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Inventando a democracia
Para Martin Hilbert, especialista alemão em comunicações, a era

digital está destruindo a democracia. Segundo ele, na

democracia, tal como inventada nos tempos modernos, era

impossível consultar todas as pessoas sobre todos os assuntos.

Daí a eleição de representantes que decidiriam pelos

representados. Com o avanço das telecomunicações, da internet

e das redes sociais, a consulta sobre qualquer tema junto a todos

os cidadãos já é possível. Por outro lado, essa mesma tecnologia

que amplia oportunidades pode vulnerar a privacidade.

Para Hilbert, a democracia representativa precisa se reinventar

para não se transformar em uma ditadura da informação onde

quem controla o processo tecnológico ca em vantagem.

E o que signi ca o controle do processo? Ter acesso privilegiado

aos hábitos, aos interesses e até aos pensamentos do eleitorado

a partir do controle das telecomunicações e das redes sociais.

Decorreria daí, naturalmente, o m da privacidade. Hilbert

aponta como um grave retrocesso a lei aprovada nos EUA que

permite a venda de dados pessoais dos consumidores de serviços

como Net ix, entre outros.
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Alerta no governo

Uma reunião no
Palácio do Planalto
acendeu o alerta
vermelho: do jeito
que está, grande
parte das metas de
políticas sociais
tomadas [...]
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Mudanças sim,
mudar não

Todos querem que
a corrupção
acabe… todos
menos os
corruptos. Todos
sabem que o foro
privilegiado e a
indicação política
dos [...]

SÉRGIO

PARDELLAS

É preciso descer
aos infernos

Em 1958, enquanto
o Brasil
comemorava a sua
primeira Copa e um
menino de 17 anos,
gênio com a bola
nos pés,
despontava para o
mundo, um [...]

No Brasil, o risco que essa possibilidade representa é ainda mais

grave. Pois aqui vivemos uma democracia fragilizada pela

debilidade da representação, pela precariedade do uxo de

informação e por uma educação de ciente. Privacidade ainda

não é um direito plenamente exercido por nossa cidadania. Talvez

o que reste de privacidade para o brasileiro decorra mais de

atraso tecnológico que de respeito à intimidade de cada um.

Concordo com Hilbert quando ele diz que a democracia

representativa tem de ser reinventada. No Brasil, porém, com

tudo o que vimos devido ao naufrágio scal da era Dilma e aos

desdobramentos da Operação Lava-Jato, a democracia precisa

primeiro ser inventada.

A era digital nos atinge em cheio com um sistema político

precário e em meio a uma sociedade carente de informações.

Pulamos do analfabetismo funcional para a era da

hiperinformação, dos factoides, das redes sociais e da pós-

verdade. Tudo em bases frágeis de educação e cultura. Pior, com

baixa capacidade de re exividade sobre o que é dito e

consumido. O naufrágio scal e a Lava-Jato nos impõem um

recomeço. O desa o é como recomeçar num momento em que o

mundo político se encontra em frangalhos. As redes sociais, ao

mesmo tempo que são uma ameaça, podem ser o instrumento de

construção dessa democracia que ainda não temos.

Talvez o que reste de privacidade para o brasileiro decorra mais

de atraso tecnológico que de respeito à intimidade de cada um

Pedagogia e Reforma Previdenciária
Na lenta trajetória rumo à democracia, o Brasil sempre gostou de
um Estado forte e intervencionista, seja à esquerda ou à direita do
espectro político. Sempre aceitou o centralismo em detrimento do
federalismo. Sempre gostou de um emprego público e de uma
verba igualmente pública. Desejou presidentes fortes e
voluntariosos que pudessem, tal qual Dom […]
13.04.17

Entre a cruz e a espada
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Ver mais

Ao divulgar o seu relatório em uma das investigações movidas
contra a chapa Dilma-Temer e pedir data para julgamento, o
ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin,
relator da ação na Corte, deu a partida para uma corrida no tempo.
Uns, como ele, querem acelerar o ritmo dos acontecimentos; outros
querem quebrar a tentativa […]
31.03.17

Novas regras, novo jogo
O futebol é jogado com regras. Algumas delas são de difícil
aplicação, como a do impedimento. Imaginem, por di‹culdade de
ser aplicado, se o impedimento fosse ignorado e passasse a existir
apenas para “inglês ver”, como uma regra que faz parte do processo
mas não interfere. Foi assim com a questão das doações “por fora”
na […]
17.03.17

Nossos problemas
Com todos os problemas que temos em nosso Estado –
corporativismo, incompetência pública, intervencionismo,
burocracia, estatismo, carga tributária complexa, entre outros –,
ainda somos um País de muita sorte. Pelo simples fato de que a
solução para nossos problemas só depende de nós mesmos. Não
somos como a Palestina, que depende de Israel para existir. […]
03.03.17

A morte e a morte da Lava Jato
Periodicamente, a imprensa anuncia – com estardalhaço – que a
Operação Lava Jato está ameaçada. Todos os movimentos políticos
ocorridos, ainda na época da ex-presidente Dilma Rousse� e já na
era Temer, foram interpretados, de alguma forma, como bloqueios e
tentativas de obstrução das investigações. De votações no
Congresso a nomeações de ministros, entre outros […]
17.02.17
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