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Resumo 
 
 

O presente estudo procura conhecer o trabalho de atendimento das mensagens enviadas para o 

“Fale Conosco”, canal de comunicação e interação com a sociedade da Câmara dos 

Deputados. Busca verificar, mais especificamente, como os provedores de informação, 

identificados nos órgãos considerados estatisticamente como os maiores receptores de 

mensagens, concebem o diálogo e a interação com o público externo à Casa. Examina, 

também, no processo dialógico gerado pela troca de mensagens, a percepção desses 

provedores quanto ao uso do canal como recurso facilitador de participação política. Para a 

consecução desse propósito, optou-se pela realização de pesquisa de cunho qualitativo por 

meio de entrevistas em cada órgão selecionado. São apresentadas questões de cunho teórico-

metodológico sobre a pesquisa qualitativa e a lógica interpretativa, e de cunho teórico sobre a 

Internet e os conceitos de governo eletrônico, democracia eletrônica, interação, interatividade 

e participação. A análise do material empírico parte de uma perspectiva hermenêutica em que 

se busca correlacionar concepções presentes nas entrevistas dos respondentes do Fale 

Conosco com algumas das perspectivas teóricas apresentadas. Espera-se com os resultados do 

estudo, poder contribuir para o enriquecimento dos debates que se fizerem futuramente sobre 

o serviço de atendimento das mensagens do Fale Conosco, principalmente, no que diz respeito 

aos seus aspectos valorativos.  

 



 

Sumário 
 

 
1 Introdução..............................................................................................................................10 

2 Pressupostos teóricos e metodológicos..................................................................................11 

2.1 Abordagem qualitativa e lógica interpretativa....................................................................11 

2.2 Algumas considerações sobre a Internet.............................................................................18 

2.3 Algumas considerações sobre Participação Política...........................................................27 

2.4 Delimitando os conceitos de interação e interatividade......................................................30 

3. Sítios de Parlamentos e o Fale Conosco do Portal da Câmara dos Deputados.....................35 

3.1 Os sítios dos parlamentos e o correio eletrônico.................................................................35 

3.2 O sítio da Câmara dos Deputados.......................................................................................38 

3.3 O serviço Fale Conosco......................................................................................................40 

4. Análise das entrevistas..........................................................................................................43 

5. Conclusão..............................................................................................................................74 

6. Referências............................................................................................................................77



 10 

1 Introdução  

 
As novas tecnologias e seus impactos na sociedade e nas organizações já são, há 

algum tempo, tema muito estudado. As abordagens são diversas e procuram identificar as 

mudanças geradas pelos aplicativos adotados na execução de atividades antes realizadas 

somente pelo homem.   

A prática da Internet nas instituições ampliou as oportunidades de comunicação. É 

comum a presença de endereços eletrônicos nos sítios, oferecendo espaço para contato, 

solicitações, esclarecimento de dúvidas, entre outras ações. Essas formas de contato são 

identificadas como Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao Consumidor/Cliente (SAC) 

e/ou Ouvidoria. A Câmara dos Deputados – instituição política representante do cidadão 

brasileiro –, assim como a maioria das organizações, possui, em seu sítio, canais de 

comunicação e interação com a sociedade. Dentre esses canais, apresenta-se o Fale Conosco, 

criado com o objetivo de oferecer aos usuários uma porta de entrada para a solicitação de 

alguma informação, sugestão ou reclamação. 

Desde a sua implantação, o Fale Conosco já foi objeto de estudo conjunto por parte de 

órgãos responsáveis por sua gerência e os envolvidos no atendimento das mensagens. 

Todavia, os estudos mantiveram o foco na melhoria da estrutura tecnológica e no 

gerenciamento das mensagens, do ponto de vista do armazenamento, da distribuição e da 

entrega de resultados e no fornecimento de estatísticas.  

O presente estudo procura conhecer o trabalho de atendimento das mensagens 

enviadas para o “Fale Conosco”, a partir da perspectiva dos envolvidos diretamente na 

atividade. Mais especificamente, busca-se verificar como os provedores de informação dos 

órgãos identificados estatisticamente como os maiores receptores de mensagens concebem o 

diálogo e a interação com a sociedade.  

 O fortalecimento da participação popular esteve elencado no rol de princípios que 

nortearam a criação dos canais de comunicação da Câmara com a sociedade. Por isso, 

procurou-se verificar, no processo dialógico gerado pela troca de mensagens, a percepção dos 

respondedores quanto ao uso do canal como um recurso facilitador da participação política. 

 Para a consecução desse propósito, optou-se pela realização de uma pesquisa de cunho 

qualitativo com a realização de entrevistas em cada órgão selecionado. A base para a análise 

interpretativa foi construída a partir das teorias utilizadas para a pesquisa de campo da 

Antropologia. Vale ressaltar, que não se pretendeu, entretanto, uma abordagem tão profunda e 
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de longa duração quanto a que requer a abordagem de campo da Antropologia, também 

conhecida como pesquisa etnográfica.   

 O referencial teórico adotado considerou a multiplicidade de dimensões presentes no 

tema em estudo. Partiu-se do pressuposto de que, ao adotar uma perspectiva de abordagem 

qualitativa, o pesquisador deve preocupar-se em mostrar essa multiplicidade para melhor 

apreensão do fenômeno em estudo. Por isso, foram apresentados os conceitos de Internet, 

interação, interatividade e participação política, imbricados nos conceitos de democracia 

eletrônica e governo eletrônico, bem como algumas outras reflexões que buscaram 

compreender e relacionar o impacto das tecnologias da comunicação e informação na 

sociedade.  

 A monografia está organizada em cinco capítulos. Além da introdução e da conclusão, 

no segundo capítulo, são tratadas algumas questões de cunho teórico-metodológico sobre a 

pesquisa qualitativa e a lógica interpretativa e de cunho teórico sobre a Internet e os conceitos 

de governo eletrônico, democracia eletrônica, interação, interatividade e participação; no 

terceiro capítulo, são desenvolvidas algumas considerações sobre sítios parlamentares e, mais 

especificamente, sobre o portal da Câmara dos Deputados e uma de suas ferramentas de 

diálogo com a população, o Fale Conosco; no quarto capítulo, é realizada a análise do 

material empírico, partindo-se de uma perspectiva hermenêutica em que se buscou 

correlacionar concepções presentes nas entrevistas dos respondentes do Fale Conosco com 

algumas das perspectivas teóricas apresentadas nos capítulos 2 e 3. Despretensiosamente, 

espera-se, com os resultados do estudo, poder contribuir para o enriquecimento dos debates 

que se fizerem futuramente sobre o serviço de atendimento das mensagens do Fale Conosco, 

principalmente, no que diz respeito aos seus aspectos valorativos. 

 

 

2 Pressupostos teóricos e metodológicos 

2.1 Abordagem qualitativa e lógica interpretativa 
 

O estudo proposto para esta monografia procura conhecer o trabalho de atendimento 

das mensagens enviadas pelo canal de interação “Fale Conosco”, da Câmara dos Deputados, 

da perspectiva dos respondentes e dos envolvidos na atividade. Mais especificamente, busca-

se verificar como os provedores de informação dos órgãos identificados estatisticamente 

como os maiores receptores de mensagens concebem o diálogo e a interação com a sociedade.  
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As mensagens enviadas por meio do Fale Conosco são atendidas de forma 

descentralizada. O recurso dispõe, de acordo com informações extraídas dos dados fornecidos 

pelo Centro de Informática (Cenin), em outubro de 2008, de um número entre setenta e 

oitenta endereços de e-mail atrelados a mais de trezentas regras ou combinações 

estabelecidas. Cada endereço de e-mail pertence a uma unidade administrativa da Casa. (Ver 

Tabelas 1 e 2)1 

Diante do considerável número de unidades administrativas responsáveis pelo 

atendimento das mensagens e do curto espaço de tempo para a realização da pesquisa (cinco 

meses para completar a pesquisa, com a análise de dados e divulgação dos resultados), optou-

se pelo estudo de seis unidades administrativas. 

A seleção das unidades não se baseou em técnicas probabilísticas clássicas, entretanto, 

considerou o número de mensagens recebidas pelas unidades no período de março a agosto de 

2008.  Esse ano foi escolhido devido ao crescimento anual do número de mensagens recebidas 

desde 2005, como demonstram os Relatórios Executivos do Comitê Gestor de 2005, 2006 e 

2007.  O aumento significou uma média de 30% ao ano e é um reflexo do crescimento do 

número de acessos ao Portal que também alcançou a média de 43% ao ano de 2005 a 2007.2 

Diante disso, e considerando o também crescente número de usuários de Internet no País3, 

chegou-se à conclusão de que a amostra seria representativa.  

Com os dados obtidos das Tabelas 1 e 2 foi gerada a Tabela 3 que contém o número de 

mensagens recebidas agrupadas por órgãos da Casa. Como é possível observar, cada órgão ou 

departamento possui certo número de e-mails ou unidades responsáveis pelo atendimento das 

mensagens. Estão destacados os órgãos que receberam mais de 1.000 (mil) mensagens no 

período, foram eles: Centro de Documentação e Informação (Cedi), Departamento de 

Comissões (Decom), Ouvidoria, Central de Comunicação Interativa da Câmara dos 

Deputados e Secretaria de Comunicação Social (Secom). De cada órgão citado, exceto a 

Central de Comunicação Interativa e a Ouvidoria, que receberam individualmente mais de mil 

mensagens, foram selecionadas as unidades que mais receberam e-mails.  

                                                 
1 Os dados fornecidos nas tabelas do Cenin apresentaram inconsistências quanto ao número de e-mails 

registrados. Essa constatação não prejudicou a análise, uma vez que todas as tabelas foram consideradas na 
seleção das unidades. (Ver Tabelas 1 e 2). 
2 Dados disponíveis em: http://www2.camara.gov.br/sobreoPortal/gestaoPortal/relatorios/relatorio-atividades-
comite-gestor-Portal-2006.pdf 

3 De acordo com uma pesquisa sobre o uso das TICs no Brasil realizada em 2007, os usuários de Internet, 
definidos na pesquisa como os indivíduos que acessaram a Internet nos últimos três meses, representam 34% 
da população. Em 2006, esse percentual era de 28%, registrando um crescimento de seis pontos percentuais no 
período (Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil, 2007). 
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A amostra selecionada foi também considerada suficiente, pois contempla vários 

órgãos da Casa; principalmente, aqueles cujas competências abrangem prestar informações 

aos cidadãos sobre as atividades da Casa.4 Além disso, a presença de órgãos representativos 

das áreas administrativa e legislativa é importante, pois revela uma distinção que se faz 

presente não apenas em função das reais atribuições desses órgãos, mas também no universo 

identitário dos servidores que se constrói por oposição e implica elementos que definem 

características de cada grupo como, por exemplo, maior ou menor proximidade do corpo 

parlamentar e maior ou menor autonomia do corpo burocrático.  

Para conhecer como os provedores de informação desses órgãos concebem o diálogo, 

optou-se pela abordagem de investigação qualitativa, que mais se adapta ao caso. Nas 

palavras de Godoy (1995, p. 58), a pesquisa qualitativa “envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo.” Outra característica da pesquisa 

qualitativa, ainda de acordo com a autora, “é o estudo e a análise do mundo empírico em seu 

ambiente natural”. Isto é, o objeto de estudo será mais bem observado e compreendido no 

contexto em que ocorre e do qual é parte.  

Os caminhos escolhidos para a investigação foram: análise de documentos, relatórios e 

estudos realizados sobre o Fale Conosco e a técnica de entrevistas. Embora os documentos 

localizados e analisados não tenham trazido dados significativos do ponto de vista qualitativo, 

particularmente em relação a percepções e valores, forneceram informações relevantes quanto 

ao funcionamento operacional do recurso, suas qualidades e deficiências. Fortalecendo a 

proposta de análise dos documentos, encontra-se em Godoy (1995, p.62) o seguinte: “visando 

à compreensão ampla do fenômeno que está sendo estudado, [a pesquisa qualitativa] 

considera que todos os dados da realidade são importantes e devem ser examinados. O 

ambiente e as pessoas nele inseridas devem ser olhados holisticamente: não são reduzidos a 

variáveis, mas observados como um todo.” Nesse mesmo sentido, durante o processo de 

análise, também foi considerado o contexto de cada unidade por considerá-lo importante na 

compreensão dos dados coletados. 

 

                                                 
4 A Resolução da Câmara dos Deputados n° 20, de 1971, dispõe sobre a organização administrativa da Câmara 

com as respectivas competências de seus órgãos. A Resolução da Câmara dos Deputados n° 19, de 2001, cria a 
Ouvidoria Parlamentar e dá outras providências. 
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O principal instrumento utilizado na coleta de dados foi a entrevista. A técnica de 

entrevista é bastante útil para se conhecer o que as pessoas pensam, creem, sabem e sentem 

em relação ao objeto de estudo. Foi identificada, na literatura, a existência de três tipos de 

entrevistas: estruturada, semi-estruturada e não-estruturada. A entrevista estruturada é rígida e 

contém perguntas fechadas que devem ser seguidas para todos os entrevistados; a semi-

estruturada é orientada por um roteiro previamente elaborado, com questões abertas; a não-

estruturada oferece ampla liberdade na formulação de perguntas e na intervenção da fala do 

entrevistado. (BELEI, et. al., 2008, p. 189). 

Considerando a metodologia utilizada e a forma como as entrevistas ocorreram nesse 

estudo, a classificação mais pertinente seria a de uma entrevista semi-estruturada aliada à 

observação. Quando observamos, estamos procurando apreender aparências, eventos e/ou 

comportamentos. (GODOY, 1995, p.27). Embora não tenha havido um roteiro para a 

realização da observação atrelado ao roteiro da entrevista, e nem a aplicação de técnicas nesse 

sentido, é possível dizer que esse componente esteve presente naturalmente, com registros de 

dados.  

Outro critério adotado na coleta dos dados por meio da entrevista foi a opção de 

realizá-la em grupos. Isso se deveu ao fato de cada unidade possuir mais de um atendente para 

as mensagens do Fale Conosco.  Com o objetivo de obter resultados que considerasse o todo, 

como pontuado acima por Godoy, a entrevista foi realizada nas próprias unidades. No 

decorrer das entrevistas, alguns dados e informações importantes só se tornaram visíveis, 

porque estávamos no ambiente operacional. É pertinente dizer que tal técnica aproxima-se da 

técnica de grupos focais, ainda que esta não tenha sido adotada em sua forma clássica. Cruz 

Neto (2001, et. al. p.163), define grupo focal como “uma técnica de pesquisa na qual o 

pesquisador reúne, num mesmo local e durante certo período, uma determinada quantidade de 

pessoas que fazem parte do público-alvo de suas investigações, tendo como objetivo coletar, a 

partir do diálogo e do debate com e entre eles, informações acerca de um tema específico.” O 

autor acrescenta, ainda, que “a principal característica desta técnica reside no fato de ela 

trabalhar com a reflexão expressa através da “fala” dos participantes, permitindo que eles 

apresentem, simultaneamente, seus conceitos, impressões e concepções sobre determinado 

tema. Em decorrência, as informações produzidas ou aprofundadas são de cunho 

essencialmente qualitativo.” (CRUZ NETO, et. al., 2001, p. 164). Neste estudo, embora as 

entrevistas com um mesmo grupo não tenham se repetido no correr do tempo, houve sempre a 

possibilidade de debate entre os participantes, permitindo que um processo reflexivo se 

expressasse por intermédio de suas “falas”.  



 15 

Para a realização das entrevistas, foram feitos contatos telefônicos com as unidades 

selecionadas. Todos os contatados demonstraram prontamente abertura e disponibilidade para 

o agendamento dos encontros. Os objetivos da pesquisa foram expostos para cada grupo de 

entrevistados antes do início das entrevistas que foram gravadas e posteriormente transcritas. 

Foi sempre solicitada a permissão dos entrevistados para a gravação das falas. O roteiro da 

entrevista foi baseado na experiência do entrevistador com o tema da pesquisa e com os 

objetivos a serem alcançados. O roteiro não foi seguido rigidamente, pois, à medida que os 

entrevistados falavam sobre o Fale Conosco, outras perguntas iam sendo apresentadas. 

É necessário destacar que a pesquisa qualitativa permite certa flexibilidade e a 

condução do processo dependerá do pesquisador. A ele cabe identificar, durante a coleta dos 

dados, se os objetivos propostos estão sendo alcançados ou não. A flexibilidade na realização 

da pesquisa encontra respaldo nas palavras de Peirano (1992, p.9), ao analisar a questão da 

pesquisa de campo na Antropologia: 

 

não há cânone possível na pesquisa de campo embora haja, certamente, algumas 
rotinas comuns, além do modelo ideal. Desta forma, não há como ensinar a fazer 
pesquisa de campo como se ensinam, em outras ciências sociais, métodos 
estatísticos, técnicas de surveys, aplicação de questionários. Na antropologia, a 
pesquisa depende, entre outras coisas, da biografia do pesquisador, das opções 
teóricas da disciplina em determinado momento, do contexto histórico mais amplo 
e, não menos, das imprevisíveis situações que se configuram no dia-a-dia no local 
da pesquisa, entre pesquisador e pesquisados.  
 

Vale a pena salientar que, no universo disciplinar da Antropologia, a abordagem de 

campo é fundante, em especial, na tradição inglesa.5 Apesar de a pesquisa apresentada nesta 

monografia não ter uma abordagem tão profunda e de longa duração quanto as pesquisas de 

campo da antropologia, também chamadas de etnográficas, é indiscutível a influência destas. 

Nesse sentido, optou-se pela abordagem hermenêutica ou interpretativa da antropologia, que 

privilegia o estudo da cultura. Nas palavras de Geertz (1989, p. 32), “os antropólogos não 

estudam as aldeias (tribos, cidades, vizinhanças...), eles estudam nas aldeias.” Dessa forma, 

privilegiam o contato direto e pessoal com as pessoas, buscando identificar crenças, valores e 

atitudes. 

                                                 
5 Os estudos de Franz Boas (1885-1942) e Bronislaw  Malinowski são exemplos de trabalho de campo que 

influenciaram a estruturação da disciplina. Ambos os pesquisadores permaneceram em campo durante a fase 
de coleta de dados. Entretanto, foi Malinowski que viveu por mais tempo em meio a um povo. Suas primeiras 
monografias, “Agonauts of the Western Pacific” (1922), “Sexual life of savages” (1929), “Coral gardens and 
their magic” (1935), retratam de maneira precisa as técnicas de campo por ele utilizadas. (GODOY, 1995, 
p.60). 
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Ao se deparar com o diferente nos estudos de campo, o investigador procura 

descrever, de forma minuciosa, a cultura de um determinado grupo. A cultura, “documento de 

atuação” (GEERTZ, 1989, p. 20), “consiste no que quer que seja que alguém tem que saber 

ou acreditar a fim de agir de uma forma aceita pelos seus membros” (GOODENOUGH, apud 

GEERTZ,1989, p.21). Também pode ser vista como uma “multiplicidade de estruturas 

conceituais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são 

simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas” (GEERTZ, 1989, p. 20). Diante dessa 

complexidade, o pesquisador, em um esforço rotineiro de coleta e observação, tentará ler e 

descrever, a partir das lentes dos indivíduos envolvidos, um conjunto de elementos dessa 

cultura. “Ao fazê-lo, ele o transforma de acontecimento passado, que existe apenas em seu 

próprio momento de ocorrência, em um relato, que existe em sua inscrição e que pode ser 

consultado novamente.” (GEERTZ, 1989, p. 29).  

Todo esse processo também passa pelas características do pesquisador, seu lugar 

sociocultural e experiência. A experiência do pesquisador foi considerada nesta pesquisa, não 

no que diz respeito às técnicas de coleta de dados, mas no que se refere ao conhecimento do 

objeto em estudo. Decidi abordar o Fale Conosco porque, além de ser servidora da Câmara 

dos Deputados, sou lotada em um dos órgãos investigados, o Centro de Documentação e 

Informação (Cedi). Sou também representante do Cedi no Comitê Gestor do Portal da 

Câmara6, órgão responsável por zelar pela qualidade das informações disponibilizadas no 

Portal. Por essa razão, em 2007, coordenei um grupo de trabalho com o objetivo de propor 

linhas de ação para o aperfeiçoamento dos canais de interação da Câmara dos Deputados com 

a sociedade. Diante disso, surgiu a questão: seria possível manter imparcialidade durante a 

pesquisa?  

Gilberto Velho (2004) faz diversas considerações sobre essa questão no texto 

“Observando o Familiar”. Para ele, as experiências comuns de dois indivíduos ou a 

proximidade por pertencerem a uma mesma sociedade não implicam conhecimento prévio um 

do outro, com todas as suas idiossincrasias. Ao tratar da problemática de Da Matta sobre o 

exótico e o familiar7, pondera o seguinte:  

 

 

                                                 
6 Maiores informações sobre o Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados podem ser localizadas em: 

http://www2.camara.gov.br/sobreoPortal 
7 “Em “O ofício do etnólogo ou como ter ‘antropological blues’”, in Publicações do Programa de Pós-Graduação 

em Antropologia social do Museu Nacional, 1974.” (VELHO, 2004, p. 124) 
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O que vemos e encontramos pode ser familiar, mas não é necessariamente 
conhecido e o que não vemos e encontramos pode ser exótico mas, até certo ponto, 
conhecido. No entanto, estamos sempre pressupondo familiaridades e exotismos 
como fontes de conhecimento ou desconhecimento, respectivamente. (VELHO, 
2004, p. 126) 
 

Dessa forma, a familiaridade não pressupõe conhecimento da visão de mundo de 

diferentes indivíduos em um dado contexto e nem das regras que o regem. Assim, é preciso 

tentar enxergar e entender o outro em suas próprias crenças e valores, bem como assumir a 

impossibilidade de total exclusão das peculiaridades do “olhar” do observador. Nas palavras 

de Velho, “sendo o pesquisador membro da sociedade, coloca-se, inevitavelmente, a questão 

de seu lugar e de suas possibilidades de relativizá-lo ou transcendê-lo e poder ‘pôr-se no lugar 

do outro’.” (VELHO, 2004, p.127). 

Esse aspecto traz dimensão subjetiva para o trabalho, pois ao fazermos uma análise 

interpretativa acabamos classificando as informações de acordo “com princípios básicos 

através dos quais fomos socializados”. (VELHO, 2004, p.128). Tratando da questão da 

interpretação, Velho também cita Geertz, “ao enfatizar a natureza de interpretação do trabalho 

antropológico chama atenção de que o processo de conhecimento da vida social sempre 

implica um grau de subjetividade e que, portanto, tem um caráter aproximativo e não 

definitivo.” (GEERTZ, 1973, apud VELHO, 2004, p. 129). A subjetividade está sempre 

presente e é inevitável que haja comparações do grupo estudado, suas idéias e valores, com os 

da cultura do pesquisador. Nas palavras de Velho. 

 

esse movimento de relativizar as noções de distância e objetividade relativa, se de 
um lado nos torna mais modestos quanto à construção do nosso conhecimento em 
geral, por outro lado permite-nos observar o familiar e estudá-lo sem paranóias 
sobre a impossibilidade de resultados imparciais, neutros. (VELHO, 2004, p. 129) 
 

Entendo que o pesquisador deva procurar manter-se aberto em relação ao grupo 

estudado, ainda que pressuposta a impossibilidade de se colherem dados objetivos e 

imparciais. Porém, essa situação só pôde ser alcançada durante o processo de coleta de dados, 

porque, inicialmente, é difícil perceber os estereótipos e ideias preconcebidas que se tem de 

um determinado fenômeno. Digo isso, pois, na primeira entrevista, observei em mim 

determinados julgamentos preconceituosos, simplesmente por vivenciar as mesmas situações 

dos entrevistados, só que em outro contexto e tendo outra formação acadêmica: sou 

bibliotecária e trabalho em um órgão voltado à disseminação da informação. Entretanto, no 

decorrer da entrevista, percebi a minha falta de conhecimento da complexidade do trabalho, 
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das diferenças e dos valores dos indivíduos com os quais estava em contato e da necessidade 

de ouvir, muito mais que julgar. 

Por outro lado, a experiência do estudo do familiar também é vista como vantajosa no 

momento de estabelecer a interação com os grupos em estudo, já que estarão próximos física 

e culturalmente para confrontar as informações sobre eles construídas pelo observador. Além 

disso, como destaca Velho, ao estudar o familiar, estamos nos expondo para que outros 

estudiosos ou interessados confrontem nossas interpretações, discordem delas e as enriqueçam 

com outras abordagens 

Diante do exposto, acredito que, apesar das vantagens e desvantagens que uma 

investigação pelo método qualitativo apresente, o importante é demonstrar resultados que 

possam ser inseridos no debate acadêmico, contribuindo para o seu enriquecimento, mesmo 

que modestamente.  

 

 

2.2 Algumas considerações sobre a Internet 

 

A Internet foi criada no final da década de 60, nos Estados Unidos, com fins militares 

e acadêmicos. Hoje, constitui-se em um instrumento mundial de comunicação e 

compartilhamento de informação e conhecimento. A distância não se configura mais em 

nenhum problema para alguns segmentos da sociedade, pois as transações comerciais, as 

conferências, palestras, aulas, enfim, uma vasta gama de atividades, antes somente possível 

face a face, agora pode ser realizada pela Internet.  

O sucesso total dessas tecnologias de comunicação e o porquê de agradarem tanto, de 

acordo com Wolton (2003), não se resume apenas às suas funções técnicas, mas também às 

suas dimensões psicológicas. Representam a liberdade e possibilidade de controle sobre o 

conteúdo, o tempo e o espaço. Segundo esse autor,  

 

Três palavras são essenciais para compreender o sucesso das novas tecnologias: 
autonomia, domínio e velocidade. Cada um pode agir, sem intermediário, quando 
bem quiser, sem filtro nem hierarquia e, ainda mais, em tempo real. Eu não espero, 
eu ajo e o resultado é imediato. Isto gera um sentimento de liberdade absoluta, até 
mesmo poder, de onde se justifica muito bem a expressão “surfar na Internet”. 
(WOLTON, 2003, p. 85).  
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Wolton (2003, p. 86) considera o correio eletrônico e as funções anexas de tratamento 

de texto como os recursos mais sedutores da Internet, já que permitem “escrever, se 

corresponder, arquivar, apagar, sem limite, sem esforço, continuamente, fora das pressões do 

tempo e do espaço, constituem o principal trunfo dos sistemas automatizados.” Nascimento e 

Trompieri Filho (2001, p. 6), por sua vez, salientam que “poucas analogias entre o mundo 

virtual e o real foram tão felizes quanto o nome correio eletrônico (electronic mail ou e-mail). 

Ele descreve quase tudo desse serviço - um conjunto de caixas postais virtuais que recebe 

mensagens eletrônicas.”  

A comunicação por correio eletrônico se encaixa nos modelos tradicionais de 

descrição dos processos de comunicação. De acordo com Schramm (1982, apud 

STRAUBHAAR, 2004, p.5), o processo de comunicação possui oito componentes: 

• a fonte, origem da comunicação; 

• a mensagem, conteúdo da comunicação; 

• o codificador, tradutor da mensagem para um formato passível de ser comunicado, 

geralmente um formato que não pode ser diretamente interpretado pelos sentidos humanos; 

• o canal, meio ou sistema de transmissão utilizado para transferir a mensagem de 

um lugar a outro; 

• o decodificador,  reversor do processo de codificação; 

• o receptor, destino final da comunicação; 

• o mecanismo de resposta (feedback) entre a fonte e o receptor, utilizado para 

regular o fluxo da comunicação; 

• o ruído, qualquer distorção indesejada ou erro que pode ser introduzido durante a 

troca de informação. 

No contexto do correio eletrônico, a fonte é o remetente que envia a mensagem e a 

codifica por meio de programas de comunicação em um computador pessoal. O canal é a 

linha telefônica ou rede de computadores. O receptor pode decodificar a mensagem com seu 

próprio computador pessoal ou receberá a mensagem depois que um computador central, de 

acordo com algum conjunto de regras, a entregue ao seu destinatário. O receptor não necessita 

estar conectado no instante da chegada da mensagem; esta ficará armazenada numa caixa 

postal eletrônica até que a conexão seja estabelecida. As mensagens decodificadas poderão 

receber respostas (feedback).  
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Uma possibilidade bastante vantajosa na utilização do correio eletrônico é a 

possibilidade do envio de anexos, textos ou imagens. Além dessas vantagens, podem ser 

citadas outras, como as sugeridas por Nascimento e Trompieri Filho (2001, p. 8): 

• Comunicação assíncrona 

As conversas não ocorrem em tempo real, como ao telefone. O receptor decide o 

momento mais adequado para lê-las e respondê-las. Dessa forma, o usuário evita que seu 

cronograma seja desviado, usando assim mais tempo para elaborar bem as respostas. 

• Velocidade 

 Ao contrário dos correios convencionais, o tempo de espera entre envio e chegada do 

e-mail é quase inexistente. 

• Custo 

 Um e-mail para o exterior ou mesmo para outro Estado tem um custo inferior ao que é 

cobrado pelo impulso telefônico. Além disso, o usuário pode transmitir uma quantidade 

imensa de informação em um só segundo, algo que é impossível em se tratando de uma 

ligação telefônica pela própria característica da comunicação verbal. 

• Flexibilidade 

 Por meio de um e-mail, além da mensagem escrita, é possível anexar qualquer tipo de 

arquivo, como gráficos, documentos formatados, áudio e vídeo. 

 Outro aspecto interessante é que as mensagens utilizadas nas comunicações por 

correio eletrônico podem ser armazenadas, recuperadas e retransmitidas o que torna a 

disseminação da informação mais dinâmica. 

 Até aqui, tratou-se das questões técnicas relacionadas ao correio eletrônico, suas 

vantagens operacionais e sua importância como um canal de comunicação que pode ser 

bastante eficaz. Porém, é pertinente que seja apontada também sua utilização pelas 

organizações, uma vez que esse aplicativo é considerado item básico na publicação de um 

sítio, tanto para as empresas orientadas ao mercado quanto para as sem fins lucrativos. 

 De acordo com Dotta (2000, p. 41), o desenvolvimento de um sítio deve levar em 

consideração os conceitos básicos de qualquer plano de comunicação e o projeto deverá 

contemplar as seguintes questões: a) qual será o público-alvo; b) quais os objetivos 

estabelecidos; c) qual a abrangência de conteúdo; d) como irá se apresentar, com quais 

recursos técnicos; e) quando será ou deverá ser acessado. As respostas a esses itens deverão 

guiar a arquitetura do sítio e o foco que norteará toda a comunicação com os clientes, 
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consumidores ou usuários. Atenção deverá ser dada também aos colaboradores da empresa 

que necessitarão se adaptar à cultura online.  

Embora um sítio possa ser construído com base em um planejamento criterioso e 

consiga reunir vasta quantidade de informações, como em uma biblioteca – principalmente, 

porque congrega sistemas automatizados, publicações eletrônicas, bancos de dados, entre 

outros –, não significa que os internautas serão capazes de localizar todas as informações de 

que necessitam. Mesmo levando-se em consideração o nível de conhecimento e a experiência 

em navegação dos usuários, nem sempre o sítio é capaz de “falar por si só”. Além disso, a 

tecnologia está em contínua mudança e os sítios se veem com necessidades de atualizações 

constantes ou, ainda, pode ocorrer de os bancos de dados apresentarem problemas porque não 

se adaptaram totalmente à linguagem da Internet. 

Logo, um endereço de correio eletrônico, facilmente identificável no sítio, será um 

instrumento imprescindível para quando o usuário precisar enviar uma mensagem solicitando 

alguma informação, orientação, sugestão ou reclamação. Para Dotta (2000, p.45), “um item 

básico na publicação de um site é a criação de um novo canal de comunicação: o e-mail. Não 

divulgar um e-mail para comunicação de seus usuários com sua empresa no seu site é o 

mesmo que convidar alguém para uma festa, mas não oferecer o endereço.” 

Dessa forma, as informações contidas no sítio e o tipo de atendimento prestado às mensagens 

recebidas pelo correio eletrônico podem ser cruciais para as empresas atraírem seus clientes. 

Um atendimento eficaz poderá influenciar na tomada de decisões quanto à aquisição de bens e 

serviços, amplia as possibilidades de comunicação e age como facilitador na interação entre 

pessoas e a instituição. A comunicação permanente com os clientes é ainda um meio bastante 

eficiente de conhecê-los, saber de seus interesses, suas necessidades. Pode ser também um 

instrumento poderoso na melhoria dos sítios e de seus sistemas de fornecimento de 

informação, já que os arquivos de dados podem ser transmitidos rapidamente sem burocracias 

e a custos baixíssimos. 

De acordo com Dotta (2000, p.46), o correio eletrônico é o serviço mais utilizado na 

Internet, significando que passará a ter a mesma importância que o telefone para as 

instituições; por isso, o planejamento quanto ao atendimento das mensagens enviadas deverá 

ser o alvo das instituições que pretendam tirar algum proveito do aplicativo. Algumas 

sugestões são apresentadas pelo autor na perspectiva de que responder e-mails seja uma 

atividade diária na instituição. Assim, é preciso decidir sobre quantos endereços serão 

divulgados no sítio, se apenas um endereço com uma única pessoa recebendo e direcionando 

as mensagens aos responsáveis pelo assunto ou um endereço para cada área da empresa.  Em 
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qualquer dos casos, a demora no atendimento poderá denegrir a imagem da instituição. Para 

evitar esse problema, mensagens de feedback deverão se enviadas indicando que a mensagem 

está sendo tratada e que logo o emissor obterá uma resposta.  Outra sugestão é a de treinar os 

colaboradores sensibilizando-os para a importância do correio eletrônico. 

As organizações utilizam o correio eletrônico para se comunicar com seus públicos 

sob diversas formas e podem identificá-lo como Fale Conosco, Serviço de Atendimento ao 

Cliente (SAC) e/ou Ouvidoria, Contacte-nos, entre outros. Diante disso, o serviço de correio 

eletrônico precisa ser projetado levando-se em conta o contexto do sítio no qual está presente. 

O contexto é fator importante e determinante no tipo de interação e relacionamento que 

ocorrerá entre o emissor e receptor de mensagens e com o próprio sítio. 

Para as empresas voltadas para o mercado, a gestão do correio eletrônico tem sido 

utilizada como uma fermenta de marketing direto, com o objetivo de interagir e obter 

respostas dos consumidores. Podem interagir em tempo real ou de acordo com a necessidade 

do cliente, estão aptas a responderem questionamentos e dúvidas sobre os produtos, realizam 

vendas online, encaminham catálogos de produtos e divulgam ofertas de acordo com o perfil 

do cliente. As atividades econômicas derivadas dessa interação são chamadas de comércio 

eletrônico (e-business), porque permitem que empresas e consumidores realizem transações 

por meio da Internet. 

Para as instituições sem fins lucrativos e, principalmente, para as instituições públicas 

e as governamentais, as motivações são diferentes e buscam: melhoria e agilidade no 

atendimento ao cidadão, facilidade de acesso às informações geradas, orientação quanto ao 

uso dos sistemas e bancos de dados disponíveis, universalização do acesso à informação, 

educação, intensificação da participação cidadã, entre outras.  

As motivações, ou melhor, os objetivos citados acima são identificados no documento 

“Política de Governo Eletrônico” de setembro de 2000, apresentado pelo Comitê Executivo de 

Governo Eletrônico (CEGE), o qual configura a atual política de e-governo no Brasil. O 

CEGE também elaborou um documento contendo orientações para a elaboração de sítios 

oficiais, “Diretrizes e Práticas para o Desenvolvimento de Sítios Oficiais”. Esse documento, 

dentre seus vários capítulos, apresenta um com recomendações para a gestão de elementos 

interativos em sítios governamentais. Uma dessas recomendações refere-se à implantação de 

um canal de comunicação direta do usuário do Portal ou sítio com o Órgão, serviço este 

denominado de “Fale Conosco”: “O serviço ‘Fale Conosco’ caracteriza-se pela possibilidade 

dada ao usuário de escrever ao Órgão, por correio eletrônico, solicitando o esclarecimento de 

dúvidas ou registrando elogio, reclamação, sugestão ou denúncia, com garantia de retorno da 
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informação solicitada ou do encaminhamento do tema abordado.” (BRASIL, 200?). O 

documento acrescenta, ainda, recomendações quanto ao prazo máximo no atendimento, o 

tratamento estatístico e a responsabilidade sobre o tratamento das mensagens. 

Até aqui, duas tendências, embora sem aprofundamentos, da “Era da Sociedade da 

Informação” foram apresentadas: a) “comércio eletrônico” (e-business) e b) “governo 

eletrônico” (e-government). Este último, juntamente com a idéia do surgimento da 

“democracia eletrônica” (e-democracy), trata do impacto que a Internet e suas aplicações 

trouxeram e ainda hão de trazer para a sociedade no campo da política. 

Quando o assunto diz respeito à comunicação entre Governo e cidadãos, surgem várias 

vertentes discutindo o papel das novas mídias de comunicação e suas aplicações como 

mecanismos de participação política e favorecimento da democracia. Discutir essas questões, 

ainda levando-se em consideração o contexto dos sítios, é importante para este trabalho de 

monografia, porque ele tratará de uma das aplicações do correio eletrônico em um sítio 

governamental, no caso o da Câmara dos Deputados. À medida que o trabalho avança, há 

também a preocupação em se apresentar a variedade de dimensões em que essa aplicação se 

apresenta e o seu caráter transdisciplinar. 

O Governo Eletrônico é uma tendência mundial que tem levado países a 

desenvolverem formas de estreitarem e enriquecerem o contato com cidadãos, grupos de 

interesse, enfim, com dimensões diversas da sociedade. Sua grande procupação, também, é a 

promoção da inclusão digital, eliminando as barreiras de acesso às novas tecnologias de 

comunicação. De acordo com o Portal de Governo Eletrônico  do Minsitério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, o Governo Eletrônico “tem como princípio a utilização das modernas 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) para democratizar o acesso à informação, 

ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e 

efetividade das funções governamentais. (BRASIL, 2009) 

No Brasil, ainda de acordo com informações retiradas do Portal de Governo 

Eletrônico, pretende-se transformar as relações do Governo com os cidadãos e as empresas 

bem como entre os órgãos do próprio Governo de forma a aprimorar a qualidade dos serviços 

prestados; promover a interação com empresas e indústrias; e fortalecer a participação cidadã 

por meio do acesso à informação e a uma administração mais eficiente. Para todo aquele que 

deseja exercer sua cidadania, o acesso à informação por meio dessas tecnologias pode 

significar um avanço em relação às formas de contato, rapidez e recebimento de informações 

para conhecimento e tomada de decisões. 
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No contexto de governo, “para alguns autores, o conceito de consumidor deve ser 

substituído pelo de cidadão. Isto porque o conceito de cidadão é mais amplo do que o de 

cliente/ consumidor, uma vez que a cidadania implica direitos e deveres e não só liberdade de 

escolher os serviços públicos.” (STEWART & WALSH, 1992 apud ABRUCIO, 1997, p. 24). 

Como é possível perceber, governo eletrônico não se restringe apenas à inserção de 

páginas na Internet. Ele dever criar possibilidades de acesso às informações geradas no 

âmbito das instiuições govenamentais com o objetivo de promover a transparência e, 

consequentemente, o aumento do controle social sobre as ações do governo. Almeja, também, 

melhorar a oferta de serviços aos cidadãos substituindo os balcões de atendimento. 

Para que o governo eletrôncio não se restrinja a apenas disponibilizar páginas na 

Internet, é preciso que haja uma mudança conjunta em todo o sistema com o objetivo de 

promover um ambiente informacional adequado. De acordo com Soares (2002 apud 

RIBEIRO, 2004, p. 79), são necessárias ações voltadas para “a) mudanças organizacionais; b) 

mudanças nos processos de trabalho; c) substituição do aparato tecnológico; d) mudanças 

culturais.” É possível perceber que a tecnologia por si só não é capaz da ação transformadora 

(RIBEIRO, 2004, p. 80); a instiutição e seus gestores devem se atentar para os impactos na 

forma de gerir esse novo canal de comunicação com a sociedade. A informação deverá fluir 

dentro da estrutura de forma descompartimentada, por meio de sistemas de informação que 

integrem e forneçam um fluxo lógico do conhecimento produzido. 

A democracia eletrônica ou digital, como preferem alguns, é definida por Moore, 

(1999, p.55, apud, CARDOSO JÚNIOR, 2002, p. 130) da seguinte forma:  

 

the term is used to refer to everything from community networking and 
online discussion of issues, to e-mail lobbying of elected representatives. 
[...] the use of electronic networking to bring about more direct form of 
democracy, to short-circuit the representative process and look more to net-
supported plebiscites and oficial online debates in deciding issues of 
government policy.8  
 

A democracia eletrônica é aquela que se vale das tecnologias e da rede de 

computadores como instrumentos a favor da mobilização e envolvimento dos cidadãos na 

política, a ponto de influírem no processo e decisões dos representantes. Seria uma nova 

                                                 
8 Tradução: o termo é utilizado para tudo, desde redes comunitárias e grupos de discussão online, ao lobby de 

representantes eleitos. [...] uso de redes de computadores com o objetivo de promover formas diretas de 
democracia, simplificar o processo representativo, dar mais atenção aos plebiscitos conduzidos pela rede e 
debates oficias em decisões de políticas de governo. 
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democracia diante da situação identificada por diversos autores9 de decadência da 

participação popular e de falta de credibilidade das instituições políticas.  

Para Hera (2004, p.5), a democracia eletrônica tem início no cidadão e reúne todos os 

seus anseios, propostas de alternativas e debates em torno das ações do governo. Tudo isso 

ocorre no ambiente da Internet por meio do correio eletrônico, sítios com opiniões pessoais, 

fóruns, chats e grupos. Dessa forma, a democracia eletrônica opera de baixo para cima, do 

cidadão para o governo.  

Para ela, diferentemente da democracia eletrônica, o governo eletrônico trabalha de 

cima para baixo (do Estado para o cidadão). Envolve a interação entre o Governo, o 

Parlamento, as instituições públicas e os cidadãos, utilizando novos meios de comunicação 

(especialmente a Internet). Informa aos cidadãos a respeito de consultas públicas e processo 

legislativo, pagamento de tributos, participação em processos de licitação. Permite que o 

cidadão exerça melhor seus direitos e deveres. 

A autora Pipa Norris (2001) aponta, por outro lado, que os sítios das organizações 

governamentais – no caso estudado por ela, os parlamentos – podem prover canais adicionais 

de comunicação com os cidadãos. Com essa alternativa, o cidadão assume ação pró-ativa, que 

também pode ser classificada como sendo de “baixo para cima” (bottom-up). Assim, ao 

trabalhar com a dicotomia top-down/bottom-up – respectivamente, ações informativas dos 

parlamentos para os cidadãos e participativas destes com relação àqueles – a autora permite 

que se faça associação com as idéias de governo eletrônico e democracia eletrônica, partindo 

ambas de uma motivação institucional.  

O alcance proporcionado pela Internet, na visão de muitos, é claramente expresso por 

Buchstein (1997, p. 248 apud GOMES, 2005): 

 

 

 

                                                 
9 Cardoso Júnior (2007, p. 131) cita vários autores ao considerar uma grave crise nas instituições políticas e 

democráticas. “1) decadência e mercantilização da “esfera pública” (HABERMAS, 1984) e predomínio das 
questões econômicas sobre as questões políticas (ARENDT, 2001); 2) declínio do “homem público” (SENET, 
1998) em razão do individualismo narcísico, transformando a vida pública em “questão de obrigação formal” 
(fazendo rimar cidadania com apatia política); 3) a redução da governabilidade e do poder do Estado-Nação 
diante do processo de “globalização”, considerando-se o livre fluxo de recursos financeiros internacionais 
(HELD; MCGREW, 2001) ... 4)  as sucessivas denúncias de corrupção e “ineficiência dos Parlamentos e dos 
governos representativos; 5) a transformação da política em “espetáculo” e dos cidadãos em consumidores 
(DEBORD, 1997); e 6) o fim das ideologia diante da hegemonia da democracia liberal “triunfante” 
(FUKUYAMA, 1992, ao falar no “fim da história”), ou em outros termos, o novo imperialismo do 
“pensamento único” neoliberal (SANTOS, 2001). 
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Enquanto alguns vêem a internet como uma ferramenta de coleta de 
informações, outros destacam o seu potencial deliberativo. Outros 
enfatizam o seu papel no processo de formação da vontade política. 
Outros ainda a querem empregar como uma ferramenta para a produção 
da decisão política. [...] Assim, alguns veem a Net como complementar 
à existente democracia representativa, enquanto outros defendem mais 
radicalmente que os meios eletrônicos hão de superar muitos dos 
problemas de escala que fizeram da democracia direta um ideal 
impraticável. Para eles, a esperança é que os town meetings eletrônicos 
e a democracia de apertar botões venham finalmente substituir as 
velhas instituições da democracia representativa. 
 

De acordo com Nerione Cardoso Júnior (2002, p.131),  

 

a utilização das novas tecnologias de informação mediadas por computador 
no aperfeiçoamento das práticas democráticas ocorreria de quatro maneiras 
principais: 1º) pela maior divulgação de informações governamentais que 
habilitariam o cidadão no exercício mais consciente de seus direitos e 
obrigações (nesse sentido, recorre-se freqüentemente à famosa idéia de 
Thomas Jefferson de que o cidadão necessita estar bem informado para 
poder efetivamente participar da vida política); 2º) pela viabilização de uma 
maior conexão dos eleitores com seus representantes mediante o correio 
eletrônico (interatividade) e maior interconexão entre os próprios cidadãos, 
encurtando o espaço; 3º) pelo alargamento da participação dos cidadãos no 
processo legislativo; e 4º) pelo surgimento, previsto por alguns autores que 
vão ainda mais longe nesse exercício de futurologia, da democracia direta 
eletrônica, viabilizando a participação dos eleitores nos debates e votações 
parlamentares”  
 

A visão apresentada nos parágrafos acima é bastante otimista quanto à aplicação da 

Internet no campo da política, entretanto, há também os estudiosos que olham para tudo isso 

com certo pessimismo. Para estes, o uso da Internet apenas reforçará os padrões já existentes 

de comunicação política e participação democrática. Aumentará também as diferenças entre 

os engajados nas questões cívicas e os indiferentes. Putnam (apud NORRIS, 2001, p. 3) 

sugere que as formas mediadas de comunicação são substitutos inadequados à tradicional 

comunicação face a face em redes sociais nas comunidades locais por impedirem o tipo de 

contato visual que estabelece confiança social. 

Além disso, outros apontam para o fato de que, embora as principais instituições já 

possuam, em seus sítios, endereços eletrônicos direcionados à comunicação com os cidadãos, 

a mudança para esses meios de comunicação falhou em trazer mais interatividade para essas 

instituições, uma vez que a abordagem continua sendo de cima para baixo, com foco mais na 

transferência da informação e menos no diálogo com os cidadãos e na satisfação de suas 

demandas. Apenas disponibilizar canais de comunicação não significa dialogar, conversar. A 
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questão é muito mais complexa e traz responsabilidades, exige esforço e envolve “estruturas 

diferentes da comunicação face a face: a estrutura mental e psicológica do internauta frente a 

uma estrutura interativa, dialogal e plurialternativa da web. (COSTA, 2003, apud, 

SCROFERNEKER, 2006, p. 5). Outro foco interessante e que também é apresentado por 

alguns autores é o da relação entre o governo eletrônico e reforma do Estado: “O governo 

eletrônico como instrumento eficaz na desconstrução do modelo burocrático de administração 

pública e, consequentemente de fomento à reforma do Estado” (RIBEIRO, 2005, p. 81). 

O modelo burocrático de Max Weber influenciou o Estado brasileiro a partir da 

Revolução de 30. Até então, dominava no País o modelo patrimonialista — relações 

clientelistas, ausência de carreira e critérios de promoção e ausência de limites claros entre o 

público e o privado. No modelo weberiano, “a administração pública é um fenômeno do 

Estado moderno no qual a burocracia, com maior ou menor grau de racionalidade legal,10 

passou a ser a estrutura predominante de administração.” (PRATES, 2007, p.118). 

Os serviços de correio eletrônico podem ser considerados como uma das estratégias de 

disseminação da informação que opera como um instrumento de controle do Estado por parte 

do cidadão que busca se informar e aprender sobre o debate público. O processo dialógico 

proporcionado pelo ambiente da Internet pode promover a interação do cidadão com as fontes 

de informação. O impacto das novas tecnologias para as organizações e para a sociedade nas 

formas de comunicação e interação humanas é um tema que está sendo muito estudado e as 

aplicações serão inúmeras, tanto quanto a imaginação e criatividade permitirem.  

 

 

2.3 Algumas considerações sobre Participação Política 

 

No item anterior, os conceitos de Internet, democracia eletrônica e governo eletrônico 

atingiram o conceito de participação política. Dentro da visão otimista de aplicação da 

Internet na política, alguns autores referem-se ao alargamento da participação dos cidadãos no 

processo legislativo, na formação da vontade política e na transferência da informação, o que 

habilita a ação cidadã a ponto de influenciar nas decisões de seus representantes. (CARDOSO 

JÚNIOR, 2002 e BUSHSTEIN, 1997)  

                                                 

10  “O termo racional-legal é utilizado por Weber para designar o tipo de ação orientada pela crença na validade 
dos princípios legais em que se baseia a legitimidade da organização burocrática, em contraposição às crenças 
baseadas na Tradição que legitimam os sistemas burocráticos patrimoniais.” (PRATES, 2007, p.118). 
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Os conceitos de participação política são muito difusos e envolvem uma variedade de 

atividades tais como: votar, participar de associações de classe para defender seus interesses, 

estar engajado em movimentos sociais e, até mesmo, discutir assuntos políticos no seio 

familiar ou entre amigos.  

De acordo com o dicionário Aurélio da Língua Portuguesa “participar” significa ter ou 

tomar parte; associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento. (FEERIRA, 1998, p. 484). Para 

Lúcia Avelar (2007, p. 264), “é a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o 

processo político.” Ou ainda, “é a ação que se desenvolve em solidariedade com outros no 

âmbito do Estado ou de uma classe, com o objetivo de modificar ou conservar a estrutura (e, 

portanto, os valores) de um sistema de interesses dominantes.” (PIZZORNO, 1975 apud 

AVELAR, 2007, p. 264). A solidariedade é vista como a ação horizontal entre os cidadãos em 

busca de interesses e objetivos comuns.  

Lúcia Avelar (2007, p. 265) resume os canais de participação em três grandes vias: a) 

o canal eleitoral: abrange todo o tipo de participação eleitoral e partidária; b) canais 

corporativos: instâncias intermediárias de organização de categorias e associações de classe 

para defender seus interesses no âmbito fechado dos governos e do sistema estatal (sindicatos 

e federações); c) canal organizacional: abrange as formas não-institucionalizadas de 

organização coletiva como os movimentos sociais (por exemplo, movimentos feministas). 

Além desses canais, cita também o que ela chama de canal digital que, em suas palavras, 

permeia todas as outras atividades de participação. 

O canal digital, referido como o uso da Internet com todo o seu aparato tecnológico, 

proporciona um ambiente capaz de conectar pessoas e proporcionar a interação entre elas. 

Nesse espaço, podem ocorrer discussões políticas, ou ainda, pode ser promovido o acesso a 

informações que capacitem os indivíduos a participarem de discussões políticas. Essa 

interação não se limita pelas distâncias e intensifica os potenciais de discussão, permitindo 

que os fóruns sejam até globais. Nesse contexto, a tecnologia é uma grande aliada no sistema 

de comunicação político. 

Na mesma linha de pensamento de Lúcia Avelar, Dalmo Dallari (1999, p. 44) 

apresenta quatro formas de participação política: a individual, a coletiva, a eventual e a 

organizada. A participação individual é a ação tomada pelo indivíduo conscientizado e no 

pleno gozo de sua liberdade: Para Dallari “participação é um compromisso de vida, exigida 

como um direito e procurada como uma necessidade.” (DALLARI, 1999, p.44). Esse 

processo passa primeiramente por uma conscientização individual de que é justo lutar por 

direitos e em segundo lugar pelo trabalho desse indivíduo na conscientização dos demais para 
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que também participem. O cidadão participa escrevendo, criticando, denunciando, discutindo, 

cobrando responsabilidades, encorajando outros a participarem. Também está inserido nessa 

forma de participação o voto, embora seja este um processo coletivo. (DALLARI, 1999). 

As formas de participação coletiva e organizada assemelham-se aos canais 

organizacional e corporativo propostos por Lúcia Avelar, por meio dos quais o cidadão está 

inserido em algum grupo social com objetivos definidos. A expressão eventual da 

participação política, de caráter excepcional e imprevisível, ocorre, por exemplo, quando um 

profissional é contratado para orientar um grupo no alcance de seus objetivos. Essa ajuda 

pode ser decisiva para que o grupo seja bem sucedido. (DALLARI, 1999, p. 44). 

 Os canais apresentados por esses autores são importantes para a formação e 

treinamento político. Entretanto, o cidadão necessita de um mínimo de educação e renda para 

tomar parte na esfera política por meio desses canais. Nas palavras de Dulci (2007, p. 287) “se 

a política é uma esfera de ações e decisões que afetam a vida de todos os membros de uma 

sociedade, então o ideal democrático de participação dos cidadãos se torna um objetivo a ser 

alcançado.” A universalização do acesso à informação proposto pelo Governo Eletrônico vai 

ao encontro desse ideal.  

Na visão de Lúcia Avelar (2007, p. 271), a política é vista como uma “arena para os 

letrados”. Quem participa da política são apenas aqueles que têm acesso à educação e que 

possuem recursos financeiros. Aqueles com baixa posição social e sem os recursos sociais e 

econômicos não se sentem em condições de lutar pelos seus interesses. Essas características 

apontadas por Lúcia Avelar são as que definem o modelo da centralidade que é um dos 

modelos utilizados por ela para explicar o que leva um cidadão a participar da política. Nesse 

sentido, “quanto mais central do ponto de vista da estrutura social, maior a participação e 

maior o senso de agregação.” 

Além do modelo da centralidade, a autora aponta outros modelos. O modelo da 

consciência de classe que parte do pressuposto de que quanto mais a pessoa participa, mais 

adquire consciência de sua situação de desigualdade; quanto maior a consciência de sua 

situação, mais tende a participar. Na concepção de governo eletrônico, cabe aos sítios 

institucionais favorecerem a participação com oportunidades para que autoridades públicas e 

cidadãos possam discutir políticas por meio de fóruns e chats. Além disso, tornarem as 

informações sobre políticas públicas e o processo de elaboração das leis disponível ao 

escrutínio público. 
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Outro modelo é o do reconhecimento e está centrado no sentimento de valorização do 

eu, de reconhecimento recíproco. “A participação em ações coletivas é a procura por 

reconhecimento, própria dos indivíduos com ‘déficit de reconhecimento’ e que se reconhecem 

no convívio político.” (AVELAR, 2007, p.273). Ao participar, o indivíduo se reconhece como 

portador de direitos e inserido na comunidade, se sente parte do meio e passa a ser respeitado 

pelos demais. 

Lúcia Avelar finaliza sua análise sobre participação política remontando a um dos 

primeiros parágrafos do texto onde afirma que “só resulta em democratização quando a 

participação se materializa em políticas para a efetiva extensão de direitos, se a cada nova 

classe de direitos alcançados corresponde a efetiva integração de cada membro com igual 

valor na coletividade política.” 

O estudo da participação é amplo e outras abordagens poderiam ser adicionadas, 

entretanto, para o presente estudo, fez-se necessário apenas um vôo panorâmico que servisse 

de base para as análises pertinentes ao comportamento dos cidadãos e atendentes das 

mensagens frente ao canal de comunicação Fale Conosco.  

 

 

2.4 Delimitando os conceitos de interação e interatividade 

 

Dando continuidade à discussão de alguns elementos teóricos, é oportuno discorrer, 

neste estudo, sobre os conceitos relacionados à interação e interatividade. Em vários 

momentos no texto, essas palavras estão presentes e têm sido amplamente utilizadas no 

contexto da Internet. Porém, de tanto serem utilizadas em referência a tudo o que diz respeito 

às tecnologias, torna-se necessária uma delimitação semântica. 

Além disso, durante o processo de entrevistas e, principalmente, ao lançar a questão 

sobre o Fale Conosco como um instrumento de participação política e interação com a 

sociedade, deparei-me com a necessidade de conceituar os termos interação e interatividade. 

Isso se deveu ao fato de que, para alguns dos entrevistados, o Fale Conosco não se constitui 

em um canal de interação, mas em um mero provedor de informações. Por um momento, 

cheguei também a questionar a pertinência da caracterização dos canais como interativos.    

No campo da teoria da comunicação, a comunicação interpessoal é aquela que, de 

acordo com Dimbleby e Burton (1990), “se refere a duas pessoas interagindo frente a frente, 

face a face.” As formas não-verbais também são incluídas, pelos autores, nessa categoria de 

comunicação. Para Berlo (1999), o conceito de interação é imprescindível para o 
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entendimento do conceito de processo na comunicação.  Segundo ele, a comunicação humana 

é uma relação de interdependência entre a fonte e o receptor, não podendo um existir sem o 

outro.  Em suas palavras, “O nível final de complexidade interdependente é a interação. O 

termo interação denomina o processo de adoção recíproca de papéis, o desempenho mútuo de 

comportamentos empáticos. Se dois indivíduos tiram inferências sobre os próprios papéis e 

assumem o papel um do outro ao mesmo tempo, e se o seu comportamento de comunicação 

depende da adoção recíproca de papéis, então eles estão em comunicação por interagirem um 

com o outro.” (BERLO, 1979, p. 130) 

Dessa forma, interagir um com o outro significa buscar mutuamente a compreensão 

das mensagens emitidas e procurar preencher os vazios entre as duas pessoas por meio da 

produção e recepção de mensagens que tenham sentido para ambos. O autor ainda destaca que 

é possível a comunicação sem que haja interação em grau apreciável; “entretanto, a nossa 

efetividade, a nossa capacidade de influenciar e ser influenciado aumenta na proporção em 

que participemos de uma situação interativa.” (BERLO, 1979, p. 130). 

Definida como a meta da comunicação humana, para que a interação ocorra, é 

necessário o dispêndio de muita energia e esforço no entendimento das necessidades mútuas. 

Nesse processo, Primo (1999) aponta a negociação como uma característica fundamental a 

favor da resolução das diferenças entre os indivíduos. 

No campo da ciência da informação, as técnicas de entrevista e negociação são vitais 

na interação do usuário e o bibliotecário de referência ou pesquisador. É por meio delas que 

estes procuram esclarecer e identificar as necessidades de informação trazidas pelo usuário 

que, por vezes em dificuldade de expressar claramente seu desejo, torna-as mais claras. A esse 

processo dá-se o nome de “interação com o usuário”.  

Segundo Berlo (1999, p.129), a interação poderá dar-se em diferentes níveis e toda 

comunicação nem sempre é interativa. A interação pode ser influenciada ou limitada pelo 

contexto e depende do nível de envolvimento na conjuntura. 

Os verbetes interatividade e interativo não estão em todos os dicionários da língua 

portuguesa. No dicionário Houaiss (2001), interatividade tem os seguintes significados: 1. 

qualidade de interativo; 2. capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento de 

possibilitar a interação; 2.1 Rubrica: informática. Ato ou faculdade de diálogo intercambiável 

entre usuário de um sistema e a máquina, mediante um terminal equipado de tela de 

visualização. Etimologia: inter + atividade. No mesmo dicionário, “interativo” recebe as 

seguintes definições: 1. relativo a interação; 2. em que ocorre interação; 3 rubrica: 

comunicação, vídeo. Que permite ao indivíduo interagir com a fonte ou o emissor; 4. Rubrica: 
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informática. Que funciona pela interação com o usuário através da troca de informações e de 

dados; conversacional. Etimologia: inter + ativo. 

Caso considerada apenas a etimologia das palavras, não seria possível associá-las à 

rubrica da informática, entretanto é justamente na informática que o substantivo 

“interatividade” ocupou lugar de imprescindível importância. Em uma época em que a 

tecnologia cresce aceleradamente e em que novos produtos são lançados diariamente, parece 

que tudo deve ser interativo. Essa “palavrinha mágica” associada aos sistemas atribui valor, 

torna-os mais atraentes, modernos e inovadores. De acordo com Monteiro (2007, p. 1438), “o 

termo interatividade, originariamente referido à dimensão conversacional das tecnologias, 

com suas possibilidades hipertextuais e de interfaces entre usuário e sistema, parece hoje 

designar menos um conceito e mais uma dessas palavras que ganham tanta força quanto 

elasticidade, dificultando o alcance da precisão conceitual”. 

Minguell11 (2000, p.1) apresenta no artigo “Interactividad e Interacción” definições de 

alguns autores, as quais resume da seguinte forma: “el concepto de la interactividad tiene uma 

doble vertiente. Por una parte, implica la capacidad técnica de conceder el máximo de 

posibilidades de comunicación entre el usuário y la máquina y, por outra, implica conseguir 

que el tiempo de respuesta de la máquina, en relación a las acciones realizadas por el usuário, 

sea reducido.” Dos conceitos encontrados em sua revisão de literatura destaca um que, do seu 

ponto de vista, é o mais claro e completo: “termo que decribe la relación de comunicación de 

um usuario/actor y um sistema (informático, vídeo u outro) (DANVERS, 1994 apud 

MINGUELL, 2000, p. 2). Segundo o autor citado por Minguell, o nível de interatividade 

mede as possibilidades e o grau de liberdade do usuário dentro do sistema, assim como a 

capacidade de resposta do sistema em relação ao usuário, em qualidade e quantidade. 

Assim como alguns autores discutem os níveis de interdependência no processo de 

interação na comunicação, os autores que tratam da questão da interatividade também 

enxergam níveis de interatividade. As formas de classificação em níveis são variadas; como 

exemplo, destaca-se a classificação apresentada por Alejandro (2006, p. 8) como uma 

proposta de categorização dos níveis de interação que os usuários de Internet estabelecem 

com eles mesmos e a tecnologia. São três níveis: 

 

 

 

                                                 
11 Meritxell Estebanell Minguel é professora do Departamento de Pedagogia da Universidade de Ciências da 

Educação de Girona, Espanha. 
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• Mínima-informacional, centrada en la selección, decodificación y acopio 
de datos disponibles en Internet, a partir de los cuales el usuario construye 
um texto propio. 
 
• Mediana-creativa, consiste en la creación de nuevos referentes desde los 
datos seleccionados y decodificados en la red, que se organizan a partir de 
los conceptos previos e intereses del usuario, ya sea como página web o 
software educativo. 
 
• Máxima-interactiva, se ha incluido la modalidad de comunicación 
sincrônica y asincrónica, considerando tanto el uso del correo electrónico 
como la participación en foros de discusión y en chat rooms. 

 
Alejandro admite tanto a comunicação sincrônica quanto a assincrônica na relação 

interativa. Alguns autores, por outro lado, defendem que a interatividade só pode ocorrer em 

tempo real. Para Steuer (1993, apud PRIMO, 1999), a interatividade define-se como "a 

extensão em que os usuários podem participar modificando a forma e o conteúdo do ambiente 

mediado em tempo real" 

As discussões e classificações dos termos “interação” e “interatividade” são diversas 

devido à importância que o tema tem para a informática, educação, comunicação social, entre 

outras áreas do conhecimento. O tratamento dado na informática parece mais mecanicista e as 

abordagens estão mais centradas na máquina, nos sistemas e equipamentos, além de como 

melhorar a relação homem-máquina. Diante disso, Primo (1999) apresenta uma nova proposta 

de estudo que tira a ênfase da máquina e a divide com o agente humano, valorizando a 

interação em si. Essa proposta, inclusive, parece ser a mais pertinente neste estudo, uma vez 

que procura identificar o que ocorre entre os usuários que interagem no processo de 

comunicação por meio da Internet:  

 

Trata-se de estudar a qualidade da relação que emerge da ação entre eles. [...] 
Portanto, aqui se entenderá que entre os interagentes emerge um terceiro fator 
desconsiderado por muitos paradigmas que é a relação em si. Ela vai sendo 
definida durante o processo pelos participantes da interação. Tal definição é 
importante para cada um dos agentes, pois dela depende como cada um agirá. 
Nesse sentido, entende-se interação como "ação entre". Isto é, recusa-se a 
valorização ou do chamado "emissor" ou do "receptor", para um deslocamento que 
investigue o que ocorre entre os interagentes, isto é, a interação, as ações entre eles, 
as mediações. Procura-se também valorizar o contexto e como ele influencia a 
interação. Além disso, não se quer reduzir a discussão das reações que o 
computador pode oferecer em um ambiente mediado, mas sim salientar as relações 
recíprocas que ocorrem entre as pessoas mediadas pelo computador. (PRIMO, 
1999).  
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Ainda nessa abordagem, Primo (1999) classifica o processo em dois modelos de 

interação: reativa e mútua. A interação mútua é a que se dá por meio de uma relação de 

interdependência e negociação e a reativa caracteriza-se pela ação “estímulo-resposta”. 

Dessa forma, interação e interatividade são conceitos que caminham e trabalham 

juntos e dependem basicamente de fatores comuns: contexto, velocidade, qualidade, níveis de 

interdependência e ação dos interlocutores. Todas essas características serão bastante 

apropriadas e aplicáveis ao caso ora em estudo: o Fale Conosco da Câmara dos Deputados. 

Como o estudo em questão apresentará um caso específico, a Câmara dos Deputados, 

o trabalho tratará agora sobre os sítios dos parlamentos e suas formas de interação com a 

sociedade por meio do correio eletrônico. 
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3. Sítios de Parlamentos e o Fale Conosco do Portal da Câmara dos 
Deputados 
 
3.1 Os sítios dos parlamentos e o correio eletrônico 

 

O sítio de um parlamento é uma fonte relevante de informação sobre a própria Casa 

legislativa. Com o advento das novas tecnologias, os parlamentos no mundo inteiro iniciaram 

um crescente movimento de organização de seus sítios com o objetivo de disseminar 

informações e documentos de forma rápida e eficiente. 

La Porte (2000) apresenta a seguinte afirmativa na definição do papel dos sítios 

parlamentares:  

 

Parliamentary websites can prove particularly effective mechanism for 
providing the public with detailed and comprehensive information about 
legislative procedures and activities, allowing greater transparency and 
public scrutinity of the policy making process, and promoting the 
accountability of the elected members to their constituents. (LA PORTE et. 
al., 2000, apud NORRIS, 2001).12 
 

Norris (2001) acrescenta:  

 

The potential advantages of the Internet as a medium is that it allows 
legislative bodies to freely distribute many different types of information, 
particularly lengthy official publications like the full text of pending 
legislation and government reports, directly and simultaneously to a wide 
community of users in an efficient, timely and equitable manner. The 
Internet allows transmission of everything from complete version of official 
documents and the daily agenda for parliamentary business to streaming 
audio-visual feeds of the debating chamber during parliamentary 
sessions and “virtual” tours of the buildings. Moreover, unlike public 
records and official government document offices, the search and retrieval 
facilities in digital formats easily facilitate prompt, detailed and targeted 
policy research by those interested in tracking legislative bills, government 
proposals, or members voting records on contentious issues. (NORRIS, 
2001, p. 6).13 

                                                 
12 Tradução: Os sítios dos parlamentos podem provar serem mecanismos particularmente efetivos no provimento 

de informações detalhadas e exaustivas sobre as atividades e procedimentos legislativos aos cidadãos, 
permitindo maior transparência  e escrutínio público da elaboração das políticas, e promovendo a cobrança de 
resultados dos membros eleitos. 

13 Tradução: As vantagens potenciais da Internet como um meio é que ela permite às instituições legislativas a 
livre distribuição de diferentes tipos de informação, particularmente de extensas publicações oficiais como o 
texto integral de proposições e relatórios do governo, simultaneamente e diretamente a uma vasta comunidade 
de usuários de forma eficiente, rápida e justa. A Internet permite a transmissão de tudo desde a completa 
versão de documentos oficiais e a agenda diária dos procedimentos legislativos à transmissão contínua dos 
debates durante as sessões, além de tours virtuais dos edifícios. Outrossim, diferentemente dos registros de 
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Listadas abaixo estão as aplicações mais comuns encontradas na literatura a respeito 

dos usos da Internet nos parlamentos. (NORRIS, 2001; BRASSARD, 1997; BRAGA, 2007)  

• ampla utilização de Intranets, onde a informação está disponível apenas para os 

parlamentares e todo o corpo administrativo, mas não para o público em geral; 

• acesso ao texto completo da legislação e das proposições, bem como de todo o 

processo legislativo; 

• possibilidade de acompanhamento simultâneo das reuniões de comissões, sessões 

de Plenário e suas deliberações; 

• facilidade de acompanhamento de proposições de acordo com interesses 

específicos; 

• utilização do e-mail como uma ferramenta de comunicação entre o Parlamento e a 

sociedade ou entre os parlamentares e os eleitores; 

• disponibilização de informações por segmento: alunos, professores, crianças, 

promovendo a educação cívica; 

• utilização de grupos de discussão, chat e fóruns para que a sociedade opine com 

relação a assuntos específicos. 

É possível resumir os aspectos até aqui apresentados sobre o uso da Internet pelas 

instituições governamentais e, particularmente pelos parlamentos, em quatro categorias: 

1. promoção do acesso à informação: publicar e disseminar informações para a 

sociedade, planejando o sítio de acordo com os padrões adequados de navegabilidade, 

usabilidade e acessibilidade;14 

2.  promoção da transparência nos processos deliberativos: processos, arquivos, 

votações e decisões disponibilizadas ao escrutínio público; 

3. prestação de contas (accountability): os membros do Parlamento devem 

mostrar o que fazem e como fazem aos seus representados. 

                                                                                                                                                         
documentos oficiais dos escritórios públicos, a pesquisa e os recursos de recuperação em formatos digitais 
facilitam o pronto acompanhamento, por todos os interessados, de proposições, propostas do governo e 
registros de votações dos membros do parlamento em assuntos polêmicos. 

14 O acesso à informação é um direito garantido pela CF no art. 5°. A Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991, 
(Política Nacional de Arquivos) diz: Art. 4º - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de arquivos que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da  sociedade e do Estado, bem como à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das pessoas. 
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4.  comunicação com os cidadãos: comunicação interativa e que encoraje o 

feedback. 

Já são encontrados, na literatura, vários trabalhos com avaliações e análises sobre a 

evolução dos sítios parlamentares no mundo. De acordo com Braga (2007, p.11), “o estudo 

dos web sites parlamentares como uma importante dimensão do funcionamento das 

democracias contemporâneas foi primeiramente objeto de uma abordagem mais sistemática 

no texto Guidelines form the content and structure of parliamentary web sites, publicado em 

2000 pela União Interparlamentar”. Nesse texto, são encontradas diretrizes e recomendações 

quanto ao planejamento e implementação de recursos tecnológicos para sites parlamentares.  

Outro estudo relevante sobre os sítios parlamentares é o de Pipa Norris (2001). Ao 

mapear o crescimento da sociedade da informação mundo afora e compreender o potencial 

democrático das novas tecnologias, o estudo manteve o foco em três questões: 

• Quais são os parlamentos que estão online? 

• Até que ponto a democratização traz variações na qualidade do sítio parlamentar? 

• Quais são as oportunidades oferecidas pelos sítios quanto à disseminação de 

informações sobre suas atividades que permitam o escrutínio público e possibilitem a 

interatividade e o feedback do público? 

As conclusões do estudo demonstraram que os parlamentos estão crescendo 

rapidamente no provimento de meios para que seus públicos tenham acesso às suas estruturas, 

funções e atividades. Os cidadãos que desejam encontrar informações sobre seus membros 

eleitos e como votam podem fazê-lo em diversos parlamentos. Os segmentos da sociedade 

também são contemplados com informações específicas: jornalistas, lobistas, escolas e alunos 

que queiram aprender sobre o funcionamento do Parlamento encontram páginas 

contextualizadas de acordo com seus interesses. Generalizadamente, a disponibilidade de 

informações e meios de comunicação pode contribuir para governos mais transparentes e 

abertos.  

Apesar de todo o potencial avaliado positivamente, a autora chama a atenção também 

para alguns pontos críticos nas práticas correntes. Há sítios que necessitam incorporar 

tendências mais amigáveis de navegação, tais como, mecanismos de busca e pesquisa, mapas 

dos sites e páginas para feedback. Além disso, foi constatado, em alguns sítios, que os 

parlamentares não estão utilizando o e-mail para responderem aos seus eleitores. Outra 

questão problemática diz respeito aos formatos altamente técnicos com que as informações 
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oficiais são apresentadas, assumindo uma familiaridade com os procedimentos legislativos 

que podem até estar apropriados aos jornalistas, lobistas e pessoas que tenham convivência 

com o processo e técnica legislativos, mas que são difíceis para o cidadão comum. Os 

materiais impressos são diretamente disponibilizados na web sem adequação para públicos 

mais diversificados.  

Além disso, há críticas sobre a função informacional dos sítios que não devem superar 

a função de canal de comunicação. Mais uma vez, a dicotomia top-down e botton up 

(NORRIS, 2001) se apresenta. A crítica advém dos defensores da democracia direta para os 

quais os web sites deveriam facilitar e estimular a participação ativa dos cidadãos por meio de 

debates públicos e canais oportunos de influência política. 

Embora a pesquisa tenha sido bastante reveladora sobre as tendências de conteúdos 

apresentadas pelos sítios parlamentares, não demonstra a sua utilização. Ainda seria 

necessária a realização de outros estudos que pudessem descobrir se o desenvolvimento 

desses sítios está realmente servindo às necessidades dos cidadãos, ou apenas daqueles 

interessados e “educados digitalmente”. (NORRIS, 2001, p. 11) 

O presente estudo, diferentemente dos estudos de Sérgio Braga e Pipa Norris – que 

testam sítios a partir de referencias teóricos de qualidade de interação, interatividade e 

comunicação - procura identificar o agente humano e revelar o que ocorre nas relações entre 

as pessoas mediadas por um dos canais de comunicação presentes no sítio da Câmara dos 

Deputados, o Fale Conosco. Além disso, busca verificar como o contexto de cada pessoa 

envolvida no atendimento influencia a interação e qual o comportamento e percepção destas 

frente às demandas dirigidas à Câmara por intermédio do canal. Envolvida nessa verificação 

está a percepção dos envolvidos na capacidade do canal como espaço relevante para a 

participação política.  

 

 

3.2 O sítio da Câmara dos Deputados 

 

O Portal da Câmara dos Deputados foi criado em 1997 e era formado, em princípio, 

por páginas estáticas atualizadas pela área de tecnologia. Hoje, a maioria das informações é 

atualizada em tempo real e as páginas são mantidas descentralizadamente pelos diversos 

órgãos da Casa. Tem sido considerado por estudos e avaliações um dos melhores sítios 

legislativos na América Latina e no mundo. De acordo com o cientista político Sérgio Braga 

em seus estudos sobre a Internet e a informatização dos órgãos legislativos, o Portal da 
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Câmara dos Deputados é considerado o melhor de todos os portais legislativos da América do 

Sul. 

Em janeiro de 2008, foi apontado pelo relatório da Organização das Nações Unidas 

(ONU), que analisa o uso de ferramentas tecnológicas na prestação de serviços públicos (E-

Government Survey 2008), como o destaque do Brasil na área de governo eletrônico. O 

relatório ressalta as ferramentas que o site da Câmara oferece aos cidadãos para dialogar com 

seus representantes e participar de debates (chats) pela Internet. Também foi destacado no 

estudo, o serviço "Fale com o Deputado", que permite ao eleitor mandar mensagens 

diretamente aos seus representantes. (AGÊNCIA CÂMARA, 2008). 

Dentre os itens apontados na seção anterior, o Portal da Câmara contempla 

basicamente todos: oferece informações sobre a pauta e ordem do dia; permite o 

acompanhamento simultâneo das sessões plenárias; permite a visualização e o 

acompanhamento das proposições; disponibiliza informações sobre a instituição, sua história 

e estrutura administrativa; oferece, ainda, dados biográficos e informações sobre os 

parlamentares, incluindo como votaram durante o processo legislativo. No quesito 

comunicação e interatividade, oferece, além do Fale com o Deputado, o Fale Conosco e o 

Fale com a Ouvidoria, além de fóruns e chats. Quanto à accountability, na página inicial do 

sítio, há um link para a página “Transparência” com conteúdos sobre orçamento, gestão fiscal, 

contratos celebrados pela Câmara para a prestação de serviços e licitações com editais de 

pregões.  

De acordo com Souza (2007, p. 29), a cada dia, mais conteúdo é adicionado ao Portal, 

tornando-o um dos mais completos na Internet, principalmente, porque busca estreitamento 

das relações com a sociedade por meio do compartilhamento de informações. São diversas as 

áreas do Portal que disponibilizam informações relevantes para a sociedade quanto ao 

acompanhamento de todas as etapas do processo de elaboração das leis.  

Além da disponibilização das informações legislativas, o Portal da Câmara dos 

Deputados busca interação com a sociedade em vários níveis. Por meio da página “Interação 

Legislativa” procura estabelecer relações entre a Câmara e os demais níveis do Legislativo no 

País. Essa iniciativa visa, por exemplo, oferecer informações relevantes para os vereadores no 

desempenho de suas funções com dicas sobre a elaboração do orçamento. Outro serviço 

interessante é o SIT-CÂMARA - Serviço de Integração Tecnológica da Câmara dos 

Deputados. Disponível apenas para instituições, esse serviço permite que elas atualizem, 

automaticamente, seus sistemas de acompanhamento de informações a partir das bases de 

dados da Câmara dos Deputados. Com essas informações, as instituições podem construir 
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suas próprias páginas, distribuindo conteúdos personalizados de acordo com o interesse de 

sues públicos. (SOUZA, 2007, p. 34). Os principais serviços disponíveis são: tramitação de 

proposições, pauta de sessões do Plenário, pauta de reuniões de comissões, informações dos 

deputados e composição de comissões e lideranças. (Portal da Câmara dos Deputados, 2009).  

Outra área que merece destaque é a de “Participação Popular”, pois disponibiliza 

canais de interação que, de acordo com Souza (2007, p.36), se utilizam de conceitos de 

interação eletrônica possíveis somente na Internet. Conta com o bate-papo, que viabiliza 

contato direto com os deputados na discussão de determinados temas. Apresenta também os 

fóruns que são complementares aos bate-papos com períodos mais extensos para que o 

cidadão se manifeste. Além disso, oferece links para a Ouvidoria, o Fale com Deputado e o 

Fale Conosco, todos canais de interação com o cidadão. 

 Poder-se-ia seguir falando aqui da riqueza do Portal quanto à disseminação de 

informação, de seus bancos de dados, formas de acesso e transparência, porém o foco deste 

estudo, como já apresentado, é analisar o canal de comunicação “Fale Conosco”. 

 

 

3.3 O serviço Fale Conosco 
 

O correio eletrônico já existia na Câmara dos Deputados antes da inauguração do 

Portal em 1997. Entretanto, ele era de uso interno e, entre outras coisas, enviava informações 

sobre a Câmara, pauta das reuniões das comissões e notícias do Jornal da Câmara, para serem 

divulgadas na página da Radiobrás. Com a chegada do Portal, foi dada ao cidadão a 

oportunidade de se comunicar com os vários órgãos da Casa: representações ou reclamações 

poderiam ser enviadas para a Ouvidoria; sugestões de projetos de lei para a Comissão de 

Legislação Participativa; e solicitação de informações para o serviço Fale Conosco. Também 

seria possível obter os endereços eletrônicos de todos os setores da Casa. (SOUZA, 2007, p. 

30) 

Quando o serviço Fale Conosco foi implementado, as mensagens dirigidas à Câmara 

passaram a ser recebidas pela Secretaria de Comunicação Social, que, após a realização de 

triagem, as encaminhava para os setores competentes para o atendimento.  

Em 2004, com a edição da Portaria n° 35/2004, da Diretoria-Geral, foi instituído um 

grupo de trabalho com o objetivo de estudar o sítio da Câmara dos Deputados e propor uma 

nova arquitetura para o Portal. Em cumprimento às atribuições da portaria, o grupo apresentou 

o relatório “Salto Qualitativo do Sítio da Câmara dos Deputados”, contendo propostas de 
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ações com o objetivo de promover melhorias no conteúdo, na estrutura de serviços e 

informações, na apresentação e na forma do sítio nos ambientes Internet, Intranet e Extranet.  

O grupo de trabalho procurou seguir as recomendações e princípios do Comitê 

Executivo do Governo Eletrônico (CEGE), que são: universalidade, igualdade perante a lei e a 

equidade na oferta de serviços e informações. No que diz respeito à comunicação e em 

conformidade com esses princípios e recomendações, o sítio da Câmara dos Deputados, de 

acordo com o relatório deve:  

• promover a comunicação entre a Câmara dos Deputados e sociedade, 

permitindo a participação popular e a interatividade com os cidadãos, fortalecendo processos 

participativos, com a incorporação de recursos de interatividade que estimulem a participação 

ativa da sociedade;  

• oferecer aos usuários do Portal a opção de identificar os órgãos responsáveis 

pelos serviços/informações disponibilizados no sítio, a partir do mecanismo Fale Conosco, 

sensível ao contexto de cada página. (BRASIL, 2004). 

Com a aprovação do relatório, o recurso Fale Conosco passou a integrar todas as 

páginas do sítio, a partir de link padrão e único. Por meio de um mecanismo genérico de 

atendimento eletrônico, as mensagens são recebidas e distribuídas automaticamente para os 

órgãos destinatários, de acordo com o contexto do sítio ou página de onde ele for acionado. O 

destino da mensagem enviada pelo usuário será definido em função da seleção desse contexto 

ou de outras opções de assuntos oferecidas no recurso (processo legislativo, leis, proposições, 

publicações, etc.) e da ação selecionada (elogio, denúncia, sugestão, solicitação de 

informação, etc.).  

Há mais de trezentas regras ou combinações entre contexto e ação e, para cada regra, 

está atribuído um e-mail referente ao órgão competente no atendimento da mensagem. Por 

exemplo: se forem selecionados o assunto “leis federais” e a ação “dúvida”, a mensagem será 

direcionada para o e-mail cidadão@camara.gov.br; se o interlocutor estiver na página da 

Biblioteca (contexto) e selecionar o assunto “leis federais” e a ação “solicitar”, a mensagem 

será remetida para ceate.cedi@camara.gov.br. O formulário de encaminhamento de 

mensagens possui campos para identificação do usuário e espaço para que o e-mail seja 

redigido. 

A fim de estimular a utilização do Fale Conosco e ratificar o fluxo das informações 

estabelecido, foram retirados das demais páginas dos sítios os endereços eletrônicos e 

telefones de pessoas e órgãos.  
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Desde a implantação da última versão, o Fale Conosco tem sido objeto de avaliação e 

acompanhamento por parte dos órgãos responsáveis pela sua manutenção e por servidores 

interessados em discutir melhorias quanto ao direcionamento e atendimento das mensagens 

recebidas. Entretanto, esses trabalhos se restringiram às melhorias na ferramenta quanto à sua 

estrutura tecnológica, tratamento técnico dado às mensagens em alguns órgãos e fornecimento 

de avaliações estatísticas. Não foi identificado nenhum trabalho de cunho essencialmente 

qualitativo e que envolva a exposição de opiniões e percepções daqueles que prestam 

atendimento às mensagens frente aos objetivos e princípios para os quais o programa foi 

implementado. 

Embora o Fale Conosco tenha sido criado para ser um canal facilitador da 

comunicação com o cidadão, é imperativo questionar se a instituição está consciente da 

magnitude de tal modalidade de comunicação. É necessário e relevante conhecer como os 

órgãos destinatários estão lidando com essas mensagens, não no sentido do gerenciamento 

tecnológico, mas na questão dialogal. Nesse sentido, como propõe ANDRADE (2006, p.12) 

ao falar das “ouvidorias virtuais”, importa saber “até que ponto se constituem realmente em 

canais de comunicação e relacionamentos, possibilitando a interatividade organização-

público, ao redefinirem a própria dimensão dos atos e práticas comunicacionais”.  

Este estudo tem a intenção de conhecer como os provedores de informação dos órgãos 

identificados estatisticamente como os maiores receptores de mensagens concebem o diálogo 

com o cidadão. Ou ainda, quem são os atendentes virtuais, como estão dialogando com o 

público e quais são os valores atribuídos ao serviço. 
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4. Análise das Entrevistas 
 

Uma das características atribuídas à pesquisa qualitativa é a de que a análise dos dados 

esteja presente durante todo o processo de investigação. Para isso, leva em consideração, além 

dos documentos analisados, das entrevistas e das observações, o contexto de cada unidade 

pesquisada. Neste estudo, consideraram-se todas essas variáveis, inclusive as particularidades 

de cada unidade quanto ao seu aparato burocrático. 

Como já foi dito anteriormente, foram selecionadas unidades tanto da área legislativa 

quanto da administrativa. Da área legislativa, foram entrevistados servidores das Comissões 

de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e de Direitos Humanos e Minorias (CDHM). 

Da área administrativa, servidores da Seção de Pesquisa da Coordenação de Relacionamento, 

Pesquisa e Informação (Corpi), órgão subordinado ao Centro de Documentação e Informação 

(Cedi); da Central de Comunicação Interativa, órgão da Coordenação de Relações Públicas 

(Corep); da TV Câmara, órgão subordinado à Secretaria de Comunicação Social (Secom); e 

da Ouvidoria Parlamentar. Todas essas unidades, além de suas competências legalmente 

conferidas, constituem-se em canais de comunicação entre a sociedade e a Câmara dos 

Deputados. 

Darei início à descrição e análise dos dados coletados pela Comissão de Direitos 

Humanos e Minorias (CDHM) e a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 

(CCJC), ambas pertencentes ao quadro das Comissões Permanentes da Casa. Antes de partir 

para a descrição dos dados, apresento algumas informações gerais sobre as Comissões e suas 

atribuições, conforme as normas da Casa. 

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RI), nos art. 22, I, 

(Brasil, 2006) as Comissões são: 

 

de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura 
institucional da Casa, co-partícipes e agentes do processo legiferante, que 
têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu 
exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos 
planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, 
no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação.  

 
Às Comissões permanentes, são atribuídas as competências de discutir e votar 

proposições sujeitas à deliberação do Plenário, ou ainda, discutir e votar projetos de lei 

dispensada a competência do Plenário. Nesse último caso, tem-se o chamado poder 

conclusivo das comissões, que não é aplicado a todos os projetos. Além dessas, o RI dispõe 
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várias outras competências, dentre as quais destaca-se “receber petições, reclamações ou 

representações de qualquer pessoa contra os atos ou omissões das autoridades ou entidades 

públicas, na forma do art. 253.” (art. 24, VI do RI). Por conseguinte, o artigo 253 dispõe: 

 

As petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por 
pessoas físicas ou jurídicas contra os atos ou omissões das autoridades ou 
entidades públicas, ou imputadas a membros da Casa, serão recebidas e 
examinadas pela Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, 
conforme o caso, desde que: 
 
I- encaminhadas por escrito ou per meio eletrônico, devidamente 
identificadas em formulário próprio, ou por telefone, com a identificação do 
autor; 
II- o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos Deputados. 

 
Essa competência encontra respaldo na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, 

incisos XXXIII e XXXIV: 

 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de 
seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;  
 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 
a) o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder;  
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal;  
 

De acordo com Bastos e Gandra (2001), a Carta Magna criou instrumentos 

preordenados a compelir o Estado a oferecer informações e esclarecimentos de forma a 

permitir a transparência. 

 

Há a nosso ver dupla fundamentação para esse direito. De um lado, a 
preocupação, que não é nova — uma vez que advém do surgimento das 
próprias ideias liberais —, de fazer do Estado um ser transparente, banindo as 
práticas secretas. De outro, do próprio avanço das concepções de uma 
democracia participativa. Se cada vez se exige mais do cidadão em termos de 
participação na vida pública, é natural que a ele também sejam conferidas 
todas as possibilidades de informar-se sobre a condição da res publica. 

 
Quanto a quem seria destinado o dever de informar, esses autores creem ser de boa 

técnica hermenêutica estender a fala de “órgãos públicos”, o que, literalmente significa órgãos 

da Administração centralizada, para todas aquelas pessoas que, embora de forma 
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descentralizadora, exerçam funções delegadas do Poder Público, por força de lei ou contrato. 

(BASTOS e MARTINS, 2001). 

Em relação ao direito de petição, “pode ser entendido como aquele, exercitável por 

qualquer pessoa, tem por objetivo apresentar um pleito de interesse pessoal ou de interesse 

coletivo, visando com isso obter uma medida que considera mais condizente com o interesse 

público.” (BASTOS e MARTINS, 2001). Esse instituto, conforme o ponto de vista 

doutrinário, abrange também a representação, a reclamação e a queixa. (BASTOS e 

MARTINS, 2001). Pode-se incluir a expressão ou opinião sobre algo considerado relevante. 

Para Silva (2004, apud Freitas, 2007), “petição”, na terminologia do direito público, é o meio 

pelo qual qualquer pessoa invoca, reclama, solicita ou requer ao Estado, na pessoa da 

autoridade competente, não um pedido comum, mas um pedido de defesa de direito, de uso 

não abusivo do poder ou de observação da regra legal. 

Assim, defronta-se com o que, nas palavras de Bastos (2001), possui caráter bifrontal. 

O direito de petição tanto pode ser aplicado ao interesse pessoal, como também na defesa do 

interesse geral, o que se configura em direito de participação política. 

As informações coletadas nessas Comissões demonstraram que ambas recebem, por 

meio do Fale Conosco, petições que ilustram o que foi exposto acima. São mensagens que 

expressam opiniões e manifestações contrárias ou a favor de proposições, solicitações de 

informações sobre a tramitação de proposições e questões de processo legislativo. Nesse caso, 

o cidadão deseja entender por que um determinado projeto foi incluído na pauta de votações e 

outro, julgado mais importante em seu ponto de vista, não recebeu o mesmo tratamento. Ou 

ainda, quer saber quando determinado projeto será votado ou por que foi arquivado. As 

mensagens são enviadas também por segmentos da sociedade, ou seja, grupos de profissionais 

que estão lutando por verem algum projeto na pauta ou, até mesmo, desejam influir na decisão 

dos parlamentares em prol de seus interesses. Por isso, enviam inúmeros emails referentes a 

um determinado projeto.  

Na CCJC foram entrevistados dois servidores do quadro efetivo, um com formação 

em direito e jornalismo e outro em administração pública. Assim como em todas as outras 

oportunidades, dei início à entrevista apresentando o objetivo da pesquisa que é o de conhecer 

a percepção dos envolvidos no atendimento das mensagens em relação à capacidade dialógica 

do Fale Conosco associada aos conceitos de interação e participação. Ambos os conceitos 

estão relacionados ao objetivo do Fale Conosco que é o de ser um canal de interação com a 

sociedade e facilitador da participação popular. Dessa forma, a primeira questão colocada foi: 

“Como vocês percebem a atividade de atendimento das mensagens, vocês vêem o Fale 
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Conosco como um facilitador na comunicação e interação da sociedade com a Câmara dos 

Deputados?” Embora tenha iniciado as entrevistas dessa forma em todos os locais, nunca 

consegui obter, de imediato, uma resposta que estivesse diretamente relacionada à questão.  

A primeira colocação feita por um dos entrevistados, que chamarei de “entrevistado A”, foi a 

de que nunca parou para pensar no tema apesar de ter uma convivência diária com as 

mensagens. Na sequência, classificou os cidadãos que participam do serviço em dois grandes 

grupos: um que quer desabafar ou expressar-se sobre determinado fato concreto, como por 

exemplo, casos de corrupção, violência urbana, etc. — são as de maior número — e outro de 

pessoas que buscam informações especializadas e que dizem respeito às matérias de 

competência da Câmara dos Deputados. O “entrevistado B” concordou. 

Sabia que precisava retornar às questões apresentadas no início, mas não resisti em 

perguntar o que faziam com as mensagens de desabafo e qual o conteúdo das respostas. Para o 

entrevistado A, confirmado pelo entrevistado B, as mensagens de desabafo são consideradas 

difíceis de serem respondidas por exigirem, em alguns casos, certo trato psicológico. Por esse 

motivo, tendem a levar mais tempo na análise e resposta. O sentimento revelado pelos 

entrevistados é de impotência quanto ao atendimento dessas mensagens. “Há um grande 

esforço na tentativa de dar algum feedback que não comprometa a imagem da Casa, não emita 

opiniões, mas demonstre que a mensagem foi lida e será, na medida do possível, levada ao 

conhecimento das autoridades competentes. É perceptível que muitas pessoas se satisfazem 

apenas em escrever o que pensam.” (entrevistado A).  

Apresentam-se aqui dois aspectos: preocupação com a imagem da Casa e com o 

feedback. Esses aspectos são destacados por Dotta (2000, p. 46) que faz sugestões de como 

evitar que o tratamento dos e-mails tenha influencia negativa para as instituições que fazem 

uso do correio eletrônico como canal de comunicação com o público externo. A preocupação 

dos respondedores demonstra sensibilidade sobre a importância do atendimento dos e-mails. 

Como percebi que havia uma grande necessidade de desabafo, agora por parte dos 

entrevistados, que me pareceram insatisfeitos com a forma com a qual o sistema e toda a 

operacionalização do serviço são feitos, permiti que seguissem expondo livremente suas 

considerações sobre o serviço.  

Para o entrevistado A, apesar de as inúmeras mensagens encaminhadas serem 

pertinentes à competência da Casa, muitas não dizem respeito à competência da CCJC que 

encerra o exame dos aspectos legal, constitucional, jurídico, regimental e de técnica 

legislativa das proposições. (art. 32, IV do RI). Os entrevistados pensam que o filtro, 

representado na figura da Central de Comunicação Interativa, não funciona como deveria.  
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Ressalto que o e-mail da Central, dentro das regras de encaminhamento estabelecidas 

para o Fale Conosco (Ver Tabela 1), é o que está designado para as mensagens de: elogio, 

reclamação e sugestão para os assuntos disponíveis como proposições, leis federais, 

deputados e outros. Logo, ao enviar mensagens com essa combinação, o cidadão as estará 

enviando para a Central que, em alguns casos, as reencaminha para os órgãos da Casa, de 

acordo critérios próprios. 

Dessa forma, os entrevistados entendem que, como as proposições necessariamente 

são apreciadas na CCJC para o exame dos aspectos já citados, a Central reencaminha as 

reclamações, dúvidas e sugestões, assim como os famosos desabafos sobre proposições, para 

a CCJC. Entretanto, ainda nas palavras dos dois entrevistados, tais mensagens deveriam ser 

distribuídas às comissões de mérito a que a matéria estiver afeta. Esse fato é constatado 

principalmente com relação às mensagens de desabafo que, em sua maioria, nada tem a ver 

com a Comissão. Acrescentaram, também, que, provavelmente, os atendentes da Central não 

estão verificando a tramitação do projeto, que, na maioria das vezes, não se encontra na pauta 

da CCJC. Há casos de projetos que sequer estão em tramitação na Câmara. Nas palavras do 

entrevistado A, “Vem tudo pra cá, a gente tem que responder que o projeto não está na 

Câmara, o projeto está no Senado.” Insistiu que um trabalho de filtragem adequado evitaria o 

desestímulo que sentem na hora de atender a tantas mensagens repetidas como, por exemplo, 

o caso do sequestro de Eloá em Santo André.  

 

Em um caso como esse, em que há grande exposição na mídia, um caso de 
comoção, você recebe uma carga de e-mails por conta da insatisfação 
pública. Você responde a um email e recebe mais cem em seguida. Aí você 
se sente impotente e isso desestimula o trabalho do respondedor, por isso é 
que eu falo que é importante filtrar o que é indagação, solicitação de um 
serviço, uma informação especializada daqueles e-mails gerais de 
insatisfação perante ações de agentes externos. (Entrevistado A) 
 

Interessante observar que os entrevistados parecem achar natural o desconhecimento 

da população quanto às atribuições da Casa, mas culpam o 0800 pelo desconhecimento na 

hora de reencaminhar; ou seja, para esses entrevistados, o desconhecimento da população é 

esperado, mas o dos servidores não é concebido. Aqui parecem funcionar duas lógicas: a do 

senso comum sobre o brasileiro “não se interessar pela política”, “não ser politizado”; e a 

lógica da exigência da racionalidade burocrática, da técnica, do conhecer o universo de 

trabalho. 
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Destaco que as mensagens, além de serem reencaminhadas pela Central, também são 

enviadas pela página da própria Comissão (contexto) que, de acordo com as regras do 

sistema, já é o assunto. Depois o cidadão precisa selecionar o tipo de ação: reclamar, elogiar, 

solicitar, sugerir ou dúvida. Quando os entrevistados se referem à questão do “filtro”, também 

estão se referindo à estrutura do sistema com seu conjunto de regras que dá margem a 

escolhas equivocadas por parte dos cidadãos. Por exemplo, “solicitar e dúvida” são ações que 

podem confundir o internauta por terem conceitos correlatos. 

O entrevistado A seguiu dizendo que está ficando cada vez mais difícil prestar 

atendimento a essas mensagens. Por outro lado, há e-mails que são relevantes como, por 

exemplo, a solicitação de um consultor de uma assembleia legislativa que buscava casos 

precedentes de renúncia de parlamentares, uma vez que, naquela assembleia, não havia 

nenhum. Por isso, precisava saber como a Câmara tratava da questão. A pesquisa foi feita e as 

informações foram enviadas. Para ele, esse caso ilustra bem o tipo de trabalho que considera 

mais apropriado e pertinente à proposta do Fale Conosco. Porém, como os outros casos são 

inúmeros, fica difícil priorizar o atendimento. Nas palavras do entrevistado  

 

As pessoas colocam textos extensos, até de jornais, no corpo do e-mail. 
Precisamos ler toda a mensagem, lá no final elas dizem: preciso disso, 
disso, disso. Nós não temos tempo para isso. Dessa forma, reforço a 
necessidade de filtragem das mensagens. Entendo que o cidadão se deu ao 
trabalho de sentar na frente do computador para escrever, mas muitas vezes 
não sabemos o que responder.  
 

É perceptível a valorização do caráter informativo do canal para temas pertinentes a 

uma das atividades fins da Casa (o processo legislativo). Esse aspecto foi destacado por Hera 

(2004, p. 5) e Norris (2001) como uma ação top-down, ou seja, a instituição informando aos 

cidadãos por meio de seus canais de comunicação. Outra questão é a da rejeição ou 

sentimento de impotência frente às demandas de caráter pessoal – “preciso disso, disso, 

disso”- e o sentimento de perda de tempo com essas demandas, ao mesmo tempo em que há 

respeito ao ato do cidadão de ter, mesmo que de forma considerada equivocada, se 

comunicado com a Casa.  

Para os dois entrevistados, ainda considerando o conteúdo dos e-mails, há casos em 

que se percebe que o cidadão está recorrendo à Câmara, porque não foi atendido nas 

instâncias públicas competentes. O cidadão acredita que, se tiver sorte, seu problema poderá 

chegar ao conhecimento de algum deputado que o ajudará. Novamente, foi colocado pelos 

entrevistados o sentimento de impotência como servidores públicos, de levarem essas 
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questões ao Presidente da Comissão a quem estão afetas as questões do processo legislativo. 

A visão é a de que a Comissão somente deve tratar de questões diretamente relacionadas à sua 

competência. Isso não significa, entretanto, que esse tipo de e-mail não deva ser respondido, 

porém, deveria ser feito por algum órgão que se dedicasse exclusivamente a isso e com 

pessoas capacitadas a lidarem com casos que exijam trato psicológico.  

Os casos de projetos relacionados à pauta são levados ao conhecimento da Secretária 

da Comissão que, por sua vez, os leva ao conhecimento do Presidente. Isso não quer dizer que 

o projeto será pautado, pois dependerá da discricionariedade do Presidente. Quando algum 

projeto, como foi o caso dos fonoaudiólogos, entrou na pauta, foi bastante celebrado porque, a 

partir de então, os interessados poderiam ser informados de que o projeto já se encontrava na 

pauta. Percebe-se satisfação quando o canal funciona de acordo com a especificidade técnica 

da Comissão. De acordo com os entrevistados, as mensagens que estão relacionadas à 

competência da Comissão são respondias de acordo com a técnica legislativa. O entrevistado 

A ressaltou que sua formação em direito facilita o atendimento de questões que envolvem 

conhecimento jurídico. 

Nesse momento, inconscientemente comecei a questionar o tipo de resposta oferecida 

aos cidadãos, reportando-me aos casos do Cedi e como o trabalho é realizado lá, empregando-

se todas as técnicas de negociação. Percebi, entretanto, que estava fazendo julgamentos 

preconceituosos e me deixando influenciar por meus conhecimentos e uma forma de trabalhar 

preconcebida. As questões apresentadas no referencial metodológico sobre “observar o 

familiar” (VELHO,  2004) se encaixaram no contexto, pois, ao parar novamente para ouvi-

los, notei que teria muito o que aprender com a forma de atendimento desenvolvida por eles. 

Prova-se que a familiaridade não pressupõe conhecimento, é preciso tentar enxergar o outro 

em seu contexto, e com suas próprias crenças e valores. (VELHO, 2004, p.127). Identifiquei 

que, o tipo de mensagem que chega ao Cedi – informações sobre a documentação gerada no 

processo legislativo – é diferente das mensagens que chegam para os demais órgãos. 

Consciente do fato retomei a questão da interação e da participação procurando me manter 

isenta de opiniões. 

Depois de colher dados que deram visão geral do trabalho, questionei os entrevistados 

sobre a percepção do canal como facilitador da comunicação. Perguntei se o percebiam como 

um canal de interação. O entrevistado A respondeu que enxerga o canal como prestador de 

informações especializadas, apesar dos prejuízos relacionados ao mau direcionamento das 

mensagens. Acredita que, para que haja interação, a filtragem das mensagens deveria ser 

eficiente, para que cheguem aos destinos corretos e sejam devidamente atendidas. Como isso 
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não ocorre, o atendimento fica prejudicado e as respostas às mensagens podem ser demoradas. 

Para eles, interação é responder a todas as mensagens de forma isenta, sem concordância ou 

discordância com a opinião dos cidadãos, mesmo quando acham que eles estão corretos em 

suas expressões e manifestações. Como isso deverá ser feito, o entrevistado A espera que a 

minha pesquisa possa responder. Quanto às questões técnicas, acredita que é preciso redigir 

respostas que informem de acordo com as normas e processos institucionalizados e isso não é 

interação, mas prestação de informações. O entrevistado demonstra que não acredita no canal 

como de interação, mas como provedor de informação. 

Nesse grupo, observo que o trabalho de atendimento das mensagens é influenciado e 

limitado pelo contexto e pelo próprio sistema operacional do Fale Conosco. Muitas das 

mensagens, como foi possível verificar, não estão voltadas para as finalidades da Comissão; 

além disso, a capacidade técnica de ampliar a possibilidade de comunicação parece 

comprometida pelo sistema e seus operadores, dificultando o feedback rápido e o atendimento 

das necessidades de informação dos emissores. O nível esperado de complexidade de 

interdependência proposto por Berlo (1999, p.129), e que representa a interação, não foi 

identificado claramente nesse contexto. A comunicação na forma de produzir mensagens que 

tenham sentido para ambos, emissor e receptor, dá a impressão de ser uma tarefa bastante 

difícil. Obviamente, não se pode inferir que isso não ocorra em nenhum momento, mas apenas 

que ainda deixa a desejar na consecução dos objetivos propostos pelo canal de comunicação. 

Quanto à participação, os entrevistados não creem que o encaminhamento de 

mensagens, mesmo que em blocos de interesse, interfira no processo decisório. Não acreditam 

que, na prática, o Fale Conosco seja um canal que favoreça a participação política. Segundo 

eles, não há articulação suficiente a ponto de influir no processo legislativo. Para o 

entrevistado A, o que realmente funciona é a presença física, é o “tête-à-tête”. 

 

Um assessor parlamentar, por exemplo, de qualquer órgão, chega e fala com 
o deputado com quem tem mais acesso, solicita uma inversão de pauta para 
um projeto e acaba passando na frente de outros 150 e o projeto é aprovado. 
Isso sim, em minha opinião, é influir no processo. E isso, infelizmente, nós 
não podemos fazer para o cidadão. O grande mérito da ferramenta é 
elucidar dúvidas e prestar informação especializada, agora de influência 
política considero zero. (Entrevistado A).  
 

Aqui fica clara a idéia de que canais formalizados para a participação funcionam 

menos que o jogo de trocas pessoalizadas “o deputado com quem tem mais acesso”, “o tete-à-

tete”. A idéia de acesso traz em si conteúdo semântico em que se pode identificar 
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possibilidade de maior satisfação de comunicação e consecução dos fins pretendidos. 

Observa-se que, nessa idéia de “ter acesso”, pressupõe-se a possibilidade de um resultado que 

passa por cima do oficial – ou o jogo anterior ao oficial, os ajustes, as negociações antes de se 

chegar ao Plenário.  

Ainda nas palavras desse entrevistado, para que as mensagens façam diferença, 

deverão atingir níveis que chamem a atenção, lotem as caixas de mensagens, como já ocorreu 

em um caso específico que tomaram conhecimento no Senado Federal. Mesmo assim, 

consideram que, quando chega a esse ponto, a imprensa também está colaborando.  

Questionei se não haveria algum caso de votação de projeto de lei, inversão de pauta15 

ou, até mesmo, a promoção de audiências públicas influenciados pelos e-mails dos cidadãos. 

Responderam-me que não tinham conhecimento de nenhum caso. Portanto, na visão desses 

entrevistados, a ferramenta ainda não atinge seu objetivo de servir como um canal de 

participação política, porque não causa nenhum impacto no processo legislativo na Comissão. 

Para os casos levados à Secretária da Comissão e apresentados ao Presidente, não se tem 

nenhuma informação sobre qualquer tipo de influência. Para avaliar melhor essa questão, 

seria necessária uma pesquisa mais profunda que envolvesse não somente os respondedores 

das mensagens, mas também outros escalões do corpo burocrático. 

A participação política como definida por Lúcia Avelar (2007) no sentido de influir no 

processo decisório não foi identificada pelos servidores da CCJC com a utilização do Fale 

Conosco; porém, na forma individual proposta por Dallari (1999), é possível dizer que o 

cidadão escreve, reclama, critica, cobra ações e quer se fazer ouvido. Todavia, tais ações não 

são consideradas pelos entrevistados atos de participação. Para eles, mesmo havendo a 

demanda dos cidadãos, ela não gera participação. Segundo Avelar (2007), participação 

significa interferir no processo legislativo e isso não ocorre com os e-mails que chegam à 

CCJC. A situação descrita pelos entrevistados aponta para o fato de que simplesmente 

disponibilizar canais de comunicação não implica que esteja havendo interação. Corroborando 

a assertiva, Costa (apud SCROFERNEKER, 2006) indica que “a questão é muito mais 

complexa e traz responsabilidades, exige esforço e envolve estruturas diferentes da 

comunicação face a face: a estrutura mental e psicológica do internauta frente a uma estrutura 

interativa, dialogal e plurialternativa da web.” 

                                                 
15 Alteração da ordem da pauta da Ordem do Dia. Só acontece mediante aprovação de requerimento em reunião 
de comissão ou sessão plenária. RICD, Art. 83. 
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Na CDHM,  foram entrevistadas duas pessoas. Uma responsável pelo recebimento e 

triagem das mensagens e outra responsável pelo atendimento. A Comissão conta com cinco 

pessoas para a realização do trabalho sendo a maioria advogados. 

Da mesma forma que na CCJC, não houve resposta imediata às questões relacionadas 

à interação e participação. Noto, mais uma vez, a necessidade dos entrevistados de falarem 

um pouco sobre as mensagens e a atividade de atendimento antes de partirem para a análise 

da capacidade dialógica do Fale Conosco 

Ambos os entrevistados da CDHM, da mesma forma que os da CCJC, apontaram 

problemas relacionados ao filtro na Central de Comunicação Interativa. De acordo com eles, 

muitas mensagens reencaminhadas não dizem respeito à competência da Comissão. Algumas 

delas tratam da solicitação de bens materiais tais como: cadeiras de rodas, dinheiro, etc., 

outras sobre matérias de competência das demais comissões. Acreditam que a Central deveria 

ter mais critérios no redirecionamento dessas mensagens ou passar a respondê-las. Esse tipo 

de mensagem, com solicitação de bens materiais, na opinião dos entrevistados, demonstra a 

desinformação dos cidadãos sobre o que a Câmara dos Deputados, órgão de representação 

direta do povo, pode e deve fazer por eles.  

Diante dessa informação, é possível observar que os entrevistados identificam o uso 

do diálogo da população com os representantes do Parlamento para a consecução de interesses 

privados. Além de identificarem essa prática no uso do correio eletrônico – prática que se 

aproxima da lógica clientelista16 –, os entrevistados consideram que essa perspectiva não é 

pertinente com as atribuições da Câmara dos Deputados. Em suas afirmações, aparece 

implícita a delimitação do papel da Câmara em acordo com os cânones da modernidade.17  

Diferentemente da CCJC, a CDHM tem um servidor que chamarei de “entrevistado B” 

que atua realizando a filtragem das mensagens, o que significa que algumas delas são 

redirecionadas a outros órgãos da Casa por não poderem ser respondidas na Comissão ou são 

diretamente atendidas por ele. Esse servidor repassa para os respondedores apenas as 

mensagens que requerem maior grau de análise para a verificação de pertinência para o 

atendimento. Essa ação demonstra que a Comissão desenvolveu certo nível de gerenciamento 

do serviço. O entrevistado B criticou muito o encaminhamento de mensagens da Central, 

principalmente, as de cunho assistencialista.  Essas mensagens, de acordo com o entrevistado 

                                                 
16 O clientelismo se expressa pelas relações de troca política entre patronos e clientes; diferencia-se do 
mandonismo e do coronelismo, respectivamente, por poder “[...] aumentar e diminuir ao longo da história [...]” e 
realizar-se “[...] no meio urbano e em fases recentes da história do País.” (CARVALHO, 1999, p. 134, 135). 
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B, são respondidas informando ao cidadão que a Câmara não adquire e não fornece esse tipo 

de bem material para os cidadãos. Mais uma vez, os pedidos pessoais aparecem, e o que fazer 

com eles continua sendo algo complicado.  

A CDHM tem, dentre as suas competências regimentais, o “recebimento, avaliação e 

investigação de denúncias relativas à ameaça ou violação de direitos humanos” Além disso, 

fiscaliza órgãos de Estado quanto à proteção de direitos humanos e elabora proposições. (art. 

32, VI, RI). Em consonância com essas atribuições, foi constatado com informações 

fornecidas pelos entrevistados que a maioria das mensagens é referente a denúncias de 

violação dos direitos humanos. Por outro lado, de acordo com o entrevistado A, a maior parte 

dos cidadãos que se dirigem à Câmara em busca de ajuda não têm conhecimento sobre seus 

direitos e nem sobre a quem devem recorrer na solução de seus problemas. Não sabem sequer 

que existem órgãos como o Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor (PROCON), 

promotorias e defensorias públicas. 

Fato que me surpreendeu durante a entrevista foi a colocação do entrevistado A, que 

remete para as informações regimentais e constitucionais descritas no início deste capítulo, 

sobre o direito de petição do cidadão. Inclusive, não poderia deixar de mencionar que tomei 

conhecimento dessas informações durante a entrevista, por isso, na contextualização, tratei do 

tema com comentários. Nas palavras do entrevistado A, “é nossa obrigação receber petição e, 

mesmo que o assunto não diga respeito às matérias de competência da Câmara, devemos 

orientar o cidadão sobre seus direitos e onde deverá ir buscá-los. Informamos a que órgãos 

eles deverão se dirigir para solucionar seus problemas.” 

A preocupação desses servidores pode ser relacionada à dimensão ética das 

burocracias públicas. Para Prates (2007, p.124) 

 

uma das questões centrais das burocracias públicas, nas democracias 
contemporâneas, é a posição do funcionário como servidor público. 
De acordo com Weber, a ética do Estado de Direito exige do servidor 
público adesão moral aos princípios da neutralidade e de 
“responsabilidade” no cumprimento das funções a ele delegadas 
pelos representantes legitimamente escolhidos pelo povo (MARCH e 
OLSEN, 1995 apud PRATES, p. 124). 
 

 

                                                                                                                                                         
17 A ideia de modernidade pode ser relacionada aos seguintes aspectos: aparato institucional do Estado, 

universalidade das leis, separação entre as esferas pública e privada, racionalidade e impessoalidade do 
Estado. (DOMINGUES, 1999). 
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A questão ética do servidor público nas democracias liberais tem dois requisitos 

primordiais e vai além dos valores morais: primeiro o servidor público é autorizado para agir 

em nome da sociedade; o segundo é o da disponibilidade de informações para a sociedade 

para que esta possa cobrar resultados da ação governamental (accountability). (PRATES, 

2007, p.125). Na CCJC, o entrevistado A também mencionou o cuidado que tem ao redigir 

respostas isentas e que correspondam à técnica legislativa. Isso demonstra a preocupação dos 

servidores em agirem dentro dos princípios da neutralidade. 

Dessa forma, mesmo que a mensagem não diga respeito à competência da Comissão, é 

do entendimento de todos os respondedores que o cidadão, amparado no art. 5º, inc. IV da CF 

– artigo citado no início do capítulo –, deverá ser orientado quanto ao que fazer e a quem 

recorrer. Muitas vezes, a petição é encaminhada aos outros órgãos do Poder pela própria 

Comissão. No entendimento dos entrevistados da Comissão, quando um cidadão procura a 

Câmara com uma petição, geralmente já esteve em contato com alguma instância do Poder 

Público. Não encontrando resposta ou solução para o seu problema, procura a Câmara dos 

Deputados para socorrê-lo. O entrevistado A foi além, disse que muitos casos trazidos à 

CDHM são decorrentes da omissão do Estado em garantir o bem estar do cidadão. O Estado 

deixou de fazer aquilo que a lei lhe obriga a fazer. 

O entrevistado A citou vários casos de cidadãos que tiveram seus problemas 

resolvidos com a ajuda da Comissão. São pessoas que estão presas e são inocentes ou cujo 

prazo de encarceramento já terminou. Pessoas com graves problemas de saúde que não 

conseguem ser atendidas na rede pública. Nesses casos, a Comissão verifica a veracidade das 

informações e toma providências por meio de processo. Encaminha ofícios a todas as 

instâncias cabíveis, desde a Presidência da República a Ministros de Estado, governadores e 

prefeitos, cobrando ações na solução dos casos. De acordo com o relato dos entrevistados, são 

inúmeras as mensagens cujo teor trata da omissão do Estado em prestar serviços garantidos na 

Constituição. Todos os processos constituídos pela Comissão são acompanhados até o 

desfecho. As denúncias, verificadas a procedência e veracidade, são encaminhadas às 

autoridades competentes. Em sua maioria, ao Ministério Público. Nota-se aqui também a 

citação da Constituição - pelo papel legal, universal e impessoal do Estado e pela noção de 

direitos sociais, pertinentes à lógica da modernidade. A Comissão atua na garantia de direitos 

de responsabilidade do Poder Público. A própria ideia de direitos humanos é uma ideia 

moderna e universal e o discurso dos entrevistados se confunde com o próprio discurso 

fundante da ideia de direitos humanos. 
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Para o entrevistado A, a ferramenta “Fale Conosco” beneficiou a comunicação e 

interação com o cidadão. O telefone foi substituído quase totalmente pelo e-mail, porque as 

denúncias são muito carregadas de detalhes e informações difíceis de serem registradas em 

uma ligação telefônica, que além de tudo, é muito cara. Os cidadãos, quando telefonam, são 

incentivados a encaminharem uma mensagem relatando o caso. Na maioria das vezes, 

ocorrem várias trocas de mensagens até que haja total entendimento da questão. 

Dentro do que foi exposto no referencial teórico sobre interação, é possível identificar 

que a comunicação operada entre os emissores e receptores das mensagens está no último 

nível apresentado por Berlo (1999). Nesse nível, há busca mútua de compreensão das 

mensagens emitidas até que façam sentido para ambos. 

Para o entrevistado A, o Fale Conosco configura-se em um excelente serviço de 

contato, interação e solução de problemas afetos à sociedade civil. Para ele, a ferramenta 

apresenta resultados concretos e é visivelmente reconhecida pelos cidadãos em suas 

manifestações de agradecimento. Também entende e enxerga a influência que ele exerce no 

processo legislativo. As mensagens encaminhadas por segmentos da sociedade já foram 

capazes de gerar a realização de audiências públicas e de solicitações à Consultoria 

Legislativa de estudos para a possível elaboração de projetos de lei que atendessem às 

demandas.  

Nesse sentido, o entrevistado A citou o caso dos quilombolas que enviaram diversas 

demandas na procura de regularização de suas terras. Foi realizado um seminário para a 

definição de uma agenda para a discussão dos direitos indígenas. Foram propostos também 

projetos de lei em questões previdenciárias. Por exemplo, cidadãos presos e dependentes 

solicitaram à Comissão, por e-mails, cartas e telefonemas, providências para o pagamento, em 

favor de seus dependentes, do auxílio reclusão. O auxílio tem sido negado pelo INSS com 

base em dispositivos legais. A Comissão, diante disso, solicitou, à Consultoria Legislativa, 

estudos com vistas à elaboração de um projeto de lei que discipline a concessão desse direito 

previsto constitucionalmente.  

No parágrafo acima, são apresentadas duas dimensões pertinentes ao papel 

desempenhado pelo serviço Fale Conosco. A primeira delas diz respeito ao atendimento de 

questões individuais de cidadãos que buscam soluções para problemas relacionados à violação 

dos direitos humanos. A segunda aponta a ação de segmentos da sociedade mobilizados em 

busca de interesses comuns. Neste último caso, observa-se, na perspectiva dos entrevistados, a 

idéia de relevância das formas de organização coletiva da sociedade civil, conforme proposto 

por Avelar (2007). 
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Além disso, é possível observar, na perspectiva dos entrevistados, a idéia de uma ação 

bottomup (NORRIS, 2001), de baixo para cima; ou seja, o cidadão assumido uma ação pró-

ativa em busca de direitos a partir de canais de comunicação disponibilizados pela instituição. 

Para Cardoso Júnior (2002), essa ação pró-ativa poderá se configurar em uma nova forma de 

democracia por promover o envolvimento dos cidadãos na política. No caso em estudo, a 

dupla possibilidade de agência, top down e bottom up, apresenta-se, conforme proposto por 

Norris (2001), considerando-se as ações do governo para os cidadãos e destes em relação ao 

governo, ambas propiciadas por um recurso eletrônico oferecido no sítio parlamentar.  

É importante salientar que os respondedores da Comissão gerenciam as mensagens, 

dando a elas tratamento e informando às instâncias superiores sobre as demandas da 

sociedade. A Comissão, por sua vez, representada na figura de seu presidente, solicita, aos 

órgãos do poder público, esclarecimentos e providências sanadoras dos problemas apontados 

pelos cidadãos na prestação de serviços. Além disso, a Comissão realiza audiências públicas 

com entidades parceiras de direitos humanos. 

Os entrevistados da CDHM veem o canal de comunicação Fale Conosco como um 

favorecedor da participação popular, tendo em vista que influencia diretamente o processo 

legislativo e permite a realização de denúncias das ações dos poderes públicos e dos casos de 

violação dos direitos humanos. Para eles, isso é participação porque gera ações por parte dos 

deputados. Novamente, a idéia de participação é associada aos efeitos ativos entre os 

deputados, gerados pelas demandas da população. 

Apesar dos pontos positivos, os respondentes acreditam que a ferramenta ainda precisa 

ser melhorada nos aspectos relacionados aos filtros e campos obrigatórios para o 

preenchimento de dados dos solicitantes, tais como, telefone e endereço.  

Passarei a tratar agora dos dados colhidos na Ouvidoria Parlamentar, que, apesar de 

ser considerada parte integrante da estrutura administrativa da Casa, tem alcance político, 

pois, tal qual nas comissões permanentes, é representada por um deputado, o Ouvidor-Geral. 

A ele cabe fazer cumprir as atribuições legais da Ouvidoria. Em suas competências, a 

Ouvidora tem o dever de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as 

reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre: violação ou qualquer 

forma de discriminação atentatória dos diretos e liberdades fundamentais; ilegalidades ou 

abuso de poder; mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa, etc. 

(art. 21-A, RI) 

Na Ouvidoria, foram entrevistadas três pessoas: um servidor efetivo e dois ocupantes 

de Cargo de Natureza Especial (CNEs). 
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Assim como na CDHM, existe um segundo nível de filtragem das mensagens. Dessa 

forma, quando as mensagens são distribuídas para a equipe, um servidor já realizou a triagem, 

reencaminhando-as a outras unidades da Casa ou prestando atendimento imediato aos 

cidadãos. 

De acordo com o relatório anual de 2007 da Ouvidoria, 90% das manifestações 

recebidas são encaminhadas por emails de cidadãos que “desejam obter informações, sugerir 

ações, declarar posicionamento a respeito de proposições, requerer a discussão de 

determinados assuntos, fazer reclamações, formalizar denúncias, comentar temas em debate 

ou não no Parlamento, entre outras necessidades.” (BRASIL, 2007). Essas informações foram 

ratificadas pelos três entrevistados.  

De acordo com os entrevistados, quando as mensagens chegam à Ouvidoria, recebem 

um número de protocolo e são classificadas por tema. Esse número de protocolo não é o 

mesmo que a mensagem recebe quando chega à Câmara; é o nº atribuído pelo Sistema 

Informatizado de Gestão de Mensagens (SisOuvidor), sistema cedido pelo Ministério da 

Fazenda à Ouvidoria, que permite o acolhimento das mensagens e o encaminhamento das 

respostas de forma elaborada e rápida. Além disso, as mensagens são arquivadas 

sistematicamente, de forma a proverem o órgão com relatórios estatísticos e o perfil dos 

solicitantes. 

Inicialmente, tal qual nas unidades já descritas, os entrevistados citaram as 

dificuldades geradas pelo filtro no encaminhamento das mensagens. Porém, essa reclamação 

não alcançou somente a Central Interativa, mas também o conjunto de regras e combinações 

dispostas no Portal que, na opinião deles e na experiência diária no trato das demandas, 

confundem o cidadão. Além disso, o número de protocolo enviado ao solicitante quando a 

mensagem é acolhida pelo sistema do Fale Conosco permite apenas visualizar a mensagem e 

verificar que ela entrou no sistema, mas não informa onde ela se encontra. Como a quantidade 

de reencaminhamentos realizados pelas diversas unidades envolvidas na atividade é grande, 

de acordo com os entrevistados, fica bastante difícil localizar as mensagens que sofreram esse 

tipo de ação. É bastante comum o cidadão entrar em contato com a Ouvidoria procurando 

localizar seu pedido. 

Diante da constatação de que os encaminhamentos e reencaminhamentos são 

frequentes, nota-se que as unidades não conhecem bem as competências umas das outras e os 

cidadãos, ao selecionarem ações e assuntos, acabam enviando a mensagem para a unidade não 

competente para o atendimento.  
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Devido a isso, de acordo com a entrevistada A, os problemas quanto ao atendimento 

das mensagens geram reclamações de cidadãos que não obtiveram retorno de suas demandas e 

que, com o número de protocolo recebido, não conseguiram localizá-las. Na opinião dessa 

entrevistada, tal situação faz com que a imagem da Câmara fique extremamente prejudicada e 

o cidadão acabe por atribuir à instituição falta de transparência, ausência de competência e 

desrespeito. Alguns cidadãos chegam a dizer que, nas urnas, vão “dar o troco”, como se essa 

questão estivesse atrelada a fatores políticos. Na opinião do grupo entrevistado, a sociedade 

não dissocia o corpo burocrático do político.  

Como identificado nos órgãos acima, observa-se, entre os entrevistados, a 

preocupação com a imagem da Câmara dos Deputados. E o mais interessante na menção que 

fazem à reação dos cidadãos não atendidos é que justamente o canal criado para ampliar a 

participação cidadã para além da dimensão eleitoral e estimular a transparência e a 

accountability, ao não funcionar, acabe reforçando a idéia de que a ação última – ou única – 

da participação cidadã em um regime democrático restrinja-se ao voto18.  

Ainda com relação às implicações envolvidas no uso do Fale Conosco pela população, 

para os entrevistados A e C, quando o cidadão envia uma mensagem, muitas das vezes, é 

porque não conseguiu solucionar sua dúvida por meio das informações dispostas no Portal. 

Para eles, os brasileiros, de um modo geral, não são politizados, não conhecem a realidade 

política que os cerca. Não conhecem o processo legislativo e, quando acessam a página, 

continuam sem entender. Por isso, recorrem ao Fale Conosco no intuito de entenderem e 

acompanharem o processo e as ações políticas. Além disso, em diversas ocasiões, obtêm 

respostas das unidades da Casa que não satisfazem suas necessidades de informação. Chegam 

a enviar mais de uma mensagem com a mesma solicitação e, consequentemente, recebem 

mais de uma resposta, todas com conteúdos diferentes, advindas de unidades distintas da 

Casa. Diante dessa situação, recorrem à Ouvidoria com o propósito de chegarem a uma 

solução ou entendimento das respostas.  

Mais uma vez a consideração sobre o desconhecimento da sociedade sobre o processo 

legislativo se apresenta, da mesma forma que o desconhecimento dos órgãos da Casa sobre as 

atribuições dos demais e dos próprios conteúdos das questões apresentadas via Fale Conosco. 

A lógica da racionalidade burocrática e do conhecimento do universo do trabalho mostra-se 

deficitária. Talvez esse fato ilustre o impacto gerado pela adoção de práticas relacionadas ao 

                                                 
18 Tal perspectiva pode ser associada à teoria das elites que, surgida no final do século XIX, com as obras de 

Vifredo Pareto e Gaetano Mosca, expõe a separação entre elites e massas e indica que o poder concentra-se 
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modelo gerencial e de governo eletrônico que ainda não estão totalmente fundadas. O 

ambiente informacional da Câmara é vasto e, ao mesmo tempo, comum, porque, de alguma 

forma, quase todos os órgãos da Casa funcionam de modo a favorecerem o processo 

legislativo. A maioria, com maior ou menor grau de influência, responde por alguma fase do 

processo. Logo, em alguns momentos, pode e, em outros, não pode responder adequadamente 

aos e-mails.  

Devido a esse “vai e vem”, os entrevistados afirmaram que acabam dando retorno a 

questões que deveriam ser respondidas por outras unidades da Casa, mas que, diante de um 

cidadão necessitado de informações urgentes, não encaminham, simplesmente atendem, a não 

ser que o tema realmente exija conhecimentos ou pesquisas complexas que não estejam ao 

alcance da Ouvidoria realizar. 

Para o entrevistado A, apesar de “pouco politizado” - sem conhecimento mais 

aprofundado de dimensões institucionais da política como o processo legislativo e demais 

questões relacionadas aos Parlamento -, percebe-se que o cidadão quer entender, conhecer e 

se colocar. Quer saber se determinada norma aplica-se a ele.  

 

Quer saber sobre o fator previdenciário, então damos a ele uma resposta 
técnica e simples e ele fica satisfeito. Aí é que ele entende o processo, 
porque demora tanto a chegar ao Plenário. [...] Chegou uma demanda 
sobre um projeto que está pronto para a pauta e não foi votado. Por que 
demora tanto? Muitas das mensagens são porque eles querem entender. O 
cidadão lê, mas ele não entende. A definição de pauta, a agenda. 
 

De acordo com o entrevistado B, os cidadãos enviam muitas questões que dizem respeito ou 

causam impacto em suas vidas. “Então, na medida em que agente esclarece e ele [o cidadão] realmente 

compreende o que é aquele processo, fica mais claro.”  

Assim como nas entrevistas anteriores, foi observado que os cidadãos perguntam 

muito sobre a demora na votação de proposições que os interessam. Isso demonstra, mais uma 

vez, a falta de conhecimento e entendimento das normas de funcionamento e organização do 

processo legislativo, assim como dos diversos fenômenos que envolvem as relações entre os 

Poderes Executivo e Legislativo e da forma como os vários atores políticos se articulam nos 

diferentes foros legislativos. Percebe-se que fica bem assumido, entre os entrevistados, o 

caráter educativo do canal. Fazendo uma correlação com o modelo proposto Lúcia Avelar 

(2007), é possível afirmar que, com o feedback compensador, o cidadão toma consciência dos 

                                                                                                                                                         
nas mãos de uma minoria organizada (elite) que comanda o restante da sociedade, que, por sua vez, tem, no 
voto, o limite de seu poder de participação. (Dulci, 2007, p. 282). 
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fatos políticos que o afetam e quanto mais consciente, mais tende a participar. Dessa forma, 

mesmo como prestador de informações especializadas, o Fale Conosco pode ser um aplicativo 

facilitador da participação. De acordo com Mangue (2008, p.11), “a informação constitui um 

dos elementos importantes na promoção da participação do cidadão e as fontes de informação 

para tal fim têm várias procedências e são complementares entre si.”  

Algumas questões não podem demorar em serem atendidas, porque impactam a vida 

do cidadão. O entrevistado B cita um exemplo: “Um cidadão que estava de aviso prévio 

necessitava saber quando entraria em vigor a lei que dispõe sobre a estabilidade provisória do 

empregado trabalhador cuja companheira está grávida.” Segundo ele, esse tipo de mensagem 

é tratada imediatamente, porque o cidadão não pode esperar. Para o entrevistado, essa 

informação seria facilmente localizada no sítio da Câmara, no sistema que registra a 

tramitação de proposições, mas, segundo ele, a população ainda não foi alfabetizada quanto 

ao uso das tecnologias. Tampouco lhe são fornecidas informações sobre como agir 

politicamente, para que a proposição seja aprovada o mais rapidamente possível. “A Casa 

deveria disponibilizar, da maneira mais fácil, mais acessível para o cidadão, mesmo que fosse 

um resumo da tramitação. Ao localizar a proposição em alguma Comissão ele poderia entrar 

em contato com a Comissão. Porém, isso não está claro em nenhum lugar de nossa página.” 

(entrevistado B). É possível observar, na perspectiva do entrevistado, a necessidade de se 

ampliar o caráter informativo do Portal. Essa constatação ilustra bem as críticas promovidas 

por Norris (2001) em sua pesquisa de avaliação de sítios parlamentares, em que aponta que 

muitos sítios utilizam formatos e linguagens altamente técnicas e, por isso, pouco apropriados 

ao cidadão comum. 

Nesse momento, entrei na discussão para concordar com o aspecto de que o Sistema 

de Informações Legislativas (SILEG) - sistema desenvolvido para o registro e 

acompanhamento da tramitação das proposições - não é intuitivo. A impressão que dá é a de 

que foi desenvolvido para atender àqueles que têm conhecimento aprofundado sobre o 

processo legislativo e de toda a documentação gerada (relatórios, pareceres, votos, 

substitutivos, etc). Quando digo intuitivo, refiro-me à forma como as informações são 

apresentadas. Elas não são apresentadas de maneira evidente, clara, e exigem, em muitos 

casos, conhecimento do Regimento Interno. Por exemplo, a tramitação de uma proposição 

pode pedir urgência, outra, prioridade (art. 151 do RI). A proposição poderá se tornar urgente 

mediante requerimento, poderá também dispensar interstícios ou praxes regimentais. Enfim, 

cada proposição tem uma forma de tramitação peculiar. Há ainda a questão dos prazos para 

emendas. Todas essas informações não estão evidenciadas no sistema. 
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A perspectiva do entrevistado B permite associações sobre o fato de que a participação 

individual requer a aquisição de conhecimento e o esforço em compreender os mecanismos 

que fazem parte do jogo político, das relações entre os poderes e manobras normativas. Com 

reduzido acesso aos mecanismos diretos de participação, o cidadão só poderá contar com seu 

próprio nível educacional e financeiro ou com a universalização do acesso à informação. “No 

mundo contemporâneo, caracterizado pela variedade de meios de informação, o patrimônio 

educacional de um indivíduo é que lhe permite utilizar esses meios para formar opiniões e 

exercer os seus direitos.” (DULCI, 2007, p. 288).   

Nesse sentido, como mencionado em entrevistas acima, observa-se a preocupação com 

a atuação institucional no que se refere ao papel educativo da Câmara, com o objetivo de 

tornar os cidadãos aptos a ações participativas. Assim, a possibilidade de acesso a um canal de 

expressão assume um papel educativo capaz de ampliar a própria participação. Tal 

perspectiva é apresentada de forma semelhante por Melo:  

 

De acordo com os teóricos do modelo da democracia participativa, a 
participação política do cidadão tem função educativa. Ou seja, à medida 
que o indivíduo tem acesso ao processo educativo que possibilita a 
aquisição da consciência de seus direitos políticos, ele sente-se apto a 
participar destes assuntos. Ao iniciar sua participação, fomentado por esta 
consciência, o cidadão estabelece contato com a possibilidade de influenciar 
o funcionamento das instituições políticas que lhe são acessíveis e de obter 
resultados positivos a partir de sua intervenção. Esta percepção provoca um 
efeito psicológico sobre os que participam, com tendência a torná-los mais 
motivados a participar. Este ciclo virtuoso fomenta a capacitação do 
indivíduo no que tange às qualificações para a participação política. 
(MELO, 2008, p. 23). 
 

De volta à descrição da entrevista, na opinião do entrevistado A, o cidadão precisa ser 

prioridade absoluta em alguma unidade da Casa. Deveria haver uma primeira instância de 

triagem que conhecesse bem as competências de cada unidade e que pudesse desempenhar o 

papel de órgão gestor das mensagens, garantindo, ao cidadão, respostas tempestivas. 

Quanto ao instrumento Fale Conosco, os entrevistados o enxergam como um bom 

captador e distribuidor de mensagens. “Se você o olhar como captador e distribuidor das 

mensagens, você o terá no topo. Mas se colocar essas mensagens no que foi efetivamente 

atendido, aí eu tenho dúvida. Se eu for qualificar essas mensagens, em quanto tempo foram 

atendidas, de que forma, ficou satisfeito? Porque receber e distribuir é o mínimo. Entretanto, 

sabe-se não ser este seu único objetivo.” (entrevistado B). Para o entrevistado B, como não há 

mecanismos que possibilitem uma avaliação qualitativa das repostas nem se foram atendidas, 
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fica difícil o qualificar como interativo. “Conseguimos atender àqueles que não obtêm 

respostas e procuram a Ouvidoria, e quanto àqueles que não nos procuram? Não é possível 

garantir que receberam retorno.” Acrescenta ainda: “O sistema distribuiu 1000 (mil) 

mensagens, e daí? Sabemos informar o que está na Ouvidoria. Só poderia classificá-lo como 

interativo se houvesse uma avaliação e um resultado que mostrasse resultados quantitativos e 

qualitativos da ferramenta como um todo.”  

Nas palavras do entrevistado B, percebe-se que a interação ocorre quando a mensagem 

é atendida de forma eficaz, ou seja, quando oferece um feedback compensador. Entretanto, ao 

analisar o canal como um todo, envolvendo o trabalho desenvolvido nas unidades e o sistema 

operacional com suas regras, os entrevistados não o consideram como um canal de interação.  

Quanto à sua contribuição como instrumento facilitador na participação política, os 

entrevistados acreditam que o Fale Conosco é um canal positivo. De acordo com a 

entrevistada B, quando a Ouvidoria recebe demandas recorrentes, enviam cartas-circulares ao 

Presidente da Casa, aos deputados e aos Líderes, a fim de que tomem conhecimento dos 

assuntos. As denúncias contra parlamentares são encaminhadas à Mesa Diretora, denúncias 

envolvendo autoridades de outros poderes são encaminhadas aos órgãos competentes. Nesse 

sentido, observa-se que, para esse respondente, na medida em que há interação e 

encaminhamento das demandas dos cidadãos, a expressão participativa realiza-se. 

Por outro lado, a dimensão de efetividade da participação no sentido de gerar 

consequências no processo legislativo e na decisão dos parlamentares é também salientada. 

Segundo os entrevistados da Ouvidoria, a ideia de efetividade da participação é reforçada 

quando demandas da população via Fale Conosco são atendidas. Nesse sentido, citaram, como 

ilustração, o caso das PECs 2/03 e 54/99, que tratavam da proposta de efetivação de 

servidores sem concurso público. Foram mais de duas mil mensagens criticando as PECs. A 

partir dessas mensagens, foram entregues ofícios para os deputados e Presidente da Câmara, 

para que soubessem da indignação da sociedade com a possibilidade de efetivação de pessoas 

sem concurso público. As propostas não prosseguiram.  

Essas considerações permitem a afirmação de que, para esses entrevistados, o Fale 

Conosco , quando realmente atua como um veículo de interação, assume o papel de um canal 

de participação, por duas razões: em primeiro lugar, porque fornece informações que educam 

os cidadãos; em segundo lugar, porque oferece espaço para que eles se manifestem a favor ou 

contra proposições que favoreçam ou firam seus direitos, sendo que essas manifestações 

podem gerar efeitos nas ações parlamentares. Nesse sentido, todo o feedback (BERLO, 1979) 

oferecido pela Câmara via Fale Conosco traz subsídios importantes para o debate político, já 
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que, ao informar e educar o cidadão quanto ao funcionamento e organização dos processos 

políticos, permite a maior expressão da participação e, consequentemente, maiores chances de 

produção de efeitos nas ações parlamentares. Dessa forma, pode-se correlacionar essas 

considerações à ideia de que as ações top down e bottom up, apresentadas por Norris (2001) 

quanto aos sítios parlamentares, encontram-se aqui essencialmente imbricadas. 

Após analisar essas três unidades respondedoras de mensagens, percebe-se que o Fale 

Conosco, segundo os entrevistados, não é capaz, por si só como mecanismo tecnológico, de 

permitir a interação e a participação, estando ou não esta última atada à ideia de efetividade na 

influência sobre o processo decisório19. Somente quando há algum trabalho de gestão dessas 

mensagens e elas são levadas ao conhecimento das instâncias decisórias é que, segundo os 

entrevistados, se tem traços de influência.  

Passo a tratar agora de uma unidade que tem um perfil bastante diferenciado das 

demais. Trata-se da Seção de Pesquisa da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e 

Informação (Corpi), unidade do Centro de Documentação e Informação (Cedi).  

A Corpi é responsável por prestar informações e realizar pesquisas de conteúdo 

especializado para o atendimento das solicitações dirigidas ao Cedi tanto do público interno 

(deputados, funcionários e órgãos da Casa), quanto do público externo (cidadãos e instituições 

brasileiras e estrangeiras). Para o atendimento dessas solicitações, a Corpi conta com o 

suporte dos acervos e bases de dados das demais unidades do Cedi - Coordenação de 

Biblioteca (Cobib), Coordenação de Arquivo (Coarq), Coordenação de Estudos Legislativos 

(Celeg), Coordenação de Edições Técnicas (Coedi) e Coordenação de Preservação de Bens 

Culturais (Cobec).  Todas essas unidades, no conjunto, participam da gestão da informação na 

Casa, pois acompanham todo o processo de produção documental, suprem e disseminam as 

informações necessárias aos trabalhos legislativos, preservam a memória da instituição e 

editam publicações originadas dos trabalhos parlamentares ou de interesse da Casa. 

As informações prestadas pela Corpi dizem respeito a toda documentação gerada 

durante o processo legislativo, legislação brasileira, proposições, atuação parlamentar, 

legislação estrangeira, etc. A Corpi também conta com um sistema de gerenciamento de 

mensagens, criado no próprio Cedi, o Sistema de Atendimento Integrado (Siate). Por meio 

dele, todas as mensagens, depois de sofrerem uma triagem, são processadas e colocadas à 

                                                 
19 É preciso lembrar que, para os entrevistados da CCJC, o Fale Conosco não funciona como estímulo à 

participação, já que não produz efetividade nas decisões parlamentares. Para os servidores da CDHM, o canal 
permite a participação, uma vez que possibilita a resolução de problemas individuais e de segmentos sociais 
quando à efetivação de direitos, bem como pode gerar efeitos no processo legislativo.  
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disposição dos pesquisadores para respondê-las. Tal qual ocorre nas outras unidades, aquilo 

que não diz respeito à competência do Cedi é reenviado aos órgãos pertinentes.  

Durante o processo de coleta dos dados na Seção de Pesquisa da Corpi, surgiram 

vários pontos de tensão e, embora faça parte da equipe, não me envolvi no debate. Confesso, 

entretanto, que foi bastante difícil não fazê-lo. Permiti que o grupo se expressasse durante 

algum tempo, pois percebi ser tema bastante polêmico e de opiniões controversas. Assim 

sendo, na seleção das falas, foram suprimidas questões que não tiveram a ver como o foco da 

pesquisa. 

O primeiro ponto que parte do grupo fez questão de frisar foi o de que o atendimento 

do público externo não é prioritário. “o foco aqui não é o cidadão é o público interno, com 

isso eu acho que a gente perde muito. [...] Entendo que tenhamos que dar mais atenção ao 

público interno, mas não deixando o cidadão de lado, inclusive, é o que fica esperando por 

mais tempo para ser atendido. Chegamos a demorar até três meses para realizarmos um 

atendimento. (Entrevistado A). 

Para o entrevistado B “quem não puder buscar a informação aqui, não tem outro lugar 

pra buscar”. Destaco que, quando o entrevistado fala dessa informação, está se referindo à 

documentação presente nos acervos do Cedi — documentação gerada durante o processo 

legislativo. Esse entrevistado entende que a Casa necessite de prioridade no atendimento, 

afinal o processo legislativo demanda o provimento de informação técnica especializada que 

fomente os debates e auxilie na elaboração das proposições e estudos temáticos. Entretanto, 

mostrou-se preocupado com a impossibilidade de prestar aos cidadãos a devida atenção. 

Acredita que os cidadãos também deveriam receber atendimento prioritário e que aprecia 

muito trabalhar nesse atendimento e sente-se realizado quando recebe feedback positivo 

destes. “Eles ficam muito agradecidos de terem esse contato conosco e de receberem 

respostas que foram estudadas e elaboradas para eles. [...] Eu acho que deveria ser criado um 

núcleo para atender somente ao cidadão. Acho também que seria uma forma de melhorar a 

imagem da instituição. As pessoas dizem que aqui ninguém faz nada, ninguém trabalha.” 

(Entrevistado B). Para ele, se a Câmara se imbuísse em atender a todos com eficácia, se 

prestasse as informações de que o cidadão necessita por meio de contato direto, a imagem da 

Casa poderia ser mudada para melhor. 

Esclareço que os servidores da Seção de Pesquisa dividem-se no atendimento do 

público externo e interno; alguns se dedicam mais ao cidadão e outros ao usuário interno, 

porém, não há um critério definido nessa distribuição. O atendimento depende também da 
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especialização da cada servidor que acaba atendendo assuntos mais voltados à sua formação 

acadêmica ou por afinidade e experiência com o tipo de solicitação. 

O entrevistado C relatou que não faz muito tempo que chegou à Corpi e que jamais 

imaginou o nível de complexidade das solicitações provenientes dos cidadãos. “Eu nunca 

imaginei que chegasse ao Fale Conosco o tipo de pedido que chega aqui. Pedidos complexos 

que requerem respostas muito elaboradas, de nível elevado. Então, eu passei a valorizar muito 

esse canal, porque nunca imaginei que ele fosse porta de entrada de tanta demanda.” Segundo 

ele, quando o cidadão toma tempo para escrever para a Câmara e encontra o canal, ele o faz 

acreditando que será respondido. É perceptível a grande satisfação do cidadão quando recebe 

o devido tratamento, porque ele dá retorno agradecendo e admirando-se de que a Câmara seja 

capaz de prestar um atendimento tão especializado. Quando se depara com pedidos antigos 

que ainda não foram atendidos, o entrevistado C fica muito apreensivo. Por vezes, nem são 

solicitações tão complexas e que poderiam ser resolvidas rapidamente. Segundo ele, para as 

solicitações que demandam mais tempo de pesquisa, bastaria informar ao solicitante que a 

resposta será mais demorada por motivos técnicos. Assim, o cidadão não ficaria sem 

informações sobre o andamento de sua pesquisa e entenderia que, para obter uma resposta 

adequada, teria que aguardar. 

Alguns dos entrevistados informaram que a maioria das solicitações dirigidas ao Cedi 

demandam mais tempo na elaboração das respostas por envolverem pesquisas em bases de 

dados e em acervos que ainda não receberam tratamento para a geração de instrumentos de 

pesquisa que facilitem a localização dos dados. Mesmo quando as informações já foram 

tratadas, as solicitações demandam buscas exaustivas e análise de documentos.  

Consequentemente, há demora no atendimento.  

Para entrevistado D, o Fale Conosco foi um serviço criado prematuramente e 

demagogicamente. Foi criado e não foi dado aos órgãos a infra-estrutura necessária para que o 

cidadão fosse tratado de forma respeitosa. Não foram dadas orientações nem regras claras. 

Não foram definidas competências. Esse servidor descreveu a situação da seguinte forma: 

“Estamos num navio que tem uma bóia e tem um usuário externo se afogando e tem um 

usuário interno se afogando, preciso mandar a bóia para alguém. A instituição, ao criar o Fale 

Conosco, não considerou esse aspecto, não considerou como esse trabalho seria 

operacionalizado nos órgãos, por isso, tem muita gente se afogando”. 

Percebi que esse é um dos pontos de tensão, porque, embora tenha iniciado a 

entrevista, como sempre, abordando os aspectos de interação e participação, os entrevistados 

atacaram de início o atendimento. Eu já sabia, como servidora da Corpi, que havia 
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discordâncias nessa questão, mas não imaginei que eram tão fortes. É interessante observar 

que as pessoas cumprem suas tarefas e nem sempre se expõem com opiniões concretas sobre 

o que pensam ou como percebem o trabalho. Na oportunidade, alguns se colocaram 

abertamente sobre a atividade de atendimento das mensagens do Fale Conosco.  

Ainda nas palavras do entrevistado D, há falta de infra-estrutura para execução da 

atividade. Acredita que o canal é importante e que deva existir, entretanto, foi implantado de 

forma intempestiva. 

Evidencia-se a clara distinção entre os níveis da burocracia, o nível institucional e 

gerencial e o nível operacional. Há um corpo institucional que deseja maior contato com a 

sociedade, um gerencial que definiu um canal de comunicação e um corpo operacional 

técnico que atua diretamente no atendimento das demandas provenientes desse canal.  

Entretanto, as orientações, regras e normas para o atendimento das demandas ainda não foram 

formalizadas pelo nível gerencial. O canal de comunicação existe, as mensagens chegam a 

todo o momento e cada unidade envolvida no atendimento, com seu respectivo corpo técnico, 

procura atender a partir de regras informais definidas conforme seu contexto e possibilidades 

estruturais. 

O princípio de autoridade hierárquica advém das influências do modelo de burocracia 

weberiano. Essas influências caracterizaram-se pela adoção de um sistema de organização 

hierárquica, baseado em regras racionais, em que a posição do funcionário tem a natureza de 

um dever.  Nas palavras de Weber “o ingresso num cargo, inclusive na economia privada, é 

considerado como uma aceitação de uma obrigação específica de administração fiel, em troca 

de uma existência segura.” (WEBER, 1982, P.140). O modelo de Weber, assim como tantos 

outros modelos propostos por teóricos da administração, sofreu críticas, mas até hoje, apesar 

das inúmeras tentativas de instalação de um modelo pós-burocrático, apresenta características 

marcantes.  

O modelo gerencial é considerado o grande propulsor das primeiras mudanças no 

modelo weberiano, e uma de suas influências é a demanda por melhorias na prestação de 

serviços públicos. A adoção de canais de comunicação com o cidadão que possam ajudá-lo na 

solução de problemas pode estar diretamente relacionado aos conceitos difundidos por esse 

novo modelo. Como mencionei no referencial teórico, o Governo Eletrônico também parte do 

princípio de que a prestação de serviços de qualidade para os cidadãos deve ser 

implementada, bem como a transferência da informação política para os cidadãos. Já ficou 

claro da mesma forma que a tecnologia por si só não condiciona os novos processos de 
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trabalho ao sucesso. É preciso haver mudança sistêmica nos processos de trabalho e que 

envolva o corpo técnico. 

A questão das relações entre os diferentes níveis da hierarquia encontra 

aprofundamento no teórico da sociologia Talcot Parsons (1947 apud PRATES, 2007, p. 120). 

Segundo ele “as duas bases de autoridade seriam relativamente contraditórias e suscitariam 

tensão constante no interior das burocracias: a autoridade baseada no conhecimento do perito, 

contra a autoridade do cargo hierárquico. Em outras palavras, Parsons referia-se ao conflito, 

hoje muito documentado, entre profissional ou técnico e os seus superiores que não precisam 

possuir o mesmo nível de competência técnica dos subordinados.” Na visão dos entrevistados, 

essa tensão mostra-se clara. 

O entrevistado E relata que, há cem anos, para ter acesso à informação no Parlamento, 

qualquer cidadão necessitava de autorização da Mesa. Poderia até circular no Parlamento e 

suas dependências, mas não poderia consultar os acervos. Hoje, isso não existe mais, ele já 

entra diretamente em contato com a Câmara, com a Corpi. É um avanço muito grande se o 

foco for colocado na história, porém, como fenômeno isolado, o Fale Conosco ainda tem 

muito para conquistar. Concorda com o entrevistado D de que foi criado sem o planejamento 

adequado. Segundo o entrevistado E, talvez a Casa não tenha imaginado que as perguntas 

demandariam tanto esforço na elaboração das respostas. Também não considerou quem as 

responderiam: 

 

Fica no famoso, qualquer um pode responder. Na prática, a Casa recebe 
solicitações de doutorandos, pesquisadores, pós-doutorandos, pessoas de 
varias partes do mundo que descobriram o canal e exigem, dentro de seus 
direitos, retorno. Não é uma questão apenas política e administrativa, ela é 
legal. As pessoas têm direito à informação e a Casa tem a obrigação de 
prestar atendimento, inclusive especializado, em resposta às solicitações. 
(Entrevistado E) 
 

O entrevistado A acredita que, se as mensagens forem tratadas por profissionais 

capacitados e tempestivamente, a sociedade passará a enxergar a Câmara não só como a Casa 

dos parlamentares, mas também como uma instituição que possui um corpo de profissionais 

capacitados. “Os parlamentares passam, mas a Casa fica.” Acredita que o Fale Conosco seja 

um canal de interação com a Câmara, mas não de interação com o corpo político. 

Já havia notado anteriormente e, com mais essa declaração, observo uma grande 

preocupação em se separar o corpo administrativo do político. Os servidores mostraram-se 

desconfortáveis com a possibilidade de terem sua imagem atrelada à dos políticos. Ao mesmo 
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tempo, têm interesse em preservar a imagem da instituição, prestando um bom atendimento e 

atentando-se para as suas responsabilidades. Nesse sentido, a perspectiva desses servidores 

associa-se à análise construída por Dulci (2007, p. 290), a partir do pressuposto da teoria das 

elites. Segundo ele: 

 

É fato que as elites políticas, em todos os países, não primam pelo exemplo e 
são atingidas por denúncias, inquéritos e penalidades. Em contrapartida, 
enfrentam uma vigilância cada vez maior da imprensa e da sociedade civil. 
Delas se exige transparência, espera-se que prestem contas de suas ações. A 
credibilidade dos políticos é importante para eles, mas ainda mais importante 
para as instituições a que devem servir. (DULCI, 2007, P. 290). 
 

O entrevistado D, ao ouvir o entrevistado A considerar o Fale Conosco um canal de 

interação, discordou com veemência. Para ele, o Fale Conosco não é um canal de interação, 

mas apenas um meio de fornecimento de informações. Pensa que não se deve misturar 

comunicação com interação. “A simples abertura de uma janela no Portal não significa que 

esteja havendo comunicação. Para que isso ocorra efetivamente é necessária a existência de 

todo um aparato por trás, com um número suficiente de profissionais treinados, com 

psicologia, diversas bases de dados, etc.” Na opinião desse entrevistado, há uma ilusão de que 

está havendo comunicação e na verdade não está. 

Na realidade, a questão aqui não ficou clara; tive que realizar um retorno no Cedi para 

checar algumas informações sobre o que os entrevistados entendiam por “interação”. Nesse 

retorno, a entrevistada D apresentou outro pensamento com relação à ferramenta. Disse 

concordar com o fato de que há interação. O “vai e vem” das mensagens até atingir o seu 

objetivo final – ou seja, ler a mensagem e dar o feedback – configura-se como interação. 

Entretanto, para que ocorra em uma base regular e atinja as expectativas dos emissores, 

deverá envolver os aspectos de infra-estrutura citados no parágrafo anterior. Contrapondo-se 

as duas afirmações da entrevistada, parece que a lacuna do processo interativo encontra-se no 

nível de sua qualidade que se compromete pela falta de uma infra-estrutura adequada. 

O entrevistado D acrescenta que, considerar o canal Fale Conosco como instrumento 

de participação política, é pura demagogia. Para ele, o cidadão nunca foi e nem nunca será 

referência política no País. 

O entrevistado F concorda com o entrevistado D e acha que as mensagens não estão 

sendo tratadas com o devido respeito. O fato de uma solicitação ficar sem resposta por três 

meses demonstra isso. O entrevistado G concorda em parte com a afirmação anterior, porém, 

acredita que, com as informações que recebe por meio do canal, o cidadão se torna mais apto 
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a decidir quem melhor o representará. O entrevistado H acredita no Fale Conosco como um 

canal de interação, porém poderia ser mais bem aproveitado para melhorar a imagem da 

Câmara. O vê como uma ferramenta essencial nesse processo. O entrevistado A já pensa que 

participação é um conceito muito mais amplo que interação. Para ele, envolve o coletivo e 

necessariamente requer uma ação decisória, um retorno positivo de influência política. Para a 

entrevistada A, o cidadão ao se manifestar já está participando. A entrevistada I, que já 

trabalhou em uma Comissão, disse ter testemunhado ações concretas no processo legislativo 

como conseqüência do envio de mensagens com manifestações. 

Os comentários sobre participação e interação são semelhantes aos ocorridos nas 

outras unidades com algumas diferenças. A questão da deficiência do atendimento 

comprometendo a interação e, por outro lado, do papel educativo da ferramenta foi mais uma 

vez ressaltada. Com relação a esta última, reforça-se a idéia de que o cidadão, ao encontrar 

um feedback compensador (BERLO, 1979), sente-se motivado a retornar e, nesse ciclo 

virtuoso, tenderá a se motivar cada vez mais a participar politicamente.  

Outra perspectiva também encontrada nos outros órgãos aponta distintas concepções 

nos condicionamentos de determinadas ações para que se configure a participação: haverá 

participação se houver interferência no processo decisório, haverá participação havendo a 

manifestação do cidadão e não há participação, na medida em que o cidadão não é 

considerado, sendo os discursos institucionais demagógicos. Ressalte-se, ainda, a associação, 

também presente entre entrevistados dos demais órgãos, entre a possibilidade de interação e 

participação apresentada pelo Fale Conosco e o reflexo na imagem da Casa. 

Na Central de Comunicação Interativa, foram realizadas duas entrevistas. Uma com 

a gerente do serviço e outra com dois funcionários terceirizados que respondem as mensagens 

do Fale Conosco. Os dois terceirizados trabalham, exclusivamente, atendendo às mensagens 

do correio eletrônico.  

A Central foi inicialmente criada para receber denúncias, sugestões e solicitações dos 

cidadãos e encaminhá-las aos deputados. Em 2003, ocorreram mudanças no serviço, que 

passou a receber também mensagens com questões sobre a atividade legislativa e 

manifestações diversas, como críticas e elogios. A Central atua respondendo questões sobre o 

Portal, o processo legislativo e assuntos de interesse nacional. Quando as solicitações 

demandam ações ou informações mais complexas ou especializadas, a Central as encaminha 

para as unidades competentes da Casa.  

De acordo com a responsável da Central, desde a sua implantação, o número de 

mensagens aumentou a cada ano. Ela atribui isso a dois fatores: ao bom atendimento prestado 
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pela Central e ao aumento no número de pessoas incluídas digitalmente no País. Em sua 

avaliação, o Fale Conosco é um canal rápido e eficiente de comunicação que soluciona as 

questões que são dirigidas à Câmara. Classifica o público que envia mensagens como mais 

politizado — mais bem informado sobre as questões políticas — do que o público que entra 

em contato por telefone. Comentou também que é grande o número de pessoas que retorna 

agradecendo as informações prestadas. 

Ainda segundo a entrevistada, a equipe que trabalha no atendimento das mensagens 

recebe treinamentos e é avaliada com freqüência. Há treinamentos nas áreas de processo 

legislativo, atendimento ao público, bases de dados de legislação e proposições, entre outros. 

As mensagens são gerenciadas por um sistema de Call Center, totalmente diferente dos 

sistemas utilizados pelas outras unidades da Casa que também recebem mensagens. Todas as 

mensagens são arquivadas e há a possibilidade de serem auditadas.  

Quando há casos de lotação da caixa de correio eletrônico devido a algum projeto de 

lei polêmico, ou ainda, situações de comoção nacional, a Coordenação de Relações Públicas, 

órgão ao qual a Central está subordinado, leva ao conhecimento da Presidência. Relatórios 

mensais são encaminhados à Presidência e a todos os deputados contendo informações sobre 

os assuntos mais abordados pelos cidadãos classificados por estado.  

Mais uma vez, é possível verificar que o Fale Conosco é muito utilizado para 

manifestações em casos de comoção nacional. Foi a terceira vez que esse tipo de situação foi 

citada.  

De acordo com a entrevistada, nem todas as solicitações são respondidas pela Central. 

Muitas delas precisam ser encaminhadas às unidades que possuem maiores recursos para a 

elaboração das respostas. A Central atende às solicitações que podem ser respondidas com os 

recursos disponíveis no Portal. Os e-mails que contenham manifestações, reclamações, e, por 

vezes, até xingamentos, são encaminhados aos deputados. Infelizmente, o retorno dos 

deputados é muito pequeno. Assim, é difícil avaliar a efetividade dessa ação. Por outro lado, a 

entrevistada afirma que o cidadão já se sente realizado apenas em poder encontrar um canal 

para expressar sua satisfação ou insatisfação com alguma questão política. Ao participar 

escrevendo, criticando, denunciando, o cidadão está utilizando o que, para Dallari (1999, 

p.44), se configura no canal de participação individual. Consciente de que é justo lutar por 

seus direitos, esse cidadão sabe aproveitar as oportunidades que lhe são oferecidas. 

Por outro lado, a entrevistada ressalta como fato positivo a avaliação sofrida pela 

Central em 2008 que recebeu o prêmio “Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao 

Cliente”. O prêmio foi conferido pela Revista Consumidor Moderno, em parceria com a GfK 
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Indicator,  empresa que trabalha na área de geração de conhecimento para apoio ao processo 

de decisão estratégica. Todos os canais de comunicação da Central foram submetidos ao teste 

do “cliente misterioso” para verificação do atendimento. A GfK avaliou a qualidade do 

atendimento, o tempo de resposta e a qualidade das informações prestadas. Na avaliação, o 

atendimento eletrônico foi o que recebeu a maior nota. Vale a pena destacar que foram 

abordadas situações/dúvidas comuns do dia-a-dia. 

Apesar de todos os pontos positivos citados e do gerenciamento dado às mensagens, o 

entrevistado reconhece que há carência de uma política de atendimento para a Casa, com 

competências definidas para cada órgão, ou seja, “quem atende o quê” e qual o nível de 

profundidade desse atendimento.  

Essa questão também foi abordada pelos atendentes, que relataram realizarem os 

encaminhamentos de mensagens baseados no que julgam ser de responsabilidade dos 

órgãos.Assim, manifestações sobre projetos de lei são encaminhadas aos deputados autores 

dos projetos e para as comissões onde deverão receber parecer sobre o mérito. Outras poderão 

ser encaminhadas para o Cedi ou para a Ouvidoria, TV Câmara, etc. De acordo com a 

servidora efetiva entrevistada e gerente do serviço, já houve a realização de um encontro com 

o Cedi para esclarecimento das mensagens que devem ser encaminhadas para este órgão20.  

Para os atendentes da Central, o cidadão não sabe diferenciar a competência dos 

órgãos dos poderes. Confundem o Legislativo, Executivo e Judiciário e também as esferas 

federal, estadual e municipal. Além disso, tem grande dificuldade de se expressar 

corretamente sobre suas demandas. Dessa forma, até que o conteúdo do e-mail seja 

devidamente interpretado, são realizadas várias trocas de mensagens.  

Em todas as unidades até agora descritas, foi relatada a necessidade de trocas de 

mensagens para o correto entendimento das demandas dos cidadãos. Sem esse esforço por 

parte dos respondedores de mensagens, não há como atender corretamente. Na Ciência da 

Informação, a interação com o usuário é ação inerente ao processo de transferência da 

informação. Mesmo que aparentemente o emissor tenha demonstrado clareza na solicitação, é 

realizada uma checagem para a confirmação do conteúdo demandado. É muito comum que, 

depois de longas e exaustivas pesquisas, o resultado não seja satisfatório; por isso, a 

necessidade de esclarecimentos. Todo esse esforço no sentido de preencher as expectativas do 

                                                 
20 Talvez esse seja um procedimento também recomendável com relação aos demais órgãos envolvidos, já que, 
como visto acima, há informações sobre o recebimento de mensagens, encaminhadas pela Central, não 
congruentes com suas competências. 
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emissor com feedback positivo e eficaz faz do Fale Conosco um canal do qual se demandam 

os requisitos necessários à interação, conforme conceito delimitado por Berlo (1979). 

Diferentemente das demais unidades já descritas, na TV Câmara, a maioria das 

mensagens recebidas dizem respeito aos programas apresentados. A TV é o órgão responsável 

por transmitir eventos, discussões e procedimentos da Câmara dos Deputados. Seu objetivo, 

de acordo com informações retiradas do Portal da Câmara, é dar maior transparência ao 

processo de elaboração das leis que regem o dia-a-dia da sociedade.  

De acordo com o entrevistado, único responsável por todo o atendimento das 

mensagens provenientes do Fale Conosco, os e-mails são prontamente atendidos e, caso seja 

aceito pelo solicitante, seu nome é incluído em um mailing, para que possa receber o boletim 

semanal com os destaques da programação.  Os cidadãos pedem os documentários, 

expressam-se sobre programas, solicitam dados para contato com os participantes de 

determinada programação, etc. As solicitações que não estão afetas à TV Câmara são 

encaminhados à Ouvidoria, por exemplo: denúncias, desabafos, questões de processo 

legislativo, sugestão de proposições, etc. As manifestações de agradecimento são muitas e o 

cidadão sente-se motivado a retornar quando necessita de outras informações.  

Na visão desse entrevistado, o Fale Conosco é um ótimo canal de interação com a 

sociedade, porque atende a todas as solicitações que são enviadas à TV. O trabalho de 

encaminhamento também faz parte da interação.  

O entrevistado é CNE e foi contratado recentemente pela TV Câmara para prestar 

atendimento aos e-mails.  Até o momento da entrevista, contava com três meses de trabalho. 

Segundo ele, o trabalho de atendimento das mensagens não era realizado por uma equipe e 

somente com a sua chegada passou a ser sistematizado. Por isso, ao lançar as perguntas sobre 

interação e participação, percebi que o entrevistado, talvez pelo curto espaço de tempo de 

desempenho da tarefa, não conseguia estabelecer relações entre o trabalho e esses conceitos. 

Como as mensagens, de acordo com ele, são inteiramente relacionadas à solicitação de 

programas e contatos, ficou difícil realizar interpretações sobre o tema da pesquisa.  

É sabido que TV Câmara dispõe de vários canais de interação com a sociedade, mas 

fica uma pergunta: por que somente há tão pouco tempo, o órgão decidiu sistematizar o 

trabalho? 

Apesar dos objetivos do trabalho não estarem voltados para a análise da parte 

mecanicista e relações homem-máquina, evidenciaram-se questões relacionadas aos filtros 

aplicados pelo sistema. Na opinião dos entrevistados, estes confundem o cidadão no momento 

de selecionarem os argumentos que definirão o direcionamento das mensagens. Essa questão 
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tais como outras: demora no tratamento e atendimento das mensagens, encaminhamentos 

equivocados entre as unidades respondedoras, ausência de um sistema que permita a 

localização das mensagens, ausência de infra-estrutura e linguagem excessivamente técnica 

para o cidadão comum nos sistemas de informação disponíveis no Portal interferem 

dificultado a realização do trabalho e, consequentemente, a satisfação das demandas dos 

cidadãos. 

Por conseguinte, identificou-se a preocupação dos servidores entrevistados com 

relação à prestação de um serviço que não comprometa a imagem da Casa e que tenha caráter 

democrático e participativo. Os entrevistados demonstraram, ainda, consciência da 

importância do atendimento das mensagens e do compromisso de, como servidores públicos, 

autorizados pela sociedade, cumprirem eticamente suas responsabilidades no provimento de 

informação à sociedade, para que esta possa cobrar resultados e a ação de seus representantes. 

Apresentaram-se conceitos distintos e coincidentes sobre interação e participação entre 

os entrevistados. Alguns apontaram o caráter informativo como o único presente no canal, 

porque informa sobre os temas relacionados à área fim da Casa (o processo legislativo). Para 

outros, evidenciou-se o seu caráter educativo, pois, ao conhecer e entender os fatos políticos 

que o cercam por intermédio do acesso à informação, o cidadão se torna apto a participar e 

quanto mais conhece, mais participa. Para outros, ainda, o simples fato de o cidadão escrever 

para a Câmara já se configura em participação. Para estes, o cidadão se vê participando ao 

escrever, desabafar e manifestar-se. O cidadão se sente valorizado pelo fato de receber um 

feedback de que sua mensagem foi lida e que será considerada em alguma instância da Casa. 

Por outro lado, há aqueles entrevistados para quem a participação encontra-se condicionada à 

efetividade nas ações correlatas ao processo legislativo. 

Os entrevistados que acreditam na efetividade do canal como facilitador da 

participação cidadã, apontaram exemplos de ações tomadas a partir do recebimento das 

mensagens: realização de audiências públicas e seminários, solicitação de estudos à 

Consultoria Legislativa para a possibilidade de elaboração de proposições e fiscalização dos 

órgãos do Estado no cumprimento de preceitos constitucionais.  

Finalmente, como canal de interação, na visão da maioria dos entrevistados, o Fale 

Conosco cumpre o seu papel de receber mensagens e emitir respostas que fazem sentido aos 

demandantes.  Há considerável esforço no entendimento das demandas apresentadas pelos 

cidadãos para que o feedback atenda eficazmente. Por outro lado, para alguns entrevistados, 

não é possível inferir essa efetividade porque não existe nenhuma avaliação geral de todo o 

sistema. Não existem, ainda, instrumentos capazes de verificar se todas as mensagens estão 
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recebendo tratamento adequado. Muito pelo contrário, no caso da Ouvidoria, o que se 

apresenta lá são demonstrações de insatisfação quanto ao atendimento. Por isso, o canal não 

foi avaliado, de forma unânime, como interativo.  

 

5. Conclusão 

 

A opção pela realização de um estudo qualitativo de avaliação do Fale Conosco visou 

conhecer o processo dialógico que se dá entre o cidadão e a Câmara dos Deputados por 

intermédio deste canal de comunicação. Procurou-se verificar o comportamento e a percepção 

dos servidores envolvidos no atendimento quanto às dimensões: interação e participação 

política, propostas como objetivos ideais a serem atingidos. 

Quanto à interação Fale Conosco-cidadão, pôde-se verificar que há visões 

diferenciadas. Para alguns entrevistados, como não há meios de aferição de quantas 

mensagens foram efetivamente atendidas e diante dos diversos e-mails com reclamações da 

ausência de feedback ou feedback insatisfatório, demora no atendimento e mensagens 

perdidas, não acham adequado classificá-lo como interativo. Outros percebem que a interação 

manifesta-se apenas para os casos em que as demandas dizem respeito à solicitação de 

informações ou esclarecimentos sobre temas da área finalística da Casa. Outros, ainda, 

acreditam na interação, uma vez que trocam mensagens com os cidadãos até que a demanda 

seja compreendida e atendida plenamente. Portanto, a maioria dos entrevistados o Fale 

Conosco cumpre seu papel de canal de interação com a sociedade. 

Opiniões distintas também emergiram na leitura dos entrevistados sobre a efetividade 

do canal como facilitador da participação cidadã. Para os entrevistados de uma das unidades, 

ele não se configura num lócus capaz de gerar qualquer ação política ou influência no 

processo decisório, funciona apenas como um canal fornecedor de informações. Essa é visão 

top-down (de cima para baixo) apresentada por alguns teóricos que discutem a ação 

informativa dos sítios governamentais para os cidadãos. Em contraposição a essa afirmativa, 

há entrevistados que acreditam no canal como facilitador da participação cidadã e 

enumeraram casos que redundaram em alguma ação por parte dos deputados, por exemplo: 

realização de audiência públicas, elaboração de estudos da Consultoria Legislativa para 

verificar a viabilidade de apresentação de projetos de lei, interrupção do debate de projetos 

considerados ofensivos aos direitos e garantias individuais, etc.  
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Para outros entrevistados, a participação não se conforma apenas na geração imediata 

de influências no processo decisório. Ou seja, o cidadão, quando se dirige à Câmara em busca 

de conhecimento, assume uma ação pró-ativa, botton-up, de baixo para cima. Essa ação é que 

capaz de produzir a curto, médio ou longo prazo um cidadão mais apto a participar da vida 

política. A universalização do acesso à informação, proporcionado pelo canal, torna os 

cidadãos conscientes acerca de como seus representantes estão agindo. Dessa forma, esses 

entrevistados, não só acreditam no papel educativo da ferramenta, como também defendem o 

atendimento prioritário das demandas dos cidadãos com informação política de qualidade. 

Além das questões centrais da pesquisa, os entrevistados das mensagens apontaram 

vários problemas considerados por eles como obstáculos para o funcionamento eficaz do 

aplicativo. A primeira delas, recorrente em quase todos os locais entrevistados, diz respeito à 

grande quantidade de encaminhamentos equivocados de mensagens. Atribuíram esse 

problema aos filtros existentes no processo de recebimento e distribuição das mensagens e ao 

desconhecimento por parte dos servidores envolvidos no processo, sobre as competências dos 

órgãos e seus limites para o atendimento das mensagens. O último grupo de trabalho 

instituído na Câmara dos Deputados para estudar e propor melhorias na ferramenta, já havia 

detectado a necessidade de estabelecimento de competências claras, a fim de evitar a demora 

no atendimento e a perda de credibilidade no canal. Essa circunstância foi confirmada, 

principalmente nas Comissões, que deram ênfase à necessidade de soluções para que isso não 

ocorra indiscriminadamente. Para a maioria dos entrevistados, essa questão desestimula o 

trabalho e prejudica a imagem da instituição. A questão dos filtros também passa pelo Portal, 

na página do Fale Conosco. Para alguns entrevistados, os cidadãos não sabem diferenciar ou 

selecionar os argumentos de acordo com sua real demanda.  

Com relação às competências dos órgãos, é sabido que o Comitê Gestor do Portal já 

está tomando providências no sentido identificar e definir o papel de cada órgão no 

atendimento das mensagens. Quanto à página de acesso ao Fale Conosco, sugere-se que seja 

feita uma avaliação do formulário e dos critérios disponíveis. Sugere-se também, que a partir 

da identificação das competências, as regras de direcionamento dos e-mails sejam revistas. 

Foi levantada a questão de que muitos dos emails são enviados porque as informações 

disponíveis no Portal não esclarecem as dúvidas dos cidadãos. As informações oficias são 

apresentadas em linguagens muito técnicas, entendidas apenas por aqueles educados nos 

processos políticos. Como a maioria dos cidadãos que enviam mensagens não são politizados, 

conforme assertiva dos entrevistados, o Portal poderia investir na construção de respostas 

prontas e educativas para as solicitações recorrentes. 
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Enfim, o correio eletrônico, como canal de comunicação no âmbito das instituições, 

tornou-se um poderoso instrumento na democratização do acesso à informação e na 

possibilidade de ser um lócus para a participação cidadã. O Fale Conosco, apesar das visões 

divergentes apresentadas, tem contribuído, em parte, para a disseminação da informação 

política e favorecimento da participação cidadã. Para que alcance dimensões consideradas 

ideais é necessário a promoção de mudanças nos processos de trabalho, na cultura 

institucional, e no ferramental tecnológico capaz de gerarem um ambiente adequado para o 

recebimento, tratamento e entrega de resultados que tenham valor para a sociedade. 
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ANEXO 1 

 

Tabela 1 Regras de encaminhamento de mensagens do Fale Conosco por unidades e órgãos. 

 

Unidade da CD E-mail Assunto Tipo de 
soliticação 

Nº 
sol.  

Órgão 

Aproj.dg aproj.dg@camara.gov.br  Aproj.Dg  Dúvida 81 DG 
Aproj.dg aproj.dg@camara.gov.br  Aproj.Dg  Elogiar 31 DG 
Aproj.dg aproj.dg@camara.gov.br  Aproj.Dg  Sugerir 29 DG 
cdcidadania cdcidadania@camara.gov.br  Portal  Dúvida 1 CODIS 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Biblioteca e Arquivo  Dúvida 57 CEDI 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Biblioteca e Arquivo  Elogiar 26 CEDI 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Biblioteca e Arquivo  Reclamar 49 CEDI 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Biblioteca e Arquivo  Solicitar 464 CEDI 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Biblioteca e Arquivo  Sugerir 11 CEDI 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Leis Federais  Solicitar 

Pesquisa 
441 CEDI 

CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Proposições  Dúvida 806 CEDI 
CEATE ceate.cedi@camara.gov.br  Proposições  Solicitar 1377 CEDI 
CEDI cedi@camara.gov.br  Proc. Legislativo  Dúvida 23 CEDI 
CEDI cedi@camara.gov.br  Proc. Legislativo  Elogiar 1 CEDI 
CEDI cedi@camara.gov.br  Proc. Legislativo  Perguntar 6 CEDI 
CEDI cedi@camara.gov.br  Proc. Legislativo  Reclamar 5 CEDI 
CEDI cedi@camara.gov.br  Proc. Legislativo  Solicitar 1 CEDI 
CEDI - 
Publicações 

publicacoes.cedi@camara.gov.br   Publicações  Dúvida 60 CEDI 

CEDI - 
Publicações 

publicacoes.cedi@camara.gov.br   Publicações  Elogiar 33 CEDI 

CEDI - 
Publicações 

publicacoes.cedi@camara.gov.br   Publicações  Reclamar 124 CEDI 

CEDI - 
Publicações 

publicacoes.cedi@camara.gov.br   Publicações  Solicitar 522 CEDI 

CEDI - 
Publicações 

publicacoes.cedi@camara.gov.br   Publicações  Sugerir 102 CEDI 

CMO  cmo.eventos@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 3 CODIS 
CMO  cmo.eventos@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 1 CODIS 
CMO  cmo.eventos@camara.gov.br  Comissões  Perguntar 23 CODIS 
CMO  cmo.eventos@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 6 CODIS 
CMO  cmo.eventos@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 13 CODIS 
CODIS codis.cenin@camara.gov.br  Proposições  Dúvida 20 CODIS 
CODIS codis.cenin@camara.gov.br  Proposições  Reclamar 9 CODIS 
CODIS codis.cenin@camara.gov.br  Proposições  Sugerir 3 CODIS 
CONOF conof.informatica@camara.gov.br  Orçamento da 

União  
Dúvida 21 CONOF 

CONOF conof.informatica@camara.gov.br  Orçamento da 
União  

Elogiar 5 CONOF 

CONOF conof.informatica@camara.gov.br  Orçamento da 
União  

Reclamar 74 CONOF 

CONOF conof.informatica@camara.gov.br  Orçamento da 
União  

Solicitar 69 CONOF 

CONOF conof.informatica@camara.gov.br  Orçamento da 
União  

Sugerir 14 CONOF 

cpiaereo ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  cpiaereo  Dúvida 8 Ouvid. 
cpiaereo ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  cpiaereo  Elogiar 10 Ouvid. 
cpiaereo ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  cpiaereo  Reclamar 6 Ouvid. 
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cpiaereo ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  cpiaereo  Solicitar 52 Ouvid. 
cpiaereo ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  cpiaereo  Sugerir 14 Ouvid. 
DECOM -  
CPCMS 

cpcms.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 1 DECOM 

DECOM -  
CPCMS 

cpcms.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 2 DECOM 

DECOM - 
CAINDR 

caindr.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 11 DECOM 

DECOM - 
CAINDR 

caindr.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 3 DECOM 

DECOM - 
CAINDR 

caindr.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 12 DECOM 

DECOM - 
CAINDR 

caindr.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 6 DECOM 

DECOM - 
CAPADR 

capadr.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 21 DECOM 

DECOM - 
CAPADR 

capadr.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 7 DECOM 

DECOM - 
CAPADR 

capadr.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 18 DECOM 

DECOM - CCJC ccjc.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 145 DECOM 
DECOM - CCJC ccjc.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 12 DECOM 
DECOM - CCJC ccjc.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 65 DECOM 
DECOM - CCJC ccjc.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 110 DECOM 
DECOM - CCTCI cctci.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 32 DECOM 
DECOM - CCTCI cctci.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 4 DECOM 
DECOM - CCTCI cctci.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 4 DECOM 
DECOM - CCTCI cctci.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 13 DECOM 
DECOM - CDC cdc.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 23 DECOM 
DECOM - CDC cdc.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 16 DECOM 
DECOM - CDC cdc.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 8 DECOM 
DECOM - CDEIC coeic.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 14 CODIS 
DECOM - CDEIC coeic.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 1 CODIS 
DECOM - CDEIC coeic.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 10 CODIS 
DECOM - CDEIC coeic.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 4 CODIS 
DECOM - CDH 
CBDHPE 

comite.dhpe@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 8 DECOM 

DECOM - CDHM cdh@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 63 DECOM 
DECOM - CDHM cdh@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 5 DECOM 
DECOM - CDHM cdh@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 40 DECOM 
DECOM - CDHM cdh@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 111 DECOM 
DECOM - CDHM cdh@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 22 DECOM 
DECOM - CDHM 
REDE 

redepdireitoshumanos@camara.gov.b
r 

 Comissões  Solicitar 8 DECOM 

DECOM - CDU cdu.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 3 DECOM 
DECOM - CDU cdu.decom@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 10 DECOM 
DECOM - CDU cdu.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 2 DECOM 
DECOM - CEC coecd.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 41 DECOM 
DECOM - CEC coecd.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 11 DECOM 
DECOM - CEC coecd.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 82 DECOM 
DECOM - CEC coecd.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 44 DECOM 
DECOM - CFFC cffc.decom@camara.gov.br  Com. de Fiscal. 

Financeira   
Dúvida 4 DECOM 

DECOM - CFFC cffc.decom@camara.gov.br  Com. de Fiscal. 
Financeira   

Elogiar 1 DECOM 

DECOM - CFFC cffc.decom@camara.gov.br  Com. de Fiscal. 
Financeira   

Reclamar 3 DECOM 
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DECOM - CFFC cffc.decom@camara.gov.br  Com. de Fiscal. 
Financeira   

Sugerir 3 DECOM 

DECOM - CFT cofit.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 24 DECOM 
DECOM - CFT cofit.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 2 DECOM 
DECOM - CFT cofit.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 30 DECOM 
DECOM - CFT cofit.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 21 DECOM 
DECOM - CLP clp.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 4 DECOM 
DECOM - CLP clp.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 5 DECOM 
DECOM - CLP clp.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 2 DECOM 
DECOM - CLP clp.decom@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 20 DECOM 
DECOM - CLP clp.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 7 DECOM 
DECOM - CMADS cmads.decom@camara.gov.br  Comissões  Denunciar 8 DECOM 
DECOM - CMADS cmads.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 13 DECOM 
DECOM - CMADS cmads.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 11 DECOM 
DECOM - CMADS cmads.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 19 DECOM 
DECOM - CME comen.decom@camara.gov.br  Comissões  Denunciar 1 DECOM 
DECOM - CME comen.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 4 DECOM 
DECOM - CME comen.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 2 DECOM 
DECOM - CME comen.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 2 DECOM 
DECOM - CME comen.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 4 DECOM 
DECOM - CPCMS cpcms.decom@camara.gov.br  Mercosul  Dúvida 14 DECOM 
DECOM - CPCMS cpcms.decom@camara.gov.br  Mercosul  Elogiar 1 DECOM 
DECOM - CPCMS cpcms.decom@camara.gov.br  Mercosul  Reclamar 5 DECOM 
DECOM - CPCMS cpcms.decom@camara.gov.br  Mercosul  Sugerir 5 DECOM 
DECOM - CPIs secpi@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 3 DECOM 
DECOM - CPIs secpi@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 1 DECOM 
DECOM - CPIs secpi@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 1 DECOM 
DECOM - CPIs secpi@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 4 DECOM 
DECOM - CREDN credn.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 24 DECOM 
DECOM - CREDN credn.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 9 DECOM 
DECOM - CREDN credn.decom@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 20 DECOM 
DECOM - CREDN credn.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 13 DECOM 
DECOM - 
CSPCCO 

cspcco.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 6 DECOM 

DECOM - 
CSPCCO 

cspcco.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 6 DECOM 

DECOM - 
CSPCCO 

cspcco.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 21 DECOM 

DECOM - 
CSPCCO 

cspcco.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 23 DECOM 

DECOM - CSSF cossf.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 36 DECOM 
DECOM - CSSF cossf.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 4 DECOM 
DECOM - CSSF cossf.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 24 DECOM 
DECOM - CSSF cossf.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 16 DECOM 
DECOM - CTASP ctasp.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 26 DECOM 
DECOM - CTASP ctasp.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 1 DECOM 
DECOM - CTASP ctasp.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 15 DECOM 
DECOM - CTASP ctasp.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 9 DECOM 
DECOM - CTD ctd.decom@camara.gov.br  Comissões  Denunciar 1 DECOM 
DECOM - CTD ctd.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 3 DECOM 
DECOM - CTD ctd.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 3 DECOM 
DECOM - CTD ctd.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 2 DECOM 
DECOM - CVT covit.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 12 DECOM 
DECOM - CVT covit.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 15 DECOM 
DECOM - CVT covit.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 27 DECOM 
DECOM – Esp. secoe.decom@camara.gov.br  Comissões  Dúvida 75 DECOM 
DECOM – Esp. secoe.decom@camara.gov.br  Comissões  Elogiar 42 DECOM 
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DECOM – Esp. secoe.decom@camara.gov.br  Comissões  Reclamar 31 DECOM 
DECOM – Esp. secoe.decom@camara.gov.br  Comissões  Solicitar 151 DECOM 
DECOM – Esp. secoe.decom@camara.gov.br  Comissões  Sugerir 17 DECOM 
DECOM - 
PL363800 

cepd.decom@camara.gov.br; 
jose.antonio@camara.gov.br 

 Portal  Dúvida 4 DECOM 

DECOM - 
PL363800 

cepd.decom@camara.gov.br; 
jose.antonio@camara.gov.br 

 Portal  Sugerir 1 DECOM 

DEMAP compras@camara.gov.br  Licitações  Dúvida 1 DEMAP 
DEMAP compras@camara.gov.br  Licitações  Sugerir 1 DEMAP 
DG - Guia de 
Serviços 

guiaservicos@camara.gov.br  Guia  Dúvida 1 DG 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Deputados  Elogiar 266 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Deputados  Reclamar 163 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Deputados  Solicitar 785 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Deputados  Sugerir 143 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Interação 
Legislativa  

Sugerir 1 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Leis Federais  Dúvida 289 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Leis Federais  Elogiar 27 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Leis Federais  Reclamar 201 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Leis Federais  Sugerir 395 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Portal  Dúvida 718 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Portal  Elogiar 1913 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Portal  Reclamar 1082 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Portal  Solicitar 2434 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Portal  Sugerir 519 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Proposições  Elogiar 140 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Proposições  Reclamar 716 SECOM 

DisqueCâmara(08
00) 

cidadao@camara.gov.br  Proposições  Sugerir 411 SECOM 

Ecocamara ecocamara@camara.gov.br  Ecocamara  Solicitar 35 CODIS 
gestaoestrategica
DILEG 

dileg@camara.gov.br  GestaoEstrategica  Elogiar 1 DILEG 

GestaoPortal gestao.Portal@camara.gov.br  GestaoPortal  Perguntar 2 CODIS 
Intraced gabinete.cedi@camara.gov.br  Intraced  Elogiar 1 CEDI 
Intraced gabinete.cedi@camara.gov.br  Intraced  Perguntar 2 CEDI 
Intraced gabinete.cedi@camara.gov.br  Intraced  Sugerir 1 CEDI 
Museu museu@camara.gov.br  Museu  Perguntar 1 CEDI 
Museu museu@camara.gov.br  Museu  Solicitar 3 CEDI 
Orçamento Brasil conof@camara.gov.br  Orçamento Brasil  Dúvida 66 CODIS 
Ouvidoria ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  Deputados  Denunciar 61 Ouv. 
Ouvidoria ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  Ouvidoria 

Parlamentar  
Denúncia 211 Ouv. 
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Ouvidoria ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  Ouvidoria 
Parlamentar  

Expressã
o Livre 

191 Ouv. 

Ouvidoria ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  Ouvidoria 
Parlamentar  

Reclamaç
ão 

381 Ouv. 

Ouvidoria ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  Ouvidoria 
Parlamentar  

Solicitaçã
o 

983 Ouv. 

Ouvidoria ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br  Ouvidoria 
Parlamentar  

Sugestão 95 Ouv. 

Portal do Servidor Portaldoservidor@camara.gov.br  servidor  Dúvida 6 DG 
Portal do Servidor Portaldoservidor@camara.gov.br  servidor  Reclamar 1 DG 
Portal do Servidor 
- DG 

sugestoes.dg@camara.gov.br  servidor  Dúvida 10 DG 

Portal do Servidor 
- DG 

sugestoes.dg@camara.gov.br  servidor  Reclamar 26 DG 

Portal do Servidor 
- DG 

sugestoes.dg@camara.gov.br  servidor  Sugerir 16 DG 

Pró-Adolescente proad.depes@camara.gov.br  Pró-Adolescente   Dúvida 1 DEPES 
Pró-Adolescente proad.depes@camara.gov.br  Pró-Adolescente   Elogiar 2 DEPES 
Pró-Adolescente proad.depes@camara.gov.br  Pró-Adolescente   Reclamar 1 DEPES 
Pró-Adolescente proad.depes@camara.gov.br  Pró-Adolescente   Sugerir 1 DEPES 
PRÓ-SER educacao.financeira@camara.gov.br  Portal  Dúvida 1 CODIS 
SECOM - Jornal jornal@camara.gov.br  Jornal da Câmara  Dúvida 15 SECOM 
SECOM - Jornal jornal@camara.gov.br  Jornal da Câmara  Elogiar 1 SECOM 
SECOM - Jornal jornal@camara.gov.br  Jornal da Câmara  Reclamar 10 SECOM 
SECOM - Jornal jornal@camara.gov.br  Jornal da Câmara  Solicitar 108 SECOM 
SECOM - Jornal jornal@camara.gov.br  Jornal da Câmara  Sugerir 4 SECOM 
SECOM - radio radio@camara.gov.br  Rádio Câmara  Elogiar 11 SECOM 
SECOM - radio radio@camara.gov.br  Rádio Câmara  Reclamar 32 SECOM 
SECOM - radio radio@camara.gov.br  Rádio Câmara  Solicitar 97 SECOM 
SECOM - radio radio@camara.gov.br  Rádio Câmara  Sugerir 16 SECOM 
SECOM - tv tv@camara.gov.br  TV Câmara  Elogiar 44 SECOM 
SECOM - tv tv@camara.gov.br  TV Câmara  Perguntar 267 SECOM 
SECOM - tv tv@camara.gov.br  TV Câmara  Reclamar 49 SECOM 
SECOM - tv tv@camara.gov.br  TV Câmara  Solicitar 428 SECOM 
SECOM - tv tv@camara.gov.br  TV Câmara  Sugerir 205 SECOM 
SESTA - Seção 
de Estágios 

sesta.cefor@camara.gov.br  Estágio  Dúvida 5 CEFOR 

tv-bastidores bastidores@camara.gov.br  Bastidores  Perguntar 2 SECOM 
tv-brasilemdebate brasilemdebate@camara.gov.br  Brasil em debate  Perguntar 4 SECOM 
tv-brasilemdebate brasilemdebate@camara.gov.br  Brasil em debate  Solicitar 4 SECOM 
tv-brasilemdebate brasilemdebate@camara.gov.br  Brasil em debate  Sugerir 5 SECOM 
tv-camarahoje camarahoje@camara.gov.br  Câmara Hoje  Elogiar 3 SECOM 
tv-camarahoje camarahoje@camara.gov.br  Câmara Hoje  Perguntar 5 SECOM 
tv-camarahoje camarahoje@camara.gov.br  Câmara Hoje  Solicitar 3 SECOM 
tv-camarahoje camarahoje@camara.gov.br  Câmara Hoje  Sugerir 4 SECOM 
tv-comitedeimp. comitedeimprensa@camara.gov.br  Comitê de Impren.   Elogiar 1 SECOM 
tv-comitedeimp. comitedeimprensa@camara.gov.br  Comitê de Impren.   Perguntar 3 SECOM 
tv-comitedeimp. comitedeimprensa@camara.gov.br  Comitê de Impren.   Solicitar 5 SECOM 
tv-
comitedeimprensa 

comitedeimprensa@camara.gov.br  Comitê de Impren.   Sugerir 2 SECOM 

tv-curtasnatv curtasnatv@camara.gov.br  Curtas na TV   Perguntar 6 SECOM 
tv-curtasnatv curtasnatv@camara.gov.br  Curtas na TV   Solicitar 4 SECOM 
tv-curtasnatv curtasnatv@camara.gov.br  Curtas na TV   Sugerir 1 SECOM 
tv-expressaonac. expressaonacional@camara.gov.br  Expressão Nacional  Perguntar 9 SECOM 
tv-expressaonac. expressaonacional@camara.gov.br  Expressão Nacional  Reclamar 2 SECOM 
tv-expressaonac. expressaonacional@camara.gov.br  Expressão Nacional  Solicitar 4 SECOM 
tv-expressaonac. expressaonacional@camara.gov.br  Expressão Nacional  Sugerir 1 SECOM 
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tv-foco foco@camara.gov.br  Foco  Perguntar 1 SECOM 
tv-foco foco@camara.gov.br  Foco  Sugerir 2 SECOM 
tv-
mulheresnoparlam
ento 

mulheresnoparlamento@camara.gov.
br 

 Mulheres no 
Parlamento   

Perguntar 2 SECOM 

tv-mulheresnoparl. mulheresnoparlamento@camara.gov.
br 

 Mulheres no 
Parlamento   

Solicitar 1 SECOM 

tv-mulheresnoparl. mulheresnoparlamento@camara.gov.
br 

 Mulheres no 
Parlamento   

Sugerir 3 SECOM 

tv-olhares olhares@camara.gov.br  Olhares  Perguntar 3 SECOM 
tv-olhares olhares@camara.gov.br  Olhares  Solicitar 1 SECOM 
tv-palavraaberta palavraaberta@camara.gov.br  Palavra Aberta  Perguntar 2 SECOM 
tv-palavraaberta palavraaberta@camara.gov.br  Palavra Aberta  Reclamar 1 SECOM 
tv-palavraaberta palavraaberta@camara.gov.br  Palavra Aberta  Solicitar 1 SECOM 
tv-palavraaberta palavraaberta@camara.gov.br  Palavra Aberta  Sugerir 6 SECOM 
tv-
participacaopop. 

participacaopopular@camara.gov.br  Participação 
Popular  

Elogiar 1 SECOM 

tv-
participacaopop. 

participacaopopular@camara.gov.br  Participação 
Popular  

Perguntar 7 SECOM 

tv-
participacaopop. 

participacaopopular@camara.gov.br  Participação 
Popular  

Reclamar 1 SECOM 

tv-
participacaopop. 

participacaopopular@camara.gov.br  Participação 
Popular  

Solicitar 6 SECOM 

tv-
participacaopop. 

participacaopopular@camara.gov.br  Participação 
Popular  

Sugerir 7 SECOM 

tv-primeirapagina primeirapagina@camara.gov.br  Primeira Página   Perguntar 1 SECOM 
tv-primeirapagina primeirapagina@camara.gov.br  Primeira Página   Reclamar 1 SECOM 
tv-primeirapagina primeirapagina@camara.gov.br  Primeira Página   Solicitar 2 SECOM 
tv-primeirapagina primeirapagina@camara.gov.br  Primeira Página   Sugerir 3 SECOM 
tv-sintonia sintonia@camara.gov.br  Sintonia   Perguntar 3 SECOM 
tv-sintonia sintonia@camara.gov.br  Sintonia   Solicitar 1 SECOM 
tv-sintonia sintonia@camara.gov.br  Sintonia   Sugerir 3 SECOM 
tv-talentos talentos@camara.gov.br  Talentos   Elogiar 5 SECOM 
tv-talentos talentos@camara.gov.br  Talentos   Perguntar 19 SECOM 
tv-talentos talentos@camara.gov.br  Talentos   Solicitar 12 SECOM 
tv-talentos talentos@camara.gov.br  Talentos   Sugerir 11 SECOM 
Visita Virtual visitavirtual@camara.gov.br  visitavirtual  Dúvida 16 CODIS 
Visita Virtual visitavirtual@camara.gov.br  visitavirtual  Elogiar 9 CODIS 
Visita Virtual visitavirtual@camara.gov.br  visitavirtual  Reclamar 1 CODIS 
Visita Virtual visitavirtual@camara.gov.br  visitavirtual  Sugerir 6 CODIS 
Total Geral    20257  

      
 
Fonte: Centro de Informática- Cenin, da Câmara dos Deputados (mar./ago. 2008). 
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Tabela 2 Regras de encaminhamento por unidades, órgãos e assuntos 
 
Unidade/Órgão E-mail Assunto Nº de e-

e-mails 
CEATE                                                               ceate.cedi@camara.gov.br                                                                            Biblioteca e Arquivo                                                                                607 
CEATE                                                                                               ceate.cedi@camara.gov.br                                                                            Leis Federais                                                         441 
CEATE                                                                                               ceate.cedi@camara.gov.br                                                                            Proposições                                                                                         2183 
CEDI                                                                                                cedi@camara.gov.br                                                Processo Legislativo                                                                                36 
CEDI - Publicações                                                                                  publicacoes.cedi@camara.gov.br                                                                      Publicações                                                                                         841 
Intraced                                                        gabinete.cedi@camara.gov.br                                                                         Intraced                                                                                            4 
Museu                                                                                               museu@camara.gov.br                                                                                 Museu                                                               4 
SESTA - Seção de Estágios                                                                           sesta.cefor@camara.gov.br                                                                           Estágio                                                                                             5 
cdcidadania                                                                                         cdcidadania@camara.gov.br                                            Portal                                                                                              1 
CMO                                                                                                 cmo.eventos@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           46 
CODIS                                                                codis.cenin@camara.gov.br                                                                           Proposições                                                                                         32 
DECOM - CDEIC                                                                                       coeic.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                               29 
Ecocamara                                                                                           ecocamara@camara.gov.br                                                                             Ecocamara                                                                                           35 
GestaoPortal                                                                                        gestao.Portal@camara.gov.br                                            GestaoPortal                                                                                        2 
Orçamento Brasil                                                                                    conof@camara.gov.br                                                                                 Orçamento Brasil                                                                                    66 
PRÓ-SER                                                                educacao.financeira@camara.gov.br                                                                   Portal                                                                                              1 
Visita Virtual                                                                                      visitavirtual@camara.gov.br                                                                         visitavirtual                                                              32 
CONOF                                                                                               conof.informatica@camara.gov.br                                                                     Orçamento da União      183 
DECOM -  CPCMS                                                                                      cpcms.decom@camara.gov.br                                                Comissões                                                                                           3 
DECOM - CAINDR                                                                                      caindr.decom@camara.gov.br                                                                          Comissões                                                                                           32 
DECOM - CAPADR                                                           capadr.decom@camara.gov.br                                                                          Comissões                                                                                           46 
DECOM - CCJC                                                                                        ccjc.decom@camara.gov.br                                                                            Comissões                                                                   332 
DECOM - CCTCI                                                                                       cctci.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           53 
DECOM - CDC                                                                                         cdc.decom@camara.gov.br                                                   Comissões                                                                                           47 
DECOM - CDH CBDHPE                                                                                  comite.dhpe@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           8 
DECOM - CDHM                                                              cdh@camara.gov.br                                                                                   Comissões                                                                                           241 
DECOM - CDHM REDE                                                                                   redepdireitoshumanos@camara.gov.br                                                                  Comissões                                                                   8 
DECOM - CDU                                                                                         cdu.decom@camara.gov.br                                                                             Comissões                                                                                           15 
DECOM - CEC                                                                                         coecd.decom@camara.gov.br                                                   Comissões                                                                                           178 
DECOM - CFFC                                                                                        cffc.decom@camara.gov.br                                                                            Comissão de 

Fiscalização 
Financeira                                                                 

11 

DECOM - CFT                                                               cofit.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           77 
DECOM - CLP                                                                                         clp.decom@camara.gov.br                                                                             Comissões                                                                    38 
DECOM - CMADS                                                                                       cmads.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           51 
DECOM - CME                                                                                         comen.decom@camara.gov.br                                                   Comissões                                                                                           13 
DECOM - CPCMS                                                                                       cpcms.decom@camara.gov.br                                                                           Mercosul                                                                                            25 
DECOM - CPIs                                                               secpi@camara.gov.br                                                                                 Comissões                                                                                           9 
DECOM - CREDN                                                                                       credn.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                      66 
DECOM - CSPCCO                                                                                      cspcco.decom@camara.gov.br                                                                          Comissões                   56 
DECOM - CSSF                                                                                        cossf.decom@camara.gov.br                                                     Comissões                                                                                           80 
DECOM - CTASP                                                                                       ctasp.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           51 
DECOM - CTD                                                                  ctd.decom@camara.gov.br                                                                             Comissões                                                                                           9 
DECOM - CVT                                                                                         covit.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                        54 
DECOM - Especiais                                                                                   secoe.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                     316 
DECOM - PL363800                                                                                    cepd.decom@camara.gov.br;jose.anton

io@camara.gov.br                                                 
Portal                                                                                              5 

DEMAP                                                                                               compras@camara.gov.br                                                                               Licitações                                                                                          2 
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Pró-Adolescente                                                                 proad.depes@camara.gov.br                                                                           Pró-Adolescente                                                                                     5 
Aproj.dg                                                                                            aproj.dg@camara.gov.br                                                                              Aproj.Dg                                                                            141 
DG - Guia de Serviços                                                                               guiaservicos@camara.gov.br                                                                          Guia                            1 
Portal do Servidor                                                                                  Portaldoservidor@camara.gov.br                                                     servidor                                                                                            7 
Portal do Servidor - DG                                                                             sugestoes.dg@camara.gov.br                                                                          servidor                                                                                            52 
gestaoestrategicaDILEG                                                             dileg@camara.gov.br                                                                                 GestaoEstrategica                                                                                   1 
Ouvidoria                                                                                           ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br                                                                 Deputados                                                                              61 
Ouvidoria                                                                                           ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br                                                                 Ouvidoria 

Parlamentar                                                                               
1861 

cpiaereo                                                                                            ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br                                                 cpiaereo                                                                                            90 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                                               Deputados                                                                                           1357 
DisqueCâmara(0800)                                                               cidadao@camara.gov.br                                                                               Interação Legislativa                                                                               1 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                                               Leis Federais                                                                        912 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                                               Portal                           6666 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                            Proposições                                                                                         1267 
SECOM - Jornal                                                                                      jornal@camara.gov.br                                                                                Jornal da Câmara                                                                                    138 
SECOM - radio                                                                radio@camara.gov.br                                                                                 Rádio Câmara                                                                                        156 
SECOM - tv                                                                                          tv@camara.gov.br                                                                                    TV Câmara                                                                      993 
tv-bastidores                                                                                       bastidores@camara.gov.br                                                                            Bastidores                                                                                          2 
tv-brasilemdebate                                                                                   brasilemdebate@camara.gov.br                                                  Brasil em debate                                                                                    13 
tv-camarahoje                                                                                       camarahoje@camara.gov.br                                                                            Câmara Hoje                                                                                         15 
tv-comitedeimprensa                                                          comitedeimprensa@camara.gov.br                                                                      Comitê de Imprensa                                                                                  11 
tv-curtasnatv                                                                                       curtasnatv@camara.gov.br                                                                            Curtas na TV                                                                    11 
tv-expressaonacional                                                                                expressaonacional@camara.gov.br                                                                     Expressão Nacional           16 
tv-foco                                                                                             foco@camara.gov.br                                                             Foco                                                                                                3 
tv-mulheresnoparlamento                                                                             mulheresnoparlamento@camara.gov.br                                                                  Mulheres no 

Parlamento                                                                              
6 

tv-olhares                                                                      olhares@camara.gov.br                                                                               Olhares                                                                                             4 
tv-palavraaberta                                                                                    palavraaberta@camara.gov.br                                                                         Palavra Aberta                                                                      10 
tv-participacaopopular                                                                              participacaopopular@camara.gov.br                                                                   Participação Popular             22 
tv-primeirapagina                                                                                   primeirapagina@camara.gov.br                                                       Primeira Página                                                                                     7 
tv-sintonia                                                                                         sintonia@camara.gov.br                                                                              Sintonia                                                                                            7 
tv-talentos                                                                         talentos@camara.gov.br                                                                              Talentos                                                                                            47 
 
Fonte: Centro de Informática- Cenin, da Câmara dos Deputados (mar./ago. 2008).
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ANEXO 3 
 

 
Tabela 3 Dados organizados por órgãos com destaque para os que receberam maior número 
     de mensagens. 
 

Tabela Estatísitca do Fale Conosco- Mar./Ago.  2008    
Órgão e-mail Assunto Total 
CEATE                                                                                               ceate.cedi@camara.gov.br                                                                            Biblioteca e Arquivo                                            607 
CEATE                                                                                               ceate.cedi@camara.gov.br                                                                            Leis Federais                                                                                       441 
CEATE                                                                                               ceate.cedi@camara.gov.br                                     Proposições                                                                                         2183 
CEDI                                                                                                cedi@camara.gov.br                                                                                  Processo Legislativo                                                                                36 
CEDI - Publicações                                        publicacoes.cedi@camara.gov.br                                                                      Publicações                                                                                         841 
Intraced                                                                                            gabinete.cedi@camara.gov.br                                                                         Intraced                                                    4 
Museu                                                                                               museu@camara.gov.br                                                                                 Museu                                                                                               4 
Total do Cedi   4116 
SESTA - Seção de Estágios                                                                           sesta.cefor@camara.gov.br                                                                           Estágio                                                                                             5 
cdcidadania                                                                               cdcidadania@camara.gov.br                                                                           Portal                                                                                              1 
CMO                                                                                                 cmo.eventos@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                     46 
CODIS                                                                                               codis.cenin@camara.gov.br                                                                           Proposições                                32 
DECOM - CDEIC                                                                                       coeic.decom@camara.gov.br                                                                    Comissões                                                                                           29 
Ecocamara                                                                                           ecocamara@camara.gov.br                                                                             Ecocamara                                                                                           35 
GestaoPortal                                                                                gestao.Portal@camara.gov.br                                                                         GestaoPor tem 

contribuído tal                                                                                        

2 

Orçamento Brasil                                                                                    conof@camara.gov.br                                                                                 Orçamento Brasil                                                               66 
PRÓ-SER                                                                                             educacao.financeira@camara.gov.br                                                                   Portal                                                                                              1 
Visita Virtual                                                                                      visitavirtual@camara.gov.br                                                    visitavirtual                                                                                       32 
CONOF                                                                                               conof.informatica@camara.gov.br                                                                     Orçamento da União                                                                                  183 
DECOM -  CPCMS                                                               cpcms.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           3 
DECOM - CAINDR                                                                                      caindr.decom@camara.gov.br                                                                          Comissões                                                                        32 
DECOM - CAPADR                                                                                      capadr.decom@camara.gov.br                                                                          Comissões                     46 
DECOM - CCJC                                                                                        ccjc.decom@camara.gov.br                                                        Comissões                                                                                           332 
DECOM - CCTCI                                                                                       cctci.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           53 
DECOM - CDC                                                                   cdc.decom@camara.gov.br                                                                             Comissões                                                                                           47 
DECOM - CDH CBDHPE                                                                                  comite.dhpe@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                        8 
DECOM - CDHM                                                                                        cdh@camara.gov.br                                                                                   Comissões                      241 
DECOM - CDHM REDE                                                                                   redepdireitoshumanos@camara.gov.br                                              Comissões                                                                                           8 
DECOM - CDU                                                                                         cdu.decom@camara.gov.br                                                                             Comissões                                                                                           15 
DECOM - CEC                                                                     coecd.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           178 
DECOM - CFFC                                                                                        cffc.decom@camara.gov.br                                                                            Comissão de 

Fiscalização 
Financeira                                               

11 

DECOM - CFT                                                                                         cofit.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                      77 
DECOM - CLP                                                                                         clp.decom@camara.gov.br                                                          Comissões                                                                                           38 
DECOM - CMADS                                                                                       cmads.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           51 
DECOM - CME                                                                     comen.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           13 
DECOM - CPCMS                                                                                       cpcms.decom@camara.gov.br                                                                           Mercosul                                                                           25 
DECOM - CPIs                                                                                        secpi@camara.gov.br                                                                                 Comissões                       9 
DECOM - CREDN                                                                                       credn.decom@camara.gov.br                                                          Comissões                                                                                           66 
DECOM - CSPCCO                                                                                      cspcco.decom@camara.gov.br                                                                          Comissões                                                                                           56 
DECOM - CSSF                                                                      cossf.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           80 
DECOM - CTASP                                                                                       ctasp.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                            51 
DECOM - CTD                                                                                         ctd.decom@camara.gov.br                                                                             Comissões                         9 
DECOM - CVT                                                                                         covit.decom@camara.gov.br                                                            Comissões                                                                                           54 
DECOM - Especiais                                                                                   secoe.decom@camara.gov.br                                                                           Comissões                                                                                           316 
DECOM - PL363800                                                                   cepd.decom@camara.gov.br;jose.anton Portal                                                                                              5 
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io@camara.gov.br                                                 
Total DECOM   1824 
DEMAP                                                                                               compras@camara.gov.br                                                                               Licitações                                                         2 
Pró-Adolescente                                                                                     proad.depes@camara.gov.br                                                                           Pró-Adolescente                                                                                     5 
Aproj.dg                                                                                            aproj.dg@camara.gov.br                                              Aproj.Dg                                                                                            141 
DG - Guia de Serviços                                                                               guiaservicos@camara.gov.br                                                                          Guia                                                                                                1 
Portal do Servidor                                                 Portaldoservidor@camara.gov.br                                                                      servidor                                                                                            7 
Portal do Servidor - DG                                                                             sugestoes.dg@camara.gov.br                                                                          servidor                                                               52 
gestaoestrategicaDILEG                                                                              dileg@camara.gov.br                                                                                 GestaoEstrategica                                                                                   1 
Ouvidoria                                                                                           ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br                                    Deputados                                                                                           61 
Ouvidoria                                                                                           ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br                                                                 Ouvidoria 

Parlamentar                                                                               
1861 

cpiaereo                                                            ouvidoria.parlamentar@camara.gov.br                                                                 cpiaereo                                                                                            90 
Total Ouvidoria   2012 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                                               Deputados                                      1357 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                                          Interação Legislativa                                                                               1 
DisqueCâmara(0800)                                                                                  cidadao@camara.gov.br                                                                               Leis Federais                                                                                       912 
DisqueCâmara(0800)                                                                            cidadao@camara.gov.br                                                                               Portal                                                                                              6666 
DisqueCâmara(0800)                       cidadao@camara.gov.br                                                                               Proposições                                                                                    1267 
Total disque-Câmara   10203 
SECOM - Jornal                                                                                      jornal@camara.gov.br                                                                                Jornal da Câmara                                                                                    138 
SECOM - radio                                                                                       radio@camara.gov.br                                           Rádio Câmara                                                                                        156 
SECOM - tv                                                                                          tv@camara.gov.br                                                                                    TV Câmara                                                                                           993 
tv-bastidores                                              bastidores@camara.gov.br                                                                            Bastidores                                                                                          2 
tv-brasilemdebate                                                                                   brasilemdebate@camara.gov.br                                                                        Brasil em debate                                               13 
tv-camarahoje                                                                                       camarahoje@camara.gov.br                                                                            Câmara Hoje                                                                                         15 
tv-comitedeimprensa                                                                                 comitedeimprensa@camara.gov.br                                Comitê de Imprensa                                                                                  11 
tv-curtasnatv                                                                                       curtasnatv@camara.gov.br                                                                            Curtas na TV                                                                                        11 
tv-expressaonacional                                         expressaonacional@camara.gov.br                                                                     Expressão Nacional                                                                                  16 
tv-foco                                                                                             foco@camara.gov.br                                                                                  Foco                                                            3 
tv-mulheresnoparlamento                                                                             mulheresnoparlamento@camara.gov.br                                                                  Mulheres no 

Parlamento                                                                              
6 

tv-olhares                                                                                          olhares@camara.gov.br                                            Olhares                                                                                             4 
tv-palavraaberta                                                                                    palavraaberta@camara.gov.br                                                                         Palavra Aberta                                                                                      10 
tv-participacaopopular                                           participacaopopular@camara.gov.br                                                                   Participação Popular                                                                                22 
tv-primeirapagina                                                                                   primeirapagina@camara.gov.br                                                                        Primeira Página                                                     7 
tv-sintonia                                                                                         sintonia@camara.gov.br                                                                              Sintonia                                                                                            7 
tv-talentos                                                                                         talentos@camara.gov.br                                               Talentos                                                                                            47 
Total SECOM   1461 
 
Fonte: Dados organizados pelo autor 
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