadãos e fornece a estes os meios para uma efectiva participação 
política – é o que permite fazer da democracia, antes de tudo o mais, uma certa forma e estilo 
de vida (antes de ser um sistema de governo, ou um mero procedimento de decisão).

O tema hoje tão em voga do "virtual" ganhou um relevo notável neste contexto de discus-
são, servindo para designar uma suposta nova forma de interacção ("virtual"), considerada 
em alternativa – ou mesmo como oposição – à interacção real; um ramo de uma árvore 
semântica na qual se incluem, também, a "comunicação virtual", o "mundo virtual" ou a 
"realidade virtual". Nada disto, porém, parece fazer muito sentido: em termos políticos, o 
que está em jogo é a possibilidade de alargamento das redes de interacção social – e ponto 
final. A forma, a origem ou os meios que esta assume (ou venha a assumir) – com mais ou 
menos características ditas "reais" ou "virtuais", segundo padrões mais de tipo convencional 
ou tecnológico – não é o mais importante. A realidade actual já nos obriga a considerar, qua-
se sempre, uma certa combinação destas várias formas de interacção, como torna evidente 
o perspicaz apontamento de Rheingold (confesso entusiasta das NTIC) sobre o sentido de 
"comunidade": esta expressão – mas também a "realidade" ou a "interacção", acrescenta-
ríamos nós – só faz sentido aplicada aos contextos virtuais quando se verifica uma certa 
permeabilidade da experiência, quando pelo menos alguns dos membros dessa comunidade 
conseguem "quebrar a barreira do ecrã" e as suas vidas (reais) passam a ser mútua e direc-
tamente afectadas por aquilo que acontece na Rede (Rheingold, 1994: 17-37).

A dita interacção virtual, mesmo que em paralelo, mas quase sempre de modo comple-
mentar a outras formas de interacção, tem um significado especial para a democracia 
deliberativa na medida em que contribui para a densificação de uma importante rede de 
associações múltiplas – nos seguintes termos:

"da interligação em rede destas formas múltiplas de associações, de ligações e de orga-
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nizações resulta uma "comunicação pública" anónima; o modelo de democracia delibe-
rativa tem de privilegiar esse tipo de espaço público de redes e associações de delibera-
ção, contestação e argumentações mutuamente sobrepostas" (Benhabib, 1996: 73 e 74).

A existir algo que possa ser designado por "interacção virtual" (como específico das 
NTIC), o seu valor para a democracia deliberativa não está numa diferença como alternati-
va à "interacção real", mas na sua diferença como complementaridade. Por exemplo, o seu 
carácter potencialmente mais inclusivo, por se tratar de uma forma de interacção que be-
neficia da "ausência de certas marcas sociais tradicionais, o que permite que a interacção 
da Net crie oportunidades de serem escutadas vozes que de outro modo nunca o seriam" 
(Dahlgren, 2001: 52) – assim corrigindo-se, eventualmente, distorções habituais das redes 
de interacção já existentes e constituídas, de carácter mais convencional.

Algumas Breves (mas Provisórias) Notas Conclusivas
Os usos mais comuns hoje em dia da Internet que dão força à hipótese aqui explorada – 

possibilidade de reforço e qualificação da democracia – podem ser identificados a nível de 
diferentes formas de troca regular de conteúdos e informações, e de partilha colaborativa de 
serviços entre utilizadores, que criam novas possibilidades de intervenção cívica. De modo 
virtual, mas com relação a diferentes planos do "mundo real" (a nível local, regional, nacio-
nal ou global), os discursos adquirem desta forma uma maior espessura, mas também uma 
maior fluidez – nos fóruns públicos, web logs, portais cívicos, etc. Se a Internet mantiver 
preservados espaços não colonizados corporativamente (ou controlados administrativamen-
te), a sua rede de comunicações públicas poderá afirmar-se como alternativa a alguns dos 
bloqueios mais comuns dos meios de comunicação convencionais (formatos mainstream 
da imprensa, rádio e televisão): a unidireccionalidade, a estereotipização e a ditadura do 
soundbite – características letais para uma comunicação que se pretende aberta à contro-
vérsia, como exigem os processos deliberativos (Gutmann e Thompson, 1996: 12). Podemos 
ainda equacionar outras possibilidades de transformação a nível das próprias tecnologias do 
passado, como resultado de uma crescente convergência (ou da mera proximidade) com as 
NTIC; se o padrão mais habitual é o de um mero lifting dos mass media tradicionais, ainda 
assim algumas alterações importantes podem ser equacionadas (mesmo numa comunicação 
que continua a seguir o modelo mais convencional de "um-para-muitos"): "as audiências 
tornam-se mais selectivas em relação às organizações mediáticas, e mais interactivas com 
aquelas organizações que efectivamente utilizam" (Dahlgren, 2001: 46).

A hipótese que considera a possibilidade de os cidadãos, por via das NTIC, verem re-
forçado o seu poder comunicacional de deliberação, isto é, garantirem uma participação 
mais directa e uma maior influência sobre os processos de decisão política, pondera o 
relevante potencial de liberdade e publicidade que está associada a estas novas tecnolo-
gias; é disso exemplo a extraordinária proliferação de conteúdos online em homepages, 
web sites e blogs das mais diferenciadas associações e organizações cívicas, ou mesmo a 
título meramente individual. Estas são novas possibilidades de comunicação da iniciativa 
da sociedade cívil e que permitem remover alguns dos tradicionais bloqueios políticos 
com que esta mesma se debate: desigualdades, formas de segregação, discriminações, 
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próprias de procedimentos políticos institucionais de carácter formal e que tomam um es-
pecial relevo nas rotinas produtivas dos meios de comunicação convencionais – o agenda 
setting e o framing dos media (Gimmler, 2001: 33).

À hipótese que aqui trabalhamos subjaz uma perspectiva moderadamente optimista, 
mas não uma visão edílica sobre as relações das NTIC com a democracia. Não será a 
Internet, a sua mais recente versão Web 2.0, ou qualquer outra tecnologia que pode ga-
rantir condições ideais de discussão ou um processo deliberativo irrepreensível. O opti-
mismo que esta argumentação procura justificar limita-se, "simplesmente", à identificação 
de determinadas características e atributos destas novas tecnologias que nos permitem 
equacionar a possibilidade – pelo menos – de um aperfeiçoamento da democracia; a 
concretização ou não de tal possibilidade é uma outra discussão: as condições de uso 
das NTIC não são objecto de um controlo tecnológico, mas antes de mais, um problema 
cultural, social e político – problema crucial para as nossas actuais sociedades.

A parte moderada deste optimismo diz respeito, mais especificamente, à ponderação 
de alguns problemas que o desenvolvimento mais recente da Internet tem posto a claro, 
o maior dos quais, como já antes referido, é o assalto comercial à Rede: o modo como 
os negócios electrónicos se têm apropriado com grande avidez do espaço online, limi-
tando neste as possibilidades de uma comunicação pública crítica (Dahlberg, 2005) e, 
mais radicalmente, eliminando mesmo algumas das suas originais e mais estimulantes 
características políticas. Um dos principais bloqueios das nossas democracias resulta da 
produção de "discursos e ideologias dominantes que, de um modo geral, se apresentam 
entrelaçados com forças económicas estruturais" (Dryzeck, 2001: 21); e como é sabido, os 
media tradicionais são um locus privilegiado deste tipo de bloqueio; mas não estarão as 
novas tecnologias a trilhar o mesmo caminho?

À medida que também elas se convertem

"às mais importantes dessas forças [económicas estruturais] que emanam da econo-
mia política transnacional, as quais impõe severos constrangimentos ao que é possível 
em termos de conteúdos de política pública, assim como em relação ao grau de demo-
cracia que pode ser tolerado na produção estatal de políticas" (Ibidem).

A estrutura descentralizada, não hierárquica, rizomática, que fez da Internet um espaço sin-
gular de liberdade e pluralismo, com um potencial libertário e emancipatório ímpar no quadro 
dos grandes media tecnológicos; tudo isto se encontra hoje em retracção perante o avanço 
do comércio electrónico na Rede: na medida em que a informação e a interacção tomam o 
estatuto de recursos económicos e a sua gestão passa a obedecer a uma lógica de rentabili-
dade, as restrições ao seu acesso e circulação tornam-se mais habituais. A grande promessa 
da ideologia da sociedade de informação, de uma plena inclusão de todos, cumpre-se na ló-
gica da e-economia com a mais ampla generalização dos bens de consumo: a magia liberal- 
-individualista, tornada possível pela nova Web 2.0 (participativa, colaborativa e interactiva), 
que veio fazer de cada utilizador um consumidor, de cada consumidor um potencial produtor 
de conteúdos online e do simples acto de consumo um bem transaccionável. 

Esta é também uma nova versão do digital divide, que torna evidente como as diferenças 
tecnológicas transcendem hoje em dia já muito amplamente as fronteiras das próprias 
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tecnologias, revelando o estreito entrelaçamento dos mundos "real" e "virtual": 

"os utilizadores da Web 2.0 estão de um modo geral a reforçar o status quo do capitalis-
mo consumista, ao mesmo tempo que revelam a sua dependência, sob diversas formas, 
do trabalho físico dos marginalizados digitais e dos pobres globais, que permanecem 
em larga medida numa situação de invisibilidade" (Dahlberg, 2011: 94–neste mesmo n.º).

Perante esta situação, parece fazer todo o sentido, de um ponto de vista democrático, 
a reivindicação de um serviço público para este meio. Não no sentido mais habitual que 
este conceito reveste no quadro dos media convencionais (que pressupõe o fornecimento 
de conteúdos e a definição de programações específicas, sob controlo estatal mais ou 
menos directo), mas como um assumir de responsabilidades mais disperso (mas efectivo) 
por parte dos poderes públicos relativamente a um recurso comunicacional que entretanto 
ganhou uma extraordinária importância social; a resposta à necessidade de fornecer uma 
garantia de protecção específica – de ordem social, legal e administrativa – ao conjunto 
da comunidade no que respeita à disponibilização e utilização de um aparato tecnológico 
verdadeiramente ímpar, de certo modo incomparável a qualquer outro antes posto à dis-
posição da humanidade; protecção para prevenir eventuais (ou já reais) efeitos negativos, 
como os que resultam da apropriação deste mesmo aparato por determinados grupos so-
ciais, para fins meramente particulares; e protecção que seja capaz de promover, em con-
trapartida, uma consistente ampliação da sua base de acesso (participação) e utilização 
(força política). Não é de conteúdos, pois, que falamos, mas de questões que envolvem, 
antes de mais, custos de ligação, políticas de gratuitidade de acesso, facilidades fiscais na 
aquisição e utilização de equipamentos, disponibilização de documentações oficiais, livre 
circulação em arquivos electrónicos e bases de dados relevantes, por exemplo; um serviço 
em que a intervenção do Estado se justifica não em nome de qualquer propósito dirigista, 
ou por necessidades de ordem funcional (do sistema administrativo), mas enquanto um 
projecto cívico: uma "agência pública", com uma "organização que deverá ter carácter pú-
blico mas independente do governo" (Coleman e Blumler, 2009: 170), cujo programa con-
sista no incentivo e apoio às mais diversas iniciativas de cidadania no âmbito das NTIC, 
que uma sociedade cívil mais ou menos organizada consegue pôr em movimento – mesmo 
em condições menos favoráveis, como as que resultam da forte colonização corporativa 
que cada vez mais atinge múltiplos contextos informais do Mundo da Vida.

Como procurámos pôr em evidência ao longo de toda esta exposição, a razão de ser de 
um serviço (e organismo) deste tipo parece óbvia: resulta da constatação da importância 
que os factores sociopolíticos assumem em termos de utilização dos meios tecnológicos 
em geral – "o contexto social offline deve ser considerado como significante na influên-
cia sobre os resultados alcançados, na medida em que constitui o enquadramento das 
possibilidades e define os limites das práticas" (Dahlberg, 2004: 37). Esta razão, aliás, 
já hoje vem sendo assumida pelos poderes públicos em diversas situações, tendo como 
tradução o desenvolvimento de políticas activas para uma melhor distribuição de recursos 
socioculturais (tempo, dinheiro, acessibilidades de equipamentos e ligações, competên-
cias informáticas e comunicacionais, apoio à comunidade), com vista a garantir maiores 
facilidades de acesso e participação na Rede. O excerto que se segue é retirado de uma 
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das formulações talvez mais cuidadas desta ideia de um serviço público relacionado com 
a Internet, nele merecendo destaque o seu claro propósito deliberativo, bem como a pre-
ocupação com a especificidade das presentes condições sociais (sociedades complexas e 
pluralistas) – um civic commons 2.0 assim definido:

"A realidade da sociedade contemporânea é a de um demos altamente diferenciado, dis-
pondo de recursos económicos e políticos muito díspares, com uma grande diversidade 
de estilos culturais, valores e noções de identidade. Não é sensato imaginar que uma 
esfera pública unitária, concebida como um fórum unificado, possa alguma vez ser sufi-
ciente para que todos estes públicos fragmentados – ou estratos de um mesmo público 
– possam tomar consciência deles mesmos nos seus próprios termos. Para que a demo-
cracia funcione, não é necessário que todos se encontrem em conversação com todos ao 
mesmo tempo, mas ninguém deve ser excluído das discussões de outros de modo que a 
definição de agendas públicas e a tomada de decisões possa acontecer sem o seu direito 
a nelas participar. A esfera pública tem mais uma função de conexão do que de integra-
ção. O papel do civic commons deverá ser interligar as diversas redes sociais que apenas 
podem aspirar a aceder aos juízos públicos por mediação de uma instituição impessoal, 
empenhada em facilitar a comunicação entre pessoas que não precisam necessariamen-
te de se conhecer ou compreender mutuamente. A função de uma instituição impessoal 
deste tipo é servir como um íman democrático, atraindo as energias democráticas disper-
sas para um espaço onde elas possam interagir de forma relevante com os recursos de 
poder de que se encontram investidas as instituições representativas. A acção orientada 
do civic commons deve assumir responsabilidades políticas de ajudar as diversas redes 
sociais a manterem-se abertas e mutuamente disponíveis; de ligar as experiências, há-
bitos, conhecimentos e o senso comum locais às estruturas oficiais de representação 
política; e de promover mecanismos deliberativos que revelem capacidade de resposta 
às assimetrias de poder social que se verificam entre e no interior das redes" (Coleman e 
Blumler, 2009: 179 e 180 – os sublinhados são da minha responsabilidade).

A perspectiva de um potencial deliberativo associado aos novos media digitais deve ser 
complementada pelo reconhecimento de algumas vulnerabilidades que lhe são inerentes, 
como evidencia o facto de a rede dispor ainda hoje de um espaço político relativamente exí-
guo e frágil. Apesar de certos sinais de alguma expansão das fronteiras da discussão pública, 
esta continua a reger-se de um modo geral por padrões tradicionais (Hill e Hughes, 1998); a 
conversação política aí realizada revela uma clara supremacia de propósitos propagandísticos 
(amplificação de opiniões já constituídas), em detrimento de um interesse pelo conhecimento 
(e compreensão) de novas opiniões e pontos de vista (Wilhelm, 1990: 170 e 171). Na verdade, 
no mundo ocidental em geral, a Internet é ainda hoje "muito mais um negócio de consumi-
dores do que uma questão de cidadãos, não se verificando efectivamente uma política geral 
ou uma forma de regulação concreta que promova a defesa do interesse público" (Dahlgren, 
2001: 49). Não obstante alguma intervenção regular do Estado a este nível já começar a ins-
titucionalizar-se, falta ainda uma clara definição das suas motivações prioritárias e objectivos 
orientadores: o que parece prevalecer por parte dos órgãos oficiais (sistema burocrático-admi-
nistrativo) é muito mais uma estratégia defensiva (auto-regulação como forma de controlo de 
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riscos sistémicos) e não uma atitude politicamente vigorosa de defesa e aprofundamento da 
cidadania, em nome do interesse público e de um poder verdadeiramente comunicacional – o 
que se espera de um serviço público neste domínio, uma atitude política ousada por parte dos 
Estados e das autoridades públicas em geral no que respeita aos grandes "conflitos legais que 
se desenvolvem em torno da regulação, conflitos que reflectem de forma mais ampla a luta de 
poder que hoje se trava na definição do futuro da Net" (Ibid.: 50).

Num momento tão adverso como este que atravessamos, em que o toque dos mercados 
marca de forma impressionante o ritmo do nosso tempo, mais importante ainda é a urgência 
de reunir energias – e é este sentido cívico que gostaríamos de sublinhar nas palavras finais 
deste breve exercício académico. Mais do que uma análise exaustiva da realidade presente, o 
nosso propósito foi aqui deixar uma proposta para reflexão, com os olhos no futuro e tendo por 
objectivo contribuir, de algum modo, para dissipar essa espessa bruma ideológica que continua 
a envolver toda a discussão (e as decisões) em torno das NTIC. Uma proposta que olha de 
frente a tecnologia, ao assumir com desassombro o seu carácter político, e que não se resigna 
ao esbanjar gratuito de todo o potencial democrático que se encontra associado à Internet (e 
à Web 2.0 de modo muito especial), mas antes pretende canalizá-lo para uma comunicação 
política de carácter deliberativo, capaz de promover novas formas e estilos de vida democráti-
cos. Recuperando a formulação de um dos autores que mais nos auxiliou neste exercício, aqui 
deixamos formulados os critérios normativos que inspiram esta proposta de uma cibercultura 
internamente orientada por – e aberta sobre o exterior de forma a promover: (1) um questiona-
mento e crítica racional de pretensões de validade problemáticas; (2) uma reflexividade geral 
(sobre valores, normas, interesses e o contexto social em sentido amplo); (3) uma posição ideal 
(dialógica) de comunicação; (4) uma atitude discursiva de autenticidade (no que respeita às 
intenções, interesses, necessidades e desejos expressos dos interlocutores); (5) um discurso 
inclusivo e igualitário (participado de forma livre, aberta e com equidade); e (6) a autonomia dos 
cidadãos (perante o Estado e a economia, os media funcionais, dinheiro e poder). 
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