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Resumo Executivo 

O projeto de intervenção proposto aborda a relação entre o e-Democracia, ferramenta 

da Câmara dos Deputados que promove a participação social, e a Rede Legislativa de Rádio e 

TV, uma parceria entre casas legislativas brasileiras que visa levar seus canais de rádio e de TV 

para diversas cidades brasileiras. A partir da interação entre essas duas iniciativas, pretende-se 

minorar suas deficiências e favorecer a transparência e a ampla participação social em todas as 

esferas do Poder Legislativo. Para isso, a proposta prevê a disseminação do e-Democracia para 

as casas parceiras da Rede Legislativa; a inserção da participação e do engajamento social nas 

programações das emissoras legislativas por meio da interação dos programas com o e-

Democracia; e a constituição de um novo espaço para debate das programações de rádio e de 

TV no e-Democracia como uma forma de controle social sobre essas emissoras. 

O projeto tem prazo esperado de dois anos a um custo estimado de cerca de um milhão 

e novecentos mil reais. Os principais resultados almejados são: a evolução da cultura de 

participação social em todas as esferas do Legislativo; o aumento da efetividade das ações de 

transparência das casas legislativas; o maior alinhamento das programações das rádios e TVs 

legislativas com os anseios sociais; e a consequente aproximação entre a sociedade e o Poder 

Legislativo. 
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1. SUSTENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 A democracia participativa 

A palavra “democracia” tem origem do grego e significa essencialmente “poder do 

povo” ou ainda “governo do povo”. Esse termo define um sistema de governo em que a fonte 

do poder provém do povo, e que tradicionalmente é classificado em um dos seguintes tipos: 

democracia direta, democracia indireta (ou representativa) e democracia semidireta. 

A democracia direta, conforme conceitua Silva (2016), é aquela em que o povo exerce, 

por si, os poderes governamentais, fazendo leis, administrando e julgando. Essa foi a forma de 

democracia original surgida na Grécia Antiga. Contudo, levando-se em conta as dificuldades 

práticas desse sistema, como considerar os votos de todos os cidadãos para cada tomada de 

decisão e fazer com que cada pessoa tenha acesso aos pontos de vista de todos os lados das 

discussões políticas, esse sistema de governo não se consolidou nos dias de hoje.  

Nesse sentido, Macedo (2008) afirma muitas decisões importantes precisam ser tomadas 

de forma rápida, sob pena de sacrifícios e de prejuízos irrecuperáveis. Além disso, o autor 

considera que o público em geral não possui o conhecimento técnico necessário para julgar 

ações de governo e por isso se tornaria extremamente vulnerável a ser influenciado por 

argumentos carismáticos e demagogias, podendo tomar decisões esdrúxulas. 

Já a democracia indireta ou representativa é aquela em que o povo, fonte primária do 

poder, não podendo dirigir os negócios do Estado diretamente (em face da extensão territorial, 

da densidade demográfica e da complexidade dos problemas sociais), outorga as funções de 

governo aos seus representantes, que elege periodicamente (SILVA, 2016). A crítica mais 

frequente à democracia representativa está relacionada a falta de legitimidade dos 

representantes do povo. 

Sobre esse tema, Macedo (2008) discorre que é comum que após as eleições os 

representantes eleitos não se manterem vinculados aos seus eleitores e nem aos compromissos 

com eles assumidos. O autor explana também que na democracia representativa a participação 

do povo é preterida, não havendo controle por parte da população após o processo eleitoral. 

Considerando essas dificuldades, muitos países passaram a agregar a esse sistema elementos 

pontuais de democracia direta, como o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular, o que ficou 

conhecido como democracia semidireta. 

Além dessa classificação tradicional das expressões de democracia, há também a 

chamada democracia participativa, que teve como berço a democracia semidireta, mas tem 
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abrangência muito maior. Para Macedo (2008), a democracia participativa compreende uma 

participação universal da sociedade, utilizando-se todas as formas e mecanismos que existirem 

para ampliar os espaços de participação do povo nas decisões políticas e nos atos da 

administração. Segundo ele, trata-se da participação da sociedade em espaços com contínua 

utilização e renovação para a criação de novas formas de legitimação do poder e de atuação 

efetiva da sociedade no controle, na fiscalização e na tomada de decisões do Estado.  

Haverá democracia participativa, na opinião de Lyra (1996), quando o cidadão tiver a 

sua disposição amplas forma de participação, podendo ele decidir e opinar diretamente ou 

indiretamente (por meio de uma entidade que possa integrar) perante diversas instituições da 

sociedade. O autor afirma ainda que o instituto da representação e os institutos clássicos da 

democracia direta são apenas pilares de uma estrutura democrática participativa. 

 No caso brasileiro, a Constituição de 1988 estabeleceu um sistema democrático com 

elementos de democracia direta. Contudo, não se pode classificar o sistema político trazido por 

essa carta apenas como democracia semidireta, uma vez que no decorrer de seu texto a 

Constituição traz diversas formas inovadoras de participação e de controle da sociedade sobre 

as decisões políticas e atividades da administração pública. Macedo (2008) cita mais de trinta 

trechos da Constituição contendo esses dispositivos inovadores, entre eles: o direito de petição; 

a legitimidade de qualquer cidadão para propor ação popular; a obrigação de os órgãos públicos 

prestares informações de interesse particular; a participação da comunidade nas ações de 

seguridade social; a colaboração de associações representativa no planejamento municipal (que 

deu origem ao orçamento participativo); e a realização de audiências públicas nas comissões do 

Legislativo.  

Além disso, vários instrumentos de democracia participativa estão dispostos não na 

Constituição, mas em leis, decretos ou regulamentos, como o caso do orçamento participativo, 

de ouvidorias, de conselhos municipais, entre outros. Assim, Macedo (2008) conclui que 

diversos instrumentos de participação adicionais podem vir a integrar a democracia 

participativa no Brasil sob o respaldo da Constituição Cidadã. Nessa perspectiva, Lyra (1996) 

assevera: 

A Constituição de 1988, ao consagrar, junto com os mecanismos de representação, o 

princípio de participação direta na gestão pública produziu – ou inspirou – a emergência de 

diversos institutos de gestão ou fiscalização de políticas públicas, que corporificam essa 

práxis participativa [...] (LYRA, 1996). 
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Assim, considerando a experiência democrática no mundo, observa-se que a democracia 

representativa nem sempre é capaz de responder aos anseios sociais e, por outro lado, a 

democracia direta frequentemente é tida como inviável nos dias atuais. Contudo, esses dois 

sistemas políticos não são opostos e podem cooperar para um sistema com maior 

direcionamento ao cidadão, como é o caso da democracia semidireta e da democracia 

participativa. A semidireta, entretanto, muitas vezes não satisfaz integralmente as expectativas 

da sociedade, que tem buscado cada vez mais a participação ampla nos atos e nas decisões da 

administração.  

Dessa forma, a democracia participativa se apresenta como uma possibilidade de 

atualização da democracia representativa em direção a uma participação popular mais direta e 

efetiva. Nesse sentido, a utilização de ferramentas interativas digitais por meio da Internet e de 

plataformas colaborativas pode contribuir para mitigar as dificuldades práticas de se adotar 

formas mais eficazes de participação direta da população. Por conseguinte, a maior participação 

da população nas discussões e nas decisões políticas tende a aumentar a anuência da população 

em relação aos atos de seus representantes, aumentando assim a legitimidade de suas ações.  

1.2 A Televisão nos dias de hoje 

A presença da televisão nos lares brasileiros é expressiva. As pesquisas Pnad IGBE 

mostram que a porcentagem de domicílios com televisores passou de 95,0% em 2010 para 

97,2% em 2016 (IBGE, 2018), sendo essa a mídia de maior penetração no país. Contudo, a 

forma de consumir os conteúdos audiovisuais tem se transformado nos últimos anos. 

Parte dessa transformação se deu pela popularização da Banda Larga, de dispositivos 

móveis e de novas formas de acesso a conteúdos sob demanda, como o Netflix, o Youtube, o 

Amazon Prime, o Globoplay e o Hulu. Essas novas mídias trouxeram também um aumento da 

capacidade de interação do telespectador com o fornecedor do conteúdo. As pesquisas Pnad 

revelam também que 64,7% das pessoas com 10 anos ou mais de idade utilizam a Internet, 

sendo que quase que a totalidade (99,7%) dos cerca de 48 mil domicílios com acesso à Internet 

no Brasil já utilizam Banda Larga. Além disso, o aparelho celular já está pressente em 92,6% 

das residências brasileiras. Nos Estados Unidos, o tipo de mídia denominado SVOD 

(Subscription Video On Demand), ou seja, plataformas em que o usuário paga uma assinatura 

periódica, alcançou 50% de penetração nos lares americanos em 2016 (NIELSEN, 2016), 

igualando a marca de dispositivos chamados de DVR (Digital Video Recorder), que utilizam 
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gravadores digitais para possibilitar aos usuários assistir às programações após a sua 

transmissão.  

Além disso, a evolução da audiência das emissoras em radiodifusão aberta tem mostrado 

uma tendência de pulverização, segundo dados divulgados no Mídia Dados Brasil (GRUPO DE 

MÍDIA SÃO PAULO, 2016), em que, excluindo-se as cinco emissoras de maior audiência, o 

share, ou seja, a fatia da audiência total das demais emissoras, era de apenas 13,8% em 2010, 

valor que cresceu para 28,2% em 2016. 

Uma outra parcela do consumo de conteúdo ocorre por meio das TVs por assinatura, 

que oferece grande variedade de canais e de conteúdos, incluindo vídeos sob demanda. Esse 

mercado alcançava 12,0% dos domicílios do Brasil em 2013 e cresceu rapidamente para 32,1% 

em 2014, permanecendo com esse mesmo valor em 2015 (IBGE, 2016). 

Dessa forma, percebe-se uma tendência acentuada de fragmentação do acesso aos 

conteúdos televisivos. Becker, Gambaro e Filho (2015) apontam que o resultado dessa 

fragmentação pode ser verificado na queda de audiência das emissoras de televisão, que está 

diretamente relacionada ao aumento do público da Internet e da TV Paga. Segundo os autores, 

entre os anos de 2000 e 2013 essa queda foi de 18%. Contudo, os valores absolutos de audiência 

não estão disponíveis e o autor baseia sua afirmação na queda relativa de audiência das cinco 

emissoras mais assistidas, desconsiderando o aumento relativo das demais emissoras. Becker, 

Gambaro e Filho (2015) realizam ainda uma projeção da audiência da televisão para os 

próximos anos, considerando dois cenários distintos, o primeiro compreendendo os 14 anos 

analisados e o segundo apenas os últimos 7 anos. O primeiro cenário prevê que em 2029 a 

audiência de toda a TV aberta será menor que a audiência somada das TVs pagas e de outros 

dispositivos conectados à TV, como consoles de jogos, computadores e tocadores de mídias 

externas. Já o segundo cenário indica que essa transição ocorrerá em 2022. 

Nesse contexto em que muito se discute a respeito da continuidade da televisão na forma 

de radiodifusão aberta, como a conhecemos hoje, Carlón e Scolari (2009) afirmam que apenas 

os programas transmitidos ao vivo sobreviverão ao que ele chama de “el fin de la televisión”. 

Segundo eles, os programas gravados serão acessados essencialmente sob demanda, nos 

horários mais convenientes ao telespectador. 

Cannito (2010) discorre que em muitos seminários se fala que vivemos uma espécie de 

“Ano Zero” e que está para surgir uma nova era da televisão completamente diferente. Porém, 

ele lembra que a televisão é uma plataforma que carrega em si um histórico cultural de sessenta 
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anos e que são os hábitos culturais e sociais de consumo que irão determinar o seu futuro. Ele 

cita o caso da indústria de games que, apesar do grande crescimento, não contribuiu para a 

queda da indústria de cinema. Entretanto, em muitos casos, os personagens do cinema 

alimentam a indústria de games. Cannito defende a tese de que a experiência de assistir à 

televisão tem suas características peculiares e continuará existindo no ambiente da 

convergência. Afirma ainda que, após uma acomodação do mercado, a televisão deve 

“continuar com força e gerar produtos que tenham sinergia e/ou catalisem as outras mídias”. 

Ele admite que a participação da televisão na audiência geral tende a se reduzir, mas acredita 

que a TV continuará a ser a maior audiência, argumentando que quando conteúdos de outras 

mídias ultrapassarem a audiência da televisão, a televisão irá englobá-los. O autor conclui 

afirmando que mais do que concorrer, as diferentes mídias se retroalimentam e que o digital e 

as novas tecnologias não irão destruir a televisão, mas contribuir para a sua evolução natural, 

potencializando as suas características. 

O mesmo entendimento de que a TV não está morrendo, mas está em transição, é 

reforçado por outros autores, como Miller (2009), que ressalta o crescimento global da 

televisão: 

Imaginar a Internet em oposição à televisão é bobagem; ao contrário, ela é apenas mais uma 

forma de enviar e receber a televisão. E a TV está se tornando mais popular, não menos. 

Suspeito que estamos testemunhando uma transformação da TV, ao invés do seu 

falecimento. O que começou, na maioria dos países, como um meio de comunicação de 

transmissão nacional dominado pelo Estado, está sendo transformado em um meio de 

comunicação internacional a cabo, via satélite e Internet, dominado pelo comércio 

(MILLER, 2009, p. 22). 

 

1.3 A utilização de canais próprios de rádio e TV por parlamentos 

Em qualquer democracia as instituições públicas e, em especial, as casas legislativas, 

têm a transparência como um de seus objetivos. Outros valores muito comumente almejados 

por parlamentos são a abertura e a ampla participação dos cidadãos. As formas de se alcançar 

essa transparência, abertura e participação dos cidadãos, ainda são um grande desafio para os 

diversos parlamentos do mundo.  

Nesse contexto, a Inter-Parliamentary Union (IPU), organização internacional de 

cooperação entre parlamentos que conta hoje com 173 países membros (inclusive o Brasil), 

publicou o World e-Parliament Report 2016 (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2016), o 
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quarto relatório de uma série iniciada em 2008. Esse relatório é baseado em uma pesquisa 

respondida por 114 casas legislativas de 88 países diferentes e por 33 organizações de 

monitoração de parlamentos de 31 países. A pesquisa indica que canais de rádio e de televisão 

são mídias importantes e bem estabelecidas particularmente quando o acesso à Internet ainda é 

um desafio.  O gráfico abaixo mostra as porcentagens de utilização dos principais métodos de 

comunicação institucional com os cidadãos: 

Figura 1 – Métodos de comunicação com os cidadãos 

 

Fonte: (INTER-PARLIAMENTARY UNION, 2016) 

Dos parlamentos pesquisados, 46% possuem seus próprios canais de televisão (via 

radiodifusão), 18% possuem seus próprios canais de rádio, e 37% transmitem seus conteúdos 

audiovisuais via web TV. Além disso, 43% utilizam plataformas de compartilhamento de vídeo, 

como o Youtube ou o Vimeo. Observa-se também que metade dos parlamentos utilizam 

programas em canais de TV não-governamentais e 39% em canais de rádio não-

governamentais. Assim, em relação à divulgação de conteúdos audiovisuais, os canais de TV 

próprios e os programas de TV em outras emissoras hoje são os principais meios de transmissão 

utilizados pelos parlamentos. Contudo, observando-se as respostas dos parlamentos quanto ao 

planejamento da utilização dessas ferramentas, nota-se uma tendência de crescimento mais 

acentuado da adoção de web TVs (37%) e de plataformas de compartilhamento de vídeo (30%) 
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se comparado ao crescimento de canais de TV próprios (19%), de canais de rádio próprios 

(26%) e de programas de TV (12%) e de rádio (10%) em canais de terceiros. Outra tendência 

muito clara apontada no relatório de 2016 é que esse é o primeiro relatório da série em que o 

uso de mídias sociais por parlamentos (58%) superou o uso da televisão como meio de alcançar 

a população, havendo um aumento de 31% em relação à edição de 2012.   

O relatório indica ainda que a utilização de ferramentas como consultas, petições e 

enquetes eletrônicas ainda são temas de discussão pelos parlamentos, mas não houve progressão 

significativa na sua utilização desde a edição de 2012. Como exemplo de como os parlamentos 

podem romper a barreira entre os cidadãos e seus representantes é citada a plataforma e-

Democracia desenvolvida pela Câmara dos Deputados brasileira, uma forma da população 

participar diretamente do processo legislativo e de fazer perguntas aos parlamentares durante 

audiências públicas e em fóruns de discussões. O e-Democracia é abordado com mais detalhes 

no item 2.1.1 deste trabalho.  

Assim, observa-se que a utilização de conteúdos de rádio e de televisão é uma forma de 

comunicação comumente adotada por parlamentos pelo mundo, a exemplo do caso brasileiro 

em que temos emissoras próprias da TV Câmara, TV Senado, Rádio Câmara e Rádio Senado 

na esfera federal, além de numerosas emissoras legislativas nas esferas estaduais e municipais. 

Entretanto, o modelo de comunicação escolhido muito difere em cada país, seja por: 

 a forma de transmissão que pode ser via radiodifusão (terrestre, via cabo, 

satelital), web TV, plataformas de vídeo sob demanda ou canais de terceiros; 

  o tipo de conteúdo transmitido, como as sessões ao vivo dos plenários e das 

comissões, programas jornalísticos, programas de debates, entrevistas, etc;  

 a escolha do responsável pela produção de conteúdo e pela sua distribuição, seja 

ele o próprio parlamento, empresas contratadas pelo parlamento, ou ainda outras 

emissoras interessadas. 

 Como exemplo, foi lançada em 2008 a Europarl TV (PARLAMENTO EUROPEU, 

2008), a plataforma oficial de web TV do Parlamento Europeu, que disponibiliza três canais 

temáticos além dos conteúdos ao vivo e sob demanda das sessões plenárias, das comissões e de 

eventos como conferências e reuniões: o “Parliament News”, com conteúdos como coberturas, 

programas de notícias, entrevistas e reportagens; o “Discover Parliament” com conteúdos 

educativos sobre o legislativo e sobre a história do Parlamento Europeu; e o “Parliament 

Young”, canal voltado para o público em idade escolar. Além da web TV, o conteúdo da 



12 

 

Europarl TV está disponível no Youtube e também é transmitido por uma rede de mais de 

duzentos parceiros oficiais, entre emissoras de radiodifusão públicas e privadas de diferentes 

países, canais de notícias na web, outras web TVs, etc. A produção de conteúdo e o 

desenvolvimento e manutenção da web TV são realizados por duas diferentes empresas 

contratadas diretamente pelo Parlamento Europeu por meio de uma chamada pública 

internacional. A escolha do formato principal de transmissão, o canal de televisão na web, foi 

justificada pelo Parlamento Europeu por diversos fatores, entre eles: o custo, muito menor que 

de um canal de radiodifusão convencional; a maior adequação na direção da convergência de 

tecnologias e da popularização da banda larga; a orientação em favor da conveniência do 

usuário e não do produtor de conteúdo, com a disponibilização de uma ampla gama de 

conteúdos para escolha do cidadão, sob demanda; a maior facilidade para transmissão das 

traduções e legendas em diferentes linguagens, já que todos os conteúdos são traduzidos para 

os atuais 24 idiomas oficiais da União Europeia; e o maior alcance, uma vez que a web seria a 

forma mais eficaz de alcançar cidadãos localizados em países fora da União Europeia. 

Outro exemplo de referência no mundo é o caso do Parlamento Britânico, no qual as 

transmissões de rádio começaram em 1978, as de TV em 1989, a web TV teve início em 2003 

e o canal do Parlamento no Youtube em 2007 (JEFFES, 2008). No início das transmissões, os 

custos de produção eram divididos entre o Parlamento e algumas emissoras de televisão 

interessadas em transmitir os conteúdos, situação que perdurou até 2011, quando as duas casas 

legislativas da Inglaterra passaram a dividir esses custos, a partir da contratação de uma empresa 

terceirizada para a produção. Com isso, os conteúdos passaram a ser propriedade do 

Parlamento, que pode então expandir as licenças de transmissão para mais emissoras 

interessadas. Contudo, o Parlamento continua a cobrar uma taxa das emissoras interessadas na 

cobertura das sessões, destinada a cobrir os custos operacionais da produção. No modelo 

descrito, apenas os conteúdos das sessões das casas legislativas e das comissões são produzidos 

pelo Parlamento, além de alguns conteúdos educacionais (UK PARLIAMENT, 2012). 

Contudo, há também um canal público, o “BBC Parliament”, que transmite em televisão aberta 

(radiodifusão), em cabo, via satélite e ainda via web TV, os conteúdos ao vivo das sessões das 

casas inglesas, de comissões selecionadas, e ainda sessões ao vivo ou gravadas dos parlamentos 

da Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales - que fazem parte, juntamente com a Inglaterra, do 

Reino Unido – além de uma variedade de programas relacionados à política, em formatos de 

jornais, debates, discussões, entrevistas, resumos de coberturas, etc (BBC, 2017). A BBC é uma 
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organização pública britânica responsável pelo serviço público de radiodifusão no país que 

produz e transmite mais de duas dezenas de canais de televisão e de rádio.  

Um terceiro exemplo é o caso dos Estados Unidos, que produz com exclusividade e com 

recursos próprios os conteúdos audiovisuais das sessões das casas do Congresso e das suas 

comissões. Cada casa legislativa administra seus conteúdos separadamente. Esses conteúdos 

são disponibilizados regularmente para qualquer membro credenciado da imprensa desde 1977 

pela Câmara e desde 1986 pelo Senado (CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE, 2017). 

A imprensa pode então retransmitir trechos das sessões, ou mesmo publicá-las integralmente, 

como optou a companhia privada e sem fins lucrativos C-SPAN, a qual desde 1979 transmite 

em seu canal de TV por assinatura (cabo e satélite) a programação ao vivo das sessões plenárias 

da Câmara e de suas comissões, e desde 1986 transmite outro canal para as sessões do Senado. 

Esses canais, além das sessões ao vivo, transmitem programas diversos de produção própria 

como jornais, entrevistas e discussões. Além disso, em 1997 a C-SPAN lançou um canal de 

rádio FM e em 2001 iniciou as transmissões de um terceiro canal de TV para a cobertura de 

eventos políticos diversos, de comissões e de programas sobre a história americana (C-SPAN, 

2017). A C-SPAN não possui nenhum tipo de contrato com as casas do Congresso Americano, 

mas trabalha em geral em uma forma de cooperação com essas Casas. Todavia, a C-SPAN é 

um canal fechado e portanto não alcança a integralidade do público americano. Nesse sentido, 

a Câmara em 2011 e o Senado em 2012 iniciaram a transmissão dos conteúdos de suas sessões 

diretamente para o público via web TVs. Adicionalmente, em 2008 foram criados canais no 

Youtube denominados “The Senate Hub” e “The House Hub” que agregam conteúdos 

produzidos individualmente pelos parlamentares de cada casa.  

Já no Congresso brasileiro, optou-se por um modelo não tão utilizado por outros 

parlamentos, em que tanto a produção de conteúdo quanto a sua distribuição são realizados por 

cada casa legislativa, com recursos próprios. As transmissões por radiodifusão foram iniciadas 

em 1996 e em 1998 respectivamente pelas TVs Câmara e Senado via transmissão aberta por 

satélite e via todas as operadoras de TV por assinatura, que, desde 1995, tem a obrigação legal 

de retransmitir a programação dos canais públicos. A Câmara também inaugurou suas 

transmissões de radiodifusão (TV aberta) em 1998, e de rádio FM em 1997, enquanto que o 

Senado inaugurou a rádio FM em 1999 e a TV aberta em 2000. Além das transmissões ao vivo 

das sessões plenárias e de algumas comissões, essas emissoras também produzem e transmitem 

com recursos próprios uma variedade de programas relacionados a temas políticos, culturais e 

relacionados à cidadania, além de jornais, coberturas ao vivo, programas temáticos, debates, 
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entrevistas e documentários. Os conteúdos dessas emissoras também estão disponíveis 

integralmente via web TV (e web rádio) e por canais oficiais no Youtube. Nesses canais também 

são disponibilizados conteúdos das comissões que não são sempre transmitidos por 

radiodifusão. 

Apesar da utilização comum de canais de TV e de rádio por parlamentos, com o 

crescimento da utilização da Internet, com a popularização da banda larga e com a 

intensificação da utilização de plataformas sociais para a comunicação com os cidadãos, ao 

observar o cenário atual dos diversos parlamentos pelo mundo e o seu planejamento futuro fica 

evidenciada uma tendência de alteração de direção dos esforços em transparência, em abertura 

e em participação popular para o universo da Internet. Essa tendência de mudança de trajetória 

é reforçada pela situação econômica e de contenção de despesas públicas presentes tanto no 

Brasil como em diversos outros países, dado que os custos de instalação e de operação de 

emissoras de radiodifusão são elevados.  

Em relação ao conteúdo, por vezes surge o questionamento sobre se as emissoras 

legislativas deveriam transmitir apenas as sessões plenárias e os trabalhos das comissões, ou 

deveriam também produzir conteúdos diversos como as emissoras do Congresso brasileiro 

fazem hoje. A TV Câmara, por exemplo, em sua origem, foi criada para transmitir as discussões 

e votações do Plenário e das comissões, mas hoje apresenta uma grade bem mais variada.  Nesse 

sentido, Lemos, Carlos e Barros (2007) afirmam que a TV Câmara é alvo de críticas recorrentes 

a respeito de sua programação. Observa-se no cenário mundial que ainda não há um consenso 

sobre o que as programações devem exibir, sendo que alguns parlamentos produzem conteúdos 

diversos e outros apenas gravam as suas sessões. No entanto, existem melhores práticas que 

podem ser ajustadas à realidade brasileira.  

Dos exemplos já citados, o Parlamento Europeu, por meio de uma empresa contratada, 

produz conteúdo jornalístico, educativo e voltado para o público jovem. O Parlamento Britânico 

além das sessões produz apenas alguns conteúdos educativos, mas o canal público “BBC 

Parliament” transmite uma grande variedade de conteúdos relacionados ao parlamento. Já o 

Congresso Americano não produz conteúdos diversos das sessões, o que é feito por um canal 

privado sobre temas políticos. Além disso, relatório produzido a partir de uma conferência 

denominada “Conference on Broadcasting of Parliamentary Business through Dedicated TV 

Channels and Public Broadcasting Systems”, a qual reuniu participantes de oitenta países em 

Genebra, em 2006, mostrou como parlamentos de diferentes países produzem seus conteúdos 

como por exemplo: a Câmara francesa produz cerca de 80% de conteúdo como notícias, 
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debates, entrevistas e documentários, relacionados aos temas em pauta na casa; o Senado 

francês adota uma estratégia muito similar e foca na decodificação das sessões na explicação 

das questões políticas; o Canadá segue a mesma linha dos Estados Unidos, contando com uma 

empresa privada que realiza as transmissões de suas sessões; o Chile, também com dois canais 

legislativos, contrata uma produtora de conteúdo que fornece tanto os jornalistas quanto 

programas diversos (como os de entrevistas); a Câmara da Itália produz alguns conteúdos 

diversos, como documentários sobre a história do parlamento e programas sobre outros eventos 

políticos e culturais que ocorrem na casa; e a Índia tem um canal para cada casa, em um modelo 

muito similar ao brasileiro, com a produção com recurso do parlamento de programas diversos 

como culturais, de análises políticas e de entretenimento (IPU, EBU E ASGP, 2007).  

1.4 A segunda tela 

A segunda tela pode ser entendida como a utilização de dispositivos móveis como 

smartphones, tablets e notebooks para interagir, compartilhar ou repercutir o conteúdo assistido 

simultaneamente na televisão, que nesse contexto seria a primeira tela. A ideia de segunda tela 

tem relação com a experiência do telespectador de paralelamente assistir ao conteúdo da TV e 

se engajar de alguma forma no assunto, seja por aplicativos específicos, em redes sociais ou 

aplicativos de mensagens. Nesse sentido, Finger e Souza (2012) afirmam que essa navegação 

paralela, que tem se tornado cada vez mais comum, permite o consumo de conteúdos 

complementares e a interação com outras pessoas, sendo uma experiência que potencializa a 

repercussão do conteúdo e o laço social.  

A segunda tela não é necessariamente algo provocado ou incentivado pelos provedores 

de conteúdo pois pode surgir naturalmente a partir dos espectadores no momento em que 

expressam suas opiniões, debatem, fazem check-in ou fazem comentários sobre o conteúdo em 

redes sociais ou aplicativos de mensagens. Mesmo antes do surgimento da segunda tela, a 

televisão e o rádio, mídias tradicionais, em parte da programação já buscavam a interação com 

o público por meio de telefone e de cartas. Agora essa interação se tornou muito mais fácil e 

imediata, e em várias direções, já que o público pode interagir com outros usuários, mesmo 

com aqueles que não estão assistindo à programação por meio de redes sociais, com os 

produtores, com os atores e com os distribuidores de conteúdo.  

Segundo Jenkins (2009), essa convergência de plataformas não é apenas um processo 

tecnológico, mas uma mudança cultural e social em que novas formas de explorar os conteúdos 

de mídias são consumidas pelos espectadores, que deixam de ser apenas passivos e tornam o 
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consumo um processo coletivo. O autor faz referência ainda ao conceito de inteligência 

coletiva, uma inteligência que está distribuída por toda parte, na qual a contribuição de cada 

indivíduo pode ser aproveitada para se construir um conhecimento coletivo, sendo considerada 

uma nova fonte de poder. Segundo ele, esse conceito pode ser integrado à convergência 

midiática. 

Um estudo publicado por Nielsen em 2017, empresa cuja função (pesquisa de audiência) 

nos Estados Unidos é análoga à do Ibope no Brasil, mostra a distribuição de tempo médio gasto 

por adulto em cada tipo de mídia, como podemos observar na Figura 2. 

Figura 2 – Distribuição de tempo médio em cada tipo de mídia 

 

Fonte: (NIELSEN, 2017) 

Da Figura 2, verificamos que o tempo médio que cada adulto passa assistindo televisão 

(Live TV) sofreu uma queda muito pequena de 2015 a 2017, de 4,7%. Já o tempo utilizando 

Smartphones e Tablets (App/Web on a Smartphone / on a Tablet) cresceu 112,3% no mesmo 

período. Esses dados indicam uma tendência clara de aumento da utilização de dispositivos 

móveis, mas não necessariamente de sua utilização como segunda tela.  

Contudo, analisando em conjuntos as Figura 3 e Figura 4 abaixo, que mostram, 

respectivamente, a média do total de domicílios com televisores ligados em cada faixa de 

horário em 2017, em São Paulo, e o total de tráfego de Internet nessa mesma cidade em um dia 
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de semana habitual, percebe-se que a envoltória desses gráficos é muito similar, ou seja, as duas 

curvas apresentam elevada correlação. 

Figura 3 – Média do total de domicílios com televisores ligados em São Paulo - SP em dias de 

semana  

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados extraídos de (GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO, 2016) 

Figura 4 - Tráfego de Internet em um dia de semana em São Paulo - SP 

 

Fonte: (CGI.BR, 2017) 

Dessa forma, constata-se que a utilização da televisão está intimamente correlacionada 

com o tráfego de Internet, ou seja, os horários de maior utilização da televisão coincidem com 

os horários de maior tráfego na web. Por essa informação, pode-se inferir que há uma parcela 

relevante de utilização conjunta da televisão e de dispositivos como smarthpones, tablets e 

notebooks, o que mostra uma tendência do público de navegar na Internet enquanto assiste à 

televisão.  

A utilização da segunda tela reforça a retroalimentação entre mídias citada por Cannito 

(2010). Nessa mesma linha, Toloi (2014) defende que o comportamento dos usuários ao falar 
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sobre a programação da televisão nas redes sociais estimula outros usuários a assistir mais a TV 

ao vivo, seja pela influência dos comentários, pela sensação de fazer parte de uma comunidade 

ou por até para não perder o efeito surpresa ao ver spoilers (revelações de enredos de obras 

como filmes e livros). Ele mostra um estudo preliminar que correlaciona diretamente o número 

de publicações em uma rede social como o aumento dos pontos de audiência. Para o autor, tanto 

na televisão quanto na Internet a produção colaborativa será uma tendência.  

Arnaut (2014) afirma ainda que o sucesso da segunda tela depende mais do que nunca 

da fase de pré-produção de conteúdo, no desenvolvimento das narrativas, uma vez que: 

Promover o engajamento é transformar o cliente (ou público) em parte da história que está 

sendo contada, permitindo um real envolvimento das pessoas, direcionando os veículos de 

comunicação para a criação de um ambiente transmidiático (Arnaut 2011, p.265). 

1.5 Contextualização teórica da Proposta de Intervenção 

O presente trabalho busca promover o alinhamento de dois elementos: uma rede de rádio 

e de televisão das casas legislativas brasileiras; e uma plataforma de interação social voltada ao 

Parlamento.  

Vimos no decorrer desta introdução teórica que a utilização de ferramentas interativas 

pode contribuir para a adoção de formas de participação mais diretas da população nas 

discussões e decisões políticas, o que pode aproximar a democracia representativa que vivemos 

de uma democracia mais participativa e com maior anuência da população. 

Também vimos que, nos dias atuais, cresce a utilização de mídias sociais pelos 

parlamentos e há uma tendência de crescimento mais acentuado da adoção de web TVs e 

plataformas de compartilhamento de vídeos por essas casas legislativas do que de utilização de 

canais próprios de rádio e de televisão. 

Levantou-se também, nesta introdução, que existem suposições de que a televisão, como 

conhecemos hoje, está condenada ao fracasso. Contudo, verificamos que essa mídia ainda tem 

a maior penetração nos lares brasileiros e, considerando o alto crescimento do uso de celulares 

e tablets simultaneamente à utilização da televisão, é mais provável uma reacomodação de 

mercado e uma evolução natural da televisão no sentido de se aproximar cada vez mais de 

outras mídias e de conteúdos transmidiáticos. 

Nesse cenário, a proposta delineada nas seções seguintes tem a intenção de conduzir 

essa rede de radiodifusão legislativa em direção à utilização de ferramentas interativas, no 

sentido de promover a participação popular e de se alinhar a tendência mundial de sinergia entre 
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diferentes mídias. Ao mesmo tempo, busca-se promover a referida plataforma de interação 

social voltada ao Parlamento por meio de uma interação permanente com essa rede tradicional 

de radiodifusão, trazendo com isso novas possibilidades de interação e de participação da 

sociedade nesses dois meios. 
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2. BUSINESS CASE 

O projeto de intervenção proposto visa aprimorar dois produtos da Câmara dos 

Deputados, a Rede Legislativa de Rádio e TV e o portal e-Democracia, por meio de sua 

interação. 

Ambas as iniciativas estão diretamente alinhadas com a Missão da Casa de promover a 

democracia e com a sua Visão, de consolidar-se como o centro de debates dos grandes temas 

nacionais, moderno, transparente e com ampla participação dos cidadãos. 

Além disso, os objetivos do projeto estão diretamente alinhados com duas diretrizes  

estratégicas da Casa em especial: 

 a Transparência (diretriz 2), que busca ampliar a transparência das atividades e 

informações da Câmara dos Deputados e das Políticas Públicas - em suas duas linhas de 

atuação: (2.1) facilitar o acesso da sociedade às informações e (2.2) estimular o controle 

social; 

 e  a Interação (diretriz 3) - fortalecer a participação da sociedade nos processos 

legislativos e de fiscalização e controle – também em suas duas linhas de atuação: (3.1) 

aperfeiçoar os meios para que os cidadãos possam interagir com a Câmara dos 

Deputados e (3.2) aprimorar o processo legislativo de forma a garantir a participação da 

sociedade, respeitada a autonomia de decisão parlamentar. 

2.1 Visão geral da situação atual 

2.1.1 O portal e-Democracia 

A proposta do e-Democracia é utilizar a Internet para estimular a democracia 

participativa, incentivando a participação da população nos debates dos grandes temas do país 

e aproximando os cidadãos dos parlamentares por meio da interação digital (E-

DEMOCRACIA, 2017). 

O portal hoje disponibiliza no endereço eletrônico edemocracia.camara.leg.br quatro 

grandes espaços de participação: Wikilegis, Expressão, Audiência Públicas e Pauta 

Participativa.  

O Wikilegis possibilita, por meio de uma plataforma wiki, a edição colaborativa de 

proposições legislativas, como projetos de lei.  Os usuários podem analisar projetos de lei e 

contribuir com sugestões de nova redação de artigos ou parágrafos, ou mesmo avaliar e 

comentar as sugestões de outros usuários. Podem ainda votar se aprovam ou não o projeto. É 
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possível emitir um relatório de cada projeto contendo as quantidades de votos do projeto e dos 

dispositivos, de comentários, de participantes e de propostas. A ferramenta não tem carácter 

impositivo, mas os parlamentares podem avaliar as sugestões, ver como a população está 

aceitando cada artigo e alterar as propostas, ou mesmo adotar alguma sugestão ou emenda, 

como aconteceu por exemplo com a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência.  

O Expressão é um espaço no formato de um fórum de discussões entre cidadãos e 

parlamentares sobre diversos assuntos que afetam a vida de todos e áreas temáticas. Os usuários 

podem deixar as suas ideias e opiniões e debater sobre os diversos temas propostos e as 

possíveis soluções, e curtir e compartilhar comentários de outros usuários. Também é possível 

criar novos tópicos de discussão. Esse espaço foi construído para ser personalizado ao usuário 

na medida em que as pessoas vão escolhendo os temas de sua preferência e podem receber 

notificações (na página ou por e-mail) sobre novas respostas ou sobre novos tópicos similares.  

Já o espaço Audiências Públicas possibilita a participação ao vivo dos cidadãos em 

audiências públicas por meio de perguntas que são enviadas aos parlamentares durante a 

audiência. Os usuários podem também apoiar perguntas de outros usuários e compartilhar as 

perguntas em redes sociais para aumentar o número de votos e ampliar a visibilidade do debate. 

As perguntas mais votadas são encaminhadas à Mesa para serem respondidas ao vivo. Os vídeos 

com as respostas dos questionamentos são disponibilizados no espaço, logo abaixo das 

respectivas perguntas. 

Por fim a Pauta Participativa, ferramenta de participação popular recém lançada pela 

Câmara, possibilita aos cidadãos opinarem sobre a pauta do que será votado em Plenário, a 

partir de temas pré-selecionados e disponibilizados para votação. A cada edição da Pauta 

Participativa serão apresentados três temas gerais, como por exemplo segurança pública, 

cidadania e saúde. Para cada tema o usuário terá de quatro a sete opções de projetos de lei e 

poderá votar em até dois para incluir na pauta e em até um para retirar da pauta. O método de 

votação adotado é baseado em uma metodologia denominada Democracia 2.1, elaborada pelo 

matemático Karel Janeček com o objetivo de facilitar o mapeamento de consensos. Essa 

metodologia promove a ideia de oferecer aos usuários múltiplas escolhas, uma vez que as 

segundas opções tendem a ser mais consensuais do que as primeiras, as quais refletem em maior 

grau as opiniões particulares dos participantes. Os projetos selecionados para entrar na pauta 

serão os que obtiverem maior saldo de votos, considerando que um voto para retirada da pauta 

anula um voto para a inclusão na pauta. O período de consulta de cada edição é de duas semanas.  
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O e-Democracia foi inaugurado em 2009 e muito evoluiu desde então em vários 

aspectos, como usabilidade, integração com redes sociais, processamento e organização das 

informações, integração com o processo legislativo real, síntese das discussões.  Em 2011 uma 

nova versão foi lançada e, recentemente, o espaço foi reformulado, tendo a sua nova versão 

disponibilizada para testes no início de 2017. Essa evolução reflete o amadurecimento do 

conceito do portal e a incorporação do aprendizado ao longo dos anos.  

Cabe ressaltar que esse espaço faz parte do Câmara Aberta, um portfólio de projetos da 

Câmara dos Deputados que, por sua vez, visa atender ao propósito do Parlamento Aberto, um 

fórum internacional de discussões que também é o berço da Declaração para a Abertura e 

Transparência Parlamentar, documento ao qual o Brasil é signatário desde 2012, juntamente 

com outros 52 países, e que se pauta pela transparência e pela disponibilização de canais que 

promovam a interação com a sociedade. 

Um ponto fundamental para o sucesso do Wikilegis é a participação de consultores 

legislativos no processo. São eles que detêm a capacidade técnica para analisar a viabilidade 

das sugestões apresentadas, para realizar a síntese das discussões de cada tópico e para 

transformar as sugestões brutas dos usuários em textos com a devida técnica legislativa, em 

caso de adoção dessas sugestões. O engajamento desses especialistas é de suma importância 

para facilitar a conexão entre a participação social e a tomada de decisão dos parlamentares, 

afetando, portanto, a repercussão dessa participação na legislação. 

2.1.2 A Rede Legislativa de Rádio e TV 

Atualmente a Câmara dos Deputados transmite a programação de sua emissora de 

televisão em canais de TV digital aberta em 45 cidades brasileiras. Nessas transmissões utiliza-

se o recurso da multiprogramação na TV digital, que permite compartilhar um único canal de 

TV em subcanais, cada um com programação 24 horas. Essa técnica possibilita a implantação 

das quatro emissoras do Legislativo em cada localidade (Câmara, Senado, Assembleia e 

Câmara Municipal) utilizando um mesmo sistema de transmissão de TV, cada emissora alocada 

em um subcanal. Para isso, são realizados acordos de cooperação técnica entre as casas 

legislativas, que delimitam as responsabilidades de cada entidade dentro da chamada “Rede 

Legislativa de Rádio e TV”, coordenada pela Câmara dos Deputados.  

No caso dos canais de rádio, como não há multiprogramação em rádio FM, a grade é 

compartilhada por horário, conforme cronograma definido no acordo de cooperação de cada 

local. 
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Há basicamente dois modelos de repartição das responsabilidades entre as casas 

legislativas. Um deles é utilizado para as capitais brasileiras, em que ou a Câmara ou o Senado 

é o responsável legal pelo canal e por realizar os investimentos em equipamentos (cada Casa 

acordou em custear 13 capitais, além de Brasília, em que ambas possuem canal). Nesses casos, 

a infraestrutura local, a operação e a manutenção são custeados pelos parceiros locais: a 

Assembleia do Estado e a Câmara Municipal. O segundo modelo é adotado nas demais cidades, 

não capitais. Nesses casos, a Câmara, como representante da União, solicita os canais aos 

órgãos competentes e fica legalmente responsável por esses canais, mas os investimentos em 

equipamentos, infraestrutura, operação e manutenção, são realizados pelo legislativo local, as 

câmaras municipais, em alguns casos com ajuda da respectiva assembleia legislativa. O Senado 

Federal não adotou esse segundo modelo e, assim, a sua programação ainda não é veiculada 

nessas cidades, o que deverá ocorrer dentro de alguns meses já que a Câmara passará a distribuir 

o canal do Senado juntamente com o seu canal. 

Assim, a Rede Legislativa conta hoje, no caso de TV digital, com 45 cidades no ar: 8 

são capitais com canais consignados ao Senado (e equipamentos adquiridos pelo Senado), e as 

outras 37 são de canais consignados à Câmara. Desses canais, 14 são capitais com equipamentos 

adquiridos pela Câmara instalados em infraestrutura das assembleias. As outras 20 cidades têm 

equipamentos adquiridos pelas respectivas câmaras municipais. 

Já no caso de rádio FM, a Rede Legislativa transmite hoje em apenas 5 cidades: Brasília 

–DF e Cuiabá - MT com equipamentos da Câmara; e Bauru – SP, Pouso Alegre – MG e Teixeira 

de Freitas - BA com equipamentos das Câmaras Municipais. 

Além dos canais em operação (no ar), a Câmara dos Deputados, mediante declaração de 

interesse da Assembleia Legislativa ou das Câmaras Municipais, ou ainda por iniciativa da 

Coordenação de Rede Legislativa/Secom, já solicitou ao Ministério das Comunicações canais 

de TV e de FM em diversas outras localidades.  

 Dos canais solicitados o Ministério já indicou e estão em implantação 79 canais de TV 

Digital e 128 canais de Rádio FM. Esse termo “em implantação” quer dizer que os canais podem 

estar em fase de elaboração ou revisão de projeto técnico, ou aguardando aprovação do projeto 

pelo Ministério, ou mesmo com canal consignado e aguardando a compra e instalação dos 

equipamentos. Há também cidades em que a Câmara solicitou canal ao Ministério, mas ainda 

não obteve resposta. No total são 387 canais de TV Digital e 323 canais de Rádio FM solicitados 

e ainda não indicados. 
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Por conta dos acordos de cooperação técnica firmados com as casas legislativas, a 

operação e a monitoração das estações fora de Brasília não são de responsabilidade da Câmara. 

Entretanto, essa Casa recebe a responsabilidade perante o Ministério das Comunicações e 

perante a Anatel pelas transmissões irradiadas, pela regularidade da estação e pela programação 

veiculada em cada subcanal.  

Assim, a Câmara é responsável legal pelo atendimento às normas de todas as estações 

operando em seus canais. Hoje já são mais de novecentos canais somando-se os “no ar”, os “em 

implantação” e os “aguardando indicação”. O ponto crítico no que tange o atendimento às 

normas em cada estação são as estações já em operação (no ar), que estão sujeitas a fiscalizações 

e sanções da Anatel e do Ministério das Comunicações, tais como advertências, multas, 

suspensão e até cassação da consignação do canal. Entretanto, esse número de estações “no ar” 

tende a subir muito nos próximos anos, tendo em vista o número de canais “em implantação” e 

“aguardando indicação”.  

Para entender melhor a necessidade desse projeto de intervenção, é importante conhecer 

alguns pontos sensíveis do atendimento às normas. Assim, são apresentadas a seguir as 

principais infrações previstas nas normas de radiodifusão: 

 operação sem autorização provisória ou sem licença; 

 alteração das características técnicas da estação sem autorização prévia; 

 interrupção das transmissões por período superior a setenta e duas horas; 

 ausência de comunicação de interrupção no prazo de 48 horas; 

 interrupção das transmissões por mais de 30 dias sem prévia autorização; 

 ausência do canal principal ou do canal para dispositivos móveis; 

 ausência de responsável técnico pela supervisão da estação; 

 proselitismo político nas programações; 

 subcontratação ou compartilhamento de faixa de programação a terceiros; 

 descumprimento de exigências ou instruções baixadas pela Justiça Eleitoral; 

 ausência de recursos de acessibilidade (Legenda Oculta, Audiodescrição); 

 veiculação de publicidade ou patrocínio em desconformidade com normas; 

 ausência de registro de gravação das programações durante 24 horas; 

 ausência de textos dos programas, durante 60 (sessenta) dias; 

 inobservância dos critérios de Loudness (elevação de volume injustificável); 

 ausência de serviços noticiosos em, no mínimo, 5% da programação diária.  
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2.1.3 A participação popular nos programas da TV e da Rádio Câmara 

A Câmara dos Deputados já utiliza algumas estratégias de participação popular nos 

programas de suas emissoras de TV e de Rádio. Por exemplo, o Câmara Ligada é um programa 

de auditório transmitido quinzenalmente e ao vivo pela Rádio e pela TV Câmara que reúne 

estudantes, especialistas, uma banda nacional e deputados convidados para debater temas 

relacionados à política, cultura e cidadania. Ele utiliza canais de comunicação no Facebook, 

Twitter, Whatsapp e também um telefone 0800 e um e-mail, informados durante o programa 

para participação ao vivo dos espectadores (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). As 

interações do público externo são direcionadas a um dos convidados do programa que faz o 

papel de voz dos espectadores no decorrer do programa.  

Outro programa que explora a interação social é o Participação Popular, que 

apresentação a visão de populares sobre os assuntos em pauta na Câmara, debatendo as questões 

com políticos e especialistas convidados. Nesse programa são realizadas entrevistas ao vivo de 

pessoas comuns abordadas em diferentes locais de Brasília.  Além disso, são disponibilizados 

canais no Twitter, no Whatsapp, no bate-papo ao vivo do Youtube, por e-mail e por um telefone 

0800 para os espectadores enviarem perguntas ou expressarem suas opiniões, que são então 

externadas pelo apresentado do programa (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). 

Um terceiro programa que promove a participação da população é o Expressão 

Nacional, um programa em que Representantes do governo Federal, da sociedade civil 

organizada e deputados debatem ao vivo e de forma aprofundada assuntos como economia, 

política externa, meio ambiente e tecnologia, entre outros. O público participa em tempo real 

enviando perguntas via Twitter, Facebook, Whatsapp e bate-papo ao vivo do Youtube, 

respondidas ao vivo pelos convidados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017).  

2.1.4 O canal da TV Câmara no Youtube 

A Câmara dos Deputados lançou em abril de 2016 o seu canal oficial no Youtube para 

exibir todas as transmissões ao vivo das comissões e do Plenário Ulysses Guimarães. O canal 

tem capacidade para exibir até 20 transmissões simultâneas, em tempo real, além de 

disponibilizar conteúdos sob demanda de programas gravados, documentários, entrevistas, 

jornais. Os vídeos disponibilizados no Youtube já eram transmitidos por outros meios, como a 

TV Câmara e o WebCâmara, disponível no portal da Câmara na Internet (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2016). 
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Em agosto de 2017 o Canal já contava com exatos 500 vídeos disponibilizados 

totalizando 1.622 horas de conteúdo. Pela ferramenta Youtube Analytics verificou-se que esses 

vídeos já obtiveram um total de 10,1 milhões de visualizações, alcançando um tempo de 

exibição de 2,8 milhões de horas, o que corresponde a uma média geral de 16 minutos e 45 

segundos de exibição para cada visualização (YOUTUBE, 2017).  

Nesse canal, 57,4% do tempo de exibição dos vídeos ocorre por meio da própria 

plataforma do Youtube. Já nos restantes 42,6%, a exibição ocorre por meio de websites externos 

ou aplicativos de terceiros. Assim, grande parcela da audiência do Canal da Câmara no Youtube 

tem origem da repercussão e engajamento dos usuários em outras plataformas como redes 

sociais, blogs, páginas de notícias, aplicativos de terceiros, etc.  

Pode-se analisar o engajamento dos usuários observando-se as estatísticas de 

compartilhamento dos vídeos, como é possível verificar no gráfico ilustrado na Figura 5, que 

mostra que o Facebook e o Whatsapp são atualmente as principais plataformas usadas para o 

compartilhamento dos vídeos do Canal.  

Figura 5 – Número de compartilhamentos do canal da Câmara no Youtube por plataforma 

 

Fonte: Gráfico de elaboração própria a partir de dados extraídos de (YOUTUBE, 2017) 

Cabe observar também os principais dispositivos utilizados para se acessar os vídeos do 

Canal da TV Câmara. Essa informação está disponível na Figura 6, que mostra, para cada tipo 

de dispositivo, o número de visualizações, a duração média das visualizações e os números de 
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compartilhamentos e de marcações “gostei” do canal desde a sua inauguração até o dia 

12/8/2017.  

Figura 6 – Dispositivos acessados para interagir com o canal da Câmara no Youtube 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados extraídos de (YOUTUBE, 2017) 

Desse gráfico verifica-se que pouco mais da metade das visualizações é realizada a partir 

de computadores. Os smartphones são a segunda forma mais comum de acesso. Entretanto, a 

duração média da visualização em smartphones é a menor, seguida pelos tablets. Já em 

computadores e SmartTVs as médias são as maiores, chegando a cerca de duas vezes e meia a 

duração das visualizações por Smartphones. Constata-se também que a maioria dos 

compartilhamentos e das marcações “gostei” ocorrem por dispositivos móveis. A análise 

conjunta desses gráficos sugere que os dispositivos fixos, em geral com telas maiores, retêm 

por mais tempo os espectadores, enquanto os dispositivos mais portáteis geram uma quantidade 

maior de interações do público. 

Outro dado relevante é em relação às transmissões ao vivo do Canal da Câmara, como 

mostra o gráfico da Figura 7, que exibe informações desde a inauguração do canal até o dia 

12/8/2017. 
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Figura 7 – Visualizações ao vivo e sob demanda do canal da Câmara no Youtube 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados extraídos de (YOUTUBE, 2017) 

Com exceção do bimestre março/abril de 2016, período com tráfego acima do normal 

devido à sessão de votação sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, 

percebe-se um relativo equilíbrio na quantidade de visualizações ao vivo e sob demanda. O 

gráfico mostra também uma redução absoluta desses valores nos períodos dos recessos 

parlamentares. Cabe notar que os vídeos ao vivo prendem mais o espectador, que assiste em 

média 17,2 minutos em cada visualização. Já para os vídeos gravados, essa média é de 7,1 

minutos. Considerando essa diferença verifica-se que, em todo o período analisado, 80,7% do 

tempo de exibição do Canal (medido em horas) foi relativo a transmissões ao vivo. 

2.2 Análise dos problemas e das possíveis soluções 

2.2.1 Alcance limitado do e-Democracia 

No início do projeto do e-Democracia, em 2009, a Secom atuou na divulgação do espaço 

para o público externo, tendo um papel importante na mobilização de massa para a discussão 

dos temas. Contudo, essa divulgação não se perpetuou e, se considerarmos que a população 

Brasileira  é de cerca de 200 milhões de habitantes, podemos verificar que a participação social 

ainda é muito reduzida em termos absolutos.  As tabelas Tabela 1 e Tabela 2 mostram os resumos 

dos diferentes tipos de interação nos espaços Wikilegis e Expressão, já na nova versão do e-

Democracia. 
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Tabela 1 - Interações em projetos recentes no Wikilegis com participações já encerradas 

Título do projeto 
Votos em 

projeto 

Votos em 

Dispositi-

vos 

Comentá-

rios 

Participan-

tes 
Propostas 

Contribuições 

até: 

Reforma do Ensino Médio 835 1743 342 998 322 25/11/2016 

Proteção de Dados Pessoais 0 662 551 79 452 05/08/2016 

Plano Nacional do Desporto 7 76 168 21 142 31/01/2017 

Medidas contra a corrupção 9 279 98 94 114 28/11/2016 

Processo Penal 32 27 71 55 83 17/03/2017 

Dados Abertos 

Governamentais 
42 41 85 54 45 30/11/2016 

Sistema Financeiro Nacional 0 1 14 7 18 18/10/2016 

Auxílio-Inclusão 81 26 13 90 17 15/12/2016 

Isenção de IOF 27 43 10 49 8 13/02/2017 

Autoriza home-office no 

serviço público 
33 65 16 73 8 13/02/2017 

Atividades em terrenos de 

marinha 
4 3 2 9 2 13/02/2017 

Fonte: (E-DEMOCRACIA, 2017) 

 

Tabela 2 - Tópicos mais relevantes (com maior interação) no Expressão em março/2017 

Tópico Fórum Respostas Visualizações 

Currículo dos Candidatos  Reforma Política  12 411 

Contra a Pec 241 Educação  31 489 

Revogação do estatuto do desarmamento e aprovação do 

PL3722/12 

Segurança  39 171 

Reforma da previdência  Previdência  38 319 

Legalização da Maconha  Saúde  35 254 

Separação dos Poderes  Reforma Política  24 394 

Descriminalização do Aborto  Saúde  20 189 

Imposto Cidadão - Um novo Sistema Tributário  Administração Pública  20 493 

Legalização dos jogos de azar, bingos e cassinos  Turismo  14 179 

Criação de carreira única federal  Administração Pública  9 308 

Fonte: (E-DEMOCRACIA, 2017) 

Segundo Faria (2012), a baixa participação social nos espaços do e-Democracia tem 

como um dos fatores a falta de mecanismos de divulgação das discussões, pois a maior parte 

da população nem mesmo sabe da existência dessa ferramenta. O autor destaca que o tráfego 

de pessoas do e-Democracia está muito abaixo de seu potencial. 

Outra dificuldade enfrentada pelos usuários do e-Democracia é a linguagem das leis que 

muitas vezes não contribui para um bom entendimento dos textos legislativos pela população 

https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/curriculo-dos-candidatos/38486/15
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/reforma-politica
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/contra-a-pec-241/39398/25
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/educacao
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/revogacao-do-estatuto-do-desarmamento-e-aprovacao-do-pl3722-12/41605
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/revogacao-do-estatuto-do-desarmamento-e-aprovacao-do-pl3722-12/41605
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/seguranca
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/reforma-da-previdencia/40980
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/previdencia
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/legalizacao-da-maconha/40974
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/saude
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/separacao-dos-poderes/38556
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/reforma-politica
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/descriminalizacao-do-aborto/41006
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/saude
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/imposto-cidadao-um-novo-sistema-tributario/7214
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/adm-publica
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/legalizacao-dos-jogos-de-azar-bingos-e-cassinos/40964
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/turismo
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/t/criacao-de-carreira-unica-federal/36845
https://edemocracia.camara.leg.br/expressao/c/adm-publica
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em geral. Falta, portanto, uma política de comunicação eficaz para facilitar e simplificar a 

participação popular. 

Há também dificuldade no envolvimento dos parlamentares nas discussões do e-

Democracia e na atenção oferecida aos resultados e às sugestões populares. Segundo Faria 

(2012), a maioria deles não acesso diretamente o portal e nem solicita que seus assessores 

acessem.  

É importante citar também a pesquisa realizada por Stabile (2012) que muitos usuários 

deixaram de participar do e-Democracia por não acreditar em seu impacto político. A pesquisa 

evidenciou também que é necessário trabalhar em uma comunicação mais próxima e efetiva 

com os usuários participantes, avisá-los das novas discussões que estão ocorrendo e, 

principalmente, dos resultados políticos obtidos com as discussões passadas. 

Hoje o espaço e-Democracia está restrito à utilização pela Câmara dos Deputados e às 

suas proposições legislativas. Entretanto, seus conceitos podem ser facilmente aplicáveis a 

todas as esferas do legislativo brasileiro. 

Nesse sentido, há atualmente uma iniciativa do Laboratório Hacker da Câmara dos 

Deputados em parceria com o Interlegis (programa do Senado Federal que promove a 

integração, modernização e cooperação entre as casas legislativas brasileiras), para desenvolver 

e disponibilizar uma versão da plataforma e-Democracia adequada para a utilização por 

qualquer casa legislativa, de qualquer esfera. 

Essa iniciativa tem o potencial para expandir a participação popular em todas essas 

esferas, contribuindo para criar uma cultura de interação social no Poder Legislativo como um 

todo, o que beneficia as instituições democráticas, a atuação desse Poder e a sua imagem perante 

a sociedade. 

Ainda em relação ao alcance limitado do e-Democracia, uma das formas de se aumentar 

a visibilidade do portal é a sua integração com redes sociais. O portal já vem disponibilizando 

ferramentas de integração, como botões de compartilhamento. Contudo, esse tipo de opção na 

plataforma ainda é restrita, não havendo botões para compartilhar projetos de lei específicos do 

Wikilegis, por exemplo, nem para convidar outros internautas para participar de uma audiência 

pública interativa agendada.  

Ademais, a interação entre o e-Democracia e os canais oficiais da Câmara nas redes 

sociais ainda é tímida. O lançamento do Pauta Participativa foi amplamente divulgado nesses 

canais, no entanto, os conteúdos ordinários raramente são publicados, como os novos projetos 
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de lei para colaboração disponibilizados no Wikilegis, as dezenas de audiências públicas 

interativas que ocorrem semanalmente e os tópicos de discussão do Expressão sobre os temas 

em debate da Câmara.  

O e-Democracia criou canais próprios nas redes sociais para a divulgação de seus 

conteúdos, canais esses que possuem um número de seguidores com uma ordem de grandeza 

muito menor que os canais oficiais da Câmara, como pode ser percebido observando-se a 

Tabela 3, abaixo: 

Tabela 3 – Comparação do número de seguidores dos canais da Câmara dos Deputados nas 

redes sociais  

Plataforma social 

Número de seguidores do canal oficial da 

Câmara dos Deputados 

Número de seguidores do canal do e-

Democracia 

Twitter 638.000 4.806 

Facebook 305.101 10.718 

Youtube 68.868 824 

Fonte: (TWITTER, 2017), (FACEBOOK, 2017) e (YOUTUBE, 2017) acessados em 22/10/2017 

Assim, para contribuir para o aumento da participação social, uma alternativa simples e 

com potencial para gerar ganhos rápidos, é de publicar os conteúdos do e-Democracia 

diretamente nos canais oficiais da Câmara dos Deputados. Outra alternativa para ampliar o 

alcance do e-Democracia é a sua divulgação por meio de veículos de comunicação em massa, 

como TV e rádio. A divulgação ocorreria a partir de uma interação contínua entre as 

programações da rádio e da TV Câmara com as ferramentas de participação e de engajamento 

social proporcionados pelo e-Democracia. Essa alternativa será mais detalhada no item 2.3.2.  

 A linguagem técnica dos textos das proposições, outra dificuldade para a ampla 

participação no e-Democracia, poderia ser traduzida ou decodificada, para melhor 

entendimento da população em geral, no decorrer desses programas de rádio e de TV, de modo 

a favorecer a melhor compreensão e a estimular a participação popular e a transparência. Os 

programas, além de forma de promover a participação social, seriam importantes para mostrar 

para a população a real eficácia política obtida com as discussões e com o engajamento popular.  

Cabe ressaltar que a transparência não se restringe à disponibilização de dados e 

informações para a população. Seu conceito é na verdade muito mais amplo, envolvendo a real 

compreensão dos cidadãos sobre os assuntos tratados por seus representantes. A transparência 

fomenta a participação e o controle social a partir da disponibilização das informações a 

diferentes grupos sociais. Ao mesmo tempo, a participação social provoca a busca de 
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informações pelos cidadãos estimulando a formação de uma sociedade participativa consciente 

e gerando demanda para a divulgação de informações públicas, estabelecendo assim uma 

interação permanente e virtuosa entre cidadãos e parlamento. Nesse sentido, Figueiredo e 

Santos (2013) afirmam que a transparência e participação social são conceitos indissociáveis, 

interdependentes e intercambiáveis. 

2.2.2 O modelo de expansão da Rede Legislativa via radiodifusão 

Conforme demonstrado no item 1.3, ao se observar o cenário atual e o planejamento dos 

diversos parlamentos pelo mundo, constata-se uma tendência de alteração de direção dos 

esforços em transparência, em abertura e em participação popular para o universo da Internet, 

tendência essa reforçada pela situação econômica e de contenção de despesas públicas presentes 

tanto no Brasil como em diversos outros estados, dado que os custos de instalação, de 

manutenção e de operação de emissoras de radiodifusão são elevados.  

Nesse contexto, a Rede Legislativa de Rádio e TV tem um papel de aumento da 

eficiência e de diminuição de custos já que congrega recursos de até quatro casas legislativas 

para a transmissão, via radiodifusão, dos conteúdos de suas emissoras em um mesmo canal. Na 

perspectiva da Câmara dos Deputados, que coordena a Rede Legislativa, a Rede é uma forma 

muito eficiente de levar os seus canais de rádio e TV via radiodifusão aberta e gratuita para 

dezenas de cidades a um custo baixo. Para estações de TV digital, por exemplo, a Câmara 

realizou investimentos em 14 cidades, mas o seu canal já é retransmitido em 45 municípios até 

a data de edição deste trabalho. 

Entretanto, considerando os investimentos e os custos de operação e manutenção 

suportados por todas as casas legislativas no contexto da Rede Legislativa, seu crescimento leva 

inexoravelmente ao aumento dos gastos públicos, ou pelo menos à alteração de finalidade 

desses gastos para as emissoras de radiodifusão. 

Apesar do importante papel da Rede Legislativa para a democracia brasileira, em 

especial em relação à transparência dos atos legislativos, o problema de aumento dos gastos 

públicos poderia ser amenizado caso o modelo fosse adaptado a fim de seguir a tendência 

mundial dos parlamentos de priorização de soluções via web. Nesse sentido, a Rede Legislativa 

poderia priorizar a transmissão dos canais dos parceiros via Youtube, ou ainda disponibilizar 

uma plataforma de web TV e de web rádio comum para todas as casas legislativas, o que poderia 

adicionalmente favorecer a participação e o engajamento dos cidadãos nos temas em debate em 

cada casa.  
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2.2.3 O modelo de distribuição via satélite dos sinais de rádio e televisão 

Além da transmissão dos sinais em rádio FM e em televisão aberta, via radiodifusão, a 

Câmara dos Deputados também distribui esses sinais via satélite, alcançando assim todo o 

território nacional.  A recepção satelital é especialmente utilizada em áreas rurais e em cidades 

desprovidas de emissoras de TV aberta, pois é transmitida em formato aberto, bastando ter uma 

antena parabólica e um receptor de satélites para a população ter acesso aos conteúdos em 

qualquer parte do país.  

Os mesmos sinais transmitidos via satélite são utilizados pelas diversas emissoras da 

Rede Legislativa para receber os sinais oriundos de Brasília e retransmiti-los via radiodifusão. 

Além disso, os mesmos sinais são utilizados pelas emissoras de TV por assinatura. Isso porque, 

com a Lei n.8.977/95, conhecida como “Lei do Cabo” ou “Lei da TV Paga”, essas emissoras 

de TV por assinatura passaram a ter uma obrigação legal de transmitir os denominados canais 

básicos de utilização gratuita, entre eles os canais das casas legislativas, regra essa conhecida 

como “must carry”.  

Assim, caso esse tipo de transmissão via satélite fosse extinta, além de interromper as 

transmissões da Rede Legislativa, dois grandes grupos de cidadãos deixariam de ter acesso aos 

conteúdos, os de TVs por assinatura e os de áreas rurais e de cidades pequenas, locais em que 

é comum a dificuldade de acesso à Internet ou à banda larga. 

No entanto, há um grande espaço para o aumento da eficiência e para a economia de 

recursos nessa área, de transmissão via satélite, já que a TV Câmara e a TV Senado utilizam, 

cada uma, dois sistemas de transmissão via satélite, um analógico e um digital, a um custo que 

ultrapassa 2 milhões de reais por ano. Esses quatro sistemas poderiam ser substituídos por um 

único sistema digital que poderia carregar todos os sinais das TVs e das Rádios Câmara e 

Senado a um custo muito menor.  

Essa ideia já existe na Câmara nas áreas responsáveis pelo gerenciamento das 

transmissões e está em andamento uma alteração na transmissão via satélite digital da Câmara 

para incluir o canal do Senado. Conversas entre as áreas de comunicação da Câmara e do 

Senado também já foram iniciadas no intuito. Contudo, ainda não existem ações concretas no 

sentido de reduzir a quantidade de sistemas satelitais dessas duas casas.  
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2.2.4 As programações das emissoras legislativas 

No item 1.3 desse trabalho foi discutido, a partir do estudo de vários parlamentos pelo 

mundo, se as emissoras legislativas deveriam transmitir apenas as sessões plenárias e os 

trabalhos das comissões, ou deveriam também produzir conteúdos diversos como as emissoras 

do Congresso brasileiro fazem hoje. Essa análise mostrou que ainda não há um consenso sobre 

o conteúdo a ser transmitido, sendo que alguns parlamentos produzem conteúdos diversos e 

outros apenas gravam as suas sessões. 

Dentro da área da comunicação pública, a programação dessas emissoras também é um 

tema bastante debatido. Muitos especialistas na área defendem a diversidade da programação, 

que promoveria o aumento da audiência. Frequentemente se discorre também sobre o papel 

social, educativo e cultural da televisão pública. A própria Constituição Brasileira define os 

princípios que as programações de todas as emissoras, públicas ou privadas, devem seguir, 

como por exemplo as finalidades artísticas, culturais e informativas e o estímulo à produção 

independente.  

Contudo, baseando-se na pesquisa dos modelos adotados por diversos parlamentos, mas 

sem se aprofundar nas discussões sobre o tema na área de comunicação pública, o presente 

autor verificou diversos pontos de convergências para as programações legislativas. Nessa 

perspectiva, para alcançar os objetivos comuns dos parlamentos, em especial a transparência e 

a ampla participação dos cidadãos, as programações precisam cada vez mais refletir a agenda 

legislativa, a fim de chamar os cidadãos para o debate, e manterem sintonia com as ações para 

engajamento e participação popular, explicando e debatendo os assuntos em pauta e tendo um 

carácter educativo em relação ao processo legislativo. 

Como exemplo do caso da Câmara dos Deputados, na semana de 18 a 22 de setembro 

de 2017, o Plenário discutiu a PEC da reforma eleitoral (sistema de escolha de deputados e 

vereadores), a PEC sobre e fim das coligações partidária e a MP sobre a transferência de 

recursos do Fundo Penitenciário. Enquanto isso, os programas de debates e entrevistas da TV 

Câmara discutiram os mesmos dois temas relativos às PECs e também o Novo Código de 

Processo Penal, a Política Nacional de Recursos Hídricos e se os Zoológicos devem mesmo 

existir. Nesse período ocorreram cerca de duas dezenas de audiências públicas, nenhuma sobre 

os temas tratados nos programas citados. Além disso o Wikilegis, ferramenta de edição 

colaborativa de projetos de lei, esteve com propostas abertas sobre o Fies, o Simples Nacional 

e a garantia de assistência psicológica continuada a atletas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2017). Nenhum desses temas foi tratado nos programas da TV Câmara.  
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Assim, percebe-se um certo grau de descompasso entre diversas ações de comunicação 

da Câmara dos Deputados coordenadas por diferentes estruturas administrativas e que poderiam 

estar mais bem alinhadas. Ademais, convém reprisar a citação de Lemos, Carlos e Barros (2007) 

que afirmam que a TV Câmara é alvo de críticas recorrentes a respeito de sua programação. 

Portanto, conhecendo a controvérsia da temática dentro da área de comunicação pública, 

mas baseando-se primordialmente pelas melhores práticas utilizadas pelos parlamentos pelo 

mundo, o presente autor entende que a adoção dessas práticas poderia contribuir 

significativamente para que a manutenção de canais próprios de rádio e TV por casas 

legislativas seja de fato importante e valorizada pela população. 

Com base no estudo mencionado e considerando a promoção da participação social 

como fator essencial, conclui-se que essas práticas consistem em se afastar dos modelos de 

programas mais tradicionais de emissoras comerciais e aumentar os esforços na direção de 

programas com enfoques: educativo, que decodifiquem o processo legislativo e os temas em 

pauta a fim de aproximar os cidadãos do parlamento e de promover a transparência efetiva;  de 

engajamento dos cidadãos, como o debate de temas de audiências públicas e de projetos de lei 

abertos para edição colaborativa, em que o cidadão pode individualmente interagir, fazer 

perguntas aos deputados, propor modificações nos textos de leis e fazer a diferença de fato; e 

de integração com a agenda legislativa, chamando a atenção do público para os debates que 

estão ocorrendo atualmente nas sessões plenárias e das comissões, de forma a se estabelecer 

uma conexão direta entre as programações variadas e as transmissões dessas sessões, atraindo 

assim os olhares dos cidadãos para os importantes debates que ocorrem nas casas legislativas, 

promovendo dessa forma a transparência. 

Cabe ressaltar que muitas dessas emissoras já refletem em algum nível em suas 

programações parte dessas ações. A TV Câmara, por exemplo, inclui narração na exibição das 

suas sessões plenárias, elemento de transparência de grande importância para a facilitar o 

entendimento do cidadão comum sobre os atos e as fases do processo legislativo.  

2.2.5 Descumprimento das normas de radiodifusão 

Nas estações de TV da Rede Legislativa hoje no ar, a Câmara não realiza fiscalizações 

preventivas ou outros tipos de verificações de conformidade. As atividades da Câmara se 

concentram em verificação dos documentos obrigatórios e em orientações constantes sobre as 

normas a serem seguidas, realizando seminários, produzindo manuais e documentos de 

orientações diversas. Já nas estações de rádio da Rede, ainda com poucas unidades, além do 
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intenso trabalho de orientação, a Câmara realiza verificações sem agendamento prévio, 

mediante a solicitação de cópias das gravações dos programas que foram ao ar em determinada 

data, a fim de verificar o cumprimento dos acordos de cooperação. 

 Entretanto, a quantidade de estações da Rede Legislativa inviabiliza que a Câmara 

realize verificações presenciais rotineiras, o que normalmente ocorre apenas nas capitais (já que 

os equipamentos são da Câmara) e apenas quando há o início ou o término de contratos de 

manutenção dessas capitais. Mesmo a verificação das gravações das programações se torna 

cada vez mais dispendiosa e ineficaz à medida em que a Rede cresce. 

Assim, no estágio atual, muitas vezes a Câmara dos Deputados não toma conhecimento 

dos problemas que ocorrem nas estações da Rede Legislativa. Por vezes passam-se vários dias 

ou até meses até que algum espectador resolva entrar em contato pelos canais de ouvidoria da 

Câmara ou até que o próprio parceiro entre em contato em busca de ajuda para resolver o 

problema. Há casos por exemplo de o canal da Câmara passar dias com o canal fora do ar ou 

sem áudio sem o conhecimento da Casa.  

Mesmo os canais que estão no ar muitas vezes não estão transmitindo todas as emissoras 

legislativas parceiras por motivos diversos. Além dos até quatro subcanais, há ainda mais um 

subcanal chamado “one-seg” que é utilizado para transmissão para dispositivos móveis e cuja 

programação veiculada deve ser sempre a da Câmara dos Deputados. 

É comum ocorrerem problemas técnicos que limitam algumas transmissões. Nas 

capitais da Câmara, em geral, ela é informada desses problemas para providenciar a solução. 

Mas nas demais estações, raramente toma-se conhecimento das limitações ocorridas.  

Ademais, considerando que a Câmara recebeu, desde 2013, cerca de cinco autos de 

infração da Anatel, constata-se um certo grau de descumprimento das normas de radiodifusão 

pelos parceiros da Rede Legislativa. Tais autos foram respondidos pela Câmara e em um dos 

casos o auto gerou uma multa1 no valor de 126 mil reais. Cabe ressaltar que no início de 2013 

haviam apenas 10 estações da Rede no ar.  

                                                 

 

1 A multa, recebida em 2015, se refere a operação da estação de transmissão de TV Digital em São Paulo – SP, em 

2013, sem a devida "Autorização para Uso de Radiofrequência" emitida pela Anatel. A Câmara, considerando a 

multa indevida, recorreu administrativamente argumentando que esse ato de autorização não é aplicável para a 

Câmara dos Deputados, que é exploradora direta dos serviços de radiodifusão, diferentemente de outras emissoras 

comerciais e, ainda assim, caso fosse aplicável, a referida autorização deveria ter sido emitida de ofício pela Anatel. 

Até a data de publicação deste trabalho não houve resposta ao recurso. 
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Logo, considerada a sua responsabilidade legal, é do interesse da Câmara minimizar o 

descumprimento das normas de radiodifusão pelas estações da Rede Legislativa. Como 

possibilidade de solução, uma alternativa a se considerar é a implantação de um sistema de 

monitoração remota dos equipamentos de cada estação, chamado de telemetria. Com esse 

sistema, seria possível monitorar os parâmetros técnicos dos equipamentos a partir de Brasília 

e criar regras para avisos automáticos em caso de problemas. Entretanto, esse método só é eficaz 

para detectar algumas irregularidades, como falhas nas transmissões, ausência de um subcanal, 

ausência de requisitos de acessibilidade. Há dificuldades para verificar a maior parte das demais 

infrações, como, por exemplo, se a programação principal transmitida é de fato a da Câmara, 

ou se há uma subcontratação de um subcanal.  

Outra dificuldade é fazer com que o parceiro local (principalmente as Câmaras 

Municipais) adquira os equipamentos de telemetria e disponibilize e mantenha a conexão com 

a Internet necessária, uma vez que os acordos de cooperação não possibilitam sanções entre as 

partes. Cabe ressaltar que a Câmara já está trabalhando em um modelo de acordo que possibilite 

sanções em caso de descumprimento. 

Uma alternativa seria incluir no processo a realização de vistorias às estações por 

amostragem. Vistorias preventivas aleatórias seriam uma boa forma de identificar 

irregularidades e de, ao mesmo tempo, manter o relacionamento com os parceiros. Por outro 

lado, a atividade demandaria mais da equipe técnica da Câmara, hoje com capacidade ociosa 

nula. Ademais, essa medida tende a ser menos eficaz à medida em que cresce a quantidade de 

estações no ar. Isso ocorreria porque, sem crescimento equivalente da equipe técnica, a visita a 

cada estação se tornaria cada vez mais espaçada.  

Uma terceira possibilidade, que faz parte da proposta de intervenção aqui defendida, é 

adicionar uma etapa de “controle social provocado” a fim de identificar de forma mais ágil 

qualquer problema ou irregularidade nas transmissões de cada estação. A ideia é disponibilizar 

para a população de cada cidade “no ar” um novo espaço no portal e-Democracia que permita 

que os próprios telespectadores e ouvintes se tornem “fiscais” dos canais e identifiquem e 

informem possíveis irregularidades. Esse novo espaço proporcionará essencialmente o debate 

sobre as programações das TVs e rádios legislativas, contendo também um caminho para o 

relato de problemas técnicos e enquetes para aferir questões específicas das transmissões. 

A utilização dessa ferramenta de controle social precisa ser fomentada para uma efetiva 

participação da população, e aí se insere a interação contínua entre as programações da rádio e 

da TV Câmara com o e-Democracia.  
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2.3 Método de abordagem 

Ao longo da exposição deste estudo de caso, vários problemas foram levantados tanto 

em relação ao e-Democracia, como em relação aos modelos utilizados pela Rádio Câmara, pela 

TV Câmara e pela Rede Legislativa de rádio e TV. Foram abordadas algumas possíveis 

soluções para minorar cada um desses problemas; no entanto, não há uma solução única para 

tratar todos os pontos discutidos.  

 Assim, a fim de realizar um projeto coeso, mas que apresente o maior grau de 

contribuição para a democracia, foram escolhidos três pontos para serem trabalhados: 

1. Utilização da Rede Legislativa como meio para impulsionar a adoção do e-Democracia 

pelas casas legislativas parceiras em cada esfera; 

2. Inserção da participação e do engajamento social nas programações da Rádio e da TV 

Câmara por meio da interação continua com o e-Democracia e a definição de modelos 

de programas recomendados para a utilização por outras emissoras legislativas da Rede 

Legislativa; e 

3. Elaboração de um novo espaço para debate das programações de rádio e TV no e-

Democracia como uma forma de controle social sobre as emissoras legislativas. 

 

Essencialmente, os pontos escolhidos pretendem promover a interação entre o e-

Democracia e a Rede Legislativa, no contexto da Câmara dos Deputados e dos parceiros da 

Rede Legislativa. Esses pontos são interdependentes uma vez que, conjuntamente, a Rede 

Legislativa atuaria em benefício do e-Democracia, e o e-Democracia atuaria em benefício da 

Rede Legislativa. 

Com o propósito de obter o apoio dos agentes políticos necessário para o êxito do 

projeto, uma estratégia de execução gradual das ações foi preferida, mediante a realização de 

pilotos e da verificação e divulgação dos reais benefícios alcançados.  

 Cada uma das três ações escolhidas será descrita a seguir. A linguagem adotada nestes 

tópicos utiliza majoritariamente o futuro do presente como forma de descrever de forma simples 

e clara as ações previstas caso o projeto proposto seja colocado em prática. Não se pretende, 

contudo, que o texto seja interpretado em uma acepção imperativa.  
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2.3.1 A adoção do e-Democracia por outras casas legislativas 

Uma premissa para a execução desta ação é a conclusão da iniciativa conjunta entre 

LabHacker e Interlegis de disponibilização de uma versão da plataforma e-Democracia 

adaptada para utilização por qualquer casa legislativa, conforme mencionado no item 2.2.1.  

A partir da disponibilização dessa plataforma, a Rede Legislativa será usada como um 

meio de disseminação para impulsionar a adoção do e-Democracia. Assim, cada casa legislativa 

parceira da Rede poderá contar com uma plataforma completa do e-Democracia voltada para 

as temáticas da esfera dessa casa, seja ela federal, estadual ou municipal.  

Como a quantidade de parceiros da Rede Legislativa já alcança a casa das centenas, essa 

ação será executada gradualmente. Inicialmente, a Coordenação de Rede Legislativa de Rádio 

e TV (Corede/Secom) da Câmara escolherá uma casa legislativa parceira interessada para 

realizar um piloto de implantação do e-Democracia. Além dos módulos atuais do e-Democracia, 

a Corede planejará, em conjunto com o parceiro, os programas e as formas de interação a serem 

inseridos no projeto (referentes à segunda ação da proposta, descrita no próximo tópico). A 

ajuda do LabHacker que detém a experiência do funcionamento do e-Democracia será 

fundamental nessa fase.  

Com a metodologia de implantação do piloto aprovada pelo parceiro, a plataforma 

poderá entrar em funcionamento na cidade-piloto e os modelos de programas que promovem a 

interação com o e-Democracia serão inseridos gradualmente na programação dessa emissora. 

Todos os módulos do e-Democracia ficarão disponíveis para essa casa legislativa, incluindo o 

novo espaço para o debate das programações da emissora. Dessa forma, a equipe de projeto, 

em conjunto com a Corede/Secom, ajudará a casa parceira a planejar seus novos processos de 

trabalho a fim de absorver a operação do e-Democracia como a inserção de conteúdo no portal, 

a interação com os programas da emissora e o melhor aproveitamento dos resultados da 

participação social pelos parlamentares.  O piloto terá uma duração definida com o propósito 

de avaliar a adequação da plataforma e-Democracia e dos modelos de programas, e de verificar 

os benefícios alcançados. 

Concluído o piloto e a avaliação da adequação das ferramentas, será verificada pela 

equipe de projeto a necessidade de um novo piloto para testar eventuais modificações. Será 

realizada uma avaliação dos benefícios obtidos com as novas formas de participação social e 

um trabalho de divulgação desses resultados. Após a ação ser considerada bem-sucedida, a 
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Corede iniciará um programa de orientações e seminários para os parceiros da Rede Legislativa 

a fim de estimular a adoção voluntária desse modelo de participação social.  

 Além disso, a Rede Legislativa incluirá em seus futuros acordos de cooperação e nas 

futuras renovações de acordo, a inserção desse modelo de utilização do e-Democracia pelos 

parceiros. 

A adoção do e-Democracia pelos parceiros da Rede Legislativa é fundamental para 

possibilitar o controle social sobre as programações das emissoras, como descrito mais a frente 

no item 2.3.3. A sua utilização por várias casas legislativas tem como propósito a construção e 

o fortalecimento de uma cultura de interação social no Poder Legislativo como um todo, o que 

traz transparência e legitimidade para as ações dos parlamentares e certamente beneficiará as 

instituições democráticas, a atuação desse Poder e a sua imagem perante a sociedade. 

2.3.2 A inserção da participação e engajamento social nas programações 

legislativas 

O primeiro passo dessa ação é a definição das formas de interação entre as emissoras de 

rádio e de TV e o e-Democracia. Para isso, é relevante considerar o maior envolvimento 

possível de parlamentares e formas de divulgação dos reais resultados políticos da participação 

social.  

Assim, a equipe de projeto, em conjunto com as coordenações competentes da Secom e 

do LabHacker, idealizará e definirá programas e métodos para a interação ocorrer, assim como 

um cronograma para a implantação gradual. Para tanto, é importante ouvir a opinião da 

população em geral e dos parlamentares, identificando as principais necessidades dessas partes. 

Formas de medição estatística das interações e da audiência nos diferentes veículos devem ser 

previstas pela equipe e executadas antes, durante e depois da implantação das alterações. Além 

disso, pesquisas sobre os novos métodos de interação ou outras formas de verificação podem 

ser executadas a fim de aferir os benefícios obtidos. 

Outra abordagem que vai na linha do estímulo à participação social é a realização de um 

concurso público, na forma de um desafio, que premie as melhores soluções apresentadas pela 

sociedade de programas que promovam a interação entre o e-Democracia e a Rádio e a TV 

Câmara, a exemplo do que foi realizado no Concurso Novo Portal da Câmara dos Deputados 

n.º 2/2017. 

O Laboratório Hacker também terá um papel fundamental na implantação dessa ação 

do projeto, visto que detém o conhecimento para propiciar as melhores ferramentas para a 
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interação digital entre o e-Democracia e os programas de rádio e TV. Durante um prazo definido 

serão avaliados os programas implantados, a eficácia das formas de interação e os benefícios 

alcançados com essas ações. Tais benefícios serão divulgados interna e externamente, a fim de 

obter o apoio da população, das unidades decisórias da Câmara e dos parlamentares.  

Após o período de implantação e de avaliação, a partir da experiência da Câmara dos 

Deputados a equipe de projeto estabelecerá modelos de programas para serem recomendados a 

outras casas legislativas que promovam a interação com o e-Democracia, aproveitando ou 

adaptando as ferramentas computacionais necessárias.  

Para a evolução contínua desses programas, tanto os da Câmara como os modelos 

sugestivos para as demais casas legislativas, será definido um comitê que reúna membros da 

Secom e do Labhacker, mantendo reuniões periódicas. 

Como exemplos de métodos de interação, a seguir são descritas algumas abordagens, 

parte delas com a utilização da Segunda Tela, uma tendência mundial na direção da interação 

entre participação social e programas televisivos a qual foi detalhada no item 1.4 desse trabalho. 

2.3.2.1 A Segunda Tela como forma de envio de comentários em 

programas de TV 

A participação popular que ocorre atualmente nas programações legislativas é limitada 

pela seleção de perguntas, sugestões ou comentários realizados normalmente pela produção do 

programa ou por um convidado. Contudo, essa participação pode ser estendida para 

proporcionar um verdadeiro debate da população, tornando públicas e agregando em um espaço 

comum todas as manifestações dos cidadãos e permitindo ainda a votação dos participantes nas 

interações mais relevantes.  

As interações poderiam ser realizadas por meio de vídeos curtos, um formato mais 

apropriado para a transmissão pela TV, e poderiam ser postadas nas próprias redes sociais dos 

participantes. Essas interações seriam direcionadas automaticamente, a partir da utilização de 

uma indexação por hashtags, para um espaço comum de debates daquele tema no portal e-

Democracia.  

Por exemplo, em um programa de TV que se discute a reforma política, o apresentador 

pediria ao público para postar vídeos curtos (um formato mais apropriado para TV), com 

perguntas ou opiniões em suas próprias redes sociais adicionando as hashtags “#edemocracia” 

e “#reformapolitica”. As figuras Figura 8, Figura 9, Figura 10 e Figura 11, dispostas no decorrer 

dessa seção, ilustram o passo a passo deste exemplo de interação. 
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Figura 8 – Passos 1 e 2 do exemplo de interação via Segunda Tela 

 

Fonte: elaboração própria. 

Esses vídeos postados pelos usuários em suas próprias redes sociais seriam 

automaticamente identificados pela plataforma e-Democracia e incluídos como novas 

postagens públicas nas discussões do fórum específico sobre reforma política. 

Figura 9 – Passo 3 do exemplo de interação via Segunda Tela 
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Fonte: elaboração própria. 

Assim, a participação de um usuário em um programa de TV não se limitaria apenas a 

constar em uma lista de opções para a escolha dos produtores desse programa. Essa 

participação, mesmo que não escolhida durante o programa, seria publicada no fórum de 

discussões apropriado contribuindo para os debates sobre o tema e poderia estimular outros 

usuários a participarem do programa de TV e do debate no fórum de discussões, gerando tráfego 

tanto para o canal de televisão quanto para o e-Democracia e, principalmente, promovendo o 

amplo debate.  

Além disso, as publicações dos usuários nas redes sociais fomentariam as discussões do 

tema no e-Democracia, além de potencialmente engajarem outros usuários das redes sociais 

que ao assistirem a esses vídeos nas redes sociais poderiam se interessar em acompanhar o 

programa de TV sobre o tema e em participar das discussões no e-Democracia. Nas redes 

sociais, a rede de amigos dos que postaram vídeos poderia agregar ‘curtidas’ e compartilhar as 

postagens, gerando um efeito multiplicador de estímulo à participação.  

Figura 10 – Passo 4 do exemplo de interação via Segunda Tela 

 

Fonte: elaboração própria. 

Finalmente, o tema da Reforma Política seria debatido na sessão plenária, havendo 

assim uma conexão direta entre o programa de TV, o debate no e-Democracia e a agenda 

política, sempre com o objetivo de chamar o público para a participar e acompanhar os debates. 
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Figura 11 - Passo 5 do exemplo de interação via Segunda Tela 

 

Fonte: elaboração própria. 

2.3.2.2 A Segunda Tela para a votação popular no Plenário e nas 

Comissões 

A população poderia ser convidada a participar, em tempo real, das votações do plenário 

ou das comissões, também por meio da utilização de hashtags em suas redes sociais.  

A Primeira Tela nesse caso seria a transmissão ao vivo do plenário ou das comissões 

pela TV Câmara, seja via transmissão terrestre (TV aberta), TV por assinatura, Youtube, 

webCâmara ou qualquer outro meio. 

Os cidadãos votariam juntamente com os Deputados (em tempo real), sobre as 

proposições legislativas debatidas e os resultados das votações populares seriam exibidos na 

tela da TV Câmara e, potencialmente, no telão do plenário ou das comissões, lado a lado com 

a votação dos deputados. A Figura 12 ilustra essa situação hipotética. 
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Figura 12 – Exemplo de interação com votação popular no Plenário 

 

Fonte: elaboração própria. 

Os resultados das votações poderiam ainda ser compartilhados nas redes sociais dos 

espectadores, a partir, por exemplo, de um QR Code exibido na tela de TV. 

Dessa forma, a participação popular poderia influenciar diretamente e de forma imediata 

as decisões parlamentares. E os parlamentares, por sua vez, disporiam de um termômetro 

instantâneo sobre a aprovação social dos atos legislativos. Além disso, esse mecanismo 

possivelmente impulsionaria a participação dos cidadãos posto que seus resultados seriam 

rapidamente verificados, em contraposição ao ceticismo do público quanto ao real impacto 

político de sua interação, item de desmotivação à participação popular, conforme citado no item 

2.2.1. 

Paralelamente, os espectadores poderiam ser convidados a debater os assuntos em pauta 

com outros participantes, na forma de chats dentro do e-Democracia, ou mesmo postando 

comentários com hashtags em suas redes sociais, comentários esses direcionados 

automaticamente para o e-Democracia. Os comentários mais votados favoravelmente poderiam 

também ser exibidos na tela da TV Câmara. 

Além disso, poderia ser desenvolvida uma aplicação própria de segunda tela para essas 

participações proporcionando adicionalmente que o usuário e espectador se inscreva para 
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receber notificações sobre a inclusão das matérias de interesse em Pauta, e até acesse a Pauta 

Participativa para votar em temas de sua preferência. 

 Deste modo, ele poderia ter acesso a informações explicativas sobre a sessão a partir 

dos dados já produzidos pela Câmara, a fim de facilitar o entendimento do processo legislativo 

pelo cidadão comum, como por exemplo gráficos que expliquem o caminho da proposição no 

processo legislativo (os passos anteriores e os próximos passos), acesso ao texto das 

proposições debatidas, acesso aos vídeos das audiências públicas, das reuniões das comissões 

e das entrevistas e programas exibidos anteriormente sobre o tema. Assim, a aplicação de 

segunda tela necessitaria de interação entre diferentes serviços oferecidos pela Câmara. 

A ideia aqui é utilizar uma aplicação de segunda tela para estimular o engajamento da 

população nos debates legislativos agregando valor às transmissões ao vivo da TV Câmara, 

independentemente do meio. A interação social potencializaria a repercussão dos conteúdos 

legislativos e a retroalimentação entre TV, e-Democracia e mídias sociais, aproveitando a 

tendência de crescimento da utilização de dispositivos móveis simultaneamente ao ato de 

assistir à televisão, como descrito no item 1.4. 

Além disso, o papel educativo dessa aplicação em relação ao processo legislativo, de 

difícil entendimento pela população, seria também um fator de transparência e de motivação ao 

usuário para utilizar a aplicação e as suas ferramentas, como o e-Democracia, enquanto assiste 

à TV Câmara. Cabe ressaltar que o acesso a esse conteúdo em uma mesma plataforma, ao 

alcance dos dedos dos usuários, é importante para fortalecer a cadeia de valor e a realimentação 

do sistema. 

2.3.2.3 Chats ao vivo com parlamentares 

A proposta é promover o engajamento dos espectadores ao disponibilizar um espaço 

para chats (bate-papos) diretos com os parlamentares após programas de entrevista exibidos 

pela TV e Radio Câmara, como o Câmara Debate, o Câmara Ligada, o Participação Popular, o 

Palavra Aberta e o Com a Palavra. Os programas de TV e Rádio convidariam os espectadores 

a participar do Chat ao vivo com o parlamentar sobre o tema abordado, que iniciaria logo após 

a entrevista. O portal e-Democracia poderia inserir esses chats nos fórum adequado sobre o 

tema discutido, estimulando assim o debate e a participação dos deputados e da sociedade. 

No canal de chat, o usuário poderia repercutir em redes sociais o conteúdo do chat e 

também os próprios programas de entrevista, realimentando a exibição de conteúdo da TV.  
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2.3.2.4 Utilização dos fóruns do e-Democracia pelos veículos de 

comunicação do Parlamento 

Um exemplo bem simples e imediato de utilização pelos canais de notícias da casa 

legislativa seria o aproveitamento das publicações dos usuários dos fóruns e demais espaços do 

e-Democracia. Como esses espaços já são organizados por temas, o comunicador pode 

facilmente selecionar os comentários mais votados sobre determinado assunto e informar as 

opiniões populares durante programas e reportagens sobre o tema. Por exemplo, o comunicador 

pode falar algo como: “ – Dentro dos nossos canais participativos da Câmara, as pessoas têm 

dito o seguinte sobre a Reforma Política: [...]”. A utilização de postagens com vídeos curtos 

pode ajudar a tornar mais dinâmica a função. 

Essa é uma forma alternativa de promover a voz popular dentro dos canais de 

comunicação tradicionais das casas legislativas, o que pode ser um incentivo para a 

participação, uma vez que as pessoas passam a perceber que sua voz é ouvida. Ademais, é um 

meio para levar os comentários do e-Democracia para mais perto dos parlamentares, uma vez 

que seus gabinetes usualmente assistem as notícias diárias do canal legislativo.  

2.3.3 Um espaço para o debate das programações das emissoras legislativas 

Esta ação consiste na criação de um espaço, integrado ao e-Democracia, cuja essência é 

proporcionar o debate sobre as programações, a fim de tornar os conteúdos das emissoras 

legislativas mais alinhados com o que a população deseja ver e ouvir sobre o legislativo. Esse 

alinhamento contribui para a transparência do parlamento visto que favorece a divulgação e a 

discussão dos temas de maior interesse da sociedade. Além dos debates na forma de fóruns, a 

exemplo do Expressão, outra oportunidade é a de ocorrer uma escolha objetiva dos programas 

que devem permanecer ou sair na grade, utilizando-se uma metodologia similar ao do Pauta 

Participativa. 

A utilização específica desse canal poderia ser fomentada pela própria programação da 

emissora, por meio de uma interação contínua e mais direta com a programação. Uma forma 

seria, por exemplo, a exibição no início, no fim ou entre os blocos de programas de gráficos ou 

animações que mostrem o grau de interesse da população no programa, ou ainda os comentários 

mais votados dentro do espaço de debates do programa exibido. Esses comentários poderiam 

ser no formato de textos ou de vídeos curtos (a mesma ideia de postagem em redes sociais 

utilizando indexação por hashtags descrita em 2.3.2.1 poderia ser aplicada aqui), além de 

chamadas do apresentador solicitando o envio de opiniões dos telespectadores. Ademais, a 
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promoção dos demais módulos do e-Democracia por si só contribui para o acesso desse novo 

espaço já que se trata de uma mesma plataforma. 

Esse espaço também será uma ferramenta importante para a Rede Legislativa de Rádio 

e TV no que se refere à fiscalização dos conteúdos transmitidos em seus canais, que, como 

colocado anteriormente, são de responsabilidade da Câmara dos Deputados, mesmo em relação 

ao conteúdo das emissoras das demais casas legislativas. Assim, ao invés da Câmara dos 

Deputados gastar vultuosos recursos para esse tipo de fiscalização, de difícil aferição, o novo 

espaço no e-Democracia será uma forma dos próprios espectadores se tornarem "fiscais" das 

programações legislativas. Os recursos do novo espaço serão elaborados para cumprir esse 

papel, sendo que um relatório automático das críticas com maior repercussão é importante para 

facilitar a identificação das irregularidades. A adoção do e-Democracia pelas casas legislativas 

parceiras da Rede se torna fundamental para o alcance desse objetivo. 

Ademais, tópicos específicos ou enquetes deverão ser criados nesse espaço a fim de 

verificar pontos específicos das programações, como eventuais desvios de finalidade, 

veiculação de propagandas, ausência de recursos de acessibilidade, proselitismo e interrupção 

das transmissões. 

Para a população participar de fato de um canal de fiscalização voluntária, é importante 

haver estímulos para o fluxo dessas pessoas nesse canal, fazendo com que o ato de fiscalizar 

seja o mais natural possível, o que não ocorreria em um canal específico para denúncias. Na 

verdade, já existe na Câmara dos Deputados o canal Fale com a Câmara, em que eventualmente 

são relatadas irregularidades em relação aos conteúdos da Rede Legislativa, mas a participação 

popular ainda é muito pequena nesse sentido. Muitas vezes problemas nas programações são 

relatados para a Câmara vários dias depois de seu início, o que sugere que o canal de 

comunicação é pouco conhecido e que os espectadores só procuram uma forma de reclamar por 

iniciativa própria após um longo período de persistência do problema. 

Assim, em síntese, os requisitos desse espaço, são: a geração automática de relatórios 

das discussões e o seu envio periódico para os responsáveis pelas programações; o retorno para 

a sociedade sobre o as ações geradas na emissora a partir das discussões; a disponibilização de 

um caminho direto para reclamações e denúncias a respeito das programações; a possibilidade 

da criação de enquetes para aferição de perguntas específicas sobre programas e sobre questões 

relativas às transmissões; a possibilidade da população propor e votar em novas ideias de 

programas e de temas para programas pré-existentes, e de votar em programas para serem 
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excluídos da grade de programação; a interação permanente entre os tópicos discutidos e os 

programas exibidos. 

Para o desenvolvimento do espaço, a equipe de projeto ouvirá as coordenações da 

Secom relacionadas à produção de conteúdo, a Coordenação de Rede Legislativa e o 

Laboratório Hacker, revisará os requisitos do espaço e suas formas de promoção e divulgação. 

Em seguida, planejará em conjunto com essas áreas os novos processos de trabalho que serão 

gerados para a absorção das novas demandas originadas pelo espaço.  

Com o diagrama de fluxo do novo espaço delineado, a equipe buscará a aprovação junto 

ao patrocinador, às áreas interessadas e às unidades decisórias da Câmara para então solicitar o 

desenvolvimento computacional da ferramenta. A forma mais indicada para isso, assim como 

no caso do desenvolvimento das ferramentas de interação digital com as programações de rádio 

e TV, é com a utilização de recursos do LabHacker, posto que essa área desenvolveu toda a 

plataforma e-Democracia e detém o conhecimento necessário para realizar a tarefa. Todavia, 

caso se verifique inviável o desenvolvimento pelo LabHacker, a equipe solicitará a contratação 

do serviço por meio de licitação. 

A partir da disponibilização online do espaço, as formas planejadas de incentivo a sua 

utilização serão colocadas em prática. Também juntamente com o início da operação do espaço 

se iniciará a avaliação da adequação da ferramenta e de suas funcionalidades e a avaliação dos 

benefícios alcançados. Tais benefícios serão divulgados interna e externamente, na expectativa 

de se obter cada vez mais apoio para a execução do projeto. 

2.4 Benefícios da proposta de intervenção 

Podem-se citar como benefícios desta proposta: 

 o desenvolvimento de uma cultura de participação e interação social em todas as 

esferas do Poder Legislativo e a consequente melhoria da imagem desse Poder; 

 o ganho da sociedade com a possibilidade de utilização do e-Democracia pelos 

legislativos estaduais e municipais aderentes à Rede Legislativa; 

 a divulgação e a visibilidade permanente do e-Democracia por meio da interação 

com as programações das emissoras legislativas;  

 a promoção da interação da sociedade com o parlamento, fortalecendo a 

participação popular nos processos legislativos por meio do aperfeiçoamento dos 

meios de participação social; 
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 a elaboração de leis mais alinhada às demandas sociais a partir da maior 

influência da sociedade devido à participação mais efetiva dos cidadãos nos 

temas do parlamento; 

 a promoção da transparência das casas legislativas, facilitando o acesso da 

sociedade a partir de uma comunicação mais efetiva e ainda por meio do 

estímulo ao controle social;  

 a possibilidade de melhoria das programações das emissoras legislativas devido 

ao controle social sobre essas programações; 

 o estímulo à colaboração natural da população na fiscalização dos sinais da Rede 

Legislativa e a maior agilidade na identificação de irregularidades; 

 a possibilidade de verificação de maior variedade de infrações, inclusive 

infrações referentes aos conteúdos das programações das emissoras da Rede 

Legislativa, o que exigiria enorme esforço da Câmara em outros modelos de 

verificação; 

 o baixo investimento necessário para desenvolvimento e manutenção do novo 

processo, dispensando aquisições de equipamentos, contratação de serviços, 

viagens para vistorias periódicas das estações da Rede Legislativa, etc.; 

2.5 Dificuldades da proposta de intervenção 

Por outro lado, identificam-se abaixo algumas dificuldades para a implantação do 

projeto de intervenção, a maior delas se refere à participação ativa das demais esferas do 

legislativo: 

 o desenvolvimento de um espaço adicional no e-Democracia para debates sobre 

as programações das emissoras legislativas; 

 a disponibilização e a capacitação de equipes de servidores das casas legislativas 

parceiras para trabalharem e manterem atualizados os espaços de democracia 

participativa do e-Democracia; 

 o estabelecimento de interações efetivas entre os programas de rádio e TV e as 

ferramentas do e-Democracia; 

 a efetiva participação dos parlamentares nas ferramentas de participação social; 

 a persuasão dos parlamentares ante o aperfeiçoamento das ferramentas de 

participação social e a obtenção do apoio necessário à execução do projeto; 
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 a monitoração e o encaminhamento das questões referentes à reclamações e à 

irregularidades levantadas no e-Democracia sobre as estações da Rede 

Legislativa. 
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3. PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO 

3.1 Escopo  

3.1.1 Objetivo  

Adaptar o modelo da Rede Legislativa de Rádio e TV para promover a utilização do e-

Democracia pelo Poder Legislativo brasileiro baseando-se na interação entre essa plataforma e 

as programações das rádios e TVs legislativas para promover a participação e o engajamento 

social, e disponibilizar um novo espaço para debates sobre esses programas como uma forma 

de controle social sobre essas emissoras em um prazo total de dois anos.  

3.1.2 Entregas 

Para alcançar os objetivos propostos foram definidas quatro entregas principais, uma 

relativa ao gerenciamento do projeto e as outras três referentes a cada uma das ações relatadas 

no item 2.3. As entregas são descritas a seguir. 

3.1.2.1 (A) Gerenciamento do Projeto 

A partir do plano de gerenciamento de projeto, esta etapa guiará as ações do gerente do 

projeto durante a sua execução, manutenção e controle. Esta entrega abrange a aprovação do 

projeto pelos órgãos decisores, a elaboração do seu termo de abertura e se estende até o 

encerramento do projeto. 

3.1.2.2 (B) Interação entre as programações das rádios e TVs legislativas 

com o e-Democracia 

Compreende a concepção das formas de interação, a sua aplicação na Câmara dos 

Deputados a partir de um cronograma de implantação gradual, a avaliação dos resultados e 

benefícios obtidos e a sua divulgação. Em seguida serão elaborados modelos de programas 

sugestivos e de formas de interação para as demais casas a fim de favorecer a interação dessas 

casas com o e-Democracia. 

3.1.2.3 (C) Disponibilização de espaço para debate sobre as programações 

legislativas 

Trata-se do planejamento e desenvolvimento do novo espaço dentro da plataforma e-

Democracia para os debates sobre as programações legislativas, incluindo as formas de 

promoção de sua utilização mediante a interação com essas programações. O produto é o novo 

espaço disponível na plataforma. 
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3.1.2.4 (D) Adoção do e-Democracia por outras casas legislativas 

Esta etapa abrange a realização de um piloto de adoção do e-Democracia em uma casa 

legislativa parceira interessada, incluindo a inserção da interação com as programações e a 

disponibilização do espaço para os debates sobre elas. Após avaliação dos resultados e 

benefícios e eventuais correções e aprimoramentos, a Rede Legislativa iniciará, a partir de um 

cronograma, uma série de seminários para promover a adoção pelos demais parceiros. Além 

disso, a Rede adaptará o modelo dos acordos de cooperação para incluir a utilização do e-

Democracia para os futuros parceiros e para as renovações de acordos. 

3.1.3 Estrutura Analítica do Projeto 

A Figura 13 a seguir ilustra a estrutura de entregas do projeto e de seus desdobramentos, 

ou subentregas, de forma hierarquizada, com o propósito de facilitar o entendimento e a 

visualização geral do projeto.  
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Figura 13 – EAP do projeto 

 

Fonte: elaboração própria 

3.2 Cronograma 

A seguir são listadas as entregas e suas respectivas unidades de trabalho incluindo as 

durações estimadas e a relação das tarefas predecessoras, formando assim um cronograma com 

previsão de 24 meses para conclusão do projeto. 

A) Gerenciamento 
do Projeto

Revisão e aprovação 
do projeto

Elaboração do Termo 
de Abertura

Revisão do Plano de 
Gerenciamento

Gerenciamento da 
execução

Monitoramento e 
controle dos trabalhos

Encerramento do 
Projeto

B) Interação entre 
programações e e-

Democracia

Concepção e definição 
das interações

Definição do 
Cronograma de 

implantação

Desenvolvimento
e implantação das 

interações

Avaliação das 
interações e 
programas

Avaliação e 
divulgação dos 

benefícios

Elaboração de 
modelos de 

programas/interações

C) Espaço para 
debates sobre 
programações

Revisão dos requisitos 
do espaço

Planejamento das 
formas de promoção

Planejamento 
dos novos processos 

de trabalho

Aprovação do 
diagrama de fluxo do 

sistema

Desenvolvimento 
computacional do 

espaço

Disponibilização online 
do espaço

Implantação 
das formas de 

promoção do espaço

Avaliação da 
ferramenta 

computacional

Avaliação e 
divulgação dos 

benefícios

D) Adoção do e-
Democracia por 

outras Casas

Definição do 
parceiro interessado 

para o piloto

Definição dos 
programas e 
interações

Planejamento 
dos novos processos 

de trabalho

Aprovação da 
metodologia do piloto

Implantação gradual 
do piloto

Avaliação das 
interações e 
programas

Avaliação e 
divulgação dos 

benefícios

Definição do 
cronograma de 

orientações

Adaptação do 
modelo de acordo de 

cooperação

A.1) 

A.2) 

A.3) 

A.4) 

A.5) 

A.6) 

B.1) 

B.2) 

B.3) 

B.4) 

B.5) 

B.6) 

C.1) 

C.2) 

C.3) 

C.4) 

C.5) 

C.6) 

C.7) 

C.8) 

C.9) 

D.1) 

D.2) 

D.3) 

D.4) 

D.5) 

D.6) 

D.7) 

D.8) 

D.9) 
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Quadro 1 – Cronograma do projeto 

Entregas Subentregas Predeces-

sor(as/es) 

Duração 

A) 

Gerenciamento 

do projeto 

A.1) Revisão e aprovação do projeto pelo gerente, patrocinador e 

unidades decisórias 

- 1 mês 

A.2) Elaboração do Termo de Abertura do Projeto - 1 mês 

A.3) Revisão do Plano de Gerenciamento do Projeto A.1 e A.2 1 mês 

A.4) Gerenciamento da execução do projeto A.3 21 meses 

A.5) Monitoramento e controle dos trabalhos do projeto A.3 21 meses 

A.6) Encerramento do projeto A.4 e A.5 1 mês 

Duração total da Entrega A 24 meses 

B) Interação 

entre as 

programações 

das rádios e TVs 

legislativas com 

o e-Democracia 

B.1) Concepção e definição das formas de interação entre as 

programações de rádio e TV e o e-Democracia 

A.2 2 meses 

B.2) Definição do cronograma de implantação gradual dos 

programas com interação 

B.1 1 mês 

B.3) Desenvolvimento computacional e implantação gradual da 

interação nos programas de rádio e TV 

B.2 6 meses 

B.4) Avaliação da adequação das formas de interação e dos 

programas que as utilizam 

B.2 7 meses 

B.5) Avaliação dos benefícios obtidos e sua divulgação interna e 

externa 

B.2 7 meses 

B.6) Elaboração de modelos de programas e de formas de interação 

para a utilização por outras casas legislativas 

B.4 e B.5 2 meses 

Duração total da Entrega B 12 meses 

C) 

Disponibilização 

de espaço para 

debate sobre as 

programações 

legislativas 

C.1) Revisão dos requisitos do espaço A.2 1 mês 

C.2) Planejamento das formas de promoção do espaço mediante 

interação com as programações de rádio e TV 

C.1 1 mês 

C.3) Planejamento dos novos processos de trabalho para atender as 

demandas do novo espaço 

C.1 2 meses 

C.4) Aprovação do diagrama de fluxo do sistema pelo gerente de 

projeto, patrocinador, principais stakeholders e unidades decisórias 

C.2 e C.3 1 mês 

C.5) Desenvolvimento computacional do espaço pelo LabHacker  C.4 4 meses 

C.6) Disponibilização online do espaço C.5 1 mês 

C.7) Implantação das formas de promoção do espaço C.6 1 mês 

C.8) Avaliação da adequação da ferramenta computacional e das 

suas funcionalidades 

C.6 6 meses 

C.9) Avaliação dos benefícios obtidos e sua divulgação interna e 

externa  

C.6 6 meses 

Duração total da Entrega C 15 meses 

D) Adoção do e-

Democracia por 

outras casas 

legislativas 

D.1) Definição do parceiro interessado para a execução do piloto A.2 2 meses 

D.2) Definição dos modelos de programas e formas de interação a 

serem implantados no piloto 

B.6 2 meses 

D.3) Planejamento junto ao parceiro do novo processo de trabalho 

para a operação do e-Democracia  

D.1 3 meses 

D.4) Aprovação da metodologia de implantação do piloto pelo 

parceiro 

D.2 e C.9 1 mês 

D.5) Implantação do piloto com adaptação gradual da programação 

e disponibilização do e-Democracia incluindo o espaço de debates 

D.4 5 meses 

D.6) Avaliação da adequação das formas de interação, programas 

que as utilizam e do espaço para debates 

D.4 6 meses 

D.7) Avaliação dos benefícios obtidos e sua divulgação interna e 

externa 

D.4 6 meses 

D.8) Definição de cronograma de orientações e seminários para 

parceiros da Rede Legislativa 

D.6 e D.7 1 mês 

D.9) Adaptação do modelo de acordo de cooperação da Rede 

Legislativa para novos parceiros e renovações 

D.6 e D.7 1 mês 

Duração total da Entrega D 11 meses 
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 DURAÇÃO TOTAL DO PROJETO 24 meses 

Fonte: elaboração própria 

Cabe ressaltar que a duração total do projeto pode variar devido a uma série de fatores, 

tais como: a necessidade de realização de novos pilotos; a opção pela realização de um concurso 

para a concepção de programas que promovam a participação social; a opção pela contratação 

do desenvolvimento computacional do espaço de debates; entre outros fatores.  

3.3 Recursos humanos 

A equipe responsável pela condução do projeto deve envolver, preferencialmente, 

servidores da Câmara dos Deputados lotados nos órgãos diretamente envolvidos na execução 

do projeto: LabHacker e Secom. Uma recomendação para o perfil da equipe é disposta a seguir: 

 Um gerente de projeto, servidor efetivo da Câmara dos Deputados, em dedicação 

parcial (meio-período). É desejável que o gerente tenha bom conhecimento e 

experiência em gestão de projetos. O conhecimento específico em cada área da 

Câmara envolvida não é essencial. 

 Um gerente de projeto substituto, em dedicação parcial. É esperado bons 

conhecimentos sobre o funcionamento da Secom e do LabHacker para que possa 

auxiliar o gerente de projeto com informações específicas das áreas envolvidas. 

 Dois membros de equipe lotados na Secom, em dedicação parcial, 

preferencialmente provenientes das coordenações de Rede Legislativa e de 

Participação Popular; 

 Um membro de equipe lotado no LabHacker, em dedicação parcial, 

preferencialmente proveniente da Seção de Gestão do Portal e-Democracia.  

3.4 Aquisições 

Para o escopo do projeto proposto não estão previstas aquisições. Contudo, há a 

possibilidade de se contratar o serviço de desenvolvimento computacional do espaço para os 

debates das programações de rádio e TV no e-Democracia e para as novas interações dessa 

plataforma com as programações de rádio e TV. Inicialmente se optou pelo desenvolvimento 

próprio dessas funcionalidades com recursos do Laboratório Hacker, uma vez que essa área 

desenvolveu toda a plataforma e-Democracia e, portanto, já detém o conhecimento necessário. 

Além disso, o tempo empregado para a contratação e entrega de um serviço externo, incluindo 

os prazos para elaboração de edital e para a licitação, impactarão o período total do projeto. No 

entanto, caso no decorrer do projeto o desenvolvimento com recursos próprios se torne inviável, 
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a opção de contratação deve ser considerada e o cronograma e a estimativa de custos 

devidamente alterados.  

Outra possibilidade de aquisição, não incluída inicialmente no escopo do projeto é a 

realização de um concurso público, na forma de um desafio, para premiar as melhores ideias 

apresentadas pela sociedade sobre programas que promovam a interação entre o e-Democracia 

e a Rádio e a TV Câmara, a exemplo do que foi realizado no Concurso Novo Portal da Câmara 

dos Deputados n.º 2/2017. Caso se opte pela realização desse concurso no decorrer do projeto, 

igualmente deverão ser revistos o cronograma e a estimativa de custos. 

3.5 Custos 

Os custos do projeto foram estimados considerando as parcelas apresentadas nos itens 

a seguir, alcançando um valor total de R$ 1.909.881,60. Demais custos indiretos não foram 

estimados, tais como horas de trabalho em reuniões com colabores não-membros da equipe de 

projeto, custos de operacionalização do projeto em outras casas legislativas e despesas com a 

realizações de seminários da Rede Legislativa pela Corede/Secom. 

3.5.1 Custo da equipe de projeto 

A equipe de projeto proposta é composta por cinco integrantes, todos servidores efetivos 

da Câmara dos Deputados que trabalharão em dedicação parcial, ou equivalente a quatro horas 

diárias. Considerando o mês com 22 dias úteis, e o valor médio da hora de trabalho do servidor 

da Câmara de R$ 162,50, o custo total estimado da equipe durante os 24 meses de projeto será 

de R$ 1.716.000,00 (5 profissionais x 4 horas x 22 dias x 24 meses x R$ 162,50). 

3.5.2 Custo do desenvolvimento computacional das ferramentas 

Para o desenvolvimento das ferramentas de interação digital entre o e-Democracia e as 

programações de rádio e de TV e do espaço para o debate dessas programações serão 

necessários dois programadores terceirizados trabalhando em dedicação parcial durante 12 

meses. Desse período, seis meses serão dedicados ao desenvolvimento de ferramentas de 

interação com as programações de rádio e TV, dois meses para a adaptação dessas ferramentas 

para a utilização por outras casas legislativas e quatro meses para o desenvolvimento do espaço 

para os debates sobre as programações. Nesse caso, como os programadores fazem parte de 

contratos de terceirização da Câmara, o valor médio considerado foi de R$ 91,80, com base em 

cálculo da Seção de Orçamentos do Departamento Técnico para o cargo de técnico de apoio ao 

desenvolvimento sênior. Dessa forma, o custo total estimado relativo ao desenvolvimento 
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computacional de ferramentas será de R$ 193.881,60 (2 profissionais x 4 horas x 22 dias x 12 

meses x R$ 91,80). 

3.6 Qualidade 

Os principais requisitos de aceitação para as entregas do projeto serão vinculados às 

avaliações de resultados e verificação dos benefícios esperados. Para tanto a equipe de projeto, 

durante as etapas de planejamento de cada ação (etapas B.1, B.2, C.1, C.2, D.1 e D.2), 

estabelecerá indicadores, metas e metodologias de avaliação de resultados e benefícios 

esperados. A equipe contará com o auxílio das áreas da Câmara envolvidas para essas 

definições.  

Assim, o critério de aceite de cada entrega será o alcance das metas propostas. Em caso 

de não atingimento das metas, a equipe de projeto e o patrocinador avaliarão a necessidade e a 

viabilidade de se aperfeiçoar e de se repetir cada ação com vistas ao alcance da qualidade 

esperada. 

3.7 Comunicações 

A equipe de projeto realizará periodicamente reuniões presenciais ordinárias e, sempre 

que necessário, reuniões extraordinárias. Os principais pontos discutidos, as tarefas distribuídas 

e as decisões do projeto serão registrados em notas de reunião, repassadas via e-mail 

institucional para a equipe. 

Os membros de equipe lotados nas áreas envolvidas serão responsáveis pela 

interlocução com as respectivas áreas. A comunicação com os stakeholders se dará ou por 

forma escrita, por meio de correio eletrônico institucional, ou presencialmente em reuniões de 

trabalho sobre o projeto as quais serão preferencialmente registradas em atas e distribuídas via 

e-mail para todos os participantes e membros da equipe. A comunicação com os parceiros da 

Rede Legislativa ocorrerá por intermédio da Corede/Secom. 

Um relatório trimestral de acompanhamento do projeto será elaborado pela equipe de 

projeto e encaminhado por e-mail para o patrocinador e para os diretores e coordenadores das 

áreas envolvidas. Esse relatório informará as ações realizadas e em realização, as ações em 

atraso e as próximas ações a serem realizadas, comparando-as com o cronograma previsto. O 

relatório informará também eventuais alterações de escopo ou de cronograma do projeto.  
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Além disso, a cada entrega de projeto concluída, uma reunião com o patrocinador e 

principais stakeholders será marcada para a apresentação, pela equipe de projeto, dos resultados 

e dos benefícios obtidos. 

3.8 Riscos 

O Quadro 2 abaixo apresenta os riscos mais prováveis para a execução do projeto na 

intenção de rever as principais ações possíveis para evitar ou para mitigar esses riscos. 

Quadro 2 – Riscos para o projeto 

Risco Criticidade Ação 

Rejeição de parlamentares à 

ampliação da participação social 
Alta 

Atuar preventivamente a partir da implantação gradual das 

ações de participação social e de divulgação ampla dos 

resultados e benefícios obtidos a fim de conquistar o apoio de 

parlamentares e da sociedade.  

Oposição de parlamentares a 

formas específicas de 

participação social 

Moderada 

Adotar formas de participação mais consensuais e evoluir 

progressivamente os formatos de participação à medida que o 

apoio parlamentar e social aumentar. 

Desinteresse de outras casas 

legislativas  
Moderada 

Atuar preventivamente na forma de orientações e seminários da 

Rede Legislativa que mostrem os benefícios esperados. 

Vincular a utilização da plataforma à participação na Rede 

Legislativa. 

Falta de pessoal qualificado em 

outras casas legislativas para a 

operação local do portal e-

Democracia 

Baixa 

Planejar cursos de capacitação online e trabalhar junto à 

Corede/Secom para auxiliar os parceiros da Rede na preparação 

de seus processos de trabalho para a utilização do e-

Democracia e dos novos formatos de programas. 

Baixa participação social nos 

programas ou no espaço de 

debate sobre as programações 

Moderada 

Revisar as formas de promoção da participação e remodelar os 

métodos escolhidos. Promover concurso público na forma de 

desafio para que a população sugira novas estratégias de 

participação social. 

Descontinuidade administrativa Alta 

Apresentar o projeto à nova administração bem como os 

benefícios esperados e os benefícios alcançados até o momento, 

mostrando o apoio social já conquistado a fim de persuadir os 

novos gestores para a continuidade do projeto.  

Falta de colaboração das áreas 

envolvidas da Câmara para a 

execução do projeto 

Moderada 

Realizar reuniões com os responsáveis pelas áreas a fim de 

explicar a necessidade de apoio e relatar as dificuldades. Como 

abordagem alternativa, solicitar apoio ao patrocinador para 

demonstrar os benefícios esperados com o propósito de 

conseguir a priorização da execução do projeto naquela área.  

Fonte: elaboração própria 

3.9 Partes interessadas 

Os principais stakeholders desse projeto de intervenção são: 

 o Laboratório Hacker, que desenvolve e gerencia o e-Democracia, plataforma 

central no projeto proposto; 

 a Coordenação de Rede Legislativa de Rádio e TV (Corede/Secom), que 

gerencia a Rede e que também estará diretamente envolvida com o projeto 

principalmente nas etapas de desenvolvimento do novo espaço para os debates 
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sobre as programações legislativas e de adoção do e-Democracia por outras 

casas legislativas; 

 a Secom e suas coordenações, uma vez que o foco do projeto é a promoção da 

participação social e da transparência, ações que impactam diretamente nas suas 

atribuições institucionais; 

 os parceiros da Rede Legislativa (Assembleias, Senado e Câmaras Municipais) 

que terão a possibilidade de fortalecer a interação e a participação da sociedade 

nos processos legislativo e de melhorar as programações de suas emissoras 

devido ao controle social sobre seus conteúdos; 

 o Detec, que fornece todo o apoio técnico para a Rede Legislativa e cujo diretor 

é, por delegação, o representante legal da Câmara para assuntos relativos aos 

canais de rádio e TV e que terá como benefício a maior efetividade e agilidade 

no processo de verificação de conformidades das estações da Câmara; 

 a Diretoria Geral, uma vez que o Diretor Geral é o representante legal e o 

ordenador de despesas da Câmara dos Deputados, que será beneficiada pela 

esperada redução dos autos de infração e multas relativas ao descumprimento da 

legislação de radiodifusão e também pelos múltiplos benefícios esperados para 

a Câmara em relação à promoção da transparência e da participação social; 

 a sociedade, a partir da promoção da transparência das casas legislativas, do 

aperfeiçoamento dos meios de participação social em todas as esferas do Poder 

Legislativo, e do melhor alinhamento entre a legislação e as demandas sociais; 

e 

 os Parlamentares, com base na aproximação entre o parlamento e os cidadãos 

por meio da participação popular mais efetiva e com a almejada melhoria da 

imagem do Poder Legislativo devido ao fortalecimento da cultura de 

participação e interação social; 

Dos stakeholders citados, é fundamental o engajamento da Corede para promover a 

interface com os parceiros da Rede Legislativa; da Secom, para propiciar a melhor interação 

entre os programas de rádio e TV e o e-Democracia; e também do Laboratório Hacker para 

propiciar a melhor interação digital entre a sociedade e o parlamento. Além disso, é essencial o 

apoio da Diretoria Geral para viabilização da intervenção, bem como o consentimento da Mesa 

Diretora da Câmara dos Deputados.  
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3.10 Continuidade das ações implantadas 

O projeto proposto estabelecerá processos de trabalho distintos em várias áreas da 

Câmara dos Deputados e também nas casas legislativas parceiras. Para isso, não foi prevista a 

criação de novas unidades administrativas, apenas a absorção desses processos de trabalho pelas 

áreas envolvidas. Assim, mesmo após a conclusão do projeto e como consequência do seu 

desejado êxito, é esperado que os processos de trabalho permaneçam ativos em cada área, sem 

a necessidade da criação de novas unidades administrativas. Além disso, novos processos 

poderão ser criados mediante o surgimento de novas formas de interação, de novos requisitos 

para o espaço de debates e mediante a adoção da metodologia de interação por novas casas 

legislativas. 

No entanto, no intuito de não se desfazer o vínculo entre as principais áreas da Câmara 

envolvidas (Secom e LabHacker) e de manter uma coesão nos trabalhos, recomenda-se o 

estabelecimento de um comitê composto por membros dessas áreas. Esse comitê terá como 

atribuições coordenar os processos intersetoriais criados a partir deste projeto e promover a 

evolução das formas de participação social mediante a interação entre o e-Democracia e as 

programações de rádio e TV.  

O comitê proporá também a edição de normas da Casa para adicionar as competências 

referentes a essa interação à Secom e ao LabHacker. Outra norma a ser modificada por iniciativa 

do comitê é a que define as atribuições da Rede Legislativa de Rádio e TV, a qual passará a 

incluir a interação com o e-Democracia como um de seus pilares para promover a transparência 

e a participação social.  
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4. CONCLUSÃO 

As formas pelas quais a sociedade se informa e é informada têm passado por uma grande 

transformação nos últimos anos, evoluindo de uma postura predominantemente passiva, de 

receber os conteúdos disponibilizados por um emissor, para uma postura cada vez mais ativa, 

de buscar os conteúdos de maior interesse em diferentes meios e de interagir com eles.  Ao 

mesmo tempo, os meios de comunicação estão se reinventando para acompanhar essas 

mudanças. As diferentes mídias seguem um processo de evolução e, muitas vezes, de 

convergência.  

Nesse contexto, a Câmara dos Deputados dispõe de canais de comunicação via mídias 

tradicionais, como rádio e TV, e também canais em redes sociais, webTVs e plataformas 

próprias para participação social. No entanto, cada uma dessas iniciativas, com suas 

dificuldades e limitações, trilha caminhos próprios, com poucos pontos de convergência. Este 

projeto de intervenção tem o propósito de trabalhar sinergicamente essas atividades seguindo a 

tendência mundial de interação, de convergência e de utilização da Internet para comunicação 

com os cidadãos. Para isso, foram propostas 3 ações principais visando a interação entre o e-

Democracia, ferramenta da Câmara dos Deputados que promove a participação social, e a Rede 

Legislativa de Rádio e TV, uma parceria entre casas legislativas brasileiras que objetiva levar 

seus canais de rádio e de TV para diversas cidades brasileiras. 

Uma dessas ações trabalha a participação e o engajamento social nas programações 

legislativas. Dessa forma, a interação entre as programações das rádios e TVs dos parlamentos 

com o e-Democracia poderá ter um importante papel de promoção da participação social nos 

processos legislativos, gerando maior legitimidade para as ações parlamentares por estarem 

mais alinhadas às necessidades da população. Como benefício adicional, essa interação também 

fomenta a transparência: não apenas a referente à publicidade de atos já acabados, mas aquela 

decorrente da participação dos cidadãos nos debates e na formação das decisões políticas à 

medida que estimula a formação de uma sociedade participativa consciente que busca 

informações legislativas, demandando publicidade, prestação de contas e reponsabilidade.  

Outra ação dedica-se à disponibilização de um espaço virtual para o debate sobre as 

programações das emissoras legislativas, e tem também o propósito de promover a 

transparência uma vez que tende a favorecer a divulgação e a discussão dos temas de maior 

interesse da sociedade nessas mídias. Ademais, viabiliza o controle social sobre essas emissoras 

e, como consequência esperada, poderá reduzir ou eliminar a necessidade de fiscalização por 

parte da Câmara. 
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Uma outra ação busca promover a adoção do e-Democracia por outras casas legislativas 

usando a Rede Legislativa como meio para impulsionar esse processo. Essa prática possibilitará 

a disseminação por diversas casas legislativas das outras duas ações, de promoção da interação 

e de debate sobre as programações, e poderá multiplicar os benefícios mencionados por todas 

as esferas do Poder Legislativo. Isso é especialmente importante em cidades em que as 

condições de transparência e de participação social ainda são precárias, situação notadamente 

muito comum no Brasil.  

Assim, almeja-se que essas ações em conjunto promovam o desenvolvimento de uma 

cultura de participação social pelo Brasil e aproximem os cidadãos dos seus parlamentos, sejam 

eles municipais, estaduais ou federais, contribuindo para melhorar a imagem do Poder 

Legislativo como um todo. 

Este projeto não atua em todas as questões levantadas ao longo do texto. Logo, cabe 

sugerir como temas para trabalhos futuros o tratamento desses pontos, tais como: a adaptação 

do modelo da Rede Legislativa para priorizar transmissões via web; o trabalho conjunto entre 

a Câmara e o Senado para maior eficiência nas transmissões via satélite; e a convergência entre 

as plataformas sociais de diferentes áreas da Casa, como Secom (comunicação), Laboratório 

Hacker (ferramentas digitais) e Cefor (treinamento e formação).  
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