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Resumo 

Este estudo pretende analisar os instrumentos disponibilizados pelos meios de 

interação (comunicação) entre a Câmara dos Deputados e os cidadãos comuns, 

através da Linha telefônica “0800” e da ferramenta “Enquetes abertas” apresentados 

pela SECOM (Secretaria de Comunicação) da Câmara”. O período de formalização 

dos dados quantitativos a serem apresentados será entre os anos de 2010 a meados 

de 2016. Um comparativo do crescimento de acessos; uma verificação das cinco 

proposições de maior interesse popular; o sistema de telefonia e logicamente a 

internet como meio de aproximação entre o ator e o público com objetivo de 

averiguar a participação popular nas tomadas de decisões nas votações dentro do 

Parlamento Brasileiro. 

 

Palavras-chave:  Participação popular; influência no parlamento, internet e  sistema 

de telefonia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO  E APERFEIÇOAMENTO 

 

 

 

 

Abstract 

This study intends to analyze the instruments available by means of interaction 

(communication) between the House id Representatives and common citizens, 

through the telephone line 0800 and the implement "Open Polls", showed by SECOM 

(Department of Communication) of the House of Representatives. The period of 

formalization of quantitative dates that will be show is between the years of 2010 to 

mid of 2016. The relation of increase access; an inspection of the five propositions of 

biggest popular interesting; the telephone system and logically the internet as means 

of approximation between the actor and the public with the intend to find out the 

popular participation on decision-making in polls inside Brazilian Parliament.  

 

Key words: participation; influence in parliament; internet and telephone systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

O acesso às novas tecnologias, a informação e a comunicação se tornam cada vez 

mais fatores imprescindíveis para o bom funcionamento e fortalecimento do sistema político 

democrático. 

Com os inúmeros mecanismos que inovam a conexão entre os atores políticos e a 

sociedade, os meios de comunicação institucional digital, no caso da Câmara dos 

Deputados que procura remodelar suas ferramentas tornando mais acessível o acesso às 

ações do parlamento, têm o propósito de favorecer a aproximação entre os parlamentares 

e o público.  

A necessidade de abertura de novos meios de comunicação facilitadores da relação 

entre os políticos e os cidadãos se faz cada vez mais crescente, e supõe-se que tem 

influenciado na atuação e resoluções dentro da Câmara dos Deputados. Novos projetos de 

canais de interação popular estão sendo abertos pela SECOM (Secretaria de 

Comunicação) da Câmara.  

Ao buscar o aprimoramento das interfaces de interação e encaminhar de forma 

simples e prática as manifestações da sociedade aos deputados, a Coordenação de 

Participação Popular (CPP) foi criada em abril de 2012, vinculada à Secretaria de 

Comunicação (SECOM). A partir deste momento os primeiros canais de interação do 

parlamento com a sociedade foram sendo instituídos para tentar colaborar com o sistema 

democrático da política brasileira. O Disque-Câmara (0800 619 619), o portal e-Democracia 

se tornaram mecanismos de colaboração para o processo legislativo. E, paralelo e 

dependentes a estes mecanismos foram desenvolvidas ferramentas como enquetes, bate-

papos, comentários em notícias, participações em programas ao vivo, perfis em mídias 

sociais, fóruns e outras.  

As inovações tecnológicas, mais precisamente a internet e suas redes sociais têm 

sido motivo de inúmeras discussões, inclusive sobre o processo de democratização. A 

internet passou a ser o espaço de grupos movidos pela necessidade de conquistar um 

futuro melhor, como temos visto em diversos momentos em nossa sociedade.  

As pessoas passaram a participar mais das atuações políticas na tentativa de 

influenciar até mesmo no interesse das decisões do parlamento. Essa crescente 
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participação popular, via inovação tecnológica, tem oportunizado pessoas de todas as 

classes sociais, bem como a formação de movimentos sociais reivindicatórios organizados 

e articulados perante os governos.  

Mas não podemos deixar de ressaltar que, os sistemas de telefonia que fazem parte 

dos mecanismos de comunicação apresentam atrativos cada vez mais facilitadores para 

interação parlamento-sociedade, e que conectam diuturnamente qualquer ambiente social 

e político ao cidadão, além de canais e ferramentas que colaboram para aproximação da 

população com o ator político. A criação da linha 0800, pela ANATEL, é um desses 

mecanismos, e de importante conexão. Na era da globalização, os atores políticos se 

encontram cada vez mais visados e fiscalizados pela opinião pública.   

Diante muitos fatores este estudo analisará a atuação dos canais de comunicação 

da Câmara dos Deputados, mais precisamente a ferramenta “Enquetes abertas” 

apresentadas nas discussões de temas relevantes, e a “Linha 0800”, um canal de telefonia 

que recebe sugestões, opiniões e cobranças dos eleitores para com os parlamentares, de 

acordo com o tema de interesse.  

Uma análise entre os anos de 2010 a agosto de 2016 para a linha 0800, tentará 

apresentar o uso do mecanismo por parte da população e como resultado a tentativa de 

verificar os resultados nas votações dentro da Câmara. Já para a ferramenta Enquetes 

Abertas nos anos de 2013 e 2014 um comparativo de uso da ferramenta será feito para 

tentar mostrar quão crescente se faz a participação popular nas proposições discutidas pelo 

parlamento através da internet. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 Apesar de a internet ter se tornado peça imprescindível na vida da maioria das 

pessoas, independente da classe social a qual está inserida, tanto para se comunicar 

quanto para obter conhecimento, visibilidade e participação nas ações políticas e 

democráticas dos governos se faz necessário analisar como a evolução da comunicação e 

participação popular interferem nas tomadas de decisões do parlamento, através do uso de 

mecanismos e ferramentas da internet e de sistemas de telefonia.  

Portanto, e apesar de estar em evidencia o crescente uso dos instrumentos por ela 

(internet) cada vez mais diversificados e as diversas formas de mobilização e 

questionamentos apresentados pelos atores políticos, esta será uma tentativa de clarear 

ainda mais as questões comunicacionais entre as ferramentas das mídias sociais, sistemas 

de telefonia, população e o parlamento, e se estes mecanismos são fatores fortalecedores 

da democracia. 

E, para garantir possibilidades dadas aos cidadãos, de acesso a debates públicos já 

começados e possibilidades de iniciar novos debates, onde a cidadania deve exercitar a 

oportunidade de envolver-se em contraposições argumentativas; de desencadear novas 

argumentações para os temas e seus pontos de debate; de envolver-se em procedimentos 

deliberativos no interior dos quais pode formar a própria opinião e decisões políticas, que 

estaria em crise o modelo de democracia representativa, ou de democracia liberal, os seus 

procedimentos de condução dos negócios públicos ou de tomada de decisão e a sua 

vinculação à vontade e opinião públicas. 

Conforme trata Gomes (2005), é que entra a importância de analisar a internet e o 

sistema de comunicação via telefone, e sendo mais pontual ao tratarmos da participação 

popular e de interesses nos temas apresentados na ferramenta “Enquetes abertas” e no 

uso da “Linha 0800” usada pela SECOM da Câmara dos Deputados, escolhidos como ponto 

deste trabalho, propondo demonstrativos de uso dos instrumentos, bem como a resposta 

por parte dos atores políticos quando das solicitações populares.   

Será, pois, esta análise uma amostragem de que essa validação de possibilidades 

de contato e aproximação entre parlamentares e seus eleitores com o uso de mecanismos 

da internet, pode vir a ser um modelo de transformação das crises políticas existentes bem 

como oportunizar uma colaboração nas tomadas de decisão dos atores políticos.  
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Já que as novas tecnologias de informação e comunicação estão, cada vez mais, se 

tornando ferramentas essenciais para os atores políticos e para a sociedade, conforme 

apresenta Leston-Bandeira (2007), Braga (2008) e Faria (2012), os novos meios de 

abrangência de informações, de oportunidades no que tange ao desenvolvimento social e 

participação popular nas ações políticas se faz importante discutir e analisar o processo 

comunicacional e de interferência no parlamento. Inclusive, se as ferramentas digitais e 

mecanismos de telefonia podem auxiliar e permitir a participação da população mais 

politizada ou não, no processo de discussão e elaboração das leis (FARIA, 2012). Em se 

tratando do nível mundial (Griffith; Casini, 2002) os dados mostram que 58% dos 

parlamentos estão usando algum tipo de mídia social para contato com o público, o que 

nos leva a ser estimulados a analisar o crescimento de dados já catalogados.  

 Investigar a partir de estudos já formalizados vem ao encontro com 

movimentos formados através dos meios de comunicação disponibilizados pela internet e 

suas redes midiáticas. Pois, não se pode somente supor que a interferência da globalização 

tecnológica no parlamento e nos governos, por parte das classes sociais passa a ser um 

processo necessário e imprescindível para a conclusão das ações políticas e eleitorais, é 

sim preciso continuar analisando o crescimento de tais ferramentas disponibilizadas pela 

internet e sistemas de comunicação via telefonia.   

 A confiança na crença de que exista uma política e políticos confiáveis passa por 

um constante processo de avaliação, portanto é preciso que a cultura política e os políticos 

não só se adéquem, mas se transformem com a evolução da comunicação e a facilidade 

de acesso às questões políticas por parte da população.  

A transparência tornou-se aliada permanente e inseparável do combate à corrupção, 

sobre os gastos públicos e nas atuações no legislativo. A democratização de um Estado, 

apesar de estar embasada e assegurada em sua Carta Magna, na contemporaneidade 

tende a ser reformulada e reforçada a todo o momento, principalmente com tamanha 

evolução dos meios de comunicação que são usados com diversas finalidades e formatos.  
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Para alguns autores como Silva (2011), por exemplo, no processo democrático 

alguns requisitos básicos devem ser tratados quando do uso das interfaces digitais que são 

a publicidade, a responsividade 1 e a porosidade (Coutinho, 2014). 

Neste contexto cada interface possui um papel relevante no uso da internet e seus 

mecanismos para a boa interação entre o funcionamento do Estado e a população, pois 

proporciona a apresentação da transparência governamental; estabelece um diálogo entre 

os políticos e os cidadãos e incorpora às ações parlamentares as sugestões e opiniões da 

sociedade.  

Neste contexto uma análise de avaliação qualitativa tende a nos apresentar o grau 

de comunicação alcançado pelo canal “Enquetes Abertas” e a “Linha 0800”, no período de 

2010 a meados de 2016 discutidos na Câmara dos Deputados, dentre os temas de maior 

relevância, e um comparativo entre a Linha 0800 e a ferramenta Enquetes Abertas nos 

anos de 2013 e 2014. 

Partindo do pressuposto de que a globalização e os meios de comunicação 

instalados pela Câmara dos Deputados, via linha telefônica e internet, e supondo que suas 

ferramentas de interação com a população contribuem para o fortalecimento da 

democratização, a proposta desta análise é tentar apresentar como o parlamento age ao 

receber interferência popular através das chamadas redes sociais e de telefonia, ou seja 

como se apresentam os resultados das votações das proposições debatidas no parlamento. 

Já que as novas tecnologias de informação e comunicação se tornaram ferramentas 

essenciais para os atores políticos e para as comunidades, conforme apresenta Leston-

Bandeira (2007), Braga (2008) e Faria (2012), os novos meios de abrangência de 

informações, de oportunidades no que tange ao desenvolvimento social e participação 

popular nas ações políticas se faz importante discutir e analisar o processo comunicacional 

e de interferência no parlamento. Inclusive, se as ferramentas digitais e de telefonia podem 

auxiliar e permitir a participação da população mais politizada ou não, no processo de 

discussão e elaboração das leis (Faria, 2012), quando do seu uso e disponibilidade nas 

redes e mecanismos.  

                                                           
1  Responsividade: na ciência política, diz respeito a quanto as ações governamentais atendem às expectativas e demandas da 

população. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia_pol%C3%ADtica
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O papel da internet por sua vez, para Urbinati (2013a- p.10; 2013b.) torna-se um 

“suporte sem precedentes para a democracia de audiência”, e que as crises do sistema 

político partidário acontecem em decorrência da consolidação da democracia do público e 

da audiência. Outros autores, porém, frisam as vantagens dos meios digitais como sendo 

ações importantes para a mobilização política e informativa (Margetts et al.2012).  

Com base em argumentos já analisados, por vários cientistas políticos esta será uma 

análise que tentará reavaliar a interferência da opinião pública nas tomadas de decisões 

dos atores políticos, bem como problemas e dificuldades enfrentados pelo sistema de 

comunicação da Câmara dos Deputados. 

Para projetar estas análises e formulação das questões alguns detalhes serão 

revistos tais como: dados estatísticos de uso das ferramentas “Enquetes” e “Linha 0800”; 

tentar identificar o crescimento e desenvolvimento das relações sociais entre parlamento e 

população via o mesmo sistema proposto; crescimento quanto ao uso por parte da 

população na ferramenta e mecanismo propostos; problemas e dificuldades gerenciais 

apresentadas pelo setor, e se há interferência no voto dos atores políticos quando dos 

resultados das matérias a serem votadas no Plenário da Câmara dos Deputados. 
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3. METODOLOGIA 

Produzir conhecimento é a base de um estudo científico, e para que esta produção 

se caracterize é necessário que o pesquisador siga alguns parâmetros estruturais de 

investigação e análise.  

“A forma como se coloca a questão de investigação é importante porque determina, 

em larga medida, os métodos de investigação que são usados para lhe dar respostas”. Strauss 

e Corbin (Magalhães, 2008, p.138) 

Esta análise de dados e perspectivas, além de apresentar e discutir as questões 

propostas por diversos estudiosos como anteriormente explanado tem como objetivo 

através de dados quantitativos apresentar um comparativo de crescimento e uso das 

ferramentas propostas nesta pesquisa.  

Também foi proposto questionário junto à DIREX, na tentativa de assegurar a coleta 

de dados e as dificuldades enfrentadas tanto pelo analista deste trabalho, quanto pela 

própria SECOM, no que diz respeito ao uso da ferramenta de internet e os mecanismos de 

telefonia usados na Câmara dos Deputados, bem como a compilação e armazenamento de 

dados. 

O período proposto, de 2010 a meados de agosto 2016, para a linha de telefonia 

0800, foi escolhida para demonstrar o crescimento ou baixa do uso do mecanismo, e os 

anos de 2013 e 2014 para a ferramenta de internet Enquetes Abertas, para uma 

comparação entre os dois instrumentos na tentativa de verificar ao longo destes anos o 

interesse tanto pelas questões políticas, quanto de participação popular nas ações dos 

atores no parlamento brasileiro; sua interferência quando dos resultados das votações 

utilizando o mecanismo de comunicação via telefonia, a Linha 0800 e a ferramenta de 

internet, Enquete Abertas, e qual meio preferem ou tenham disponibilidade de acesso, o 

usuário participante. 

A coleta de dados se fará na página da Câmara dos Deputados através da SECOM, 

pois como diz Nicolás(2009): 

 “É de fundamental importância para o aprofundamento da democracia e para a 

agregação de accoutability aos sistemas políticos que tais informações estejam disponíveis 

online, pois isso permite aos cidadãos ter acesso às informações não apenas sobre quem 

decide, mas também sobre o que se decide, ou seja, como os membros do parlamento estão 
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se comportando durante o processo deliberativo sobre políticas governamentais e assuntos de 

interesse público”. (Nicolás,2009, p.70). 

 Como a internet e suas ferramentas têm se tornado uma forma importante de 

contato entre políticos e sociedade, a produção do conhecimento através de análise e 

captação de dados sobre o uso de tais mecanismos usados pela sociedade comum; por 

interessados no debate político; por grupos organizados acabam por tornar maior a 

credibilidade governamental e possivelmente projetar mais visibilidade no que diz respeito 

ao Sistema Democrático usado no Brasil. A projeção dos dados quantitativos no uso das 

ferramentas em questão, “Enquetes Abertas e Linha 0800”, foram ferramentas importantes 

nas discussões de temas relevantes para a sociedade dentro da Câmara. 

Em se tratando da linha 0800 esta análise de captação de dados será analisada por 

dados comparativos de crescimento e procura pela sociedade no período de 2010 a agosto 

de 2016 quando foi desconectada, bem como, e se conforme a votação e aprovação ou 

não, do tema abordado se podemos supor a interferência nos resultados positiva ou 

negativamente. Um comparativo e interesse das opiniões populares, ou seja, conforme a 

procura e/ou a abordagem usada pelo usuário possa ter refletido nas decisões no plenário.  

Para formalizar esta análise algumas características da Linha 0800 são 

apresentadas, pois existem qualidades e problemas como em qualquer sistema:  

Problemas: O tipo de atendimento se torna estressante para vários usuários, devido 

ao volume de dados solicitados e a demora para finalizar a ligação, e ainda o alto custo 

financeiro para se manter o canal. 

Qualidades: O atendimento humano, especialmente para os idosos; atendimento da 

demanda mais personificada e rápida em relação a outros sistemas; como o Fale Conosco 

que necessita de tempo para responder, neste caso a resposta é dada na hora pelo 

atendente; e maior assertividade no fluxo das demandas de 2 níveis. Ou seja, o tratamento 

do back office 2 é facilitado devido a análise do atendente junto ao cidadão de sua real 

intenção. Nos demais canais é constante o encaminhamento entre órgãos até se chegar ao 

correto. 

                                                           
2 Back office: são as maneiras de se escrever o termo inglês que, para nós, tem o significado de suporte, também definido como 

retaguarda, e se refere aos departamentos empresariais que pouco ou nenhum contato têm com os 
clientes.https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=o+que+%C3%A9+back+office&* 
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Quanto às informações de gênero, idade, região, grau de instrução e se os temas 

são disponibilizados por área (saúde, educação, segurança e outros temas), não serão 

catalogados nesta análise, devido a diversos fatores e dificuldades de captação e 

armazenamento enfrentados pelo sistema.  

Já no que se trata da ferramenta de internet “Enquetes abertas”, e, mesmo que esta 

não possua embasamento para uma análise cientifica, pois, a participação do usuário é 

livre e o instrumento não permite estratificação do público atingido, o comparativo entre a 

Linha 0800 se dá na tentativa de apresentar dados que qualifique ou não os mecanismos, 

devido, também, ao fato de que nos últimos anos a tecnologia está cada vez mais imersa 

no dia-a-dia das pessoas, o que causa o desuso dos sistemas de telefonia. 

 Esta abordagem também será analisada para mostrar que com 

funcionamentos e meios diferenciados a livre escolha de opinar das pessoas acabe ou não 

por fortalecer a aproximação nas questões políticas discutidas por seus representantes.  

A proposta das Enquetes é direta, com respostas curtas e pontuais já formuladas. O 

participante também expressará uma opinião a respeito do tema, mas não existe, 

entretanto, direito a resposta de seus questionamentos.  

Na análise quantitativa de dados apresentaremos os temas de preferência da 

população, ou grupos, ou classes trabalhadoras em amostragem gráfica com sua 

respectiva colocação, por interesse. Apesar de os dados terem sido disponibilizados pelo 

Portal da Câmara, os gráficos foram formulados pelo analista deste estudo.  

Os gráficos estarão disponibilizados em percentual e manifestações pelo número de 

ligações através da Linha 0800, pelo período de 2010 até agosto de 2016, e  manifestações 

na ferramenta Enquetes Abertas nos anos de 2013 e 2014, devido a disponibilidade de 

dados encontrados no Portal da Câmara, sendo formatado em 5 formatos: 1- O primeiro  

apresentará os dados percentuais extraídos do número de manifestações anuais totais, 

onde a quantidade de manifestações por parte da população é sobre temas que possuem 

interesses adversos aos cinco primeiros colocados, proposições mais acessadas; 2- O 

segundo gráfico será o que trata dos cinco temas mais relevantes (salvo o ano de 2014 que 

serão apresentados apenas quatro temas, devido aos dados fornecidos no sistema) 

contendo o número de ligações anual para cada tema; 3- O terceiro será a apresentação 

da quantificação dos votos a favor e contra apresentados pelo participante quando de sua 
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manifestação em um dos dois mecanismos; 4- O quarto apresentará um comparativo de 

crescimento anual da participação política, e, por fim, 5-O quinto gráfico apresentará uma 

amostragem entre as ligações feitas na Linha 0800 e a participação popular na ferramenta 

Enquetes Abertas nos anos de 2013 e 2014, período bem menor que o proposto devido a 

não inserção de dados no Portal Enquetes Abertas, por não ter havido compilação de dados 

e/ou não estar disponibilizado por ano a abertura para pesquisa de opinião ou participação 

popular na ferramenta, nos anos anteriores. 

Após a apresentação dos dados estatísticos uma abordagem sobre a relevância das 

manifestações em relação às votações em plenário por parte dos parlamentares, onde será 

apresentada uma amostragem para tentar qualificar se existe de fato ou não interferência 

nos resultados e aprovações das proposições mais votadas na análise deste estudo. 

A conclusão desta análise será formada com intuito de apresentar, após todas as 

verificações deste estudo quão importante e valiosa se faz a participação popular através 

dos mecanismos e ferramentas que são utilizadas pela Câmara dos Deputados na tentativa 

de aproximar o indivíduo do ator político, e suas decisões em plenário, ou seja, o impacto 

político dos resultados desses processos de participação popular apresentados pela 

SECOM da Câmara. 
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4. AS DEMOCRACIAS: PARTICIPATIVA E DIGITAL 

4.1. Democracia Participativa 

Dentro do contexto de Democracia, abordaremos rapidamente a evolução e 

participação popular nas tomadas decisões políticas a partir da consolidação do Estado 

Participativo e de Direito Democrático, ao qual o Brasil passou a ser regido, desde a 

Promulgação da Nova e reformulada Carta Magna, a Constituição de 1988 até a 

contemporaneidade. Momento em que a participação da Sociedade Brasileira passou a 

influenciar nas tomadas de decisões do Parlamento e do Governo Federal, também 

conhecida como Democracia Cidadã; pois restaurou a ação participativa do cidadão junto 

aos Poderes políticos.  

Com o direito à cidadania e o fortalecimento da legitimidade dos poderes políticos, 

fatores considerados transformadores das características civis que passaram a tratar 

conjuntamente das políticas públicas e, que outrora se apresentava com a união de 

milhares de pessoas e suas bandeiras na luta por direitos que no período da ditadura militar 

não lhes eram concedidos, uma relevante mudança para o povo brasileiro aconteceu.  

Mas, contudo, a drástica mudança da institucionalidade jurídica-política democrática 

da relação estado-sociedade, institucionalizada pela Carta de 1988, nem sempre permitiu 

que as propostas se consolidassem com as necessidades do cidadão e suas comunidades; 

pois o âmbito político de tomadas de decisões se faz formado por agentes e membros de 

corporações (partidos políticos) que comandam e possuem maior autonomia sob a face 

pública. 

Considerando-se que a democracia em sua modernidade tenderia para seu 

fortalecimento, com a participação direta e sua representatividade política; diante as 

desigualdades e devido ao crescimento da humanidade e o surgimento da sociedade de 

massas, conforme cita Vegas e Rabelo (2011), as dificuldades enfrentadas pelo Poder 

Governamental tende a ilegitimidade da democracia participativa, o que pressupõe a crise 

da democracia representativa. A percepção de distanciamento em relação ao cidadão 

representado e seu representante eleito pelo voto direto nas urnas implica principalmente 

nas mudanças que ocorre no poder econômico; político e nos meios de comunicação de 

massas, o que nos leva a uma democracia supostamente fadada ao fracasso. 
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A cidadania como sendo instrumento da democracia participativa, vem para retomar 

o conceito e legitimidade dos atores políticos, seus partidos e do próprio governo ao se 

coadunarem com uma moderna forma democrática de interação, a chamada democracia 

digital. Para embasar as questões de interação política com a sociedade, citamos alguns 

autores e suas colocações no que diz respeito ao conceito de democracia, no caso Bobbio 

(2001) que a chama de rules off game e Bonavides (2000), que a trata como um tipo de 

regime:   

“[...] por “democracia” se entende um conjunto de regras (as chamadas regras do jogo) 

que consentem a mais ampla e segura participação da maior parte dos cidadãos, em forma direta ou 

indireta, nas decisões que interessam a toda a coletividade. As regras são, de cima para baixo, as 

seguintes: a) todos os cidadãos que tenham atingido a maioridade, sem distinção de raça, religião, 

condições econômicas, sexo etc., deve gozar dos direitos políticos, isto é, do direito de exprimir com 

voto à própria opinião e/ou eleger quem a exprima por ele; b) o voto de todos os cidadãos deve ter peso 

idêntico isto é, deve valer por um; c) todos os cidadãos que gozam dos direitos políticos devem ser livres 

de votar segundo a própria opinião, formando o mais livremente possível, isto é, em uma livre 

concorrência entre grupos políticos organizados, que competem entre si para reunir reivindicações e 

transformá-las em deliberações coletivas; d) devem ser livres ainda no sentido em que devem ser 

colocados em condição de terem reais alternativas, isto é, de escolher entre soluções diversas; e) para 

as deliberações coletivas como para as eleições dos representantes deve valer o princípio da maioria 

numérica, ainda que se possa estabelecer diversas formas de maioria (relativa, absoluta, qualificada), 

em determinadas circunstâncias previamente estabelecidas; f) nenhuma decisão tomada pela maioria 

deve limitar os direitos da minoria, em modo particular o direito de tornar-se, em condições de igualdade, 

maioria” (BOBBIO, 2001, p. 55-56). 

E, para Paulo Bonavides, a democracia seria o “regime de garantia geral” para a 

realização dos direitos fundamentais do homem, sendo ela mesma um direito fundamental 

da pessoa humana de quarta geração – juntamente com os direitos à informação e ao 

pluralismo –, de maneira que os direitos de primeira, segunda e terceira gerações seriam, 

na verdade, suas infraestruturas que formariam “a pirâmide cujo ápice é o direito à 

democracia” (BONAVIDES, 2000. p. 525). 

Percebe-se que, mesmo os autores tendo feito citações de forma diferenciada o 

conceito de Democracia participativa caminha para um conceito universal de que a 

Constituição lhes resguarda os direitos essenciais e de livre escolha pessoal e/ou política, 

assim como a religiosa. 
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4.2. Democracia Digital  

Sabe-se que em um processo democrático, o imprescindível é que o povo seja o ator 

principal, o detentor da necessidade e o agraciado, portanto, e, para tanto, a evolução 

tecnológica usada pelos atores políticos são necessárias na colaboração de ações que 

trabalhe para fortalecer, aproximar e interagir o indivíduo com seus representantes no 

parlamento e no governo, onde as tomadas de decisões que da ágora política advém sejam 

aprovadas em benefício da sociedade e, com a participação popular.  

A democracia digital, para Gomes (2005), disponibiliza o acesso dos cidadãos à 

prestação de informações, autopromoção de governos e provimento de serviços, através 

da internet, pois pode o Estado consultar os cidadãos sobre temas discutidos na agenda 

pública, bem como sondagem de opiniões, obtendo um retorno da esfera civil mais ágil e 

rápida e, por outro lado, fornece maior transparência para a sociedade.  

A internet, como facilitador do contato entre o representante e o representado propõe 

caracterizar a Democracia Digital como um fortalecedor da legitimidade política através da 

participação do indivíduo no debate público, inserindo o cidadão no contexto dos direitos à 

soberania que possui por meio de mecanismos de comunicação que tende a libertar a 

apresentação e necessidade do pensamento do povo.  

Mesmo que a visibilidade apresentada pelos meios digitais, onde a transparência 

oportuniza a interação política, o que a torna fundamental para o fortalecimento da esfera 

pública; tanta tecnologia e a implementação de novos meios de comunicação não quer 

dizer a colaboração do povo através do plebiscito; do referendo e outras formas de 

expressão popular deva ser abolida, pelo contrário, cada uma continua tendo sua 

importância e relevância nas tomadas de decisões política-social-econômica.  

No caso, a Democracia Digital revoluciona a comunicação através de uma mediação 

por um computador, onde, não simplesmente se pode ver as coisas, mas principalmente, o 

indivíduo se conecta com o que conhece e o que não conhece e, tocando em sua realidade 

virtual constrói seu próprio raciocínio com linearidade baseado em uma informação, seja 

ela de seu interesse ou não; cada indivíduo é emissor e receptor simultaneamente na rede 

(Recuero, 2000). 
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"Logan(1999), define a comunicação mediada por computador como uma nova e importante 

forma de linguagem, neste caso a internet é considerada a sexta, onde cada nova linguagem não era 

mais suficiente para explicar os fenômenos´. 

Já para e Mcluhan (1964), em sua obra “Understanding Media: The Extension of 

Man” (Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem), o autor trata a tecnologia 

do passado e do presente como fator que afeta a vida física e mental do ser humano, e 

defende sua tese tecnológica como ambientes de processos ativos e não passivos. 

"passa em revista as tecnologias do passado e do presente e mostra como os meios de 

comunicação de massa afetam profundamente a vida física e mental do Homem e mostra como elas 

nos estão levando, do mundo linear, aristotélico, tipográfico, mecânico, da Primeira Revolução Industrial, 

para o mundo audiotáctil, tribalizado, cósmico, da Era Eletrônica", e propõe que os meios em si, e não 

o conteúdo que carregam, é que deveriam ser o foco de estudo — popularmente citado como "o meio 

é a mensagem". Para justificar-se, McLuhan, defende que: " Toda tecnologia gradualmente cria um 

ambiente humano totalmente novo. Os ambientes não são envolvidos passivos mas processos ativos" 

(Recuero, 2000). 

A democracia digital foi formada para ser uma alternativa de novas experiências 

democráticas. Ainda para Gomes (2005); 

“As expressões democracia eletrônica, ciberdemocracia, democracia digital, e-democracy referem-se 

em geral às possibilidades de extensão das oportunidades democráticas instauradas pela infraestrutura 

tecnológica das redes de computadores”.  

Diante a tantos posicionamentos e dentro do contexto democracia digital, a internet 

possui o objetivo de permitir mais participação do público nas ações políticas; seria uma 

forma de relacionamento sem intermediários entre a sociedade civil e a esfera política; 

permitiria também que os membros da sociedade civil e interessados nas questões políticas 

passassem a produzir informação política com finalidades tanto de tomar conhecimento 

como apresentar sugestões e necessidades para os seus representantes políticos. Na 

realidade este elemento digital (democracia digital) deve tentar assegurar a participação 

popular nas tomadas de decisões políticas. 

5. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E INTERNET 

Diante de um quadro social desigual que causa afastamento da população do campo 

político, busca-se a consolidação de uma cultura política que promova valores e hábitos 

democráticos e que interfira diretamente na capacidade de um indivíduo influenciar nos 

processos decisórios. Tendo em vista essa baixa participação civil, surge uma acepção 
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acerca de novos meios de massa, tal qual a internet, que promove um pensamento de 

diminuição deste déficit democrático. (Grosseli & Mezzaroba, 2011; Gomes, 2005). 

A democracia é definida como um regime fundado na soberania popular, na 

separação e desconcentração de poderes com pleno respeito aos direitos humanos 

(Grosseli & Mezzaroba, 2011). Ela atribui direito de participação direta ou indireta na 

tomada de decisões coletivas. Um governo democrático de base representativa insere-se, 

uma vez que a complexidade das sociedades modernas, a começar por suas dimensões 

territoriais, torna o exercício da democracia direta inviável (Mendonça, 2004), então a 

soberania se exerce por meio de representantes eleitos para desempenhar funções 

públicas por um determinado período de tempo. 

Uma democracia que funcione bem necessita de várias formas de participação 

política da população. As políticas democráticas devem facilitar o envolvimento dos 

cidadãos, forjar consenso político pelo dialogo, desenhar e implementar políticas públicas, 

assegurando que todos os indivíduos se beneficiem das riquezas produzidas pela 

coletividade (Fung & Wright, 2001). Desse modo a participação política por parte dos 

cidadãos pode significar maior legitimidade das decisões e das políticas públicas, além de 

uma maior eficácia na implementação destas (Teorell, 2006; Fung & Wright, 2001; Marques, 

2008).  

A ideia de participação política nas decisões governamentais surgiu na década de 

1960, com os movimentos estudantis e comunitários que iniciaram um processo de pressão 

política. Ela trata-se de uma participação ativa dos cidadãos nos processos políticos, sociais 

e comunitários que influenciem nas decisões que contemplem interesses coletivos e o 

exercício da cidadania proporcionando maior legitimidade das decisões e das políticas 

públicas adotadas e de sua implementação, e, consequentemente, do regime democrático 

em si (Grosseli & Mezzaroba, 2011). 

“Se falta participação política é porque faltam também outros requisitos da vida 

democrática. Algumas dessas faltas são relacionadas à cultura política, na qual, faltaria aos 

cidadãos nas democracias contemporâneas um elementar sentido de efetividade das práticas 

políticas civis. Parece ausente a sensação de que há uma conexão de causa e efeito entre a 

ação do cidadão e o modo como as coisas referentes ao Estado se decidem. Este sentimento 

se reforça pela impressão de que, com efeito, as indústrias da notícia, do lobby e da consultoria 

política têm muito maior eficácia junto à sociedade política e ao Estado de que a esfera civil. 

Haveria como que uma marginalização do papel dos cidadãos” (Gomes, 2005). 
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A isto somam-se fatores como relata Gomes(2005): 

 Formação de uma péssima imagem pública dos representantes da sociedade;  

 Falta de conhecimento e interesse político; um nível relevante de interesse político 

é considerado posse especifica apenas de parcela muito pequena da população 

(Gomes, 2005a). 

 Faltas relacionadas aos meios, modos e oportunidades de participação civil na vida 

política; 

 Fatores comportamentais: (aspectos psicológicos, culturais, ideológicos, 

peculiaridades de conduta e índole do indivíduo, gênero, idade, escolaridade, étnicos 

etc.) 

 Fatores legais: Leis, decretos, legislação em geral, políticas públicas, prerrogativas 

constitucionais que incentivem e garantam maior porosidade do estado para 

participação do cidadão.  

Teorell (2006) identifica três tipos de participação política que podem e devem apresentar-

se em um sistema político democrático consolidado. São eles: 

1- Tentativa de influência: 

Caso uma pequena parcela da população tenha capacidade de influência, a 

democracia torna-se viciada e politicamente injusta. Portanto, é direito fundamental 

a “habilidade de influenciar o governo, de falar e ser ouvido” (Verba & Orren, 1985). 

Outros estudiosos em uma abordagem similar estipulam dois pontos: Estratégias 

internas; que buscam criar relações com os tomadores de decisão, ratificar 

requerimentos administrativos, ou legais, que incorporem as discussões públicas em 

suas decisões; e Estratégias externas para gerarem pressão política e social para 

compelirem oficiais a responder os resultados da deliberação pública” (Levine, Fung 

& Gastil, 2005), muitas vezes utilizando-se dos meios midiáticos e/ou por meio de 

ações espetaculares. 

2- Presença e controle direto dos cidadãos sobre parte dos processos políticos 

decisórios:  

Objetivando o desenvolvimento da autonomia política da população e de suas 

habilidades cidadãs, neste modo de participação são mantidas as estruturas 

representativas, mas de modo que sejam ampliadas as oportunidades de 
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participação política fora do sistema tradicional, ou seja, aumentar a participação da 

esfera civil. Uma vez que os usuários dos serviços públicos possuem sobre estes, 

conhecimento mais sensível, são eles os possuidores também dos fatores que não 

atendem as necessidades dos cidadãos.  

3- Discussão política: 

Processo no qual todos os argumentos ou discursos serão ouvidos e pesados, 

produzindo a formação de uma opinião e de vontade publicas atreladas aos 

procedimentos de tomada de decisões políticas. Garante, então, que todos os 

argumentos de cada lado contestador sejam levados em conta.  

Diante destas formas de participação política há um elo comum: a constituição de 

responsividade da esfera política em relação à esfera civil. Como na contemporaneidade 

os sistemas políticos mostram-se pouco responsivos às perspectivas, vontades e 

atribuições da esfera civil, faz-se então necessária a inclusão de novos mecanismos que 

fomentem a abertura e implementação de influência e discussão acerca das políticas 

vigentes. Neste sentido, destaca-se o uso da internet como algo capaz de contribuir para a 

efetivação deste tipo de participação. 

A configuração dos meios de comunicação de massa atinge diretamente condições 

cognitivas e culturais da participação política. Como há dentro da estrutura interna das 

indústrias de informação uma alta concorrência, além do atendimento às necessidades do 

mercado de notícias e entretenimento, a comunicação de massa assumiu características 

que vão do sensacionalismo à simplificação das questões e informações políticas, da 

seleção e ordenação das matérias políticas segundo interesses de competição e consumo 

a distorções, voluntárias ou involuntárias, em virtude de a pauta política estar orientada 

pelos imperativos de venda. 

Esses fatores resultam em baixa informação política, ou pior, informações 

desqualificadas. A informação disseminada é então, orientada segundo princípios internos 

ao campo jornalístico ou por circunstancias industriais de sobrevivência e lucro num 

mercado competitivo. Disto parte, também, a não credibilidade atribuída ao jornalismo, em 

que há uma desconfiança acerca da relevância e da veracidade da informação política 

disponível. Assim como historicamente, desconfia-se que a informação produzida pela 

esfera política está, antes, voltada para a sua manipulação. 
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Havia nos planos teórico e prático a sincera esperança de uma renovação induzida 

pela internet, da esfera pública e da democracia participativa, como uma espécie de 

renascimento das possibilidades democráticas. A esfera política poderia então comunicar-

se diretamente com a esfera civil dispensando o atravessador, representado pelo campo 

do jornalismo. Segundo Steven Barnett, a internet representa o ambiente de comunicação 

que atualmente mais corresponde ao requisito de “uma zona neutra onde o acesso à 

informação relevante que afeta o bem público é amplamente disponível, onde a discussão 

é imune à dominação do Estado e onde todos os participantes do debate público fazem 

isso em bases igualitárias” (Curran, 1991; Barnett, 1997). 

Para os céticos, entretanto, os ambientes de comunicação online estão longe de 

atender aos padrões de uma esfera de debate público correspondente a uma democracia 

forte.  

Em termos de maior responsividade entre esfera civil e esfera política quatro pontos 

ampliam a participação política, segundo Maia (2007): 

 A internet pode ser usada para a interpretação de interesses e a construção de 

identidades coletivas, ou seja, para que os indivíduos “expressem e atualizem suas 

identidades, valores e interesses”. 

 A “constituição de esfera pública”. Trata-se da discussão política proposta por Teorell 

(2006). Aqui, as preferências e necessidades não são fixas, mas constituem-se na 

relação com outros participantes. Nesse caso, a internet é utilizada como um palco 

para a discussão pública online (Albrecht, 2006; Dahlberg, 2007; Min, 2007), para 

reconfigurar os padrões de acessibilidade da discussão política e para ampliar a 

densidade argumentativa da visibilidade pública política (Lycarião, 2010). 

 Ativismo político, embates institucionais e partilha de poder; que conferirão além de 

influência por parte do ativismo e dos embates institucionais (petições online e ações 

ciberativistas), uma participação direta da esfera civil provinda da partilha de poder, 

embora ainda sejam raros os exemplos de uma efetiva participação direta utilizando-

se a internet.  

 Supervisão e processos de prestação de contas; Para Maia (2007), a “aquisição de 

informação torna os indivíduos aptos a demandar transparência das instituições do 
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governo e a exigir que dirigentes e representantes de outros poderes prestem conta 

de suas declarações e ações”. 

A seguir serão apresentadas vantagens e desvantagens acerca da democracia 

vinculada a internet segundo Gomes (2005) somado a algumas ideias de Lycarião & 

Sampaio (2010): 

5.1. Vantagens democráticas da internet para Gomes (2005, pg. 66-

69): 

1- Superação dos limites de tempo e espaço para a participação política; é possível 

comunicar-se a qualquer momento e de quaisquer lugares entre qualquer número 

de indivíduos em tempo real.  

2- Extensão e qualidade do estoque de informações online; cidadãos bem providos de 

insumos políticos informativos; 

3- Comodidade, conveniência, conforto e custo; Fatores que afirmam a participação 

segundo as disponibilidades individuais; 

4- Facilidade e extensão de acesso; Acessibilidade a informações políticas de toda 

natureza, em todos os seus formatos e de diversas proveniências em um recurso 

relativamente barato capaz de transmitir grandes volumes de informação; 

5- Sem filtros nem controles; imune ao controle de conteúdo e de provimento, a rede 

seria uma zona protegida onde poderiam prosperar as liberdades básicas de 

expressão e opinião. O comunicador tendo pleno controle de sua mensagem, 

normalmente, não é censurado ou filtrado por outros, isto é, a mensagem que é 

enviada ao destinatário supera o processo de edição jornalística. 

6- Interatividade e interação; Comunicação contínua e de iniciativa mutua entre esfera 

civil e agentes políticos, que deve servir para um reciproco feedback entre cidadania 

e sociedade política (Hacker, 1996), revigorando o sentido de conexão entre as 

mesmas, ou seja, torna-se possível um diálogo de mão dupla entre quem envia e 

quem recebe. 

7- Oportunidades para vozes minoritárias ou excluídas; Grupos que não têm a chance, 

por serem marginalizados ou por quaisquer outras razões as quais a voz não seja 

ouvida, encontram na internet um espaço para seus recados.  
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A Web provê agentes políticos com a oportunidade pela qual ansiava, isto é, a de ter 

controle total sobre a produção da mensagem e comunicar diretamente com os 

potenciais eleitores sem ter os meios de massa filtrando-lhe a informação (Carlson & 

Djupsund, 2001). 

5.2. Desvantagens democráticas da internet para Gomes(2005, pg.58-

66): 

1- Informação qualificada: Apesar de ter-se informação produzida por instituições e 

organismos da sociedade civil, em geral qualificada composta por dados e análises 

de fatos e circunstancias políticas, seria e consistente, estas são naturalmente 

restritas ao interesse, viés e foco da instituição. A maior parte da informação política 

tem como fonte indivíduos privados com interesse político, ou seja, embora o volume 

de informações seja alto, a mesma pode ser tendenciosa e, portanto, desqualificada. 

2- Desigualdade de acesso: a distribuição desigual de competências técnicas, de 

recursos financeiros e de habilidades educacionais se transforma numa nova 

desigualdade de oportunidades políticas, que ao invés de resolver as desigualdades 

anteriores, torna-as ainda mais graves quando o crescente aumento das 

oportunidades digitais de participação política termina por ficar fora do alcance de 

uma parcela considerável da população. Por isso mesmo, alguns suspeitam que a 

estratificação social aumentaria com o incremento das oportunidades digitais, e o 

fosso que separa os ricos e os pobres em informação e em chances de participação 

acrescentaria ao patrimônio de uns mais um conjunto de vantagens que a outros não 

são dadas. 

3- Cultura política: uma vez que a vontade e interesse sobre a esfera política é em 

senso, apático, na cultura política contemporânea, uma mudança do meio de 

informação e de envolvimento político não facilmente alteraria a cultura 

predominante. 

4- Os meios de massa continuam predominando: A comunicação política com 

capacidade de atingir públicos de massa e produzir efeito sobre o domínio público e 

sobre a esfera política continua sendo aquela produzida e distribuída pelos meios de 

massa, com todos os limites que isso, em princípio, comportaria. Há certamente 

ainda muito espaço para a deliberação pública através dos meios de comunicação 



33 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO  E APERFEIÇOAMENTO 

 

e estes são ainda os provedores principais dos estoques disponíveis de informação 

política atualizada, objetiva e crítica.  

5- O sistema político continua fechado: a mudança do ambiente da comunicação não 

reconfigura automaticamente o ambiente político nem as convicções que o 

acompanham. Assim, exista uma frustração que se explica pelo irrealismo de uma 

expectativa: um meio de comunicação não basta para modificar um sistema político. 

6- Liberdade e controle; E se na internet de fato floresce um espaço da liberdade de 

expressão e de experiência democrática, ela igualmente se transformou no paraíso 

dos conservadores, da ultradireita, dos racistas e dos xenófobos, um refúgio que, 

aliás, lhes têm sido mais seguro e próspero do que o mundo off-line. O anonimato 

como conceito dual neste ponto encontra-se entre: efetivo, quando, em debate, o 

status, o trabalho e a educação do debatedor perderiam importância e a qualidade 

dos argumentos seria a verdadeira questão. Em contrapartida, o mesmo pode levar 

à irresponsabilidade, o hate speech 3 e ao declínio de uma cultura de debate. 

7- O panótico4 e a ciberameaça5; uma vez que cada movimento singular deixa rastros 

digitais, aumentará a capacidade de controle de agências do governo e de 

companhias capitalistas sob um enorme número de pessoas. A criptografia também 

permite o uso da rede de forma não controlável de grupos organizados em termos 

ilegais ou negativos.  

Embora, a luta incessante da consolidação de direitos seja uma das características 

das sociedades democráticas, é preciso que existam condições mínimas para que a luta 

popular seja viável e que a participação democrática seja possível, caso contrário haverá 

apenas uma democracia de aparência (Grosseli & Mezzaroba, 2011). 

                                                           
3 Hate Speech:  Segundo os ensinamentos do Professor Cristiano Chaves  Hate Speech é um instituto utilizado em alguns países 

pelo qual a liberdade de expressão é ilimitada, pois permite a qualquer pessoa dizer tudo o que quiser e o que pensar. Mas, no 
Direito brasileiro o hate speech pode implicar na violação da personalidade e gerar indenização. No Brasil, nos termos do 
inciso IV do art. 5º da CR/88 é livre a manifestação do pensamento , mas essa liberdade de expressão não é ilimitada, não há carta 
branca para falar o que quiser, pois os limites à liberdade de expressão são impostos pelos direitos da personalidade. 
https://lfg.jusbrasil.com.br/.../o-que-se-entende-por-hate-speech-daniella-parra-pedros 
 
4 Panótico: é uma construção cujo design faz com que se consiga observar a totalidade da sua superfície interior a partir de um único 

ponto. Estrutura que facilita o controlo daqueles que se encontram, neste caso, inseridos no ambiente. 
http://conceito.de/panoptico#ixzz4bJmnVVQ7 
   
5 Ciberameaça:Ação perpetrada através da Internet ou de outra rede de computadores com .objetivo de intrusão ou acesso ilegal. 
Dicionário da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://www.priberam.pt/dlpo/ciberamea%C3%A7a [consultado em 14-03-
2017]. 
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730920/inciso-iv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://conceito.de/panoptico#ixzz4bJmnVVQ7
https://www.priberam.pt/dlpo/ciberamea%C3%A7a
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O que resta então é a necessidade de reestruturação do funcionamento do Estado 

com vistas ao desenvolvimento de sistemas capazes de instigarem a participação dos 

cidadãos. Além disso, é importante desenvolver a educação política e através dela inserir 

na cultura social da população o desejo de participar efetivamente nos atos do Estado, 

visando sempre a consolidação dos ideais democráticos e de uma cidadania plena 

(Grosseli & Mezzaroba, 2011). 

A informação política nas redes de computadores é mais variada do que a 

informação industrial, pois contém não apenas o registro da atualidade jornalística 

selecionada e editada pelo campo do jornalismo, mas também toda a sorte de registro de 

fatos e atos políticos do passado. 

A internet e tudo que a compõe pode servir tanto a favor quanto contra a mesma. Ela 

não formulou promessas de transformação, não sendo assim um objeto de frustração na 

participação política. Há que se manobrar socialmente a internet para transformação de 

oportunidades democráticas, além do que tange ao rádio, jornais e televisão para que os 

mesmos cumpram seu papel para uma democracia centrada na cidadania ativa. Assim, 

tanto a internet quanto os meios tradicionais de massa devem ser averiguados para que 

atendam ao interesse público (Gomes, 2005). 

Como corretamente apontou Peter Dahlgren (2001), “a questão hoje não é tanto 

como a internet vai mudar a vida política, mas, sobretudo, o que pode motivar mais pessoas 

a ver-se como cidadãos de uma democracia, a envolver-se na política e – para aqueles que 

têm acesso – a empregar as possibilidades que a rede ainda oferece”. 
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6. A CÂMARA DOS DEPUTADOS E SUAS FERRAMENTAS DIGITAIS E DE 

TELEFONIA 

Como as novas tecnologias oferecem diversas vantagens sobre os meios de 

comunicação, proporcionando um ideal para a comunicação democrática, o que é causado 

pela interatividade e multifuncionalidade de dispositivos usados através da internet e suas 

ferramentas, estas acabam por oferecer novas possibilidades e oportunidades para a 

participação popular descentralizada, e com acesso quase que instantâneo. Não se pode 

deixar de frisar que esta diversificada e inovadora forma de se comunicar causa não 

somente a aproximação do parlamento com a sociedade como, também, maior abertura de 

conhecimento e informações nas questões em discussão dentro da Câmara, por parte dos 

eleitores e interessados nas questões políticas, e até mesmo muitos passam a se interessar 

e dar opiniões sobre o que desejam que façam seus representantes ao assumirem uma 

cadeira no Parlamento.    

Na teoria da representação, os teóricos críticos Mark Pôster e Donna Haraway 

substituíram a visão das novas tecnologias como meras extensões da mídia escrita 

tradicional (Sampaio e Aragon, 2002). O que não deixa de ser uma questão real. 

Para que aconteça de fato a legitimidade do Poder Legislativo, consequentemente a 

credibilidade da democracia, alguns estudiosos acreditam que: “o Parlamento necessita ter 

a confiança dos cidadãos para se estabilizar, (Weber, 1999b, p.560); a comunicação 

institucional da Câmara através de seus atores políticos abriram espaço para que o cidadão 

tenha acesso nas tomadas de decisões dentro da Casa Legislativa. Assim como para Pierre 

Zémor (1995), “uma das principais finalidades da comunicação pública é principalmente 

prestar esclarecimentos à população sobre o funcionamento institucional, dos valores e 

funções das diferentes instituições e sobre os debates dos projetos de mudança 

institucional e de políticas públicas” (Barros et al, 2015, p. 189,190). Considerado o principal 

objetivo desta comunicação.  

Na teoria deliberativa ou do discurso, como cita Habermas (1995, p. 45,46): 

“Tudo gira em torno das condições de comunicação e procedimentos que outorgam à 

formação institucionalizada da opinião e da vontade política sua força legitimadora”; além de: 

“estabelecer uma conexão interna entre considerações pragmáticas, compromissos, discursos 

de autocompreensão e discursos relativos a questões de justiça, e fundamenta a suposição de 

que sob tais condições obtêm-se resultados racionais e equitativos”. 
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Em se tratando dessa forma, nas questões de comunicação entre Parlamento e 

Sociedade, a SECOM vem buscando aprimorar suas interfaces de interação com a 

população, através de instrumentos de participação.  

 Para encaminhar de forma simples e prática as manifestações da população aos 

deputados, a Coordenação de Participação Popular-CPP gerencia canais institucionais 

com a missão de contribuir para a democratização da Câmara, ao estimular os cidadãos à 

maior participação nas questões legislativas, como: Disque câmara (Linha 0800); Enquetes; 

mídias sociais; videochats; tv e rádio câmara e outros.  

Em se tratando do primeiro canal de interatividade, criado em 1998, o Disque-câmara 

(Linha 0800) foi dos primeiros projetos de comunicação com ligação direta para a 

participação popular, colocado à disposição para que o cidadão comum, inclusive o 

analfabeto registrasse sua opinião a respeito das proposições discutidas na Casa. Apesar 

de ter sido reconhecido como o mais popular e democrático meio de participação entre o 

indivíduo e Parlamento, este modelo foi sendo revisto, ampliado e redefinido de modo a ser 

um meio de participação e não apenas uma central de atendimento. (Barros, A. T.; 

Bernardes, C. B.; Rodrigues, M. R. 2012. p.161). 

 As características do Disque-Câmara apesar de coletar dados do perfil do 

participante (idade, região, grau de instrução e outros), não estão relacionadas por áreas 

de maior interesse (segurança, saúde, educação e outros), e, sim por proposições 

cadastradas na Casa devido à complexidade dos temas, pois um tema simples como aborto 

poderia se encaixar em diversas áreas (saúde, criança, mulher e outros).   

Como nenhum sistema de comunicação pode ser considerado único e universal, pois 

todos possuem pontos positivos e negativos, no caso do Disque-Câmara também, existem 

problemas e qualidades: 

o Problemas:  

o O telefone, especialmente o fixo, está cada dia mais fora de uso, em virtude 

do acesso à internet e as redes sociais. Isso impacta no volume de 

atendimentos pelo 0800; 

o O atendimento via telefone é estressante para muitas pessoas, devido ao 

volume de dados requeridos e a “demora” que isso acarreta. 
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O custo ainda é alto, em relação a outros canais de atendimento (chat, fale 

conosco, redes sociais, etc) 

Qualidades: 

 

o Atendimento humano. A certeza de falar com uma pessoa ainda é 

determinante para o uso do canal, especialmente para pessoas mais idosas; 

o Atendimento da demanda mais personificada e “rápida” em relação ao fale 

conosco, pois, na maioria das vezes, a resposta é dada na hora. 

o Maior assertividade no fluxo das demandas de 2º nível. O tratamento do back 

office é facilitado devido a análise do atendente junto ao cidadão de sua real 

intenção. Nos demais canais é constante o encaminhamento entre órgão até 

se chegar ao correto. 

Nesta análise as duas das ferramentas/mecanismos que serão tratadas na tentativa 

de fortalecer esta interação serão: “Enquetes abertas” e “Disque-Câmara (Linha 0800) ”.  

 Disque-Câmara (Linha 0800 619 619):  

Canal de comunicação, juntamente com o Fale Conosco; recebem as demandas 

da sociedade por meio de linha telefônica e mensagens. Por meio desta o 

cidadão pode se manifestar sobre matérias de seu interesse, dar sugestões, 

registrar elogios e críticas; denúncias sobre fatos ocorridos dentro da própria 

Casa Legislativa, ou solicitar informações sobre seu funcionamento, além de 

realizar pesquisas e sondagens institucionais. 

 Enquetes Abertas: 

É o canal que estimula o conhecimento e o debate sobre propostas em tramitação 

na Câmara antes de chegarem à votação final. As perguntas são formuladas de 

acordo com a ementa de cada proposição. São abertas a quem quiser votar ou 

deixar comentários na matéria jornalística vinculada.   
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7. APRESENTAÇÃO DAS ANÁLISES DE DADOS COLETADOS DA LINHA 0800 E DA 

FERRAMENTA ENQUETES ABERTAS  

Esta análise apresenta dados quantitativos do uso da ferramenta Enquetes abertas 

e do mecanismo de telefonia, a Linha 0800, por indivíduos da sociedade civil interessados 

ou não na política, mas que de alguma forma ou por algum motivo possuem interesse nas 

pautas discutidas no parlamento brasileiro. Dentre eles e de acordo com os temas mais 

procurados e acessados podem ser classificados como interesses de grupos classistas ou 

de categorias, direitos humanos e da criança, interesses individuais e corporativos, 

econômicos, social e outros.  

As duas ferramentas apesar de receberem a participação do indivíduo com votação 

e/ou opinião sobre os temas tratados na Câmara dos Deputados funcionam com formatos 

diferentes. No caso das Enquetes, esta funciona como “termômetro” do interesse público 

sobre os temas da pauta legislativa, mas não possui dados com valor estatístico. Já a linha 

0800 apresenta as características dos participantes em grau e gênero, região; o que não é 

o foco desta análise, que está embasada no quantitativo de acessos nos mecanismos de 

interação, bem como o resultado dos temas em discussão, ou seja, quantos acessos e 

quais proposições receberam maior número de participação. 

O resultado do levantamento quanto à procura e participação nas discussões dentro 

da Câmara serão apresentados sob forma de gráficos numéricos e percentuais. Também 

será apresentado o resultado de uma pesquisa de campo, sob forma de questionário no 

qual se tentará obter a opinião dos participantes quanto a importância do uso das 

ferramentas disponíveis tanto no Portal Participe, na página usada via internet quanto no 

sistema de telefonia da Casa. Após a amostragem anual será feito um comparativo de 

crescimento e uso dos mecanismos em questão.  

7.1. Amostragem percentual gráfica do Disque-Câmara - Linha 0800:  

O Disque-Câmara é um serviço de telefonia que funciona gratuitamente para receber 

ligações dos cidadãos de qualquer parte do país, e funciona como mecanismo para ouvir 

as necessidades e solicitações do cidadão, tais como: (informações retiradas do Portal 

Participe na página da Câmara):  

 Solicitar informações de proposições; 
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 Envio de mensagem a um Deputado ou Comissão; 

 Sugerir um projeto de lei par o Banco de Ideias; 

 Manifestar seu posicionamento quanto a fatos políticos e legislativos; 

 Elogiar ou sugerir aprimoramento para os serviços da Câmara;  

 Reclamar sobre mau funcionamento de atividades da Câmara, e  

 Denunciar ilegalidades ou abuso de poder na atuação da Câmara (com sigilo). 

Ano 2010 

No que diz respeito ao Gráfico 1, as manifestações pelo Disque-Câmara atingiram 

um total de 719.696 ligações. Ao comparar o total das ligações em 2010 com o percentual 

das cinco ligações com mais manifestações verifica-se que o percentual destas atinge 

somente 2%, mas se levarmos em conta a relevância dos temas para as categorias que 

tentam obter resultado a favor ou contra a discussão, o número se torna significativo, pois 

as demais ligações, os outros 98% são de atendimentos para assuntos que podem estar 

relacionados à vida cotidiana do cidadão (como por exemplo uma mensagem direcionada 

ao parlamentar de seu interesse) e outros.   

 

Gráfico 1 – Manifestações pelo Dique Câmara em 2010. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de dados 

da Câmara Federal. 

 

 

2%

98%

Manifestações pelo Disque-Câmara 
em 2010 

719.696 ligações

Proposições que receberam
mais manifestações

Outras Manifestações
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A seguir o Gráfico 2, que apresenta as cinco proposições de maior interesse da 

população em 2010. A legenda apresenta o tema e o quantitativo numérico de ligações 

recebidas e o gráfico o percentual. 

Percebe-se que dentre estas o tema “assinatura básica de telefonia fixa” recebe um 

total de 7.462 ligações atingindo 50% da participação, um contexto que podemos classificar 

como participação individual de interesse social, por ser um tema de interesse nacional.   

Dentre os demais temas podemos classificá-los como de interesses de grupos 

organizados e/ou classistas, econômico por categorias e social. 

 

Gráfico 2 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2010. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 
campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

 

 

50%

21%

12%

10%

7%

Participação Política por ligações para o 
Disque-Câmara em 2010

1º Extinção da assinatura básica de
telefonia fixa - 7.462 ligações

2º Remuneração de Policiais Militares
não poderá ser inferior às da Polícia
do Distrito Federal - 3.171 ligações

3º Fixa a jornada de trabalho dos
Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem em seis horas diárias e
trinta horas semanais - 1.748 ligações

4º Extinção do fator previdenciário -
1.470 ligações

5º  Dispõe sobre o piso salarial do
Fonoaudiólogo - 1.020 ligações
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Ano 2011 

No que diz respeito ao Gráfico 3, as manifestações pelo Disque-Câmara atingiram 

um total de 734.948 ligações, contabilizando as cinco proposições que mais receberam 

manifestações dos cidadãos em 2011 atingindo um percentual de 76%; e apenas 24% dos 

atendimentos foram classificados como para outros temas ou assuntos. Pode-se considerar 

uma evolução para o sistema ou não, pois este foi um período de novas mudanças políticas, 

devido as eleições que aconteceram em 2010.   

  
Gráfico 3 – Manifestações pelo Disque-Câmara em 2011. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de dados 

da Câmara Federal. 

 

     A seguir, o Gráfico 4, apresenta os cinco temas de maior interesse da população 

em 2011. O número de ligações recebidas e o gráfico percentual são apresentados para 

amostragem de crescimento. 

     Dentre os temas apresentados o de maior interesse continua sendo a “assinatura 

básica de telefonia fixa” com um aumento significativo de ligações totalizado em 553.937 e 

atingindo um percentual de mais de 99% das manifestações. Apesar de dois temas 

discutidos e em evidencia no ano de 2010, estes, continuaram classificados como os mais 

procurados pelo cidadão em 2011. Verifica-se que a diferença de ligações para tratar dos 

temas baixou consideravelmente. 
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Manifestações pelo Disque-Câmara 
em 2011
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Proposições que
receberam mais
manifestações

Outras Manifestações
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Gráfico 4 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2011. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 
campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

 

 Ano 2012 

No que diz respeito ao Gráfico 5, as manifestações pelo Disque-Câmara atingiram 

um total de 313.314 ligações. Percebe-se que a participação diminui consideravelmente.  

     Contabilizando as cinco proposições que mais receberam manifestações do 

cidadão em 2012 e que atingiram 98% da participação popular ou classista, e as demais 

apenas 2%, se percebe uma baixa na procura pelo mecanismo de telefonia para 

apresentação de opiniões, sugestões e a suposta participação do cidadão na tomada de 

decisão dos parlamentares sobre os temas, em relação ao crescimento no ano de 2011. O 

que sugere várias possibilidades: talvez, a mudança de recurso de interação utilizado pelo 

participante; e até mesmo com o tema das proposições discutidas na Casa. 

99,5%

0%0%0%0,5%

Participação Política por ligações para o Disque-
Câmara em 2011

1º Extinção da assinatura básica de
telefonia fixa - 553.937 ligações

2º Extinção do fator previdenciário - 867
ligações

3º Remuneração de Policiais Militares
não poderá ser inferior às da Polícia do
Distrito Federal - 633 ligações

4º Dispõe que pessoal em exercício que
não tenha sido admitido em concurso
público passe a integrar quadro
temporário em extinção, à medida que
vagarem os cargos ou empregos
respectivos - 547 ligações
5º  Assegura jornada de turnos
ininterruptos de revezamento aos
trabalhadores abrangidos por legislação
especial abrangendo terceirizados ou
empregados - 537 ligações
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Gráfico 5 – Manifestações pelo Disque-Câmara em 2012.  Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de dados 
da Câmara Federal. 

 
 

A seguir o Gráfico 6, que apresenta as cinco proposições de maior interesse da 

população em 2012. A legenda apresenta o tema e o quantitativo numérico de ligações 

recebidas e o gráfico, o percentual. 

      Mais uma vez e pelo terceiro ano seguido a “assinatura básica de telefonia fixa” 

se encontra como o tema de maior interesse popular, com 295.680 ligações, com 96,5% da 

participação-cidadã. Outro tema que está entre os mais questionados, e também pelo 

terceiro ano seguido é o que trata da extinção do fator previdenciário com 6.061 ligações, 

atingindo 1% do total. Apesar de estar há três anos em evidencia, este tema (fator 

previdenciário), sobe e desce na escala de debate; em 2010 foi classificado como o quarto 

lugar, em 2011 subiu para segundo e em 2012 caiu para terceiro.  Esta alta e baixa na 

classificação se dá devido a novos temas que entram na pauta de discussões da Casa, que 

supostamente atinja o interesse de um maior número de indivíduos. 
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Gráfico 6 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2012.  Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 
campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

      

Ano 2013  

       No Gráfico 7, as manifestações pelo Disque-Câmara atingiram um total de 

120.310. As ligações direcionadas continuam em maior número, os outros 26% são para 

tratar de temas e assuntos outros.  

       Percebe-se que o número de ligações cai ainda mais em relação aos anos 

anteriores citados em todo período. Podemos supor que este resultado se deu tanto pelos 

problemas do sistema (acima citados) quanto ao fato de as proposições que receberam 

maior participação popular possuírem direcionamento de grupos organizados e/ou 

categorias. 

96,5%

2%

1%

0,3%

0,2%

Participação Política por ligações para o Disque-
Câmara em 2012

1º Extingue a assinatura básica de
telefonia fixa - 295.680 ligações

2º Normatiza a aquisição, posse, porte
e circulação de armas de fogo e
munições - 6.466 ligações

3º Extingue o fator previdenciário -
3.061 ligações

4º Acaba com a cobrança de
contribuição previdenciária sobre os
proventos dos servidores públicos
aposentados - 845 ligações

5º Põe fim à exigência do exame da
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
para o exercício da advocacia - 754
ligações
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Gráfico 7 – Manifestações pelo Disque-Câmara em 2013. Fonte: Elaboração própria -  Pesquisa de campo/extraídos da base de dados 

da Câmara Federal. 
 

      A seguir, o Gráfico 8, apresenta as cinco proposições de maior interesse da 

população em 2013. A legenda apresenta o tema e o quantitativo numérico de ligações 

recebidas e o gráfico o percentual.  

      A “assinatura básica de telefonia fixa” mais uma vez, mais um ano seguido 

continuou como o primeiro tema que mais recebeu manifestações, com 16.521 ligações, e 

percentual de 52,4%. 
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Gráfico 8 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2013. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 

campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

Ano 2014  

No que diz respeito ao Gráfico 9, as manifestações pelo Disque-Câmara atingiram 

um total de 111.736 ligações. Neste, a contabilização se mostrou maior diante a temas e 

assuntos diversos atingindo 78% das ligações. Supor seria muito otimismo para justificar 

que os temas em debate não foram relevantes ou não tão fortes para atrair o interesse do 

cidadão ou trabalhadores classistas.  

Porém, a justificativa para a baixa de acessos neste período pode estar relacionada 

a vários fatores, como por exemplo as dificuldades financeiras e problemas enfrentados 

entre governo-parlamento-sociedade que se evidenciam com mais intensidade país afora 

desde 2013; como também, por ser ano eleitoral e a agenda legislativa ter que mudar a 

rotina das atividades e trabalhos dentro da Casa. Também podem estar relacionados aos 

programas e ferramentas de acesso mais rápido, fácil e com custo menor ou nenhum 

disponibilizados pela internet (twitter, facebook, etc).  

 

 

 

52,4%

19%

17,5%

5,6%

5,4%

Participação Política por ligações para o 
Disque-Câmara em 2013

1º Fim da tarifa básica de telefonia
fixa (PL 5476/2001) - 16.521 ligações

2º Competência da investigação
criminal (PEC 37/2011) - 6.019
ligações

3º Revogação do Estatuto do
Desarmamento (PL 3722/2012) -
5.503 ligações

4º Quadro funcional do Exército (PL
4373/2012) - 1.757 ligações

5º Proibição do uso de castigos
físicos na educação "Lei da Palmada"
(PL 7672/2010) - 1.723 ligações
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Gráfico 9 – Manifestações pelo Disque-Câmara em 2014. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de dados 
da Câmara Federal. 

 

     A seguir o Gráfico 10, que apresenta quatro temas como sendo os de maior 

interesse da população em 2014. A legenda apresenta o tema e o quantitativo numérico de 

ligações recebidas e o gráfico o percentual. 

    Dentre os temas apresentados no ano de 2014 chamo a atenção para mostrar que 

temas que se encontravam entre os mais evidenciados em 2010, e sem evidência nos anos 

seguintes, volta à tona em 2014 ocupando a terceira colocação nas manifestações. É o que 

trata da “jornada de trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem”. Em 2010 este 

tema ficou com a mesma classificação, sendo que com apenas 1.748 ligações e no ano em 

questão passou a 6.580 manifestações. Podemos classificar este tema como de interesse 

de grupos organizados.  
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Manifestações pelo Disque-Câmara 
em 2014
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Gráfico 10 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2014. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 

campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal.   

Ano 2015 

     No que diz respeito ao Gráfico 11, às manifestações pelo Disque-Câmara 

atingiram um total de 72.159 ligações. Os números continuam caindo a cada ano, conforme 

mostra os anos anteriores. Porém, este também foi um ano de mudanças e dificuldades, 

dentro do legislativo. Ano onde ocorreu a eleição do segundo mandato da presidente Dilma. 

 

 

 

39%

31%

27%

3%

Participação Política por ligações para o 
Disque-Câmara em 2014

1º Alteração da meta fiscal LDO
2014 - 9.458 ligações

2º Revogação do Estatuto do
Desarmamento - 7.451 ligações

3º Jornada de Trabalho dos
enfermeiros e técnicos de
enfermagem - 6.580 ligações

4º Plano Nacional de Educação -
665 ligações



49 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO  E APERFEIÇOAMENTO 

 

 

Gráfico 11 – Manifestações pelo Disque-Câmara em 2015. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de dados 

da Câmara Federal. 

 

     A seguir, o Gráfico 12, apresenta as cinco proposições de maior interesse da 

população em 2015. A legenda apresenta o tema e o quantitativo numérico de ligações 

recebidas e o gráfico o percentual. 

     Dentre os cinco temas que mais receberam manifestações no ano de 2015 a 

“jornada de trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem” chega em primeiro lugar 

com 12.474 ligações. Apesar de ter atingido praticamente, o dobro de manifestações os 

demais temas, considerando os percentuais, conquistaram um índice que equipara o 

interesse individual ou classista, primeiro lugar 29%, segundo 20%, terceiro 20%, quarto 

18% e quinto 13%, uma média bem equiparada. 

60%

40%

Manifestações pelo Disque-Câmara 
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Gráfico 12 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2015. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 

campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

Ano 2016, até o mês de agosto 

     No que diz respeito ao Gráfico 13, as manifestações pelo Disque-Câmara 

atingiram um total de 16.998 ligações até meados de agosto de 2016, computando 57% 

das ligações direcionadas de maior procura. Apesar de os números de manifestações terem 

caído e o período de captação de dados ter sido menor que 12 meses, e sem garantias que 

isso mudaria, esta análise computou os dados fornecidos pela DIREX. Essa garantia de 

captação de novos dados, mais precisamente a partir de 17 de agosto de 2016, poderá ou 

não acorrer devido ao fato de o contrato que mantém o software, da Linha 0800 (Disque 

Câmara) ter expirado e não ter sido aberto outro processo licitatório, até a data em que 

aconteceu a coleta de informações pelo setor responsável. 

 

 

29%

20%20%

18%

13%

Participação Política por ligações para o 
Disque-Câmara em 2015

1º Redução da Jornada de
Trabalho de Enfermeiros - 12.474
ligações

2º Vínculo do salário da AGU e de
delegados ao STF - 8.844 ligações

3º Ampliação das Competências
das Guardas Municipais - 8.703
ligações

4º Estatuto de Controle de Armas
de fogo - 7.844 ligações

5º Autonomia administrativa e
orçamentária à advocacia pública -
5.742 ligações
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Gráfico 13 – Manifestações pelo Disque-Câmara em 2016 (até agosto). Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da 

base de dados da Câmara Federal. 

 

     A seguir o Gráfico 14, que apresenta os cinco assuntos de maior interesse da 

população até agosto de 2016. A legenda apresenta o tema e o quantitativo numérico de 

ligações recebidas e o gráfico o percentual. 

     Dentre os cinco temas que mais receberam manifestações neste período de oito 

meses no ano de 2016, a “jornada de trabalho dos enfermeiros e técnicos de enfermagem” 

obteve uma baixa nas manifestações recebidas no Disque-Câmara, passando para 

segundo lugar com apenas 2.310 ligações, com 26%.  
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Manifestações pelo Disque-Câmara em 
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Proposições que receberam
mais manifestações
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Gráfico 14 – Participação Política por ligações para o Disque Câmara em 2016 (até agosto). Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 
campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

 
 

  A amostragem gráfica acima demonstra que, e, em se considerando as cinco 

proposições mais acionadas pelo participante através de ligações para a Linha 0800 supõe-

se que esta interação entre parlamento e sociedade se deu pelos movimentos classistas 

e/ou grupos organizados em favor de causas sociais.   

 Percebe-se também que, em cada gráfico anual mesmo que uma proposição tenha 

recebido participação popular em vários anos e se classificado em colocações diferentes, 

o número de ligações oscilou consideravelmente. Alguns temas chegaram a mais de 500 

mil ligações e no ano seguinte caiu mais de 50%, e as ligações foram ficando cada vez 

mais escassas.  

7.1.1 Comparativo anual de manifestações no Portal Disque-Câmara 

     Percebe-se no Gráfico 15, que houve uma baixa significativa no decorrer dos 

anos, no que diz respeito à participação popular ou de classes e grupos organizados sobre 

os temas anteriormente apresentados.  

     Este gráfico por sua vez apresenta a realidade da queda, se assim podemos tratar 

a baixa no crescimento das manifestações populares na linha telefônica 0800, conforme 

coleta de informações junto à DIREX na Câmara, que supostamente podem estar 

26%

24%20%

19%

11%

Participação Política por ligações para o 
Disque-Câmara em 2016 (até agosto)

1º Ampliação das Competências
das Guardas Municipais - 2.563
ligações

2º Redução da Jornada de Trabalho
de Enfermeiros - 2.310 ligações

3º Destruição da representação dos
trabalhadores nos fundos de
pensão - 1.966 ligações

4º  Estatuto de Controle de Armas
de fogo - 1.850 ligações

5º Estatuto da Segurança Privada e
Piso Salarial Nacional para os
vigilantes - 1.079 ligações
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relacionadas a diversos fatores, tais como: ao desuso dos sistemas de telefonia, ao excesso 

de perguntas pessoais para saber o perfil do usuário dentre outras questões já 

apresentadas, à situação política a qual o país esteja enfrentando. Mesmo porque a internet 

tem revolucionado diversos setores da economia mundial, a comunicação e interação com 

os parlamentos e governos são um deles. Inúmeros e facilitadores são os mecanismos e 

ferramentas disponibilizados pela internet, o que pode caracterizar essa baixa no uso do 

mecanismo de telefonia, consequentemente, a participação popular nos temas discutidos 

no legislativo.  

Ainda assim, e de acordo com informações coletadas com funcionários da área de 

comunicação, DIREX, o registro e o volume destas participações conforme a intenção do 

participante são enviadas aos parlamenteares, ou melhor para seus gabinetes. Na 

realidade não se pode mensurar se os parlamentares tomam como base a solicitação dos 

participantes, quando das votações das proposições às quais receberam manifestações 

populares.  

 
Gráfico 15 – Comparativo entre participação política pelo Portal Disque-Câmara. Fonte: Elaboração própria -  

Pesquisa de campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

 

7.1.2  Análise das manifestações na Linha 0800 relacionadas à tramitação das 
proposições na Casa 

 
Os conjuntos de gráficos de 16 a 22, a seguir tratam da quantificação das 

manifestações contra e a favor dos cinco temas que receberam maior número de ligações, 



54 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO  E APERFEIÇOAMENTO 

 

no período entre os anos de 2010 a agosto de 2016, e os resultados nas ações e tramitação 

nos anais da Câmara (Comissões e Plenário). 

Importante informar que o termo “Votação6” utilizado para dar nome ao tema dos 

gráficos está unicamente relacionado as cinco proposições que mais receberam 

participação popular, através do mecanismo de telefonia, a Linha 0800, ou seja, a 

participação para cada proposição foi tomada como suposta “votação” pelo participante ao 

ligar e tratar daquele tema específico. 

Se considerarmos os resultados informados na “Tramitação da Casa” (espelhos da 

tramitação que se encontram logo abaixo dos gráficos, os espelhos foram colocados 

apenas uma vez para cada proposição mesmo que relacionada em mais de um ano), não 

há afirmações que tais manifestações fizeram valer os direitos dos eleitores e suas 

necessidades junto às ações do ator político dentro da Câmara dos Deputados. Esta ação, 

dos atores políticos podem estar diretamente relacionadas ao chamado “jogo político7”, que 

ocorre para manter a visibilidade dos parlamentares, em alguns momentos eles se mostram 

interessados e lutam pela aprovação, em outros deixam o “barco correr8” não 

demonstrando movimentos para a conclusão da matéria, o que acaba por não o 

comprometê-los a assumir um posicionamento diante a sociedade.   

  Ao ser formalizado este parâmetro pode-se observar que, dentre as cinco 

proposições mais procuradas e votadas pelo público, independentemente da procura ter 

sido feita por grupos específicos ou não (categorias, sindicatos e associações,  indivíduo 

comum e outros), capturados através do sistema de telefonia da Câmara (Linha 0800); no 

período de 2010 a meados de 2016, vários deles permaneceram dentre os cinco temas 

mais procurados por vários anos, outros foram arquivados, extintos ou retirados das pautas 

de votação, há em alguns requerimentos de inclusão nas pautas de votação do plenário 

mas sem retorno aparente para a deliberação, conforme relacionado abaixo: 

1- A proposição que trata da extinção da assinatura básica de telefonia fixa (PL 

5476/2001), perdurou por 4 anos seguidos no ranking das mais solicitadas, e ainda 

assim sua última movimentação se deu em 08/2015, com a solicitação de 

instalação de Comissão Especial; 

                                                           
6  Votação: Termo usado nos gráficos para relacionar as ligações recebidas pela população, através da linha 0800.  
7 Jogo Político: Neste caso quer a ação do parlamentar pode estar direcionada a outros temas, ou até mesmo os acordos não 

permitiram que se manifestassem. 
8 Barco correr: Dito popular quando se quer dizer deixar acontecer. 
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2- A que trata da Remuneração dos policiais militares (PEC 446/2009), durante dois 

anos consecutivos tramitou na Câmara, não mais foi classificada como uma das 

cinco mais procuradas pelo mecanismo de telefonia, porém sua última 

movimentação foi no mês 02/2017 com requerimento de inclusão na Ordem do 

Dia, no plenário; 

3- Jornada de trabalho de enfermeiros e auxiliares técnicos de enfermagem foi 

incluída como uma das cinco mais votadas em 2010, 2014, 2015 e em 2016, onde 

sua última movimentação foi em 10/2016 com solicitação de inclusão na Ordem 

do Dia; (PL 2295/2000). 

4- Extinção fator previdenciário (PL 3299/2008) incluída entre as mais votadas da 

Linha 0800, no período de 2010-2012, porém sua última movimentação na Casa 

aconteceu em 08/2016, com requerimento de inclusão na Ordem do Dia; não se 

pode afirmar qual o motivo dessa movimentação, pois em muitos casos algumas 

proposições são retiradas ou não colocadas em pauta por diversos motivos, talvez 

constitucionais ou também políticos; 

5- Piso salarial fonoaudiólogo (PL 5394/2009), aparece apenas no ano de 2010 como 

uma das principais solicitações, devido ter aparecido apenas uma vez no ranking 

supõe-se que tenha sido manifestações classistas, foi arquivada; 

6- Algumas tiveram movimentação em apenas um ano, como as mais procuradas 

através da Linha 0800 como: a- 2011 a que trata do Pessoal em exercício não 

admitido em concurso público passar a integrar o quadro temporário em extinção 

(PEC 54/1999), sua tramitação continua; apresentado requerimento de inclusão 

na Ordem do Dia, em 02/2017; b- 2012 trata da extinção da contribuição 

previdenciária sobre proventos de servidores públicos aposentados (PEC 

555/2006), sua última movimentação em  02/2017 com requerimento de inclusão 

na Ordem do Dia; e outra proposição na mesma situação foi a que trata da Extinção 

do exame da OAB para exercício da profissão (PL 2154/2011), ultima 

movimentação em 07/2015 com manifestação contrário ao projeto, tramitação nas 

Comissões; 

7- Estatuto do desarmamento - Normatização à aquisição de posse, porte e 

circulação de armas de fogo (PL 3722/2012), solicitada por cinco anos 

consecutivos (2012-2016), porém ainda sem finalização na Casa, sua última 

movimentação foi em 11/2016; requerimento de inclusão na Ordem do dia;  
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8- Meta fiscal LDO-2014 (PLN 36/2014), aprovado no mesmo período de sua 

Apresentação, pois existe a necessidade de aprovação imediata porque este é o 

recurso orçamentário do governo a ser aplicado no ano que segue; esta aprovação 

se deu em Plenário, a partir deste ano a Comissão de Orçamento e Finanças 

passou a ser detentora desta votação;  

9- As demais proposições também, e, apesar de terem ficado entre as cinco mais 

votadas no mecanismo de telefonia, não foram benéficas com a aprovação; são 

elas: Competência da investigação criminal (PL 4209/2001); Quadro funcional do 

exército (PL 4373/2012); Vincular salários da AGU, delegados e STF (PEC 

443/2009); Autonomia da AGU (PEC 82/2007); Estatuto de segurança privada e 

piso salarial dos vigilantes (PL 4238/2012), e pôr fim a que trata da Ampliação da 

competência dos guardas municipais (PEC 534/2002), que ficou no ranking por 

dois anos. Algumas se encontram com requerimento de inclusão na Ordem do Dia 

e outras extintas ou sem movimentação recente; 

10-  Lei da palmada (PL 7672/2010), apesar de ser uma proposição polêmica e haver 

parlamentares empenhados em apreciá-la, a Mesa Diretora manteve o veto parcial 

oposto ao Projeto de Lei. Tendo sido, no entanto, criada a Comissão Especial do 

PL 7672/2010, para que a proposição ou tema não seja de fato extinta. 
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Ano 2010 

 

Gráfico 16 – Elaboração própria -  Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2010. 

 

 

8/10/2015 1º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) – PL 5476/2001   

 Apresentação do Requerimento de Constituição de Comissão Especial de Projeto n. 3397/2015, pelo 
Deputado Lindomar Garçon (PMDB-RO), que: "Requer a instalação de Comissão Especial para proferir 
Parecer ao PL nº 5.476, de 2001. 
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07/02/2017 2º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) PEC 446/2009   

 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5795/2017, pelo Deputado Cabo Daciolo 
(PTdoB-RJ), que: "Requer a inclusão da PEC 446/09 (PEC 300/08), que 'dispõe do piso salarial e 
remuneração dos Policiais Militares, Bombeiros e Civis', na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados".  

25/10/2016 3º Colocado -  PLENÁRIO ( PLEN ) – PL 2295/2000  

 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5394/2016, pelo Deputado Fausto Pinato 
(PP-SP), que: "Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário do PL nº 2295/2000, que 'Dispõe sobre a 
jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem'". 

  

03/08/2016 
4º Colocado -  PLENÁRIO ( PLEN ) – PL 3299/ 2008 -  

Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 4972/2016, pelo Deputado Arnaldo Faria de 
Sá (PTB-SP), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia do PL nº 3299 de 2008. 

31/01/2015 5ºColocado - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA ) – PL 5394/2009  Arquivado nos termos do 
Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Fonte: Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa 
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Ano 2011 

 
Gráfico 17 – Elaboração própria - Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2011. 

08/02/2017 4º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) – PL 54/1999 

. Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5820/2017, pelo Deputado João Campos (PRB-
GO), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 54 de 1999, que 'Acrescenta artigo ao Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias' - Dispõe que o pessoal em exercício que não tenha sido admitido por 
concurso público, estável ou não, passe a integrar quadro temporário em extinção, à medida que vagarem os 
cargos ou empregos respectivos" 

Fonte: Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa.  
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 Ano 2012 

 

Gráfico 18 – Elaboração própria - Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2012. 

 

 

25/11/2016 2ºColocado - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA ) – PL 3722/2012 

 Indeferido o Requerimento n. 5.539/2016, conforme despacho do seguinte teor: "Indefiro o 
Requerimento n. 5.539/2016, nos termos do art. 142 do RICD, por não haver correlação apta a 
justificar a tramitação conjunta dos Projetos de Lei n. 3.722/2012 e 5.556/2016. Publique-se. Oficie-
se". 

08/02/2017 4º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) – PEC 555/2006 
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 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5806/2017, pelo Deputado João 
Campos (PRB-GO), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 555 de 2006, e da PEC 152 
de 2007 de minha autoria, que 'Revoga o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003. Revoga 
o dispositivo da Emenda Constitucional - Reforma da Previdência acabando com a cobrança de 
contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores públicos aposentados (Contribuição 
de Inativos)". 

13/07/2015 5ºColocado - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP ) – PL 2154/2011 

 À CCJC cópia do Ofício GP. 511/15 - Gab. da Presidência/OAB/SP - manifestação contrária à 
aprovação deste. 

Fonte: Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa. 

 
 

 Ano 2013 
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Gráfico 19 – Elaboração própria - Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2013. 

13/01/2009 2º Colocado - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA ) – PL 4209/2001 

 O PL 4332/08 foi apensado em 28/11/08 ao PL 4209/01, quando a matéria passou à competência 
do Plenário. Quando da votação em 11/12/08, o mesmo foi declarado prejudicado, face à aprovação 
do substitutivo à matéria. Arquive-se. 

30/01/2014 3º - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES ( CCP ) – PL 4373/2012 

 Ao Arquivo - Guia de Transferência 02/14 - COPER 

31/01/2015 5º Colocado - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA ) – PL 7672/2010 Lei da Palmada 
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 Despacho exarado no Recurso n. 141/2012, conforme o seguinte teor: "Declaro prejudicado o 
pedido por haver perdido a oportunidade, nos termos do inciso I do art. 164 do Regimento Interno 
da Câmara dos Deputados. Publique-se. Arquive-se." 

Fonte:Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa. 

 

 

Ano 2014 

 

Gráfico 20 – Elaboração própria - Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2014. 

 

11/11/2014 

CONGRESSO NACIONAL ( CN ) – PLN 36/2014 

Apresentação do Projeto de Lei (CN) de Alteração da LDO n. 36/2014, pela Presidência da República, 

que: "Altera a Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2014". 

24/11/2014 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ( CMO ) – LDO -  

Aprovado o Parecer da Comissão. A COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E 

FISCALIZAÇÃO - CMO, na Sexta Reunião Extraordinária, realizada em 24 de novembro de 2014, 

APROVOU, contra os votos dos Deputados Nilson Leitão, Izalci, Sandra Rosado, Felipe Maia, 

Professora Dorinha Seabra Rezende e Penna, o Relatório do Senador ROMERO JUCÁ, favorável ao 

Projeto de Lei nº 36/2014-CN, nos termos do Substitutivo apresentado. Quanto às 80 (oitenta) 

emendas apresentadas, foram REJEITADAS. Dos 39 (trinta e nove) destaques apresentados, todos 

foram REJEITADOS. A Contestação de autoria do Deputado Izalci com apoiamento dos Deputados, 
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Felipe Maia, Professora Dorinha Seabra Rezende, Nilson leitão, Sandra Rosado e Penna foi 

REJEITADA. 

15/12/2014 Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA )  

Transformado na Lei Ordinária 13053/2014. DOU 15/12/14 PÁG 01 COL 01. EDIÇÃO EXTRA. 

Fonte:Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa.  

 

 Ano 2015 

 
Gráfico 21 – Elaboração própria - Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2015. 

8/02/2017 2º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) – PEC 443/2009 

 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5814/2017, pelo Deputado João 
Campos (PRB-GO), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 443 de 2009, que 'Fixa 
parâmetros para a remuneração dos advogados públicos.'" 

8/02/2017 3º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) – PEC 534/2002 

 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5810/2017, pelo Deputado João 
Campos (PRB-GO), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 534 de 2002, que 'Altera o 
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art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as competências da guarda municipal e criação 
da guarda nacional.'" 

8/02/2017 5º Colocado - PLENÁRIO ( PLEN ) – PEC 82/2007 
 

 Apresentação do Requerimento de Inclusão na Ordem do Dia n. 5819/2017, pelo Deputado João 
Campos (PRB-GO), que: "Requer inclusão na Ordem do Dia da PEC nº 82 de 2007, que 'Atribui 
autonomia funcional e prerrogativas aos membros da Defensoria Pública, Advocacia da União, 
Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria-Geral Federal, Procuradoria das autarquias e às 
Procuradorias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios." 

Fonte: Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa.  
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Ano 2016 (até 16 de agosto) 

  
Gráfico 22 – Elaboração própria - Quantificação das votações contra e a favor dos temas mais votados em 2016 (até agosto). 

29/11/2016  5º Colocado - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados ( MESA ) – PL 4238/2012 
Remessa ao Senado Federal por meio do Of. nº 1.782/2016/SGM-P. 

Fonte: Portal Câmara dos Deputados: Tramitação na Casa.  

 
 

Diante as colocações no subitem anterior e os gráficos que seguiram se observa 

que, e, em relação as proposições citadas nesta análise as tomadas de decisão no plenário 

não condizem com a participação popular, se a análise fosse feita ao “pé da letra” a 
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avaliação seria negativa em relação ao que os participantes solicitaram e o que os atores 

políticos decidiram. No entanto, não é possível avaliar desta forma devido ao fato de não 

se ter acesso ou saber o posicionamento do parlamentar em relação aos mecanismos de 

telefonia usados pela SECOM, como explanado por funcionários da DIREX, onde a maior 

dificuldade para os parlamentares é administrar as mensagens, que são entregues via e-

mail. Para gerir o volume de demandas e a diversidade de assuntos, eles precisão de uma 

equipe volumosa e bem preparada sobre os assuntos do parlamentar da Casa. 

7.2  Análise de dados da ferramenta Enquetes Abertas nos anos de 2013 e 2014 

     A ferramenta Enquetes Abertas, usada no Portal da Câmara através do link Participe, 

possui características diferentes do sistema de telefonia; apesar de não possuir valor 

cientifico, uma vez que as manifestações são livres e o instrumento não permite 

estratificação do usuário, ela é usada como termômetro de interesse público. Portanto, não 

seria viável considerar a efetividade de manifestações por grupos e/ou categorias 

corporativas, mas diante os temas mais acessados e a captação participativa, percebe-se 

que os mais evidenciados podem ser classificados como de classes, individual, direitos 

humanos e de grupos. 

Apesar deste estudo analisar os anos de 2010 a meados de 2016, a ferramenta 

Enquetes, no momento desta pesquisa não se encontrava disponível no portal da Câmara 

nos anos anteriores ao período proposto, por isso a análise foi feita apenas com dados dos 

anos de 2013 e 2014. Mas, sabe-se que tal mecanismo foi acionado desde 2004, e que até 

2015 foram registradas mais de 650 mil inserções, conforme relato de funcionários da 

DIREX, em anexo. Ao se verificar os dados dos dois anos acima mencionados o número 

de participações chegou a 89.157.  

Ano 2013 

     No Gráfico 23, 75% da participação foi para os cinco temas mais acessados, o que 

se conclui que ao se manifestar, a sociedade acredita serem estes os assuntos de maior 

relevância, dentro do período, a serem debatidos e discutidos pelo parlamento juntamente 

com a sociedade. O total de acessos foi de 541.688 participações computadas.   
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Gráfico 23 – Participação nas Enquetes em 2013. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de dados da 

Câmara Federal 

O Gráfico 24, apresenta os temas mais acessados na ferramenta enquetes abertas 

no ano de 2013. Com um percentual de 57% para o tema “Investigação criminal-PEC 

37/2011) ” com 230.386 participações. Mesmo que as respostas sejam de múltipla escolha, 

não acontece coleta de dados mais precisas, como: idade, sexo, região e outros, a 

participação foi bem alta em relação ao mesmo tema em 2013 captados pelo sistema de 

telefonia, a linha 0800. 
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Gráfico 24 – Participação Política pelo Canal de Enquetes do Portal da Câmara em 2013. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de 
campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

 

Ano 2014 

 

         No Gráfico 25, apesar dos quatro temas mais respondidos pela sociedade, o efeito 

percentual foi baixo, com 22%, outros temas não catalogados receberam maior 

manifestação, 78%. 

57%

15%

15%

7%
6%

Participação Política pelo Canal de 
ENQUETES do Portal da Câmara em 

2013 1º Competência da
investigação criminal
(PEC37/2011) - 230.386
participações

2º Cotas Raciais em
concursos públicos - 63.183
participações

3º Descriminalização das
drogas - 62.555
participações

4º Proibição do uso de
castigos físicos na educação
"Lei da Palmada" - 27.736
participações

5º Aumento de penas para
maus-tratos contra cães e
gatos - 23.609 participações
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Gráfico 25 – Participação nas Enquetes em 2014. Fonte: Elaboração própria - Pesquisa de campo/extraídos da base de 

dados da Câmara Federal 

     No Gráfico 26, apresenta os temas mais acessados na ferramenta enquetes abertas 

no ano de 2014. Com um percentual de 39% para o tema “LDO2014- Lei de Diretrizes 

Orçamentárias” com 9.458 participações.  

   

 

Gráfico 26 – Participação Política pelo Canal de Enquetes do Portal da Câmara em 2014. Fonte: Elaboração própria -  Pesquisa de 
campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

92%

8%

Participação nas Enquetes em 2014
6.525.149 participações

Enquetes mais votadas

Outras Enquetes

75%

18%

3%

2%

2%

Participação Política pelo Canal de ENQUETES 
do Portal da Câmara em 2014

1º Estatuto da família - 4.488.123
participações

2º Fim do auxílio de reclusão e
criação de um benefício para as
vítimas de crimes - 1.109.379
participações

3º Criação de Polícia única e
desmilitarizada - 188.727
participações

4º Revogação do Estatuto do
Desarmamento - 120.000
participações

5º Descriminalização das drogas -
108.246 participações
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7.3 Comparativo entre a participação no Enquetes e Portal Disque Câmara no 
período de 2013 e 2014 

 

     No Gráfico 27, formalizando um comparativo entre a ferramenta enquetes abertas 

e o sistema de telefonia do Disque-Câmara/Linha 0800, no período de 2013 e 2014. 

Percebe-se que a utilização pela ferramenta Enquetes se fez maior em relação a Linha 

0800, nos dois anos em questão.   

     No período (2010-2016), algumas dificuldades foram encontradas na coleta de 

dados, em relação a ferramenta Enquetes Abertas. Por motivos supostamente “diversos”, 

não existem dados da ferramenta Enquetes no Portal Participe-CPP, no período de 2010-

2012; talvez por não ter havido temas que necessitassem da abertura, ou porque 

simplesmente não houve solicitação para implantação da pesquisa por parte das 

Comissões. As enquetes são usadas para provocar o debate quando de temas polêmicos. 

 

Gráfico 27 – Comparativo entre participações no Disque-Câmara e Enquetes em 2013 e 2014.  Fonte: Elaboração própria -  Pesquisa 
de campo/extraídos da base de dados da Câmara Federal. 

 

 Os dados do período apurado (2013-2014) entre os mecanismos desta análise, 

apesar de demonstrarem que houve interação entre Legislativo e público, a ferramenta 

541688 120310

6525149

111736

Enquetes Disque-Câmara Enquetes Disque-Câmara

2013 2014

Comparativo entre participações 
no Disque-Câmara e Enquetes -

2013 e 2014
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Enquetes, mesmo sem coleta de dados dos participantes e sem fins científicos se sobrepôs 

sobre a Linha 0800, isso em apenas dois anos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta de análise formalizada aqui, teve como base o sistema de telefonia, a 

Linha 0800 e a ferramenta de internet Enquetes Abertas, com o propósito de verificar o uso 

e crescimento, as vantagens e desvantagens dos mecanismos facilitadores para a 

interação política popular junto ao Legislativo. 

Também a intenção de observar a aproximação e resultados das ações com os 

parlamentares, se de fato existe um retorno para a sociedade quando de suas colocações 

sobre determinadas proposições em discussão.  

Porém, se levarmos em conta que dentre os temas mais acessados, tanto na linha 

0800 quanto na ferramenta Enquetes, às ações dos parlamentares nas votações em 

plenário, no que diz respeito aos sistemas avaliados neste estudo, não condizem com a 

solicitação ou necessidade dos participantes, o que por um lado levaria a crer que os 

mecanismos usados não afeta as decisões dentro da Câmara, já por outro não seria viável 

relacionar tão somente a falta de interesse dos parlamentares nas solicitações e opiniões 

dos eleitores, mas talvez a maior dificuldade dos gabinetes seja a de administrar as 

mensagens enviados pela SECOM via e-mail, pois necessitariam de uma equipe de 

colaboradores maior e bem preparada sobre os assuntos tanto do parlamentar quanto da 

Casa. 

Quanto as proposições que dentro do período analisado tiveram maior número de 

acessos ou ligações, foi verificado que o interesse veio através de grupos organizados, 

categorias ou entidades interessadas em dado assunto, isso demonstra que os projetos em 

destaques não são temas comuns à toda sociedade, ou melhor, não necessariamente 

estabelecem a opinião de toda a população. 

O enfraquecimento e a baixa nas ligações recebidas pela SECOM vêm 

gradativamente acontecendo, mesmo e apesar de, a Linha 0800 fazer um papel de 

aproximação mais humanitária com o participante, além de apresentar pontos que por um 

lado são positivos e por outro não, como por exemplo o ponto positivo desses canais é o 

cadastramento do usuário do canal, que possibilita o armazenamento do perfil dos cidadãos 

de acordo com um tema especifico, por outro, o ponto negativo é que essa coleta de dados 

gasta o tempo do participante, além de haver um grande competidor  que são as redes 

sociais.  
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Portanto, o mais provável e real fator dessa baixa é sem dúvida a evolução 

tecnológica, que vem sendo aprimorada a cada momento. A internet tem proporcionado a 

interação entre legislativo e sociedade com mais facilidades de acesso e fluidez. 

Dificuldades estruturais ocasionados pela própria administração da Câmara também 

colaboram para o enfraquecimento dos sistemas, no caso da Linha 0800 uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pelo autor desta análise foi a questão de não ter ocorrido a 

compilação de dados ou backup em alguns períodos devido ao fato de o contrato com a 

empresa de software ter findado o prazo e não ter acontecido nova licitação, onde, por 

algum motivo a empresa levou todo o material e o departamento não se ateve e, então, a 

compilação dos dados não aconteceu, conforme confirmações em anexo.. 

 Outro ponto que apesar de não ter sido exposto sobre o período proposto é a 

questão da ferramenta Enquetes Abertas, que apesar de não possuir base para pesquisa 

é importante frisar que mesmo uma ferramenta frágil e anônima como esta é capaz de obter 

uma participação popular considerável, a depender do tema. Um dos fatores mais graves 

que não deixa esta ferramenta ser validada como instrumento de pesquisa é a questão dos 

hackers e robôs que tendem manipular os resultados. 

  Como tratam Barros, Bernardes e Rodrigues (2012) “o cidadão tenta utilizar o 

serviço como se fosse algo instrumental para um contato direto e interpessoal com os 

parlamentares, seja aquele com maior consciência cívica ou não”. 

 Apesar de tantas dificuldades a SECOM continua trabalhando para o fortalecimento 

da interação entre legislativo e opinião pública. Pode-se dizer que o departamento de 

comunicação da Câmara vem se aprimorando às inovações a cada momento, 

possivelmente trabalhando como termômetro da democratização. Ainda assim, se percebe 

a falta de divulgação dos mecanismos e ferramentas para toda sociedade. 

Percebe-se que quando há um número maior de participação popular nos 

mecanismos e ferramentas de comunicação da Casa, estes se deram devido à intervenção 

de organizações e grupos organizados. Porém se observa que, embora, e apesar de, a 

internet ser inclusiva não desperta o interesse da população, portanto, mesmo com os 

mecanismos facilitadores a participação política da sociedade ainda é vaga. 

Há também a questão de a internet não ser detentora definitiva de transformações 

na participação política; ela é um mecanismo manipulado para atender aos interesses da 



75 

 

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO  E APERFEIÇOAMENTO 

 

população. Quanto ao sistema de telefonia, mesmo que em desuso ainda assim, é um 

mecanismo importante para captação de dados dos participantes. 
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