
205 

 

 

Democracia Digital e Governo Eletrônico, Florianópolis, n° 11, p. 205-221, 2014. 

O USO DO WEBSITE GOVERNAMENTAL “DE OLHO 
NA OBRA” COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE 
SOCIAL: o caso do Hospital Regional de Santa Maria 

USING OF THE GOVERNMENT WEBSITE “DE OLHO NA 
OBRA” AS AN INSTRUMENT OF SOCIAL CONTROL: the 
case of Hospital Regional de Santa Maria 

 

Camila Ferneda Dossin1, Gil Monteiro Goulart2, Helena Leonardi de Franceschi3, Rosane 
Leal da Silva4 

 
 

Artigo recebido em 21 set. 2014 e aceito em 09 dez. 2014. 

 
 

                                                 

1  Acadêmica do quarto semestre do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Participante do 
Núcleo de Direito Informacional da UFSM. E-mail: camiladossin@hotmail.com 

2  Acadêmico do Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA. Integrante do projeto de pesquisa 
‘’Ativismo Digital e as novas mídias: desafios e oportunidades da cidadania global’’, do Núcleo de Direito 
Informacional – NUDI da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. Estagiário Forense da Defensoria Pública 
do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail: gil.goulart@unifra.edu.br 

3 Acadêmica do quarto semestre do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Participante do 
Núcleo de Direito Informacional da UFSM. E-mail: helenafranceschi@hotmail.com 

4  Professora da graduação e do mestrado em Direito na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e professora da 
graduação em Direito do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). Possui graduação em Direito pela 
Universidade da Região da Campanha (1994), mestrado em Integração Latino - Americana pela Universidade Federal 
de Santa Maria (2000) e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Email: rolealdasilva@gmail.com 



206 

 

 

Democracia Digital e Governo Eletrônico, Florianópolis, n° 11, p. 205-221, 2014. 

Resumo 

O presente trabalho tem por objetivo a análise do website “De olho na obra” e a 
oportunidade de controle social por ele proporcionada, com estudo de caso da obra do 
Hospital Regional de Santa Maria e as informações sobre ele disponibilizadas. Para tanto, 
foi utilizado o método de abordagem dedutivo, partindo-se de explanações gerais sobre a 
democracia digital, o acesso a informação e o controle social, para posteriormente analisar-
se o website “De olho na obra” e as especificidades relativas ao Hospital Regional de Santa 
Maria, em conjunto com o método de procedimento monográfico, além de pesquisa 
bibliográfica e documental. Os resultados encontrados foram positivos, visto que, no caso 
específico deste hospital, a atuação popular pode ser considerada grande, com muitas 
indagações a respeito do andamento da obra, contribuições com fotografias, além da 
possibilidade do contato direto e rápido com os responsáveis pela construção a fim de 
sanar eventuais dúvidas. Desse modo, foi possível concluir que, felizmente, os cidadãos 
começam a exercer com maior frequência e responsabilidade seus direitos como titulares 
do poder político, em especial em relação a situações de interesse local e com ligação direta 
às necessidades básicas da comunidade, graças ao uso da tecnologia, a qual facilita a atuação 
popular ainda que a distância.  

Palavras-chave 
Acesso à informação; Controle social; Democracia; Fiscalização; Tecnologia. 
 

Abstract 

The present work aims to analyze the website “De olho na obra” and the opportunity of 
social control provided by it, also with a case study of the construction work of Hospital 
Regional de Santa Maria and the information available about it. For that, as method, it was 
applied a deductive approach, starting with general explanations about digital democracy, 
access to information and social control, to, later, analyze the website “De olho na obra” 
and the specificities related to the Hospital Regional de Santa Maria, along with 
monographic procedural method, besides bibliographic and documental research. The 
results founded were positives, since, in the specific case of this hospital, the popular 
activity can be considered great, with lots of questions about the work’s progress, 
contributions with photos, besides the possibility of direct and fast contact with the 
responsibles for the construction in order to answer eventual doubts. Thereby, it was 
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possible to conclude that, fortunately, the citizens start to exercise, more often and with 
more responsibility, their rights as holders of political power, specially related to local 
interest and directly related to the community basic needs, thanks to the use of technology, 
which makes easier the popular activity even aloof. 

Keywords 
Access to information; Social Control; Democracy; Supervision; Technology. 

 

1 Introdução 

A ruptura trazida pela Constituição Federal em relação ao antigo modelo ditatorial deu 
início à nova era de direitos para os cidadãos. A atual democracia participativa reflete-se 
positivada na Carta Magna e assegura os direitos fundamentais do homem. Atualmente, 
muito se fala no cidadão e sua efetiva postura democrática, como detentor do poder e, 
necessariamente, fiscalizador deste. Frente à esta posição inerente ao homem de direito, 
revela-se indispensável que se desenvolvam meios de acesso à informação e de controle 
para a população. A criação e a popularização das TIC’s (tecnologias da informação e 
comunicação) apresenta-se como uma ferramenta importante para o exercício da cidadania. 

Com a difusão da internet, o acesso às informações públicas mostrou-se simplificado. A 
burocracia para a retirada de documentos importantes ou para o fornecimento de 
informações relativas ao uso do dinheiro público vem sendo, aos poucos, substituída por 
documentos digitais de livre acesso para todos. É importante lembrar que, de acordo com a 
Lei de Acesso à Informação de 2012 a publicidade é a regra, enquanto o sigilo é exceção, 
especificado na forma da lei. Desta forma, a relação Estado-cidadão toma uma forma mais 
dinâmica, impulsionando o cidadão à cultura de acesso. 

Considerando-se esta ideia de facilidade de disponibilização do Estado frente aos seus 
cidadãos, foi difundido e melhorado o aplicativo do Governo do Estado do Rio Grande do 
Sul, de desenvolvimento do Gabinete Digital RS, chamado “De olho na obra”. O aplicativo 
permite que o cidadão escolha a obra de sua preferência e tenha amplo acesso a 
informações primordiais sobre ela, desde empresa responsável até aumento de gastos ao 
longo de sua realização. Ainda, o aplicativo permite o saneamento de dúvidas da população 
pelo órgão administrador do projeto inovador. 
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O presente trabalho tem por objetivo apresentar o aplicativo e website “De olho na obra”, 
desenvolvido pelo governo, exaltando qualidades e relatando deficiências deste, analisando 
uma obra específica disponível no aplicativo, para que sejam mostrados termos práticos da 
aplicabilidade do projeto. Para tanto, foi utilizado o método de abordagem dedutivo, 
partindo-se de explanações gerais acerca do conceito de democracia, controle social e 
acesso à informação, com o auxílio das TIC’s, para se realizar, posteriormente, estudo de 
caso dentro de aplicativo governamental.  Em conjunto, foram utilizados o método de 
procedimento monográfico, além das técnicas de pesquisa bibliográfica e documental.   

Sem a pretensão de se exaurir o tema, buscou-se trabalhar o proposto neste artigo em três 
partes. Primeiramente, serão conceituados a democracia digital, o controle social e a 
importância das TIC’s no processo de real exercício do poder político pelos cidadãos, a fim 
de delimitar o estudo proposto. Na segunda parte, será abordado o governo aberto, que 
utiliza da internet como meio de comunicação com a população, assim como as medidas 
tomadas pelo Estado para conduzir o cidadão à cultura de controle. Por fim, a terceira 
parte apresentará estudo de caso específico dentro do aplicativo encontrado, visando 
esclarecer dúvidas sobre o seu funcionamento, a participação popular efetiva e a 
disponibilização de dados pelo órgão gestor. 

2 A democracia digital e o controle social: instrumentos para o 
empoderamento dos cidadãos 

O Brasil é um Estado Democrático de Direito, conforme consta no artigo primeiro da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988). Tal modelo de Estado representou uma ruptura com 
os anteriormente postos, pois, a partir de seus textos constitucionais traz as condições de 
possibilidade para verdadeiras transformações da realidade social (STRECK; MORAIS, 
2012, p. 104). Para que essas mudanças sociais ocorram, importante é a participação e 
atuação efetiva do povo, legítimo detentor do poder político em uma sociedade 
democrática. 

Hoje quase não há Estado que não se diga democrático, embora poucos de fato primem 
pelo real exercício de poderes pelo povo que tal condição implica. E para esse exercício não 
há condições, pressupostos ou pré-requisitos, afinal, não é preciso que todos sejam cultos, 
bem instruídos e educados para que exerçam seu poder na sociedade democrática, mas tal 
sociedade deve buscar distribuir a todos cultura, instrução e educação para que aperfeiçoem 
sua atuação política (SILVA, 2009, p.128). 
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Todavia, embora muito se fale no caráter democrático da atual sociedade brasileira, difícil é 
conceituar o que de fato significa democracia. Para Canotilho (1993, p. 416),  

A democracia é um processo dinâmico inerente a uma sociedade aberta e activa, 
oferecendo aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral, liberdade de 
participação crítica no processo político, condições de igualdade económica, política e 
social 

Pode-se dizer que José Afonso da Silva (2009, p. 126) é um dos doutrinadores que melhor 
define o termo em questão, visto que para ele democracia “é um processo de afirmação do 
povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no decorrer da 
história.” A visão de democracia como processo, e não como algo estático, encaixa-se 
perfeitamente no caso brasileiro. Após anos de regimes ditatoriais que tolheram muitos dos 
direitos da população, os brasileiros ainda acostumam-se com o vasto rol de direitos 
trazidos pela atual democracia e questionam-se de que modo podem atuar nela, 
construindo, em um verdadeiro processo, o seu entendimento de sociedade democrática. 

Para que uma democracia realmente exista, faz-se mister a atuação do povo, detentor do 
poder, corroborando a visão de democracia como algo dinâmico, em constante processo de 
formação e aprimoramento, mediante o voto, a luta, a atuação nas urnas e nas ruas. Como 
afirma Paulo Bonavides, “não há democracia sem participação” (BONAVIDES, 2001, 
p.51). Contudo, para que haja participação popular, é necessário um empoderamento dos 
cidadãos, para que estes possam opinar, decidir e agir em relação às mais diversas questões 
que lhes dizem respeito. Conforme Horochovski e Meirelles (2007, p. 486),  

Numa perspectiva emancipatória, empoderar é o processo pelo qual indivíduos, 
organizações e comunidades angariam recursos que lhes permitam ter voz, visibilidade, 
influência e capacidade de ação e decisão. Nesse sentido, equivale aos sujeitos terem 
poder de agenda nos temas que afetam suas vidas. 

Esse empoderamento se dá somente com o acesso a informações completas, verídicas e 
seguras, pois através da ciência destas é possível planejar uma atuação eficaz e de fato 
participar da política. O acesso à informação é um direito constitucional, assegurado pelo 
artigo 5º, inciso XIV da Constituição da República Federativa do Brasil segundo o qual “é 
assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 
necessário ao exercício profissional”. Esse acesso é hoje facilitado pelo uso das modernas 
tecnologias de informação e comunicação (TICs), sendo a internet o principal meio de 
dissipação de informações. 
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A partir da década de 90, com a popularização da internet e das TICs, novas formas de 
atuar em sociedade surgiram. Segundo Manuel Castells (2003, p. 135), “na coevolução da 
internet e da sociedade, a dimensão política de nossas vidas está sendo profundamente 
transformada”. O espaço político e de interação social ampliou-se, não tendo mais uma 
limitação física, espacial, possibilitando que mais pessoas participem do cenário 
democrático. Nesse ínterim, com a rápida evolução tecnológica, passou-se a chamar de 
“governo eletrônico” as atividades estatais realizadas por meio das TICs, as quais são 
utilizadas para o desenvolvimento e modernização da gestão pública, políticas de TICs e de 
sua universalização (SANCHEZ, 2003 apud BERNARDES, 2013, p. 57). 

A internet tem servido como instrumento tanto para um amplo acesso a informações 
apuradas quanto para a participação dos cidadãos na política. De acordo com Miragem 
(2011, p. 314 apud DE LA RUE, 2013, p. 6), 

[...] o maior nível de informação estimula e qualifica, igualmente, a participação da 
população nos processos de conhecimento e decisão, por intermédio da internet. Trata-
se, em última análise do surgimento de uma democracia informacional, caracterizada pela 
redução da distância entre a Administração e o administrado em face, especialmente, da 
menor complexidade e maior acessibilidade do cidadão em sua interlocução com o Poder 
Público.  

O maior acesso dos cidadãos à informação pública socialmente relevante se deu graças ao 
advento da Lei 12.527/11, que preconiza que o acesso à informação é a regra e o sigilo é a 
exceção, devendo as negativas de informação serem devidamente fundamentadas com base 
em critérios trazidos pela referida lei. A LAI determina a publicização de informações em 
sites do governo, possibilitando que qualquer interessado verifique onde o Estado tem 
aplicado seus recursos, quais são seus planos e projetos de governo, o que, em resumo, tem 
sido feito pelos governantes e se eles têm atendido às expectativas de seus eleitores. Esse 
tema será melhor abordado no tópico seguinte. O que em suma pode-se dizer é que a LAI 
é um importante instrumento que possibilita o empoderamento dos cidadãos e a 
consolidação de seu papel na sociedade democrática. 

Nesse ínterim, o uso da internet e do chamado ciberespaço pelos cidadãos para uma 
atuação política denota o possível surgimento de uma democracia digital, também chamada 
ciberdemocracia, e-democracia, teledemocracia etc. De acordo com Wilson Gomes (2007), 
democracia digital caracteriza-se por ser 

(...) um montante muito amplo de experiências, iniciativas e práticas políticas relacionadas 
à ideia ou às instituições da democracia, na medida em que tais experiências iniciativas e 
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práticas se apoiam em dispositivos, ferramentas e recursos das tecnologias digitais de 
comunicação e informação. 

Ainda na visão desse autor (2005), existe um conjunto de pressupostos sobre internet e 
participação política, dentre os quais ele cita 

a. A internet permitiria resolver o problema da participação do público na política que 
afeta as democracias representativas liberais contemporâneas, pois tornaria esta 
participação mais fácil, mais ágil e mais conveniente (confortável, também). Isso é 
particularmente importante em tempos de sociedade civil desorganizada e desmobilizada 
ou de cidadania sem sociedade; b. A internet permitiria uma relação sem intermediários 
entre a esfera civil e a esfera política, bloqueando as influências da esfera econômica e, 
sobretudo, das indústrias do entretenimento, da cultura e da informação de massa, que 
nesse momento controlam o fluxo da informação política; c. A internet permitiria que a 
esfera civil não fosse apenas o consumidor de informação política, ou impediria que o 
fluxo da comunicação política fosse unidirecional, com um vetor que normalmente vai da 
esfera política para a esfera civil. Por fim, a internet representaria a possibilidade de que a 
esfera civil produzisse informação política para o seu próprio consumo e para o 
provimento da sua decisão. 

Percebe-se que o ciberespaço tem sido cada vez mais usado como um meio de atuação 
democrática, visto que, por seu vasto alcance e rapidez com a qual nele fluem as 
informações, se tornou um aliado para a política na era de surgimento de uma possível 
democracia digital. O surgimento da internet contribuiu de forma significativa para a 
crescente transparência de informações de interesse público, e, embora tal veículo ainda 
não alcance a todos no Brasil, o acesso a ele está se popularizando, seja pelo computador 
ou pelo celular, e contribuindo para o nivelamento de conhecimentos da população. 
(Secchin, 2008, p. 40).  Afirma Pierre Lévy (2002, p. 36 e 37): 

A eclosão do ciberespaço apenas prossegue um movimento plurissecular de aumento de 
visibilidade e de transparência. No campo científico, as técnicas de visualização ganham 
uma importância crescente: esquemas, mapas, fotos, filmes e simulações interativas 
pertencem cada vez mais ao dia-a-dia da atividade do investigador. (...) O ciberespaço 
permite-nos, de forma cada vez mais direta, observar quase tudo o que queremos ver e 
esta tendência é evidentemente chamada a acelerar no futuro. 

Sendo assim, verifica-se que a internet é um dos meios pelos quais a democracia pode ser 
exercida hoje, sendo um espaço que além de amplo acesso às mais diversas informações de 
interesse público, tem-se a possibilidade de atuação dos verdadeiros titulares do poder 
público, seja através da participação pública nas decisões políticas de fato, através de 
consultas populares como no Sistema Estadual de Participação Cidadã no Rio Grande do 
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Sul, o Participa RS5, seja na fiscalização dos atos do poder público, através do exercício do 
controle social. 

Deve-se atentar, por fim, para a importante diferença entre controle social e participação 
popular. Segundo o autor Siraque (2004, p. 124), tratam-se de “irmãos siameses”, 
entretanto diferem em vários pontos. A participação popular tem lugar antes ou durante o 
processo decisório da Administração Pública, configurando uma divisão de poder político 
entre governantes e governados. Já o controle social ocorre após o processo de decisão, 
tendo o intuito de verificar de a Administração atuou em conformidade com as normas 
jurídicas, submetendo-a à fiscalização. (SIRAQUE, 2004, p. 124) 

Controle social pode ser entendido como o controle feito pelos cidadãos sobre os atos 
estatais, a fim de verificar se estes estão sendo realizados conforme a legislação 
infraconstitucional e constitucional e de acordo com o que fora previamente acertado. É 
através do controle social que é feita a fiscalização dos atos dos governantes, das obras 
públicas e dos programas de governo, verificando-se assim se não há indícios de corrupção 
e desvios de finalidade das verbas públicas. Para Secchin (2008, p. 33), o controle social, 
além de auxiliar na expansão da democracia, 

(...) possibilita o atendimento mais adequado das demandas sociais, a correção ou o 
ajustamento de políticas públicas, a promoção de novas ações governamentais para se 
alcançar o bem comum, seja por programas de governo, por reformas legislativas ou por 
decisões dos julgados, mais próximas da realidade, além de fomentar a legitimação das 
ações dos agentes públicos dos três poderes. 

 Percebe-se, assim, que em vez de somente o governo vigiar as pessoas, as pessoas 
têm a possibilidade de vigiá-lo, facilitada ainda mais pela interatividade proporcionada pela 
rede, permitindo aos cidadãos serem “tão bem informados quanto seus líderes” 
(CASTELLS, 2003, p. 128). Dessa forma, os cidadãos podem cobrar as promessas de 
governo de seus representantes, exercendo seu poder político não somente na hora do 
voto, mas também fiscalizando seus governantes. 

 Para Siraque (2004, p. 55) o controle social tem intrínseca ligação com o princípio 
republicano, o qual traz a ideia de responsabilidade de todos diante da coisa pública, tanto 
de zelo quanto de fiscalização. Esse mesmo autor afirma que (2004, p. 56) 

                                                 

5Para mais informações, vide http://www.portaldaparticipacao.rs.gov.br/ 



213 

 

 

Democracia Digital e Governo Eletrônico, Florianópolis, n° 11, p. 205-221, 2014. 

(...) o controle social da função administrativa do Estado é consequência necessária, 
imediata e inafastável do princípio republicano, o qual alicerça nosso sistema 
constitucional. E, mais do que isso, advém da própria ideia de soberania popular, que 
determina que o administrador deve responder por seus atos e omissões perante o 
Legislativo, o Judiciário e o Executivo mas, sobretudo, perante o próprio povo – 
verdadeiro titular da res publica. 

 Desse modo, como cidadãos, todos têm o dever de fiscalizar os atos do Poder 
Público, prerrogativa que nem sempre é exercida como deveria. Rogério Gesta Leal (2009) 
alerta que, embora haja tantas opções de participação na vida política pelos cidadãos, não 
raro elas são sub-utilizadas, existindo o que o autor chama de “letargia social”, na qual os 
cidadãos agem apenas como expectadores da política e não como protagonistas do cenário 
democrático. 

 No próximo tópico, será abordado um meio de se exercer o controle social de 
obras públicas, através do website “De olho na obra”, que permite o controle popular das 
obras que estão sendo feitas no seu estado, podendo acompanhar seu andamento através 
de uma linha do tempo com fotos e informações, além da possibilidade comentar a 
respeito, numa demonstração de exercício de democracia através do meio digital e de 
controle social. Além disso, serão apresentadas explanações acerca da Lei de Acesso à 
Informação, de 2011, a qual possibilitou que o acesso a tais conteúdos não fosse de 
exclusividade dos governantes, mas sim de todo e qualquer cidadão interessado em obtê-
los. 

3 A utilização de aplicativos no cenário de e-democracia no Estado 
Brasileiro 

O Estado tem implementado meios alternativos para garantir ao cidadão de maneira clara e 
acessível sua participação na administração do erário público. A comunicação entre o ente 
Estatal e a sociedade tem se promovido de maneira mais dinâmica devido a inserção da 
tecnologia, valorando a internet para o deslinde de controvérsia e questionamentos entre os 
atores sociais. Sobre a temática, versa o autor Manuel Castells, a internet tem sido utilizada 
“como instrumento privilegiado para atuar, informar, recrutar organizar, dominar e 
contradominar” (CASTELLS, 2003, p. 114). 

O âmbito digital tem contribuído para que a função social do Estado seja fiscalizada e os 
interesses gerais sejam observados por meio de demandas coletivas e buscas de dados 
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específicos e informações quanto aos rumos que a administração pública tem tomado. 
Neste cerne, expõe o autor Pierre Lévy, “podemos apoiar-nos nas novas ferramentas de 
comunicação interactivas para reformar um sector público ocasionalmente pouco eficaz” 
(LÉVY, 2002, p. 101). Nesse sentido, o Brasil, pelo advento da Lei de Acesso à Informação 
(Lei nº 12.527/11), permitiu a transparência, o acesso e difusão de informações através do 
uso da internet. As descobertas tecnológicas e aperfeiçoamentos na área sugerem 
concepções mais dinâmicas para que a sociedade de fato atue nas inquietações sociais em 
detrimento do Estado. 

Hodiernamente, a gestão pública se beneficia das novas modalidades de comunicação e, 
nos últimos governos, o Brasil tem inovado nas TIC’s (Tecnologias de Informação e 
Comunicação), tornando a acessibilidade algo que condiz aos preceitos que estão previstos 
em nosso ordenamento jurídico, que postula o país como Estado Democrático de Direito. 

Os atores da administração estatal estão envolvidos na dinâmica de um fluxo 
informacional, na qual os dispositivos eletrônicos provêm uma interconexão de dados, 
corroborada pelo acesso às informações num ato de transparência, fortalecendo a cidadania 
e participação popular. Pérez Luño refere que “a democracia eletrônica pode ser um 
poderoso antídoto contra estes fenômenos de corrupção parlamentar, na medida em que 
devolve o poder político aos cidadãos e evita concentração no partidos” (LUÑO, 2004, 
p.79, tradução nossa).6 

Neste campo, vemos a democracia e a efetividade da cidadania abrindo espaço para novos 
arranjos na governança do Estado, por via de seus agentes administrativos, os quais têm o 
dever de demonstrar de maneira ampla e aberta as praticas adotadas na gestão pública. Tal 
orientação encontra fundamento no texto da Lei de Acesso à Informação (BRASIL, 2011): 

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos 
de obter:  

I - orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o 
local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;  

                                                 

6 Trecho original da obra “la teledemocracia puede ser um poderoso antídoto contra esos fenómenos de corrupición 
parlamentaria, em la medida en que devuelveel poder político a los cuidadanos y evita su concentración en los 
partidos”  
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II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 
seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada 
decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já 
tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas 
à sua política, organização e serviços;  

VI - informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos 
públicos, licitação, contratos administrativos;  

Nesse ínterim de uma participação e atenção dos agente sociais (LÉVY, Pierre, 2002, p. 
185) aponta: 

[...]o crescimento do ciberespaço é uma condição favorável para o crescimento de uma 
cultura molecular. Os ágoras virtuais7 são provavelmente um dos melhores instrumentos 
capazes de transformar esta condição favorável numa realidade efectiva, assim 
contribuindo para a emergência de uma cidadania que aponta para uma melhor 
inteligência coletiva” 

Nas premissas da LAI podem-se constatar medidas efetivas de fiscalização, de maneira a 
perpetuar a democracia diante do avanço tecnológico, pautado pelo governo nos últimos 
anos através do incentivo das TIC’s (Tecnologias e Informação e Comunicação). Há uma 
preocupação em dirimir as problemáticas de diálogo entre a sociedade e os agentes 
administrativos, visto que “frente ao totalitarismo que implica a manipulação e o 
monopólio informativo pelo Estado, a sociedade democrática reivindica o pluralismo 
informativo, o livre acesso e a livre circulação de informações” (LUÑO, 2004, p. 99, 
tradução nossa)8.  

                                                 

7 O autor na obra refere ao termo “os ágoras virtuais são comunidades virtuais multipartidárias, centradas em questões 
políticas, cujo principal objetivo é assistir ao diálogo, à deliberação, à decisão e à acção de todos os cidadãos que 
desejem participar” 

 
8 Trecho original da obra: “frente al totalitarismo que entrañalamanipulación y el monopólio informativo por el Estado, la 

sociedade democrática reivindica el pluralismo informativo, el libre acceso y la libre circulación de informaciones” 
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No cenário local, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, implementou um endereço 
eletrônico9, que também resultou no desenvolvimento de um aplicativo para que fossem 
acompanhadas as obras realizadas pelo poder público estadual. Ele foi criado com a 
denominação de Gabinete Digital, em 2001, antecedendo a Lei de Acesso à Informação e 
configurando uma inovação da gestão pública. A criação desse meio alternativo foi baseado 
na análise da democracia digital no Brasil e no exterior, contemplando um novo 
mecanismo para o controle social na gestão pública.  

Contribui o autor Pierre Lévy que “os governos estão a passar de uma relação de 
autoridade sobre subalternos para outra de serviço a cidadãos aos quais têm, cada vez mais, 
contas a prestar” (LÉVY, 2002, p. 103), postulando então que o governo eletrônico se 
aloca em um novo patamar neste eixo da sociedade em face do Estado. 

A disponibilidade da transmissão dessas informações confirma a ideia de governo aberto e 
a democracia também pela via digital. Tanto pelo endereço eletrônico, como pelo aplicativo 
acessível a dispositivos móveis, é possível verificar a evolução da situação das obras, como 
valores e prospecção de conclusão das mesmas. Em Santa Maria está situada uma dessas 
obras, o futuro Hospital Regional, o qual servirá de referência nos atendimentos 
hospitalares da cidade e região. Os dados e números estão atualizados no referido site, em 
concordância com LAI, pois através do mesmo, pode-se requer informações de modo a 
serem prestadas com prazo previsto em lei. 

4 Um estudo de caso: informações disponíveis sobre o Hospital 
Regional de Santa Maria no website “De olho na obra” 

A participação popular e a fiscalização são indispensáveis na manutenção da democracia 
participativa. A iniciativa do governo ao criar aplicativos de controle popular sobre obras 
públicas e torná-los de fácil acesso vai ao encontro da ideia de Norberto Bobbio de “poder 
sem máscaras” (BOBBIO, 1986, p. 29). A difusão e a incorporação de fiscalização que tem 
se alastrado pela população brasileira revela-se o ponto crucial para a efetividade desta 
iniciativa governamental.  

                                                 

9 Endereço eletrônico disponibilizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul para acompanhar as obras do 
estado  < http://gabinetedigital.rs.gov.br/deolho/> 
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Em maio de 2014, o Gabinete Digital juntamente com Departamento de Monitoramento 
Estratégico da Secretaria-Geral de Governo lançaram a nova interface do aplicativo já 
existente, de iniciativa do governo estadual. O “De Olho na Obra” permite que os cidadãos 
conheçam e fiscalizem obras que utilizam dinheiro público no estado. Na nova versão do 
aplicativo, este teve sua interface melhorada, facilitando o acesso e tornando-se mais 
intuitivo na busca por informações. Ainda, foram adicionadas mais informações sobre cada 
obra, além do acréscimo de outras obras a serem fiscalizadas. Este aplicativo é um passo 
em direção à democracia participativa plena, a qual dá espaço para o cidadão fiscalizar, 
opinar, tirar dúvidas e colaborar com a divulgação do andamento da obra.  

Nas obras em geral, é possível que se tenha conhecimento de informações como: previsão 
de conclusão, valor global da obra, andamento, empresa responsável pela construção, 
secretaria responsável pela administração e visualização no mapa da localização, além de 
fotos recentes da obra. Na senda de informações mais específicas, revela-se possível acessar 
informações mais antigas da obra, a fim de que fiscalizadores recentes tomem 
conhecimento de etapas anteriores da construção. Há, dentro do aplicativo, uma linha do 
tempo que contém informações prestadas pelo governo, assim como contribuições e 
dúvidas dos cidadãos que acompanham a obra. 

Para analisar adequadamente as informações disponíveis e a efetiva fiscalização da 
população, foi escolhida uma obra em particular, o Hospital Regional de Santa Maria, por 
ser uma construção de longa data, anunciada em 2003 e iniciada de fato em 2010, situada 
no município de Santa Maria e de extremo interesse da população local. 

Apesar de a obra ter tido início em 2010, as primeiras notícias datam apenas de maio de 
2013, quando foram publicadas fotografias dos avanços da construção do Hospital. Em 
junho de 2013, o governo informou a retomada da obra após processo de aditamento 
contratual de serviços e prazos, informando a previsão de conclusão para o segundo 
semestre de 2014. Ainda, em postagem posterior, é informado ao cidadão o motivo do 
aditamento contratual, qual seja o aumento de quantitativos inicialmente previstos, além de 
serem esclarecido os próximos passos em relação à infraestrutura.  

Ao analisar e investigar as informações, no acompanhamento da obra foram encontradas 
diversas postagens feitas pela população, que se revela preocupada e ansiosa com a 
conclusão do hospital. Entre elogios pela iniciativa e críticas pela demora da obra, é 
possível perceber como o aplicativo difundiu-se na sociedade e atingiu, pelo menos em 
uma parcela populacional, seu objetivo, qual seja, a fiscalização por parte do cidadão. 



218 

 

 

Democracia Digital e Governo Eletrônico, Florianópolis, n° 11, p. 205-221, 2014. 

Dentre opiniões e fotografias enviadas pela população fiscalizadora, apareceram diversas 
dúvidas quanto à infraestrutura exterior ao Hospital, mas de suma importância para a 
comunidade vizinha, como saneamento básico e acesso por via pública. Logo após, houve 
postagem do governo esclarecendo grande parte destas dúvidas, assim como a postagem da 
informação de que a obra em questão havia sido a mais acessada no último mês dentro do 
aplicativo.  

Na paráfrase de Norberto Bobbio do antigo ditado “quem custodia os custódios?”, para 
“quem controla os controladores” (BOBBIO, 1986, p. 31), a resposta, na época da 
publicação do livro, restou em aberto. Acredita-se que com a evolução desses mecanismos 
de controle e a efetiva participação popular, seja possível chegar a uma resposta satisfatória: 
quem controla os controladores são os próprios controlados, ao se fazerem presentes e 
exigir que seus clamores sejam atendidos.  

A administração da obra dentro do aplicativo mostrou-se eficaz e eficiente ao atualizar, a 
cada alteração no planejamento ou a cada avanço da obra, novas informações de interesse 
coletivo. Como o dinheiro utilizado é público, a população tem o direito ao acesso a essas 
informações, conforme o artigo 37, parágrafo primeiro, da Constituição Federal, que 
dispõe sobre a publicidade e informações acerca de obras públicas.  

Um fato curioso, porém positivo, observado na conduta dos cidadãos ativos foi a 
preocupação não apenas com a publicidade dos dados da obra, mas com a solicitação de 
informações relativas ao total funcionamento, desde licitações para equipamentos até 
editais de contratação de funcionários e profissionais. Observa-se que, por muitas vezes, 
foram postadas fotografias pelos próprios cidadãos que, além de fiscalizar através do 
aplicativo desenvolvido, fazem a fiscalização in loco, para verificar a veracidade das 
informações recebidas. 

Toda e qualquer alteração nos valores da obra ou no prazo de entrega são informados à 
população através de “informativos do governo” na linha do tempo da obra específica, 
junto com justificativas para tais mudanças.  

Em junho de 2013, foi informado que a construção civil, montagem hidráulica e elétrica, 
instalação de gás, drenagem, urbanização e acesso estavam em fase de conclusão, em cerca 
de 82% do total. Tal informação foi retificada em setembro do mesmo ano, no momento 
em que, junto à publicação de dois aditivos contratuais, atualizou-se a evolução da obra 
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(leia-se regressão) para 70% do todo. Ainda publicou-se o aumento contratual de 40 
milhões (valor inicial previsto) para, até o momento, 45,4 milhões de reais.  

Frente tais atualizações, não é surpreendente a informação de que a obra fora a mais 
acessada no aplicativo no mês da publicação. A análise da obra em questão, apesar de não 
ter vastas e detalhadas informações, pode ser tida como satisfatória. O governo, como 
representante do povo, forneceu as informações necessárias para o conhecimento da 
população sobre o todo da obra, desde valores até dificuldades de conclusão. O rápido 
retorno às dúvidas públicas e a retificação das respostas, toda vez que se mostrassem 
defasadas, é elogiável. Porém, o ponto crucial e de maior valia para a utilidade plena do 
investimento governamental é o cidadão exercendo –de modo literal- a democracia, 
mostrando-se presente e utilizando-se da sua posição de controlador dos controladores 
para minimizar os efeitos da falta de fiscalização: a corrupção como mazela brasileira. 

5 Conclusão 

A redação da recente Lei de Acesso à Informação reconduz o posicionamento da sociedade 
frente aos atos que envolvem o erário público, como ao que concerne os atos da 
governança, estabelecendo um novo parâmetro de cidadania, por meio da grande ascensão 
do âmbito digital, utilizando da internet como ferramenta eficaz dessa relação, o que inclui 
de forma crescente a atenção do individuo para a participação democrática dos assuntos 
que envolvem os principais atores sociais (estado, cidadão, instituições, entre outros). O 
Estado constituído pelas premissas da democracia e cidadania enfrenta a pauta das 
discussões e questionamentos sociais pertinentes à administração pública sob um contexto 
mais dinâmico, voltando-se para inserção de tecnologia em seu aparato governamental, de 
modo a viabilizar o fluxo de informações e transmiti-las para o cidadão. 

Cabe salientar o incentivo do Estado ao uso das TIC’s, promovendo um fortalecimento de 
uma nova democracia, que se dá no âmbito digital, além de fomentar a capacidade de 
difusão de ideias e informações, valendo-se da velocidade com que a internet as propala, 
interligando a sociedade. O vetor da transparência por intermédio da publicização dos atos 
governamentais revela-se muito importante, a exemplo da implementação do website “De 
olho na obra” por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, o qual trouxe a 
compilação das informações e dados de obras públicas, juntamente com o seu andamento e 
evolução.  
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Por fim, o estudo de caso analisou a obra do Hospital Regional de Santa Maria, na qual o 
aplicativo de fato efetivou e ampliou o acesso às informações, disponibilizando uma série 
de dados que permitiram ao cidadão ter controle da evolução dos projetos estatais. 
Verificou-se a participação ativa com intuito fiscalizador, o que aponta para uma mudança 
na própria sociedade, cada dia menos apática e com mais vontade de exercer a soberania, 
que por direito é sua. 
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