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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: Uma relevante crise sistêmica de representatividade instaurou-se nos regimes 

democráticos ao redor do mundo nas últimas décadas. Na atualidade, o envolvimento da 

grande maioria dos cidadãos restringe-se apenas ao voto eleitoral, quando se fala em atividade 

política. A forma de consulta dos sistemas políticos em vigência, em grande maioria, 

possibilita a escolha, a cada quatro ou cinco anos, entre alternativas sugeridas pelo próprio 

sistema, mas, por outro lado, não possibilita participar na concepção dessas alternativas. 

Desde que instaurado o Estado Democrático de Direito, o aprimoramento da democracia, tem, 

de forma simplista, apostado em um critério quantitativo: um número maior de eleitores 

participando do processo eleitoral já seria ganho significativo. Não se coloca em xeque a 

importância da ampliação do acesso ao sufrágio, mas, há de se convir que a participação 

política efetiva passa ao largo de ser somente isso. A crise da representação política destaca-se 

como um fenômeno global, que acarreta em um ambiente de desconfiança generalizada e 

descrença na possibilidade de participação. Observa-se sistematicamente o declínio da 

participação política, inversamente proporcional à crescente alienação e insatisfação por parte 

dos cidadãos, demonstrando que a democracia de procedimento não tem conseguido se 

legitimar por seus próprios valores. A democracia urge ser reinventada, permitindo que os 

cidadãos saiam da condição de espectadores, para tornarem-se efetivos atores políticos na 

sociedade. As instituições democráticas para a sociedade do século XXI precisam ser 

repensadas, substituindo o modelo obsoleto em vigência, e um caminho que se demonstra 

possível é o da utilização da tecnologia e da internet a este favor, que poderia propiciar uma 

real interação dos cidadãos, causando um impacto político social e impulsionar a democracia. 

Novas formas alternativas de participação política emergem em um ambiente cada vez mais 

online sustentado por plataformas digitais e pela internet. As novas tecnologias demonstram-

se capazes de auxiliar a melhorar a qualidade da democracia; a tecnologia não é mero aparato 

para obter informação ou permitir a comunicação, mas permite o desenvolvimento de uma 

metodologia de participação cidadã consistente, que visa a recuperação da coisa pública e do 

interesse coletivo. A elaboração de uma nova cultura de participação política no presente 

século não significa o descarte da experiência já vivida, não se configura como uma ruptura; 

ao contrário, implica em uma continuidade, mas em um âmbito de ressignificação e 

atualização desta experiência democrática. Com base nos processos e conquistas históricas, 

aliados às novas tecnologias de informação e comunicação, cabe a construção de uma 

estrutura com a plasticidade e conectividade necessárias para acompanhar a velocidade e 

complexidade dos novos tempos. Inevitavelmente urge a necessidade de aprimorar o sistema 

democrático, expandir a participação do cidadão, renovar o sistema por meio de novas 

tecnologias e ferramentas: impulsionar a democracia para os novos tempos, em que haja 

constante diálogo, de organização social em torno de valores e objetivos comuns, e debate de 

ideias, formando cidadãos conscientes de seus direitos e dos efeitos das decisões coletivas, e 

assim conectar, encontrar e unir as bases com interesse público comum 
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