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RESUMO

Este  estudo  tem  como  objetivo  principal  a  reflexão  quanto  às  formas  de 

participação popular proporcionadas pela Câmara dos Deputados frente às novas tecnologias. 

O método de abordagem utilizado foi a dialética, e o método de procedimento, a pesquisa-

ação,  utilizando como fontes  de informação a pesquisa documental  e bibliográfica.  Dessa 

forma,  foram  apresentados,  em  primeiro  lugar,  os  pressupostos  básicos  da  participação 

popular  no Brasil  e  as  tendências  da  teoria  democrática  contemporânea.  Em seguida,  foi 

realizada  uma análise  sobre as  novas  possibilidades  proporcionadas  pelas  Tecnologias  de 

Informação  e  Comunicação  (TICs),  em especial,  as  novas  formas  de agir  e  de  participar 

emergentes na sociedade da informação, nas quais as interações e formação de organizações e 

comunidades  são  potencializadas.  Então,  foram  identificadas  as  principais  formas  de 

participação popular na Câmara dos Deputados, verificando, paralelamente, como essa Casa 

utiliza as TICs para provimento dessa participação por meio do Portal da Câmara. Por fim, 

com o emprego de uma tipologia de graus de democracia digital, esse Portal foi analisado e 

classificado.

Palavras-chave:  participação  popular,  processo  legislativo,  novas  tecnologias,  TICs, 

democracia participativa, democracia eletrônica.
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INTRODUÇÃO

Este estudo trata da participação popular na Câmara dos Deputados frente às 

alternativas trazidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação. Sua abrangência 

compreende a análise das formas de participação proporcionadas, sob o prisma do uso de 

tecnologias, e das novas modalidades de atuação social.

Observa-se que a evolução da informática no contexto mundial tem alterado 

sobremaneira a vida das pessoas, criando uma espécie de sociedade on-line que se utiliza das 

novas  tecnologias  de  comunicação  disponibilizadas,  especialmente,  pela  rede  mundial  de 

computadores  (Internet)  para  realizar  diversas  atividades,  como  comunicação  e 

relacionamento (e-mails, mensagens instantâneas, participação em fóruns, listas de discussão 

e  blogs1),  cultura  e  educação  (museus  e  bibliotecas  virtuais,  cursos  a  distância, wikis2,  

conteúdos  multimídia), informação  e  notícias  (jornais,  revistas,  notícias  em  tempo  real), 

entretenimento e lazer (jogos on-line), transações comerciais (bancos, compras em  shoppings  

centers virtuais), acesso a serviços públicos, entre outras.

Aliada a essa gama de serviços eletrônicos e aproveitando-se da mesma base, 

que são as tecnologias de informação e comunicação (TICs) e sua massificação, observa-se 

nessa sociedade contemporânea o surgimento de novas formas de organização social baseadas 

nas comunidades virtuais.

No Brasil, essa nova sociedade tem criado inúmeras demandas sobre o Estado, 

em nível municipal, estadual e federal, e nos três Poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, 

e quando não consegue atendê-las, adequadamente, pode levar a uma crise de governança de 

alcance local e mundial, conforme o caso (FREY, 2002). 

1Blog,  weblog ou  blogue é  “uma  página  da  Web cujas  atualizações  (chamadas  posts)  são  organizadas 
cronologicamente de forma inversa (como um diário). Esses posts podem ou não pertencer ao mesmo gênero de 
escrita, referir-se ao mesmo assunto ou ter sido escritos pela mesma pessoa.”(WIKIPÉDIA, [2008]).
2Wiki ('W' maiúsculo)  é um software colaborativo que permite a edição coletiva de documentos, por meio de 
uma linguagem de marcação simples e eficaz, utilizando-se apenas de um navegador  web. “Uma única página 
num  wiki é referida como uma 'única página',  enquanto o conjunto total de páginas,  que estão normalmente 
altamente interligadas, chama-se 'o wiki' ('w' minúsculo). Uma das principais características da tecnologia wiki é 
a facilidade com que as páginas  são criadas e alteradas  – geralmente não existe qualquer  revisão antes das 
modificações serem aceitas, e a maioria dos wikis são abertos a todo o público ou pelo menos a todas as pessoas 
que têm acesso ao servidor wiki.” (WIKIPÉDIA, [2008]).
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Por  isso,  espera-se  do  Estado,  em  primeiro  lugar,  a  prestação  de  serviços 

eletrônicos de forma rápida e direta. Por outro lado, buscam-se, nas esferas políticas, espaços 

para relacionamento, participação e colaboração da mesma forma como ocorre nos espaços 

privados virtuais.

Nesse cenário, um importante debate sobre a participação das sociedades civis 

nas democracias liberais contemporâneas tem sido realizado por teóricos, políticos, governo e 

imprensa. Muitos têm difundido a idéia de que, aproveitando-se das potencialidades técnicas 

de  interação  mais  horizontais3,  oferecidas  pelas  novas  tecnologias  digitais,  haveria 

possibilidades de melhorar a participação do cidadão nos negócios públicos e na tomada de 

decisão política (SILVA, S., 2005, p. 451).

Nesse  sentido,  a  pergunta-problema  a  ser  respondida  por  este  trabalho  é  a 

seguinte:  como  a  Câmara  dos  Deputados  tem  tratado  da  participação  popular  frente  às 

oportunidades trazidas pelas novas tecnologias de informação e comunicação?

Assim,  este  estudo  objetiva  analisar  como  a  Câmara  dos  Deputados  tem 

proporcionado  a  participação  popular  em suas  atividades  parlamentares,  utilizando-se  das 

alternativas  propiciadas  pelas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  que  poderiam 

potencializar  essa  participação.  Para  esse  fim,  serão  abordadas  as  seguintes  questões 

específicas:

 1) quais  as  formas  de  participação  popular  disponíveis  na  Câmara  dos 

Deputados que utilizam as TICs?

 2) Quais são as recentes formas de organização social  proporcionadas  pelas 

novas tecnologias  no contexto brasileiro  e  quais  são os seus potenciais  de utilização pela 

Câmara dos Deputados?

 3) Quais foram as inovações trazidas pela criação da Comissão de Legislação 

Participativa (CLP) em 2001 e como ela utiliza as TICs?

 4) Como  funcionam  os  mecanismos  de  interação  da  população  com  seus 

representantes eleitos?

Para  alcançar  os  objetivos  propostos,  este  estudo  utiliza  uma  metodologia 

específica,  entendida  como  o  caminho  a  ser  seguido,  assinalando-se  quatro  elementos 

principais (MEDEIROS, 2006, p. 266):

3O  termo  “interação  horizontal”  refere-se  a  uma  maior  fluidez  e  facilidade  nas  interações,  com  menos 
formalidade e níveis de hierarquia.
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 1) quadro de referência: entre as correntes de pensamento estudadas, a que foi 

considerada mais adequada para a presente investigação, inserida no contexto das Ciências 

Sociais, foi a dialética, assim como é entendida na ciência contemporânea, visto que ela “[...] 

insiste  na  relação  dinâmica  entre  sujeito  e  objeto  no  processo  do  conhecimento” 

(MEDEIROS, 2006, p. 273), ou seja, “[...] valoriza a contradição dinâmica do fato observado 

e a atividade criadora do sujeito que observa, as oposições contraditórias entre o todo e a parte 

e os vínculos do saber e do agir com a vida social dos homens” (CHIZZOTTI, 2001,  apud 

MEDEIROS, 2006, p. 273).

 2) Caracterização  do  estudo:  o  universo  do  estudo  são  as  formas  de 

participação popular na Câmara dos Deputados que utilizam as TICs, como, por exemplo, na 

Comissão de Legislação Participativa (CLP).

 3) Fontes de pesquisa: a forma de coleta de dados é a documentação do tipo 

indireta, com utilização dos dois tipos de pesquisa:

– pesquisa documental:  que envolve  a  legislação  em vigor,  regulamentos  e 

normas internas, o Portal da Câmara dos Deputados na Internet e outros sites;

– pesquisas bibliográficas: para revisão da literatura sobre o assunto.

As  referências  para  este  estudo,  obtidas  após  a  seleção  das  pesquisas 

documentais e bibliográficas realizadas, compõem-se principalmente do seguinte:

Referência Quantidade Fonte

Livros 6 Primária
Legislação 3 Primária

Revistas 8 Secundária
Monografias, Dissertações e Teses 6 Secundária

Manuais Internos da Câmara dos Deputados 1 Secundária
Relatórios 5 Secundária

 4) Procedimentos: como método de procedimento é utilizada a pesquisa-ação, 

definida como 

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita  associação  com uma [possível]  ação  ou  com a resolução  de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos 
da  situação  ou  do  problema  estão  envolvidos  de  modo  cooperativo  ou 
participativo. (THIOLLENT, 2002, p. 14). 
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Num contexto organizacional, a ação

[...] visa freqüentemente resolver problemas de ordem aparentemente mais 
técnica,  por  exemplo,  introduzir  uma  nova  tecnologia  ou  desbloquear  a 
circulação  da  informação  dentro  da  organização.  De  fato,  por  trás  de 
problemas desta natureza há sempre uma série de condicionantes sociais a 
serem evidenciados pela investigação. (THIOLLENT, 2002, p. 15).

Uma das  especificidades  da  pesquisa-ação  é  a  associação  de  dois  tipos  de 

objetivos: 1) objetivo prático, destinado a solucionar um possível problema; e 2) objetivo do 

conhecimento,  voltado para fazer avançar o conhecimento científico por meio do objetivo 

anterior (THIOLLENT, 2002, p. 18).

Dessa  forma,  este  estudo  está  estruturado  em  três  capítulos.  No  primeiro, 

apresentam-se  o  conceito  de  participação  popular  e  sua  evolução  histórica  mundial  e 

brasileira, assim como as transformações de significado político do termo “democracia”, e, 

por  fim,  como se desenvolvem as  discussões  teóricas  contemporâneas  sobre  “democracia 

participativa”.  No  segundo  capítulo,  faz-se  um  relato  sobre  as  novas  tecnologias  de 

informação  e  comunicação  e  como  elas  impactam  a  sociedade  civil,  o  governo  e  a 

democracia.  No  último,  verifica-se  como  a  Câmara  dos  Deputados  utiliza  as  TICs  para 

proporcionar  a  participação  política  à  sociedade  civil,  contribuindo,  dessa  forma,  para  a 

consolidação dos ideais democráticos no Brasil.
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CAPÍTULO 1

BASES DA PARTICIPAÇÃO POPULAR NO BRASIL 

 1.1 Evolução Histórica

A idéia  de democracia  pressupõe o envolvimento dos cidadãos em diversas 

atividades da vida política da sociedade, que em conjunto são denominadas de “participação 

política”. Segundo Avelar (2006, p. 223), participação política pode ser definida como “a ação 

de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar o processo político”. De modo amplo, “a 

participação 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, valores) de 

um sistema de interesses dominantes.” (PIZZORNO, 1966, apud AVELAR, 2006, p. 225).

A participação política surgiu com os ideais de Estado de soberania popular, 

interligados aos movimentos revolucionários europeus, nos séculos XVIII e XIX, dentro das 

revoluções  industriais  e  burguesas,  que  levaram  a  uma  queda  gradual  da  aristocracia  e 

ascensão da burguesia, num primeiro momento, e, em seguida, da classe trabalhadora. Dessa 

forma,  há  uma  ruptura  significativa  do  determinismo,  vigente  desde  a  antigüidade,  entre 

posição  social  dos  indivíduos  e  o  poder  político.  Inúmeras  alianças,  com  o  objetivo  de 

extensão dos direitos de cidadania, são realizadas entre a burguesia emergente, a aristocracia e 

os soberanos e, posteriormente, entre a burguesia e os trabalhadores, na Europa. (AVELAR, 

2006, p. 224).

A  partir  das  reivindicações  populares,  com  o  objetivo  de  superar  as 

desigualdades existentes,  ocorreu a extensão do voto às classes populares até  se atingir  o 

sufrágio universal masculino4, bem como a garantia do voto secreto. Ademais, os direitos de 

organização política, com livre associação e reunião para essas finalidades, tornaram possível 

o  fortalecimento  das  reivindicações  por  mais  igualdade  pelas  coletividades  organizadas 

politicamente. Como exemplo da ampliação da sociedade civil organizada, particularmente no 

século XX, surgem os partidos políticos e os movimentos sociais, entre eles o socialista e o de 

mulheres.  Esse processo foi observado na Europa ocidental,  enquanto em outros países de 

4A  possibilidade  de  voto  pelas  mulheres  ocorreu  posteriormente,  após  reivindicações  dos  movimentos  de 
mulheres.
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regimes absolutistas, essas transformações na sociedade vieram bem depois (AVELAR, 2006, 

p. 224).

No  Brasil,  a  expressividade  da  participação  política  só  veio  a  ocorrer  em 

meados  do  século  XX,  após  o  intenso  processo  de  urbanização,  industrialização  e 

modernização,  com  a  transformação  do  País,  em  algumas  décadas,  de  uma  sociedade 

essencialmente rural para uma sociedade urbana. As mudanças econômicas proporcionaram a 

criação de organizações sindicais, que se consolidaram no centro-sul, alcançando expressão 

política nas décadas de 1960 e 1970. Outras organizações sociais ganharam força, como os 

movimentos  de  mulheres,  ampliando  o  espaço  político  da  sociedade  civil  organizada  na 

década de 1980. Assim, quando se compara com a sociedade européia ocidental, verifica-se 

que a utilização da organização associativa como meio democrático somente se consolidou no 

Brasil após mais de um século. (AVELAR, 2006, p. 225).

Do ponto de vista da evolução constitucional acerca da participação popular, 

observa-se como ponto de partida o ressurgimento, na Constituição de 1946, da democracia 

representativa após ter sido enfraquecida e desfigurada nos governos oligárquicos anteriores. 

A partir de 1964, com o golpe militar, a democracia sofre um novo revés com: decretação de 

recesso  do  Congresso  Nacional  e  demais  instâncias  legislativas;  imposição  de  eleições 

indiretas;  cassação  de  direitos  políticos  de  vários  representantes  do  Legislativo  e 

posteriormente  dos  cidadãos  em  geral,  impossibilitando,  assim,  a  organização  dos 

movimentos  sociais  e  partidos  políticos  (MIRANDA,  2006;  BENEVIDES,  2003,  apud 

MIRANDA, 2006, p. 48).

O primeiro  presidente  civil  eleito  após  o  regime  militar,  Tancredo  Neves5, 

ainda foi eleito por voto indireto, em 1985. Com a instituição de uma Assembléia Constituinte 

em 1987  e   promulgação  da  nova  Constituição,  em  1988,  o  País  voltou  à  normalidade 

democrática, institucional e jurídica. Os principais avanços desta Constituição referiram-se:

[...]  à  extensão  dos  direitos  sociais  e  políticos  aos  cidadãos,  o 
reconhecimento  da  existência  de  direitos  e  deveres  coletivos  (além  dos 
individuais),  a  instituição  do  habeas  data (assegurando  ao  cidadão  a 
obtenção de informações sobre sua pessoa existentes em arquivos e bancos 
de dados do Estado), o voto facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 
18 anos, além de outras mudanças institucionais.

5O presidente  eleito  Tancredo  Neves  não  chegou a tomar  posse em virtude  de  complicações  de saúde  que 
culminaram em seu  falecimento.  O vice-presidente  eleito  José  Sarney  foi  então  empossado  como primeiro 
presidente civil após o regime militar.
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O  Congresso  obteve,  com  a  Constituição  de  1988,  um  papel  de  maior 
destaque  no  processo  orçamentário  e  no  controle  das  políticas  públicas: 
maior  capacidade  de  emendar  o  orçamento  enviado  pelo  Executivo,  o 
aumento do papel institucional do Tribunal de Contas da União (TCU) na 
fiscalização  da  execução  orçamentária  e  da  implementação  das  políticas 
públicas pelo Poder Executivo,  além da redução do  quorum exigido para 
derrubada dos vetos daquele poder. (VOGEL, 2006).

A Constituição de 1988, ao optar pelo princípio da soberania popular, inovou 

em relação à possibilidade real de participação popular no exercício do poder,  assegurando 

diversas formas de participação da sociedade na Administração Pública e na política nacional, 

representando um grande avanço no processo de democratização do Estado, sendo chamada 

de Constituição Cidadã. (MIRANDA, 2006, p. 51).

Nesse contexto, o art. 14 estabelece o princípio da soberania popular, que para 

Bonavides  (2003,  p.  117)  constitui  parte  da  espinha  dorsal  do  sistema  brasileiro  de 

organização  política,  assentado  sobre  duas  dimensões:  uma  representativa,  que  tem 

funcionado normalmente desde a promulgação desta Constituição, e outra democrática direta, 

ambas  positivamente  expressas  no  parágrafo  único  do  art.  1º,  conforme  transcrição  dos 

dispositivos a seguir:

Art. 1º.................................................................................................................
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
...........................................................................................................................
Art.  14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal  e pelo 
voto  direto  e  secreto,  com valor  igual  para  todos,  e,  nos  termos  da  lei, 
mediante:

I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular. (CRFB, 1988).

Entretanto, os mecanismos de democracia direta previstos no art. 14, plebiscito, 

referendo e iniciativa popular, têm sido de certa forma negligenciados pela classe política, 

pois foram utilizados em raríssimas ocasiões6.

6Após a Constituição de 1988, tanto o plebiscito quanto o referendo foram utilizados uma única vez. O plebiscito 
foi realizado por exigência constitucional em 21 de abril de 1993, para que o eleitorado pudesse definir a forma 
(república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlamentarismo ou presidencialismo). Por sua 
vez, o único referendo foi realizado em 23 de outubro de 2005 para decidir sobre a comercialização de armas de 
fogo e munição no Brasil.
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No  caso  da  iniciativa  popular,  nota-se  que  o  maior  empecilho  para  sua 

concretização é a exigência constitucional, disposta no § 2º do art. 61, de grande número de 

assinaturas (mínimo de 1% do eleitorado nacional) oriundas geograficamente de, pelo menos, 

cinco estados diferentes,  conforme transcrição a seguir:

Art. 61................................................................................................................
...........................................................................................................................

§ 2º – A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados  de  projeto de lei  subscrito  por,  no  mínimo,  um por  cento  do 
eleitorado  nacional,  distribuído  pelo  menos  por  cinco  Estados,  com não 
menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.  (CRFB, 
1988).

A  outra  face  do  mesmo  problema  é  a  inviabilidade  de  conferência  das 

assinaturas e demais dados requeridos pelo art.  252 do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados  (RICD),  fato  que  levou  à  subscrição  de  parlamentares,  ou  do  Presidente  da 

República nos três projetos de iniciativa popular apresentados à Câmara dos Deputados desde 

1988 até  o  final  de  2007,  todos  transformados  em norma jurídica,  conforme  descrição  a 

seguir:

1) PL nº 2.710, de 1992 – cria o Fundo Nacional de Moradia Popular – 
FNMP – e o Conselho Nacional de Moradia Popular – CNMP – e dá 
outras providências. Situação atual: transformado em  Norma Jurídica – 
Lei nº 11.124, de 2005;

2) PL nº 4.146, de 1993 – dá nova redação ao artigo primeiro da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos  do  artigo  quinto,  inciso  XLIII,  da  Constituição  Federal,  e 
determina  outras  providências.  Explicação da ementa:  caracterizando 
chacina realizada por esquadrão da morte como crime hediondo (projeto 
chamado Daniela Perez ou Gloria Perez).  Situação atual: transformado 
em Norma Jurídica – Lei nº 8.930, de 1994;

3) PL nº 1.517, de 1999 – modifica a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 
1997, e altera dispositivos da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – 
Código Eleitoral.  Explicação da ementa: incluindo a possibilidade de 
cassação do registro de candidato que doar, oferecer ou prometer bem ou 
vantagem pessoal em troca de voto.  Situação atual: transformado em 
Norma  Jurídica  –  Lei  nº  9.840,  de  1999.  (SANTOS;  NÓBREGA 
NETTO, CARNEIRO, 2007, p. 435-6, grifo dos autores).
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É  importante  salientar  que  tramitam  no  Congresso  propostas  de  emenda 

constitucional visando à diminuição da quantidade de assinaturas necessárias, bem como à 

alteração nas exigências procedimentais, facilitando, assim, as iniciativas da sociedade civil.

Quanto à iniciativa popular, espera-se que no futuro seja possível utilizar-se da 

Internet  para  obtenção  das  assinaturas  necessárias  à  sua  apresentação  à  Câmara  dos 

Deputados. Ressalta-se que a utilização da Internet depende de grande esforço de adaptação 

de  sistemas,  municiando-os  com  os  mecanismos  de  segurança  necessários  a  esse  meio, 

incluindo a adoção da tecnologia  de assinaturas  digitais,  que atualmente ainda possui  um 

custo elevado7.

No que se refere ao plebiscito e ao referendo, se convocados, dependem da 

utilização da informática para sua efetivação, uma vez que o processo de votação no Brasil se 

dá mediante o uso de urnas eletrônicas. Entretanto, o custo de mobilização da Justiça Eleitoral 

para uma determinada  votação é alto8,  podendo ser uma alternativa  o aproveitamento das 

datas  das  eleições  nacionais  (federais  e  municipais),  que  ocorrem a  cada  dois  anos,  para 

utilização concomitante desses instrumentos.

Uma outra  possibilidade  disponibilizada  pelas  tecnologias  é  a  utilização  da 

Internet em substituição às urnas eletrônicas, que facilitaria a execução desses instrumentos, 

reduzindo substancialmente o seu custo. Dessa forma, o plebiscito e o referendo poderiam ser 

utilizados  mais  vezes,  quando necessário,  sem desconsiderar  outros bloqueios  de natureza 

política que dificultam a utilização desses instrumentos, como retrata o Prof. Paulo Bonavides 

(2003, p. 57):

[...]  São  bloqueios  todos  eles  impeditivos  e  confiscatórios  do  exercício 
legítimo da vontade popular,  que é  manipulada,  escamoteada  e  ultrajada. 
Ocorrem tais bloqueios, significativamente, dentro e fora das Constituições, 
dentro  e  fora  dos  Três  Poderes  tradicionais,  encastelados  também  na 
sociedade e na organização do Estado e da economia.
Não  importa  tanto  o  lugar  onde  ocorrem;  importa,  sim,  o  dano  que 
ocasionam ao  povo  e  o  embargo  que  opõem à  democracia  participativa, 
retardando-lhe  o  avanço,  desmantelando-lhe  a  estratégia  de  expansão, 
depravando-lhe a qualidade, diminuindo-lhe o grau de eficácia. 

7As  possibilidades  de  adoção  da  assinatura  digital  no  processo  legislativo  foram  discutidas  e  podem  ser 
consultadas  no  trabalho  “Assinatura  Digital  no  Processo  Legislativo  da  Câmara  dos  Deputados” 
(VASCONCELOS; SILVA, M.; NÓBREGA NETTO, 2006).
8De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o custo do referendo sobre a comercialização das armas 
ocorrido em 2005 foi de, aproximadamente, R$ 274 milhões. (TSE, 2005).
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 1.2 Transformações do Conceito de Democracia no Contexto de Participação Popular

A  democracia,  após  resistir  à  passagem das  eras  históricas,  se  depara  nos 

tempos atuais, caracterizados pela sociedade da informação, com novos desafios. Ao longo do 

tempo, a democracia sobreviveu, porém, sofreu profundas alterações em seu significado com 

relação a seus aspectos políticos, assim como atingiu contornos sociais mais abrangentes. 

Baseando-se  no  trabalho  de  Casseb  (2006),  apresentam-se,  a  seguir,  as 

principais modificações de sentido que o termo “democracia” sofreu, da Grécia Antiga aos 

dias de hoje.

 1.2.1 Democracia Direta 

Considerada modelo clássico de democracia, teve sua origem na experiência da 

Cidade-Estado de Atenas, na Grécia Antiga, onde, nos séculos V e IV a. C., o governo era 

exercido diretamente pelos cidadãos, que se reuniam diariamente em praça pública, formando 

a soberana “Assembléia dos Cidadãos”, para deliberarem sobre as decisões governamentais.

(CASSEB, 2006, p. 6).

Pela exaltação do princípio de igualdade entre os cidadãos, os cargos públicos 

eram escolhidos por sorteio, sendo a eleição vista como oposta ao ordenamento democrático.

(MIGUEL, 2002, p. 484). Entretanto, 

[...]  não  se  quer  afirmar  que  na  Ática  não  houvesse  uma  liderança  com 
influência desproporcional na condução dos negócios públicos. Apenas que, 
naquele contexto, a palavra “democracia” designava um conjunto específico 
de instituições voltadas,  muitas delas,  para permitir  a participação efetiva 
dos  cidadãos  na  tomada  das  decisões  políticas.  Instituições  como  a 
assembléia popular e o preenchimento de cargos por sorteio permitiam uma 
presença muito maior do homem comum no processo decisório e obrigavam 
os próprios candidatos à liderança a uma supervisão muito mais estrita dos 
populares. Em especial, ninguém estava condenado a ser liderado, já que o 
instituto da isegoria garantia a todos direito igual à fala no espaço decisório, 
isto é, na ágora. Mais do que uma forma de liberdade de expressão, tal como 
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a entendemos hoje, a isegoria representava o direito de ser escutado durante 
o processo de tomada de decisão. (MIGUEL, 2002, p. 484).

É importante salientar que a participação política não era exercida pela maioria 

da população, pois ficava restrita aos “cidadãos”, termo que excluía as mulheres, os escravos, 

os  estrangeiros,  entre  outros.  Assim,  o  poder  era  exercido,  de  fato,  por  uma  minoria, 

considerada aristocrática ou oligárquica no conceito aristotélico9. (CASSEB, 2006, p. 7).

 1.2.2 Democracia Representativa10

Com  a  ruína  da  democracia  direta,  na  Antigüidade,  principalmente  pelo 

surgimento  da  figura  do  “demagogo”  na  Assembléia  dos  Cidadãos,  que  se  utilizava  da 

oratória em interesse próprio ou contrário ao interesse geral da comunidade, a democracia 

deixou  de  ser  uma  prática  por  um  longo  período,  restringindo-se  ao  campo  de  estudos 

teóricos, sendo um dos motivos o fato de se entender como “democracia”, naquela época, o 

poder direto dos cidadãos, inviável em Estados de maior porte.

Entretanto,  com  o  surgimento  da  representação  no  cenário  político  da 

Inglaterra, em fins do século XVII e início do século XVIII, e que, após receber contornos 

teóricos na França, difundiu-se mundialmente como uma nova forma de participação popular, 

o significado do termo “democracia”  foi,  posteriormente,  alterado,  de forma significativa, 

deixando  de  ter  a  noção  de  governo  direto  e  passando  a  se  referir  a  uma  democracia 

representativa.

Nessa nova  forma  de  democracia,  os  cidadãos  governam de  modo  indireto 

mediante  representantes  eleitos  por meio  de eleições  competitivas,  que,  além de servirem 

como processo de escolha, também teriam a função de controle sobre os governantes. 

Contudo,  intrínseco  a  esse modelo  de democracia,  sobressai  o problema da 

reduzida  participação  popular  efetiva,  que  se  restringe  praticamente  ao  dia  da  eleição.  E 

mesmo nesse momento, a escolha dos representantes sofre diversos tipos de pressão, como a 

9De  acordo  com  Aristóteles,  aristocracia  seria  o  governo  de  “poucos”  em  benefício  de  “todos”  (toda  a 
comunidade), e, oligarquia, o governo de “poucos” em benefício próprio.
10Também conhecida na literatura como “Democracia Indireta”.
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propaganda  enganosa  e  o  poder  da  mídia  moderna,  o  que  dificulta  o  voto  consciente.

(CASSEB, 2006).

Com efeito,  a democracia representativa, que para muitos seria o renascimento 

da  democracia,  deixou  de  se  sobressair,  levando  uma  série  de  propostas  para  uma  nova 

configuração democrática, culminando no surgimento da democracia partidária.

 1.2.3 Democracia Partidária

No  início  do  século  XX,  no  período  entre  as  duas  Grandes  Guerras,  a 

expectativa democrática voltou-se aos partidos políticos,  que a essa época encontravam-se 

plenamente consolidados. 

A teoria da base democrática partidária exigia como requisitos partidos sem 

vícios, com programa de governo viável e detalhado para atender os problemas da sociedade, 

bem  como  a  escolha  de  candidatos  comprometidos  com  a  execução  desse  programa 

partidário.

Dessa forma, esperava-se aumento da participação popular, pois mais do que 

representantes, os eleitores escolheriam a forma de atuação do governo mediante a escolha do 

programa partidário.

Entretanto, a prática resultou em fracasso, pois a busca desenfreada por votos 

pelos  partidos  os  levaram  a  inserir  em  seus  programas  de  governo  princípios  e  idéias 

genéricas sem aplicação prática, sepultando, assim, os ideais de eleição de programas.

Os partidos se tornaram, com raras exceções, meras associações de interesses 

privados,  existindo  para  lançar  candidatos  individuais,  predominando  no  cenário  atual  a 

democracia meramente representativa, em que, geralmente, vota-se no candidato, e não em 

partidos em razão de seus programas, regredindo, dessa forma, à situação anterior. (CASSEB, 

2006).
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 1.2.4 Videodemocracia

Segundo  Casseb  (2006),  nesse  cenário,  onde  impera  a  democracia 

representativa  como  regra  geral,  surge  um novo modelo  democrático,  baseado  na  era  da 

imagem televisiva, em que os representantes eleitos têm como um de seus principais objetivos 

obter a atenção da sociedade durante quase todo o tempo de duração dos mandatos, já se 

preparando  para  a  eleição  subseqüente,  denominada  por  Giovanni  Sartori  (1994  apud 

CASSEB, 2006, p. 9) como “videodemocracia”: “Trata-se da campanha política permanente, 

preparada cuidadosamente pela oposição e situação,  que diariamente é levada ao cidadão, 

pelos meios de comunicação de massa.” (CASSEB, 2006, p. 9).

Nesse  sentido,  os  meios  de  comunicação  de  massa  exercem influência  em 

diversos  segmentos  da  vida  humana,  o  mesmo ocorrendo  na  vida  política  e  no  processo 

eleitoral. Dessa forma, 

Giovanni Sartori ainda assevera que os méritos da democracia televisiva – 
informações  em  maior  quantidade  e  velocidade  –  são  superados  pelos 
defeitos, pois a informação passada não é transmitida na formatação de mera 
notícia objetiva de um fato, mas sim na emissão de um ponto de vista, o que 
já revela modificação da realidade objetiva. (CASSEB, 2006, p. 10).

 1.2.5 Democracia Virtual

Casseb (2006, p. 10), de acordo com suas palavras, “ousa” ao afirmar que em 

decorrência  da  evolução  natural  do  processo  democrático,  como  consequência  da 

preponderância  da  informática  nos  tempos  contemporâneos,  surge  um  novo  modelo 

democrático,  realidade  irreversível  e  que  tende  a  aprimorar-se,  denominado  “democracia 

informatizada” ou “democracia virtual”. 

Ressalta-se  que,  no  Brasil,  a  utilização  da  informática  já  é  intensiva  nas 

atividades preparatórias, de execução e apuração no processo eleitoral, com destaque para a 

própria votação computadorizada, eliminando as cédulas de papel.

Apesar de Casseb (2006) referir-se somente ao processo de votação, as novas 

tecnologias  de  informação  e  comunicação  ampliam  outras  possibilidades  democráticas, 

conforme a seguinte definição:
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A democracia eletrônica ou  e-democracy  representa o uso das estratégias 
democráticas de gestão e de tecnologia da informação e comunicação pelos 
mais diversos atores democráticos (governo, representantes oficiais eleitos, 
mídia, organizações políticas, cidadãos, etc) dentro de processos políticos e 
de  governança de comunidades  locais  e internacionais.  Para  muitos,  a  e-
democracy sugere participação dos cidadãos com mais habilidade no uso da 
Internet, das comunicações móveis e de outras tecnologias. Por outro lado, 
exige uma participação mais ativa nas variadas formas de envolvimento dos 
cidadãos  nos  desafios  públicos.  (CLIFT,  2003,  apud REZENDE;  FREY; 
BETINI, 2003, p. 12). 

Sob um enfoque diferente,  encontra-se em outros autores a classificação da 

democracia em: Direta, Indireta e Semidireta. As duas primeiras foram aqui descritas como 

“Democracia  Direta”,  respectivamente  “Democracia  Representativa”.  Já  a  “Semidireta” 

refere-se a uma modalidade em que se altera a forma clássica de Democracia Representativa 

para  aproximá-la  da  Democracia  Direta.  Na  doutrina  atual,  são  cinco  os  instrumentos 

defendidos  quanto  aos  mecanismos  da  Democracia  Semidireta:  o  referendo  popular,  o 

plebiscito, a iniciativa, o direito de veto e o recall, assim definidos :

O direito de veto, nas palavras de Bonavides, é a faculdade dada ao povo de 
se manifestar contrário a um ato normativo ou lei, já devidamente elaborada 
pelo poder competente e em vias de ser posta em execução. O  recall é a 
capacidade  de  uma  parte  do  eleitorado  de  destituir  um funcionário  ou  o 
representante  no  curso  de  seu  mandato,  este  também é  conhecido  como 
revogação individual. O referendo popular é o poder do povo de sancionar 
as leis. O parlamento normalmente elabora a lei, mas esta só [...] passa a 
vigorar quando o seu projeto é submetido ao sufrágio dos cidadãos que o 
aprovam.[...]  Enquanto o referendo demanda  apenas a aprovação de uma 
reforma, o  plebiscito transfere ao povo o poder legiferante e decisório. É 
utilizado  para  consulta  sobre  qualquer  questão  de  interesse  público,  não 
precisa  ter,  necessariamente,  feição  normativa  e  pode  ser  utilizado  para 
avaliar repercussão de medida futura a ser tomada. Sua decisão é soberana e 
definitiva.  A  iniciativa  popular é  o  instituto  que  mais  se  aproxima  dos 
anseios populares de participação positiva nos atos legislativos. A iniciativa 
é um instrumento de Democracia direta, voluntária, que proporciona ao povo 
o exercício de uma verdadeira orientação governamental. É a possibilidade 
de o povo atuar em matéria legislativa, mediante proposição de determinado 
projeto de lei por certo número de eleitores. (MIRANDA, 2006, p. 42).

Desses  instrumentos,  a  Constituição  de  1988  só  adotou  o  referendo,  o 

plebiscito e a iniciativa popular, conforme citado no item 1.1 deste Capítulo.
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 1.3 Pensamento Contemporâneo de Democracia Participativa 

A concepção atual de democracia está dividida em duas vertentes: a primeira 

trata  da  idéia  de  “governo  do  povo”,  que  corresponde  ao  significado  etnológico  de 

democracia,  de herança e imaginário gregos; a segunda associa a democracia ao processo 

eleitoral, como método de escolha dos governantes (MIGUEL, 2002, p. 484).

A possibilidade e a necessidade de maior  igualdade entre os homens foram 

propagadas  por  importantes  correntes  de  pensamento  político,  nos  séculos  XVIII  e  XIX, 

compostas  por pensadores como Rousseau,  Marx,  entre  outros,  que,  de uma forma ou de 

outra,  propunham uma  sociedade  eqüitativa.  Na  Europa,  começava  a  haver  de  fato  uma 

democratização  da  vida  social,  sobretudo  a  partir  da  Revolução  de  Fevereiro  de  1848, 

realizada pela classe operária francesa. O direito ao voto foi aos poucos sendo estendido até 

alcançar o sufrágio masculino, e os plebeus passaram a se considerar iguais aos nobres, ou 

seja, as estruturas aristocráticas começaram a ruir. Tocqueville (1992, apud MIGUEL, 2002), 

mesmo  sendo  um  aristocrata  integrante  da  nobreza  francesa,  ao  analisar  a  democracia 

efervescente nos Estados Unidos, em 1835, afirma que o avanço da igualdade era um fato 

durável, universal, imune à interferência humana, considerando igualdade quase sinônimo de 

democracia, bem como conceitos interdependentes  (MIGUEL, 2002, p. 485).

Nesse momento, quando a desigualdade é questionada, ressurgem autores que 

dizem  o  contrário,  que  a  igualdade  social  é  impossível  e  que  sempre  haverá  um  grupo 

naturalmente mais capacitado para deter os cargos de poder. Segundo Miguel (2002), para os 

teóricos políticos do elitismo, Pareto, Mosca e Michels, de uma forma ou de outra, o poder é 

exercido por minorias elitistas que são substituídas sempre por outras minorias emergentes. 

Dessa forma, pode-se resumir a discussão sobre a igualdade da seguinte maneira:

[...]  a  ordem  estamental  medieval  afirmava  a  desigualdade entre  os 
indivíduos. Contra ela, o liberalismo vai propugnar que todos são iguais. Os 
socialistas,  então,  denunciam  que  a  igualdade  formal,  apreciada  pelos 
liberais, é inócua diante da permanência de profunda desigualdade material. 
Em oposição  ao  socialismo,  a  teoria  elitista  vai  dizer  que  a  igualdade  é 
impossível. [...]

28



Os  elitistas  miraram  no  socialismo,  mas  acabaram  acertando  também  a 
democracia,  denunciando  como  fantasista  qualquer  idéia  de  governo  da 
maioria. (MIGUEL, 2002, p. 485).

Entretanto,  uma  importante  corrente  da  teoria  democrática,  amplamente 

dominante  e  enraizada  no  senso  comum,  aceita  e  utiliza  o  argumento  elitista  como 

pressuposto; é a tese da “democracia concorrencial”, de autoria de Joseph Schumpeter, que 

influenciou, de formas diferenciadas, autores de peso como Giovanni Sartori, Robert Dahl e 

Anthony Downs. Seu sucesso deve-se a vários fatores, entre eles, o fato de ter lançado uma 

nova  visão  da  relação  entre  democracia  e  participação,  com  a  publicação  do  livro 

Capitalismo, Socialismo e Democracia, em 1942, nove anos após Hitler ter assumido o poder. 

Ademais,  para  alguns analistas,  o mal  da República  de Weimar,  ao permitir  o avanço do 

nazismo,  foi  o  “excesso  de  participação”.  Por  outro  lado,  o  regime  totalitário  da  União 

Soviética,  assim como o  da  Alemanha,  promovia  a  mobilização  das  massas,  embora  não 

promovessem, em ambos os regimes, a sua participação efetiva. Então, a participação popular 

ficou associada mais ao totalitarismo do que à democracia. (MIGUEL, 2002, p. 499).

Schumpeter afirma que as pessoas não sabem determinar o que é melhor para 

elas  quando  se  trata  de  questões  públicas,  agindo  por  impulsos  vagos,  equivocados  e 

desinformados, ou seja, o povo não sabe tomar decisões. Assim, sua teoria da democracia não 

se baseia mais no governo do povo, mas na competição das elites, conforme ele define: 

o  método  democrático  é  aquele  acordo  institucional  para  se  chegar  a 
decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão através 
de uma luta competitiva pelos votos da população. (SCHUMPETER, 1984, 
apud MIGUEL, 2002, p. 502).

Assim, para essa corrente, a apatia do povo revela satisfação com o sistema 

político, impede o acirramento das diferenças e diminui as pressões sobre o Estado, gerando 

como  consequência  uma  maior  estabilidade.  Promove-se  a  alteração  de  valores,  com  a 

estabilidade ocupando o lugar dos ideais democráticos como meta da organização política.

Nesse  modelo,  a  democracia  fica  reduzida  a  um  processo  eleitoral,  e  a 

participação  do  cidadão,  ao  mínimo  ato  de  votar,  configurando,  assim,  um retrato  fiel  e 

legitimador dos regimes políticos ocidentais. Representa, porém, um rebaixamento do ideal 
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democrático,  com a negação da possibilidade  de qualquer  forma substantiva de soberania 

popular nos moldes de como a democracia era entendida até o século XIX. Schumpeter e seus 

seguidores buscam, ao dar fundamento teórico aos regimes eleitorais, neutralizar aqueles que 

reivindicam um regime mais participativo e igualitário (MIGUEL, 2002, p. 506).
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CAPÍTULO 2

NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO 

FACILITADORES DA PARTICIPAÇÃO POPULAR

2.1 Informações Preliminares

Como  bem  ensinam  os  livros  de  história  moderna,  a  rede  mundial  de 

computadores, a Internet, surgiu, enquanto embrião, nos laboratórios militares dos EUA no 

final da década de 1960. Entretanto, logo se expandiu para o ambiente civil, primeiramente 

para o meio acadêmico norte-americano (anos 80) e mundial, e, em seguida, patrocinada por 

iniciativas  governamentais  e  pelas  grandes  corporações  econômicas,  para  o  restante  da 

sociedade de forma exponencial, como ainda hoje ocorre (CASTELLS, 2004).

Inicialmente utilizada para comunicação de dados digitais entre computadores, 

a Internet se tornou um meio de convergência para diversos conteúdos digitais, formando uma 

nova área de estudos:

A área de Tecnologias de Informação e Comunicação, ou TICs, designa de 
forma  bastante  flexível  um subsetor  da  economia  que reúne e  integra  as 
áreas originais de informática, de telecomunicações e de conteúdos digitais – 
que  por  sua  vez  se  refere  a  um  conjunto  de  subsetores,  incluindo 
cinema/televisão/rádio,  editoração  de  livros  e  revistas,  produção  e 
exploração de jogos eletrônicos etc.  – em um todo que claramente é muito 
maior do que a soma das partes. (TAKAHASHI, 2007, p. 222).

Na  esteira  da  evolução  das  tecnologias  subjacentes  à  Internet,  as  mídias 

analógicas  também foram,  paulatinamente,  sendo incorporadas  à  grande  rede  em formato 

digital,  transformado-as e adicionando novas aplicações a seus serviços (BITTENCOURT, 

2007), num fenômeno conhecido como convergência digital (conforme se apresenta na Figura 

1):

A  convergência  digital  é  o  processo  de  unificação  da  televisão,  de 
computadores  e  de  telefones,  um  processo  impulsionado  pela  revolução 
digital e as tecnologias subjacentes da Internet – os protocolos TCP/IP. [...] 
A convergência digital possibilita a existência da Internet de banda larga, 
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que reúne a qualidade de voz e imagem da televisão com a interatividade dos 
computadores em rede. (CHAHIN et al., 2004, p. 3).

Segundo Bittencourt (2007), os principais fatores e tecnologias associadas que 

estão impulsionando a convergência  digital,  e,  dessa forma,  impulsionando a transição da 

última mídia que permanecia analógica, que é a televisão aberta, para a televisão digital, são 

os seguintes:

 Aumento da capacidade das redes:

– utilização  de  fibra  óptica,  que  tem  capacidade  de  transmissão 
milhares de vezes maior do que o fio de cobre ou o cabo coaxial, 
utilizados no início da era das telecomunicações;

– novos satélites de alta potência em banda Ku e outras, que também 
permitam a  transmissão  de  enorme  capacidade  de  informações  e 
conteúdos, podendo ser acessados por antenas cada vez menores e 
mais práticas;

– tecnologia  ADSL/VDSL,  que  faz  com  que  um  fio  telefônico 
convencional  consiga  transportar  uma  quantidade  de  informação 
centenas de vezes superior à do início do processo de digitalização;

– tecnologias sem fio EVDO/WCDMA, que transformam as redes de 
telefonia celular em redes de transporte de dados wireless (sem fio) 
de  alta  velocidade,  criando a  Internet  móvel  e  transportando não 
apenas voz, mas uma enorme diversidade de conteúdos multimídia, 
inclusive vídeo;

Figura 1: TICs e convergência tecnológica. 
Fonte: TAKAHASHI, 2007, p. 223.
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– cable  modems,  que transformam as redes de televisão a cabo em 
redes de telecomunicações capazes de prover serviços de telefonia 
sobre a IP e acesso à Internet em banda larga.

 Tecnologia  IP: que  permite  a  conectividade  total  [...]  em  qualquer 
mídia.

 Técnicas  digitais  de  compressão:  MPEG-2,  MPEG-4,  VC-1:  que 
possibilitam  aumento  da  diversidade  e  da  qualidade  de  conteúdos 
multimídia  transportados pelas diversas redes,  chegando até mesmo a 
permitir  a  transmissão  de  programas  de  vídeo  através  de  linhas 
telefônicas, com e sem fio.

 Aumento  da  capacidade  de  processamento: dos  mais  diversos 
dispositivos  como  computadores  pessoais  (PCs),  notebooks,  PDAs 
(personal digital assistants) e celulares, que cada vez mais conseguem 
abarcar uma quantidade maior de informações e de conteúdos [...]

 Explosão da mobilidade:  viabilizada pelas tecnologias celulares como 
GPRS, EVDO, WCDMA e de Internet móvel como Wi-Fi e WiMAX, 
permitindo acesso instantâneo a qualquer conteúdo, em qualquer hora e 
em qualquer lugar.

 Aumento da capacidade de armazenamento: que permite que grandes 
provedores disponibilizem imensas quantidades de conteúdo de acervo 
para consumo em novas mídias [...]

 Aumento  da resolução de  displays:  tecnologias como LCD, plasma, 
projeção por microespelhos e outras, [...].  (BITTENCOURT, 2007,  p. 
416).

Naturalmente que a maioria  dos fatores citados  anteriormente,  ao contribuir 

para uma maior  abrangência  das  redes,  mobilidade  e  disponibilização  de  mais  serviços  e 

conteúdos diferenciados na Internet, favorecem diretamente a continuidade da forte expansão 

na base de usuários observada até então.

Assim, no mundo dos negócios, o avanço das TICs tem proporcionado uma 

verdadeira revolução, alterando os seus rumos e estratégias, independentemente da natureza 

de seus produtos, mercados e processos, bem como transformando significativamente as suas 

tradicionais  estruturas  organizacionais  (AMATO NETO,  2006).  Nesse  sentido,  esse  autor 

afirma que:

a informação é o combustível da nova economia e deve ser compreendida 
em seu sentido mais amplo, como conhecimento, idéias e capacidade mental 
(brainpower).  Bens  intangíveis,  satisfação  e  software representam  um 
segmento crescente da economia. As organizações mais bem sucedidas, não 
apenas as empresas comerciais  mas  também a administração pública,  são 
aquelas que operam sobre uma base do conhecimento coletivo. Isso significa 
cooperação eficiente, compartilhamento de informações, geração de novas 
idéias e o desenvolvimento para explorá-las. Competição cooperativa entre 
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entidades individuais está no centro desta nova era, e deve fornecer maior 
orientação estratégica para inovação e criatividade. (FILOS; BANAHAM, 
2000, apud AMATO NETO, 2006, p. 109).

Da mesma forma, as organizações públicas têm sido amplamente impactadas 

pelas novas TICs, pois apesar de terem objetivos finais diferentes dos da iniciativa privada, 

também têm a informação, em seu sentido mais amplo, como base de suas atuações, como a 

Câmara  dos  Deputados,  onde  a  informação  produzida,  armazenada  e  disseminada,  com 

utilização  de  tecnologias  digitais  em  todas  as  fases,  é  imprescindível  para  a  sociedade 

brasileira  em  decorrência  de  suas  atribuições  institucionais  de  discussão  e  deliberação 

legislativa e orçamentária, assim como de fiscalização das atividades do Poder Executivo.  As 

novas TICs proporcionam à Câmara dos Deputados, representante do povo, instrumentos e 

facilidades para um trabalho cooperativo com a sociedade civil, por meio da participação do 

cidadão,  agregando  inovações,  criatividade  e,  acima  de  tudo,  garantindo  uma  maior 

legitimidade à sua atuação, que se dá, assim, em maior sintonia com as aspirações sociais.

2.2 Novas Formas de Organização Social

2.2.1 Comunidades Virtuais

As novas tecnologias relacionadas à Internet têm proporcionado novas formas 

de organização social, como as redes colaborativas em comunidades virtuais, que podem ser 

assim definidas:

A comunidade virtual é composta por um conjunto de pessoas reunidas por 
um interesse comum, por meio da Internet, constituída de três tipos distintos 
de redes: a) redes de interesse/conhecimento, b) redes de competência e c) 
redes de atuação.
a)  Redes  de interesse/conhecimento  – congregam grupos interessados em 
discutir  assuntos,  trocar  informações  e  formar  conhecimento  sobre  uma 
determinada matéria;
b) redes de competência  – são formadas por um conjunto de profissionais 
e/ou instituições com competência em determinada área do conhecimento e 
que podem oferecer suporte e assistência técnica nessas áreas, por meio da 
rede;
c) redes de atuação – são redes específicas para desenvolvimento de projetos 
bem delineados, cujas tarefas são distribuídas entre os diversos nós da rede. 
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Como, por exemplo, as redes de software livre, que desenvolveram o sistema 
operacional LINUX. (NASCIMENTO, 2004, p. 47).

Para Recuero (2005), um dos primeiros autores a definir o termo “comunidade 

virtual” foi Rheingold, que o fez da seguinte forma: 

As  comunidades  virtuais  são  agregados  sociais  que  surgem  da  Rede 
[Internet],  quando uma  quantidade  suficiente  de  gente  leva  adiante  essas 
discussões  públicas  durante  um  tempo  suficiente,  com  suficientes 
sentimentos  humanos,  para  formar  redes  de  relações  pessoais  no  espaço 
cibernético [ciberespaço]. (RHEINGOLD, 1996, apud RECUERO, 2005, p. 
12).

 Para  essa  autora,  os  elementos  formadores  da  comunidade  virtual,  em 

decorrência dessa definição, seriam: as discussões públicas; as pessoas que se encontram e 

reencontram, ou que ainda mantêm contato por meio da Internet; o tempo; e o sentimento, que 

uma vez combinados, poderiam ser formadores de redes de relações sociais, constituindo-se 

em comunidades.

De forma similar, Lévy (1999, p. 127) argumenta que uma comunidade virtual 

“é construída sobre afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um 

processo  de  cooperação  ou  de  troca,  tudo  isso  independentemente  das  proximidades 

geográficas e das filiações institucionais.”

Assim, essas novas formas de organização sociais dinamizadas pela interação 

on-line são  naturalmente  propícias  às  discussões  e  à  participação  políticas,  sobretudo em 

espaços temáticos,  nos quais os indivíduos podem participar de acordo com suas áreas de 

especialização  ou  de  interesse.  Sendo  a  Câmara  dos  Deputados  a  Casa  de  representação 

popular, lugar de discussão das questões nacionais por excelência, torna-se o ambiente ideal 

para fomentar a participação efetiva dos indivíduos, por meio de comunidades virtuais com 

espaços  temáticos,  proporcionando,  dessa  forma,  uma  maior  sintonia  entre  as  decisões 

políticas e os anseios da população.
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2.2.2 Ativismo em Rede

Segundo  Machado  (2007,  p.  248),  as  tecnologias  digitais  se  tornaram 

instrumentos de fundamental importância para organização e articulação de novos coletivos 

sociais conectados à Internet, proporcionando, assim, a formação de novas formas de ativismo 

baseadas na atuação em rede.

Após revisão histórica da evolução do termo “movimentos sociais”, esse autor, 

entre várias abordagens existentes e aceitas, opta por defini-lo como sendo “[...] formas de 

organização e articulação baseadas em um conjunto de interesses e valores comuns, com o 

objetivo de definir e orientar as formas de atuação social.” (MACHADO, 2007, p. 268).

Em  seguida,  discorre  que,  em  decorrência  das  transformações  no  cenário 

político  internacional  com o  fim da  Guerra  Fria,  e,  assim,  com a  dissipação  do  conflito 

ideológico  antes  imperante,  as  iniciativas  da  sociedade  civil,  por  meio  dos  movimentos 

sociais, passaram a ser entendidas não mais como de caráter subversivo ou revolucionário, 

mas sim, como manifestações  próprias para a promoção dos direitos civis  e da cidadania, 

invertendo a lógica do conflito para a da cooperação. 

Essa  mudança  gradual  culminou  no  reconhecimento  pelo  Estado  do  status 

jurídico  dessas  formações  sociais,  passando  a  incorporá-las  mediante  mecanismos 

institucionais  próprios,  como  no  caso  das  organizações  não-governamentais  (ONGs). 

Machado (2007) ressalta a distinção entre movimentos sociais, numa concepção mais ampla, 

e organizações sociais, uma vez que estas últimas apresentam um caráter institucional como 

representantes  legítimos  para  determinadas  demandas  de  um  segmento  específico  da 

sociedade, como é o caso das ONGs.

Enfatiza  que  as  novas  ferramentas  tecnológicas  possibilitam  níveis  de 

organização  e  intercâmbio  cada  vez  mais  complexos  por  parte  de  indivíduos,  grupos  e 

organizações sociais, potencializando suas ações. A matéria-prima básica dessa nova forma de 

atuação é a informação gerada e eficazmente distribuída, que traz um novo poder, conforme 

Machado (2007):

[...] Este poder resulta da ampliação da capacidade de produzir, reproduzir, 
compartilhar, expressar e difundir fatos, idéias, valores, visões de mundo e 
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experiências  individuais  e coletivas  em torno de interesses,  identidades  e 
crenças – e em um espaço muito curto de tempo. 

A  possibilidade  de  comunicação  rápida,  barata  e  de  grande  alcance  faz 
atualmente da Internet o principal instrumento de articulação e comunicação 
das  organizações  da  sociedade  civil,  movimentos  sociais  e  grupos  de 
cidadãos.  [...]  Agrupando  dezenas  ou  até  centenas  de  organizações  de 
diferentes portes e universos culturais,  lingüísticos e identitários diversos, 
com  base  na  infra-estrutura  da  rede  mundial,  elas  conseguem  agregar 
eficiente e eficazmente o descontentamento, para gerar amplas e complexas 
sinergias em ações globais. (MACHADO, 2007, p. 268).

Por  fim,  esse  mesmo  autor  cita  que  as  principais  características  dos 

movimentos sociais frentes às novas TICs, de acordo com as suas interpretações combinadas 

com enfoques de Giddens, Castells, Melucci e Hall sobre movimentos sociais e identidade, 

são as seguintes:

1) Proliferação e ramificação dos coletivos sociais. A rapidez e alcance das 
novas  tecnologias  de  informação  permitem  uma  proliferação  das 
organizações  civis  e  dos  coletivos  sociais,  assim  como  uma  integração 
eficiente e estratégica entre os mesmos, baseada principalmente no idealismo 
e voluntarismo de seus membros, incentivados pela relação custo-benefício 
bastante favorável. Surgem novas formas de alianças e sinergias de alcance 
global.  Com  isso,  aumentaram  enormemente  as  formas  de  mobilização, 
participação,  interação,  acesso  à  informação,  bem  como  a  provisão  de 
recursos,  as afiliações  individuais  e  as ramificações entre os movimentos 
sociais. 

2)  Horizontalidade e flexibilidade das redes. As organizações tendem a ser 
cada  vez  mais  horizontais,  menos  hierarquizadas,  mais  flexíveis,  com 
múltiplos nós, conectadas a numerosas micro-redes ou células que podem ser 
rapidamente ativadas. [...].

3)  Tendência  coalizacional.  Atuam  crescentemente  em  forma  de  redes 
coalizacionais11 (Diani, 2003, Escobar, 2000), de alcance mundial, em torno 
de  interesses  comuns  e  com  base  na  infra-estrutura  de  comunicação 
propiciada pela Internet. 

4)  Existência  dinâmica  ou  segundo  objetivos  ou  fatos.  Têm  grande 
dinamismo,  podem formar-se,  alcançar certos objetivos,  causar impacto e 
repercussão, expandir-se por razão de um fato político e da mesma forma, 
podem  rapidamente  se  desmanchar  ou  desaparecer,  conforme  a  situação 
(passado o fato, com o objetivo alcançado ou o fracasso). 

5) Minimalismo organizacional-material. A sede física se tornou irrelevante: 
fax,  telefone  ou  endereço  postal  passam  a  ser  itens  secundários.  A 

11Organizações diferentes que formam alianças para atuarem cooperativamente visando interesses comuns.
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possibilidade de operação a um custo muito  baixo incentiva a associação 
individual, a emergência de novos movimentos sociais e as associações dos 
movimentos entre si. 

6)  Universalismo  e  particularismo  das  causas.  Ainda  que  possa  parecer 
contraditório,  os  ideais  podem ser  universalistas  e  particularistas.  Podem 
atender a uma ou a um conjunto de aspirações de coletivos sociais bastante 
pequenos  e  específicos  (e  até  mesmo,  geograficamente  separados).  No 
entanto, ainda que ligadas a uma causa ou tema específico, as lutas podem 
orientar-se cada vez mais com relação a um quadro mais amplo de lutas, que 
diz  respeito  a  princípios  de  aceitação  universal,  como  desenvolvimento 
sustentável,  direitos  humanos,  direito  à  autodeterminação  dos  povos, 
combate ao racismo e formas de discriminação,  democracia, liberdade de 
expressão, etc. 

7)  Grande poder  de articulação e eficiência.  Permitem a organização de 
protestos  simultâneos  em  diferentes  cidades  e  países,  assim  como  a 
articulação local de vários grupos de manifestantes dispersos. Ao contrário 
do que se possa crer,  a convergência de interesses não se dá somente no 
plano “virtual”. Ela se materializa também por ações concretas. [...].

8)  Estratégias deslocalizadas de ideologias compartilhadas. As estratégias 
no espaço dos fluxos são deslocalizadas, buscam ligar identidades, objetivos, 
ideologias  e  visões  de  mundo  compartilhadas.  Identidade  e  solidariedade 
passam a desempenhar papéis fundamentais para a formação de tais redes. 
[...].

9)  Multiplicidade  de  identidades  /  circulação  de  militantes.  Permite  a 
circulação dos militantes nas redes. Um mesmo ativista pode estar enredado 
com outras  causas,  com outros  atores  coletivos;  pode  militar  em vários 
movimentos e, mesmo transmitir suas reivindicações nas diferentes redes de 
que participa. [...].

10) Identidade difusa dos sujeitos sociais. O anonimato e a multiplicidade de 
identidades potencializam as formas de ativismo. Por esta mesma razão, é 
cada vez mais difícil tratar de questões identitárias dos movimentos sociais. 
Os  interesses  dos  indivíduos  que  os  ligam em redes  são  cada  vez  mais 
cruzados, diversos e freqüentemente tênues. Luta-se cada vez mais em torno 
de códigos culturais, valores e interesses diversos. Essa luta se dá, cada vez 
menos, a partir dos indivíduos e mais sobre a construção de sujeitos sociais. 
[...]. (MACHADO, 2007, p. 273).

Esses emergentes tipos de movimentos  e organização social  são os maiores 

demandantes  por  novos espaços de participação  política  junto aos governos.  Esse mesmo 

processo  atinge  também  a  Câmara  dos  Deputados.  Cita-se,  por  exemplo,  a  atuação  da 

organização  civil  Transparência  Brasil12,  que  tem  como  foco  principal  o  combate  à 

12A Transparência Brasil é uma organização independente e autônoma, fundada em abril de 2000 por um grupo 
de  indivíduos  e  organizações  não-governamentais  comprometidos  com  o  combate  à  corrupção 
(TRANSPARÊNCIA BRASIL, [2001]).
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corrupção, nas constantes pressões por mais informações sobre os diversos tipos de gastos 

realizados pela Câmara dos Deputados. 

Por  outro  lado,  a  participação  das  entidades  civis  organizadas  nas  decisões 

políticas  favorece  o  processo  de  maturação  da  sociedade,  uma  vez  que  pressiona  o 

aperfeiçoamento e a modernização dos serviços e instituições públicas, bem como das normas 

legais que lhes estrutura e dão forma.

2.3 Governo Eletrônico13 no Brasil

A revolução tecnológica, associada à Administração Pública, a partir da década 

de 1970, e materializada na implementação de serviços públicos mais eficientes e com maior 

transparência, constituiu em fator determinante para as transformações ocorridas, desde então, 

na gestão pública em nível mundial, renovando práticas, estilos e padrões (CRUZ, 2006, p. 

23).

Conforme Heeks (2001 apud Barbosa et al., 2007, p. 513), outros dois fatores 

destacam-se, dentre as causas determinantes da necessidade de revisão dos modelos de gestão 

e seus mecanismos de governança14, pelos governos de vários países: a) a crise da gestão dos 

gastos públicos; e b) a denominada, pela confluência de vários estudos, “nova gestão pública” 

(NGP), ou “new public management” (NPM)15.

Os ventos mundiais sobre governança e NGP chegaram ao Brasil em meados 

dos anos de 1990, inicialmente, com o “Plano Diretor de Reforma do Estado”, com foco na 

reforma  administrativa,  onde  se  buscava  uma  Administração  Pública  gerencial  que  tinha 

como características básicas:

13Outros termos sinônimos: e-gov, e-governo, governança eletrônica,  governo digital, governo virtual, Estado 
virtual, electronic government, e-government, wired-government (BARBOSA et al., 2007, p. 512).
14“Governança”  sendo relacionada  ao  “[...]  aumento  da  capacidade  das  organizações  públicas,  por  meio da 
adoção de princípios gerenciais focados em resultados e ênfase em mecanismos de controle, em adotar boas 
práticas de gestão que permitam a efetiva monitoração da ação do governo pela sociedade.” (BARBOSA et al., 
2007, p. 512).
15Segundo Barbosa  et al. (2007, p. 513),  new public management  (NPM) ou nova gestão pública (NGP) é um 
movimento com origem nas teorias institucionais e na racionalidade econômica, sendo, no contexto do processo 
político e das práticas de gestão públicas, composto pela união de dois princípios: “da Teoria da Escolha Pública 
(Public  Choice  Theory),  que  consiste  na  aplicação  da  análise  econômica  à  política,  e  da  Teoria  do 
Gerencialismo, que consiste na administração voltada para resultados, desempenho e produtividade e práticas 
gerenciais orientadas para os anseios do cidadão”.

39



a preocupação com a eficiência e a efetividade da máquina administrativa, 
com  a  descentralização  e  com  a  implantação  de  controles  gerenciais,  a 
melhoria  da  capacidade  da  burocracia  e  a  democratização  da  gestão, 
orientada ao cidadão, com mecanismos de transparência e controle social. 
(CHAHIN et al., 2004, p. 11).

Para Barbosa  et al.  (2007, p. 513), NGP é um termo conceitual genérico que 

descreve  o  movimento  de  reforma  do  setor  público,  com  base  em  princípios  gerenciais 

voltados para resultados, eficiência, governança e orientação da gestão pública para práticas 

de mercado, cujos princípios foram disseminados mundialmente a partir do final da década de 

1980.

Com  a  intensificação  do  uso  de  tecnologia  pelos  governos,  o  conceito  de 

governança evoluiu rapidamente para o conceito de governança eletrônica ou “e-governança” 

(CRUZ,  2006),  sendo  definida  pela  Organização  das  Nações  Unidas  (ONU)  da  seguinte 

forma:

E-governança  não  é  necessariamente  o  governo  enquanto  uma  “entidade 
física”, nem é o ato de governar os indivíduos. Pode ser mais bem definida 
como um processo: o processo pelo qual as instituições, as organizações e os 
cidadãos dirigem a si mesmos. E-governança também trata da interação com 
o  setor  público  e  de  como  a  sociedade  se  organiza  para  tomar  decisões 
coletivamente, e provê os mecanismos de transparência para que o resultado 
de tais decisões seja acompanhado. (NAÇÕES UNIDAS apud CRUZ, 2006, 
p. 24).

Assim, governo eletrônico ou “e-gov” refere-se a um conjunto de estratégias e 

ações realizadas pelos governos, para integrar as TICs aos processos governamentais, com o 

objetivo de gerar maiores níveis de eficiência na Administração, controle e transparência na 

tomada de decisões e participação cidadã (OLIVEIRA  et al., 2007, p. 642), constituindo a 

base da governança eletrônica no serviço público. 

Para Barbosa et al. (2007, p. 520), os termos governança eletrônica e governo 

eletrônico são utilizados pelos autores ora de forma sinônima, ora de forma diferenciada em 

conceitos não tão claros. Assim, utiliza-se do conceito da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), colocando a governança eletrônica como um 

conceito  mais  abrangente,  que  inclui  as  atividades  do  governo  eletrônico  e  propõe  três 

dimensões para a governança eletrônica no serviço público a seguir:
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 e-administração  pública, associada  à  melhoria  dos  processos 
governamentais e do trabalho interno do setor público com a utilização 
das TICs;

 e-serviços públicos, associada à melhoria da prestação de serviços ao 
cidadão e à criação de novos canais digitais para o acesso e a entrega de 
serviços;

 e-democracia,  associada  ao  uso  das  TICs  para  permitir  maior 
participação do cidadão, mais ativa no processo de tomada de decisão. 
(BARBOSA et al., 2007, p. 520, grifo do autor).

No Brasil,  os  órgãos  governamentais  implementam  sites na  Internet  desde 

1993,  porém  o  marco  inicial  para  a  elaboração  de  uma  política  sistemática  de  governo 

eletrônico foi o amplo trabalho desenvolvido pelo projeto Sociedade da Informação (SocInfo) 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordenado por Tadao Takahashi, iniciado em maio 

de 1999 e finalizado em setembro de 2000, com a publicação do chamado  Livro Verde16. 

Nessa mesma época, esse tema entrou na agenda de prioridades do governo federal, quando 

foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial de Tecnologia da Informação17 e, em seguida, 

o Comitê Executivo do Governo Eletrônico18 (Cege). (CHAHIN et al., 2004, p. 35). 

Esse Comitê (Cege), ainda em vigor, foi criado com o objetivo de formular 

políticas,  estabelecer  diretrizes,  coordenar  e  articular  as ações de implantação  do governo 

eletrônico  no  Brasil,  e  apresentou,  em  20/9/2000,  o  documento  Política  de  Governo 

Eletrônico19.

Embora voltadas inicialmente para o Poder Executivo, as inovações alcançadas 

foram disseminadas nos demais Poderes da República em nível federal, assim como para as 

outras unidades federativas:  os estados (incluindo o Distrito Federal)  e os municípios.  No 

âmbito  do Legislativo,  as  iniciativas  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado Federal,  na 

construção de canais de comunicação com a sociedade por meio da Internet, têm sido bem 

sucedidas  e,  freqüentemente,  premiadas,  apesar  de  não  terem  sido  acompanhadas  de 

planejamento  sistematizado  das  ações  de  tecnologia  da  informação  ou  de  reformulações 

administrativas (CRUZ, 2006, p. 26; FERNANDES, 2007, p. 102).

16TAKAHASHI, T. (Org.). Sociedade da informação no Brasil – Livro Verde. Brasília: Ministério da Ciência e 
Tecnologia, 2000. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/18878.html>. Acesso em: 14 
jan. 2008.
17Criado pelo Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000.
18Criado pelo Decreto Presidencial de 18 de outubro de 2000.
19Documento disponível em: https://www.governoeletronico.gov.br/anexos/E15_90proposta_de_politica_de_ 
governo_eletronico.pdf.
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Registra-se citação do Portal da Câmara dos Deputados20 como destaque do 

Brasil no recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), que analisa o uso das 

TICs  na  implementação  de  governança  eletrônica  pelos  países  associados  (UNITED 

NATIONS,  2008).  Segundo  esse  relatório,  o  site da  Câmara,  o  único  da  Administração 

Pública brasileira que foi citado, permite que os cidadãos conversem diretamente com seus 

representantes por meio do serviço “Fale com o Deputado”, e que participem de debates na 

Internet em  chats e  fóruns de discussão21,  reforçando,  assim,  a interação entre  cidadãos e 

deputados brasileiros, em um país grande e com uma população geograficamente dispersa 

como o Brasil. 

2.4 Possibilidades da Democracia Eletrônica22

Apesar  de  haver  várias  iniciativas  no  Brasil  de  sites governamentais  com 

serviços  eletrônicos,  são  poucas  as  experiências  que  disponibilizam  participação  política 

efetiva,  com  possibilidade  de  decisão  sobre  assuntos  públicos.  Entretanto,  existem 

experiências bem-sucedidas em outros países, especificamente no nível local dos municípios, 

conforme a seguinte descrição:

Um crescente número de municípios [nos países mais desenvolvidos] está 
experimentando com a implementação de redes cívicas e outras formas de 
participação  on-line,  cujo  objetivo  é  o  fortalecimento  das  comunidades 
locais e a experimentação com novas formas de participação democrática 
(FREY,  2002,  apud REZENDE;  FREY;  BETINI,  2003; 
TSAGAROUSIANOU et al.,1998, apud REZENDE; FREY; BETINI, 2003, 
p. 12). 

Concernente  à  criação  de comunidades  e  fóruns  de discussão e  deliberação 

virtuais, existem avaliações divergentes, principalmente com relação ao papel das autoridades 

governamentais: 

Alguns  autores  defendem  a  independência  de  projetos  de  democracia 
eletrônica do poder estatal, alegando uma principal oposição de interesses 
entre as concepções do poder administrativo e dos interesses da sociedade 
(DAHLBERG, 2001). Em contraposição, partimos porém da suposição de 
que  o  fato  do  poder  público  assumir  responsabilidade  referente  à 

20Disponível em: www.camara.gov.br.
21Disponível em: www2.camara.gov.br/popular.
22Sinônimos: ciberdemocracia, e-democracia, e-democracy.
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estimulação,  organização  e  mediação  de  tais  fóruns  não  precisa  ser 
necessariamente um obstáculo para uma efetiva democracia eletrônica, sob a 
condição  porém  de  que  o  controle  social  é  assegurado  pela  própria 
comunidade local. (REZENDE; FREY; BETINI, 2003, p. 13). 

Por outro lado, existe uma controvérsia acerca do potencial democrático das 

TICs. Defensores do mundo virtual

 

[...]  como Negroponte  (1995)  estão convencidos  de que redes  globais  de 
infra-estrutura  de  comunicação,  exploradas  por  atores  privados,  serão 
instrumentos decisivos para promover a democracia, o desenvolvimento e a 
solidariedade e  para resolver as grandes desigualdades sociais  do planeta 
(SFEZ, 2000, apud REZENDE; FREY; BETINI, 2003, p. 14).

 Segundo eles,

A comunicação de mão dupla que se torna possível na Internet se contrapõe 
à comunicação de mão única que prevalece nas mídias de comunicação de 
massa.  Enquanto  por  exemplo,  na  televisão  os  debates  públicos  são 
conduzidos em geral pelos líderes de opinião, sem uma participação ativa 
dos cidadãos comuns, parece que na Internet surgem novas possibilidades de 
criação  de  uma  esfera  pública  interativa,  um  tipo  de  ágora  eletrônica, 
sobretudo devido à vantagem da dissolução do espaço enquanto condição de 
comunicação (SASSEN, 1997,  apud REZENDE; FREY; BETINI, 2003, p. 
13). 

Já para os  ciber-pessimistas, a Internet, por suas inúmeras possibilidades, em 

vez de levar à busca do interesse comum, gera comportamentos individualistas, nos quais os 

cidadãos buscam em primeiro lugar o atendimento às suas preferências. Dessa forma,

A aparente vantagem da Internet, que ela possibilita escolher entre ofertas 
imensas  e  diversificadas  de  informação  e  de  acordo  com preferências  e 
necessidades  informacionais  particulares,  significa  por  outro  lado  que  os 
cidadãos dedicam cada vez menos atenção às questões de interesse comum e 
que vão além das prioridades individuais de percepção. Essa tendência, de 
acordo com os ciber-pessimistas,  coloca em xeque uma das premissas da 
idéia  de  uma  democracia  sustentada por  uma esfera  pública  e  política:  a 
manutenção de um foco de atenção comum e de uma base de conhecimento 
coletiva e partilhada (WINKEL, 2001,  apud REZENDE; FREY; BETINI, 
2003, p. 15). 
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Por  outro  lado,  os  ciber-otimistas esperam  impactos  positivos  para  a 

revitalização  democrática  em  todos  os  níveis  do  processo  político,  desde  o  acesso  à 

informação e documentos administrativos ou políticos, até a ausência de discriminação por 

idade, sexo, cor ou raça, uma vez que “a entrada dos atores na Internet não depende de uma 

situação preestabelecida, mas apenas da sua ação no presente momento” (SFEZ, 2000, apud 

REZENDE; FREY; BETINI, 2003, p. 15). Citam que existem expectativas até de melhora na 

participação de parte daqueles cidadãos que são mais relutantes em se engajar em debates 

públicos, por receio de exposição pessoal, uma vez que a participação virtual reduziria essa 

exposição.

Entre os ciber-pessimistas e ciber-otimistas, existe um conjunto de autores que 

defendem a utilização da democracia eletrônica de forma parcimoniosa, em complemento à 

democracia representativa, com o aperfeiçoamento das formas atuais de participação popular 

e o incentivo a novas, com utilização das TICs para permitir uma efetiva e ampla conversação 

civil. Por suas características mais conciliadoras, essas formas intermediárias de democracia 

eletrônica são mais propícias à utilização pela Câmara dos Deputados.

2.5 Graus de Participação Democrática Digital

Nos  vários  debates  sobre  democracia  digital,  o  cerne  da  discussão  é  a 

possibilidade de maior participação política da esfera civil  nos processos de decisão. Essa 

participação pode ocorrer em diferentes graus e intensidades, sendo que para alguns o último 

grau com a maior intensidade poderia se traduzir  em uma democracia direta eletrônica de 

inspiração  grega  (SILVA,  S.,  2005).  Gomes  propõe  a  existência  de  cinco  graus  de 

participação  popular  no  emprego  das  TICs,  que  podem  contemplar  as  diferentes 

compreensões de democracia, sobre os quais os vários discursos poderiam ser enquadrados 

(GOMES, 2004, apud SILVA, S., 2005, p. 454):

1)  Primeiro  grau  de  democracia  digital. Ênfase  na  disponibilidade  de 

informações governamentais e na melhoria da prestação de serviços públicos com utilização 

das TICs, que seriam consideradas, dessa forma, instrumentos democráticos. Ou seja, há uma 

ênfase na eficiência instrumental  da relação política,  porém, o pressuposto neste grau está 

alicerçado  no  fluxo  de  interação  predominantemente  de  mão  única,  do  governo  para  o 

44



cidadão, com dois papéis claros: a) o papel de um governo que busca suprir as necessidades 

de  informação  básica,  serviços  e  bens  públicos  ao  cidadão,  tais  como  saúde,  educação, 

transporte,  segurança,  saneamento  básico,  facilidade  no  pagamento  de  impostos, 

desburocratização; e b) o papel de um cidadão que aguarda receber, sem transtornos e com 

rapidez, esses serviços públicos oferecidos. 

2) Segundo grau de democracia digital. Consiste em “um Estado que consulta 

os cidadãos pela rede para averiguar a sua opinião a respeito de temas da agenda pública”. 

Neste caso, o emprego das TICs pelo governo tem o papel aproximado de criar um “canal de 

comunicação”  com  a  sociedade,  embora  a  emissão  continue  predominantemente  de  mão 

única, ou seja, não há um diálogo efetivo,  mas tão-somente uma emissão de sinais para a 

esfera  civil  a  fim  de  receber  algum  tipo  de  retorno  sobre  sua  atuação.  A  abertura 

governamental à participação popular limita-se à criação de canais de sondagem de opinião 

sobre determinados assuntos políticos, não significando necessariamente que essa opinião será 

acatada nas decisões políticas.

3)  Terceiro grau de democracia digital.  É representado pelos  princípios  da 

transparência e da prestação de contas (accountability), o que gera uma maior permeabilidade 

da esfera  governamental  para alguma intervenção da esfera  civil,  assim como uma maior 

preocupação na responsabilidade política e, dessa forma, um maior controle popular sobre as 

ações  governamentais.  A  publicidade  de  informações  difere  do  primeiro  grau,  onde  a 

informação  é  menos  preocupada  em demonstrar  transparência  dos  atos  públicos  e  menos 

preocupada também com a formação e as repercussões da opinião pública.  Neste terceiro 

grau,  a  publicidade  é  voltada  para  fortalecer  a  cidadania,  disposta  a  evitar  a  prática  do 

segredo. A permeabilidade política deste grau também difere do segundo grau, no qual está 

restrita  à  recepção  da  opinião  pública  com  predisposição  a  considerá-la  no  processo  de 

decisão.  No  terceiro  grau,  a  permeabilidade  política  se  dá  mediante  os  mecanismos  de 

controle público propiciados pela transparência das ações governamentais. Porém, ressalta-se 

que, neste grau, a produção da decisão política continua, em última análise, restrita à esfera 

pública.

4)  Quarto  grau  de  democracia  digital. Está  baseado  na  “democracia 

deliberativa”.  Consiste  na  criação  de  processos  e  mecanismos  de  discussão,  visando  ao 

convencimento mútuo para se chegar a uma decisão política tomada pelo próprio público, 

definindo práticas mais sofisticadas de participação, baseadas em mais interação democrática, 
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com diálogo aberto e livre, onde participantes privados propõem reivindicações e argumentos 

sobre problemas comuns, tornando-se cidadãos orientados publicamente. Dessa forma,

Em  uma democracia representativa, este grau pode ser considerado o mais 
intenso em termos de participação popular, pois ainda mantém uma esfera 
política  profissional  em face da esfera  civil.  Esta  participação requer  um 
conjunto  de  princípios,  em grande  parte  inspirado  no  conceito  de  esfera 
pública  (GUTMANN  e  THOMPSON,  1996,  p.  12).  Diversos  autores 
(COLEMAN,  1999b,  DAHLBERG,  2001,  FREY,  2002,  GUTMANN  e 
THOMPSON,  1996;  RICHARD,  1999)  defendem  princípios 
deliberacionistas visando uma participação ampliada na produção da decisão 
política nas democracias contemporâneas. (SILVA, S., 2005, p. 456).

Ressalva-se  que  a  esfera  política  permanece  como  importante  agente  nos 

processos de tomada de decisão, mantendo o seu papel de representação política. No entanto, 

diferentemente dos graus anteriores, este quarto grau tira a esfera civil do papel de consulta e 

a coloca,  juntamente com a esfera política,  como agente  de produção da decisão política, 

tornando a participação popular mais efetiva em termos práticos (SILVA, S., 2005).

5)  Quinto grau de democracia digital. Se o quarto grau é o mais intenso em 

termos de participação civil nos negócios públicos, o quinto grau é necessariamente o mais 

idealista,  pois  a  sua  implementação  implicaria  uma  mudança  significativa  no  modelo 

democrático,  onde as  TICs teriam uma função fundamental  ao retomar  o antigo  ideal  de 

democracia  direta,  inspirada  nas  cidades-estado da  Grécia  antiga.  Silva  S.  (2005,  p.  456) 

complementa:

Embora o quarto grau tenha um objetivo similar a este quinto grau, que é o 
aumento da participação civil, ele trata apenas dos processos de deliberação, 
mantendo-se a representatividade da esfera política.  No caso deste quinto 
grau, embora também possa haver processos de deliberação, no sentido de 
discussão  racional,  a  tomada  de  decisão  não  passa  pela  esfera  política 
representativa: a esfera civil ocupa o lugar da esfera política na produção da 
decisão. Há uma ênfase no fato de que não seria suficiente só argumentar: é 
preciso deixar que o povo decida. Nesse quinto grau, prevalece a idéia de 
que, com as possibilidades interativas em massa das novas TICs, a decisão 
deveria  ser  transferida  diretamente  à  esfera  civil.  Entretanto,  por  estar 
fortemente  baseado  no  modelo  de  democracia  direta,  este  grau  enfrenta 
sérios problemas pragmáticos e teóricos para a sua implementação. 
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Esses graus não devem ser vistos como excludentes entre si, nem de forma 

rígida, mas são úteis para organizar o debate existente sobre o emprego das TICs nos sistemas 

democráticos contemporâneos, as várias formas de se utilizar o rótulo “democracia digital” e 

as concepções sobre esse tema. Como, em princípio, um grau não inclui necessariamente um 

outro, um determinado projeto pode situar-se entre graus, estando mais propenso para um 

grau sob um aspecto e para outro grau sob outro aspecto. A percepção de alguns desses graus 

na implementação da democracia digital deve ser cautelosa, pois

a existência de elementos de determinados graus não implica que exista, de 
fato, uma democracia digital. Significa que existem indícios graduantes (e 
não determinantes)  de  um ideal  democrático mediado por  tecnologias  de 
comunicação e informação. (SILVA, S., 2005, p. 457).

No Capítulo  3  deste  estudo,  será  analisado  em quais  graus  de  democracia 

digital citados se enquadram os instrumentos disponibilizados atualmente pela Câmara dos 

Deputados em seu Portal na Internet.

2.6 Desafios da Inclusão Digital

Para que as redes cívicas possam abranger a maior parte possível da população 

brasileira,  enormes  desafios,  como  a  exclusão  digital  e  as  altas  taxas  de  analfabetismo, 

precisam ser superadas por políticas públicas, a despeito de se acentuar a exclusão na nova 

sociedade da informação (REZENDE; FREY; BETINI, 2003),  pois

Se a grande maioria não tem, e não terá ainda por muito tempo, acesso à rede 
mundial  e  não  dispõe  das  condições  materiais,  técnicas  e  intelectuais 
mínimas para tal participação por meio virtual, a democracia eletrônica será, 
quanto muito, imaginável apenas como democracia de elite. As chances da 
participação  democrática  e  de  novas  formas  de  educação  e  formação 
estariam apenas ao alcance daqueles setores e grupos sociais  que já hoje 
participam sobremaneira da vida pública. Tem-se no âmbito da Internet nada 
mais  do  que  uma  duplicação  da  desigualdade  existente  na  vida  real 
(GUGGENBERGER, 1999, apud REZENDE; FREY; BETINI, 2003, p. 16).
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Estudos  da  Fundação  Getúlio  Vargas  –  Mapa  da  Exclusão  Digital  (NERI, 

2003) – e dados da Pesquisa Nacional  por Amostra  de Domicílios  – PNAD (IBGE  apud 

KNIGHT, 2007) – retratam bem que a exclusão digital no Brasil acompanha as desigualdades 

sociais existentes na sociedade brasileira entre regiões (conforme Figura 2), classes sociais, 

raças, nível de escolaridade, entre outros (CHAHIN et al., 2004, p. 9).

Outra pesquisa (CGI apud KNIGHT, 2007), realizada em agosto/setembro de 

2005 pelo Instituto Ipsos para o Comitê Gestor da Internet no Brasil23 (CGI.br), identificou 

que apenas 24,41% da população acima de dez anos nos centros urbanos haviam acessado a 

Internet nos três meses anteriores à entrevista. Os dados do PNAD (IBGE  apud KNIGHT, 

2007) ainda revelam que, ao final de 2005, apenas 13,7% do total de domicílios brasileiros 

possuem acesso à Internet (KNIGHT, 2007, p. 395).

Assim, numa época considerada como “sociedade da informação”, na qual as 

oportunidades surgem para quem detém esse precioso “bem”, essas estatísticas demonstram a 

dimensão do desafio a ser superado pela sociedade brasileira para diminuir esse emergente 

“tecno-apartheid”, que potencializa enormemente as desigualdades sociais já existentes.

Contudo,  o  governo  federal  tem  realizado  diversos  programas  e  ações  de 

inclusão  digital,  envolvendo  ministérios,  empresas  públicas  e  associações  civis  (ONGs  e 

23O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado em 1995, pelo governo brasileiro, para coordenar e 
integrar todas as iniciativas de serviços de Internet no País. Outras informações sobre o CGI.br estão disponíveis 
em: <http://www.cgi.br/sobre-cg/index.htm>.
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outras)24, que têm o mérito de levar o acesso à Internet a algumas centenas de milhares de 

pessoas25.

Entretanto, Vedana (2006) defende uma mudança de paradigma que poderia 

alavancar significativamente a inclusão digital no Brasil. Segundo esse autor, com o avanço 

dos sistemas de comunicações sem fio, Wi-fi, novos modelos de negócio surgiram em alguns 

países, nos quais empresas disponibilizam acesso sem fio à Internet de forma gratuita para 

velocidades  básicas,  explorando  nesses  meios  a  venda  de  publicidade,  de  conteúdo  e  de 

acesso a velocidades maiores, sendo esse tipo de negócio uma tendência concreta. Da mesma 

forma ocorreu com provedores de correio eletrônico e de espaço virtual, que, nos primórdios 

da  Internet,  cobravam  por  esses  serviços  e,  atualmente,  os  fornecem  de  forma  gratuita, 

explorando a publicidade. Dessa forma, com a alteração do modelo utilizado no Brasil, em 

conjunto com a utilização do Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações 

(FUST)  para  municípios  menores,  poderia  se  viabilizar  uma  Internet  gratuita  para  todos, 

considerada um direito do cidadão. 

Assim,  com  a  gratuidade  da  Internet  assegurada,  haveria  um  incentivo  à 

compra  de  micros,  uma  vez  que  há  uma  tendência  de  grande  redução  do  custo  desses 

equipamentos, de forma natural nesse setor, mas também impulsionado pela valorização da 

moeda nacional frente à americana, assim como por políticas governamentais de redução de 

impostos para esse fim. Ademais, a convergência da telefonia para a Internet, com o advento 

da tecnologia VoIP (voz sobre IP), seria outro incentivo, pois poderia economizar também 

com as ligações telefônicas.

Somente assim, parte significativa da população brasileira, a partir de políticas 

constantes  de alfabetização  e de inclusão digital,  poderia  ter  acesso às informações  e aos 

serviços disponibilizados pelos governos eletrônicos e, especialmente, inserir-se na sociedade 

civil moderna, exercendo sua cidadania por meio da participação política com utilização das 

TICs em sites como o da Câmara dos Deputados.

24Uma  listagem  e  descrição  dos  programas  de  inclusão  digital  realizados  pelo  governo  federal  podem  ser 
verificados no endereço:  http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/outros-programas.
25Não foram encontradas estatísticas que consolidem os resultados obtidos com os programas governamentais de 
inclusão.
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CAPÍTULO 3

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E AS NOVAS 

TECNOLOGIAS

3.1 Portal26 da Câmara dos Deputados

A Câmara  dos  Deputados,  acompanhando as  tendências  mundiais  de  maior 

utilização das novas TICs para atingir  os objetivos  de governança,  conforme item 2.3 do 

Capítulo 2, priorizou o desenvolvimento de um Portal na Internet que atendesse aos anseios 

dos cidadãos. Assim, foram criados vários sistemas e ferramentas nos últimos anos, em um 

ritmo acelerado, oferecendo novos serviços à sociedade, sendo, por isso, elogiado e premiado 

por diversas instituições, como por exemplo, o recente destaque da ONU às possibilidades de 

participação popular, também citado item 2.3 do Capítulo 2.

Segundo Araujo (2007), de acordo com pesquisa realizada em 2006, o Brasil é 

a nação com a melhor atuação dentre os e-parlamentos na América do Sul, sendo que

o Senado Federal, como a Câmara dos Deputados, e em especial esta última, 
possuem um grande volume de informações de alta relevância e diversos 
instrumentos para aumento da transparência e do controle, a saber:

 pesquisas on-line;
 acompanhamento da tramitação de processos legislativos;
 histórico de votações;
 identificação dos parlamentares;
 mecanismos de interação (consultas públicas, fóruns, pesquisas de 

opinião);
 acesso a proposições e pareceres;
 resultados das eleições anteriores;
 acompanhamento de denúncias;
 calendário de atividades parlamentares;
 descrição de comissões e comitês;

26Diferenciação de alguns termos relacionados:
-  página  web:  é  um  documento digital  disponibilizado  na  internet  (geralmente  no  formato  HTML  - 

HyperText Markup Language) que possui conteúdo multimídia (texto, imagens, sons e/ou vídeos) com ligações 
em hipertexto, ou seja, ligações para outras páginas ou seções da mesma página. Para acessar uma página web, 
utiliza-se um programa denominado navegador web, também conhecido como browser.
    - Site (nome mais utilizado) ou sítio: é o conjunto de uma ou mais páginas web, organizadas a partir de um 
determinado endereço eletrônico (URL) básico, denominado “página principal” . 
     - Portal: na acepção utilizada neste trabalho, pode ser definido como “um site na internet que funciona como 
centro aglomerador e distribuidor de conteúdo para uma série de outros sites ou subsites dentro […] da empresa 
[ou instituição] gestora do portal.” (WIKIPÉDIA, [2008]).
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 sistemas  de  correio  eletrônico  para  contato  direto  com  os 
representantes;

 histórico do parlamento;
 distribuição das cadeiras por partido;
 informações sobre o sistema eleitoral.  (ARAUJO, 2007, p. 709).

O desenvolvimento  do  Sistema  de  Informações  Legislativas  (Sileg)  merece 

destaque,  pois  por  meio  desse Sistema,  pode-se acompanhar  a  tramitação  de  milhares  de 

proposições  na  Câmara  dos  Deputados,  inclusive  com  o  inteiro  teor  das  matérias.  Há 

possibilidade de realizar cadastro sobre as proposições de interesse, para receber notificação 

via  e-mail  quando  houver  qualquer  tramitação  interna  no  âmbito  desta  Casa.  São 

disponibilizadas no  site também as notas taquigráficas das sessões do Plenário, logo após o 

proferimento dos discursos. Como exemplo sobre o que essas inovações representam, cita-se 

o seguinte panorama descrito por Eira e Rocho (2004):

Eram comuns os casos de pessoas que se deslocavam de outra localidade até 
Brasília somente para ter acesso ao andamento de determinada proposição de 
interesse, ou que requisitavam à Câmara dos Deputados o envio das íntegras 
de  proposições  ou  pareceres  referentes  a  um  assunto  específico,  o  que 
poderia  gerar  o  acúmulo  de  centenas  de  páginas  a  serem  copiadas  e 
remetidas. (EIRA e ROCHO, 2004, p. 217).

Outro estudo, realizado por Braga (2007), que fez uma comparação sobre o 

processo de informatização dos legislativos sul-americanos e nacionais, também constatou a 

liderança da Câmara na utilização das TICs, alcançando nessa pesquisa a maior pontuação 

(93,5  de  100 possíveis).  As  dimensões  básicas  que  nortearam a  pesquisa  são  listadas  na 

Tabela 1.
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Tabela 1 – Critérios utilizados na comparação de sites legislativos sul-americanos

Fonte: relatório do Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados (2007).

Além dos elementos elencados por esses autores, outras áreas relevantes foram 

acrescentadas ou aprimoradas recentemente, pelo Centro de Informática (Cenin) da Câmara 

dos Deputados, em conjunto com outras áreas internas. É o que se apresenta a seguir.

3.1.1 Interação com os Deputados

Todas as informações sobre os Deputados disponíveis internamente podem ser 

consultadas diretamente no Portal da Câmara, como: proposições de sua autoria, proposições 

relatadas, inteiro teor dos discursos proferidos em Plenário, votações em Plenário, presença 

em Plenário e nas Comissões, e sua biografia, permitindo, assim, um acompanhamento dos 

trabalhos realizados por seus eleitores e pela sociedade.

Também  é  disponibilizada  no  Portal  uma  importante  ferramenta  de 

comunicação com os Deputados: o serviço “Fale com o Deputado”,  que é um formulário 

eletrônico que permite o envio de mensagens para um ou mais Deputados, de acordo com os 

critérios escolhidos: um Deputado individualmente, todos de um determinado estado ou todos 
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os Deputados, que pode ser combinado com os campos “partido” e “sexo”, para facilitar o 

envio de mensagens de acordo com as necessidades do usuário.

3.1.2 Orçamento Brasil27

É  um  espaço  onde  se  concentram  todas  as  informações  relacionadas  aos 

orçamentos públicos federais (Plano Plurianual – PPA –, Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO – e Lei Orçamentária Anual  – LOA), desde as propostas enviadas do Executivo, com 

suas tramitações,  até  a aprovação,  bem como artigos,  estudos,  notícias,  tira-dúvidas,  entre 

outros.

Um destaque deste  site é  a ferramenta “Fiscalize”,  na qual é possível obter 

vários tipos de relatórios sobre a execução do orçamento federal, inclusive as transferências 

realizadas para estados e municípios.

3.1.3 Transparência28

Há ainda espaço reservado no Portal da Câmara que concentra as informações 

de transparência corporativa, com prestação de contas à sociedade sobre despesas financeiras 

e correlatos, realizadas pela Câmara, tais como:

 1) orçamento da Câmara dos Deputados: informações sobre a distribuição e 

utilização do orçamento da Câmara, íntegra das planilhas de custos e gastos financeiros desta 

Casa;

 2) relatórios de gestão fiscal: informações sobre a execução orçamentária da 

Câmara  dos  Deputados,  com a  relação  de  fontes  de  recursos  no  Orçamento  da  União  e 

despesas com o funcionamento da Casa;

 3) cargos de natureza  especial  (CNE):  relação  dos  ocupantes  de cargos  em 

comissão (CNE) por área da Câmara;

27Disponível em: http://www2.camara.gov.br/orcamentobrasil.
28Informações  obtidas  no  site da  Transparência  no  Portal  da  Câmara,  disponível  em: 
http://www2.camara.gov.br/transparencia.
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 4) contratos: relação das empresas contratadas pela Câmara para prestação de 

serviços ou fornecimento de material, com informações sobre os contratos;

 5) licitações: editais dos pregões, concorrências, tomadas de preços e cartas-

convites da Câmara dos Deputados, bem como o acesso ao sistema de compras eletrônicas;

 6) concursos: editais, gabaritos e resultados de concursos públicos da Câmara;

 7) atuação parlamentar:  possibilidade  de acesso ao nome do Deputado para 

obter informações sobre sua atuação, nos mesmos moldes da “Interação com o Deputado”, 

citado anteriormente;

 8) consulta  a  verbas  indenizatórias  dos  Deputados:  prestação  de  contas  de 

verbas  indenizatórias  utilizadas  pelos(as)  Deputados(as)  destinadas  ao  ressarcimento  de 

despesas diretamente relacionadas ao exercício do mandato parlamentar;

 9) viagens  em missão  oficial  dos  Deputados:  relatórios  sobre  as  atividades 

desenvolvidas em missão oficial da Câmara pelos Deputados.

3.1.4 Fale Conosco29

É um serviço voltado ao atendimento de demandas em geral, que podem ser 

feitas  por  meio  de  um número  telefônico  com ligação  gratuita  (0800),  ou  mediante  um 

formulário  no  site,  no  qual  se  pode  escolher  o  assunto  desejado,  o  tipo  da  comunicação 

(elogio, dúvida, sugestão, solicitação, reclamação) e, então, preencher os dados pessoais e o 

texto da mensagem.

3.1.5 Conheça a Câmara

Quanto  às  informações  institucionais,  são  mantidas,  nesta  área  do  Portal, 

informações detalhadas sobre a Câmara dos Deputados, como a sua estrutura administrativa e 

todos os órgãos que a compõem, o seu papel na sociedade, a sua história e cultura, o número 

total de Deputados, o número por estado e como são escolhidos, o funcionamento desta Casa, 

29Disponível em: http://www2.camara.gov.br/faleconosco.
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sendo possível até mesmo uma visita “virtual” às suas dependências, entre outras inúmeras 

informações.

3.1.6 Interação Legislativa30

Trata-se de uma área criada no Portal em meados de 2007, que está em fase de 

consolidação, tendo como objetivo 

[...] estreitar os vínculos entre a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, as 
Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais, bem como as Escolas do 
Legislativo e os centros acadêmicos, a fim de promover a importância do 
legislador  brasileiro  e  o  exercício  pleno  da  cidadania.  (CÂMARA  DOS 
DEPUTADOS, 2007).

Possui  links em destaque para outras partes do Portal da Câmara, notícias da 

Agência  Câmara,  legislação  federal  e  estadual,  links para  as  assembléias  estaduais,  entre 

outras informações.

Em suas finalidades, esta iniciativa assemelha-se em parte ao Interlegis31, ao 

qual poderia ser integrado e aperfeiçoado, em conjunto com o Senado Federal.

3.1.7 Plenarinho32

É um site especial desenvolvido para o público infantil com ênfase na educação 

para  a  cidadania  e  no  incentivo  para  as  práticas  democráticas.  Portando  uma  linguagem 

adequada às crianças, com utilização de recursos multimídia (desenhos, animações, sons e 

imagens),  possui  conteúdo  extenso  sobre  a  Câmara  dos  Deputados  e  seu  funcionamento, 

30Disponível em: http://www2.camara.gov.br/interacao.
31“O Interlegis é um programa de modernização e integração das diferentes instâncias legislativas. Foi desenhado 
e criado em 1997 pelo Senado Federal, como parte do esforço de modernização da complexa e extensa estrutura 
de  representação  política  brasileira,  composta  por  três  esferas  legislativas  não  hierarquizadas  (Congresso 
Nacional  – integrado  pelo  Senado  Federal  e  Câmara  dos  Deputados  –,  Assembléias  Estaduais  e  Câmaras 
Municipais).”  INTERLEGIS.  Senado  Federal.  Disponível  em:  <http://www.interlegis.gov.br/informacoes_ 
institucionais/perguntas-frequeentes/o-que-e-o-interlegis/>. Acesso em: 4 fev. 2008.
32Diponível em: www.plenarinho.gov.br.
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incluindo legislação, Deputados e notícias, bem como sobre o Brasil e os estados (incluindo o 

Distrito Federal), sobre cidadania, educação, ecologia e saúde. Ademais, possui uma sala de 

leitura, outra de jogos e diversão e um espaço de interação, onde é possível, por exemplo, 

deixar recados e participar de enquetes.

A seguir,  faz-se uma breve descrição  dos  principais  órgãos  da Câmara  dos 

Deputados responsáveis direta ou indiretamente por sistemas e mecanismos de participação 

popular e uma análise sobre como eles têm-se utilizado das novas tecnologias para atingir 

seus objetivos.

3.2 Comissão de Legislação Participativa (CLP)

A Comissão de Legislação Participativa (CLP) foi criada pela Resolução nº 21, 

de 30 de maio de 2001, Câmara dos Deputados, com o objetivo de propiciar à sociedade civil 

organizada um canal para elaboração legislativa direta. É subordinada, administrativamente, 

ao Departamento de Comissões que, por sua vez, vincula-se à Diretoria Legislativa.

Compete à CLP, nos termos do inciso XII do art. 32 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados (RICD), apreciar:

a) sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos 
de  classe,  sindicatos  e  entidades  organizadas  da  sociedade  civil,  exceto 
Partidos Políticos;

b)  pareceres  técnicos,  exposições  e  propostas  oriundas  de  entidades 
científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na alínea a 
deste inciso.

As sugestões da sociedade podem ser apresentadas in loco, por meio de carta, 

e-mail ou fax à Secretaria da CLP, acompanhadas dos seguintes documentos autenticados em 

cartório:

a) estatuto da entidade ou registro em órgão do Ministério do Trabalho;
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b)  documento  legal  que comprove a  composição  da diretoria  da entidade  à 

época  do  envio  da  sugestão  legislativa  (COMISSÃO  DE  LEGISLAÇÃO  PARTICIPATIVA, 

2007). 

As sugestões podem ser dos seguintes tipos:

a) Sugestões de Projeto de Lei Complementar: sugerem disciplinar matérias 
[que a CFRB de 1988 expressamente exige]  de competência normativa da 
União  (Constituição  Federal,  artigos  22  e  24)  e  relativas  às  atribuições 
legislativas do Congresso Nacional (CF, art. 48).[...].

b) Sugestões de Projeto de Lei Ordinária: sugerem criar leis novas ou alterar 
leis  já  em  vigor  sobre  matérias  de  competência  normativa  da  União  e 
pertinentes às atribuições legislativas do Congresso Nacional. [...].

c) Sugestões de Projeto de Decreto Legislativo: sugerem regular matérias de 
competência exclusiva do Congresso Nacional, mencionadas no art. 49 da 
Constituição. [...].

d) Sugestões de Projeto de Resolução da Câmara dos Deputados: sugerem 
disciplinar, com eficácia de lei ordinária, matérias de competência privativa 
da Câmara dos Deputados, ou seja, assuntos de interesse interno, de caráter 
político, processual e administrativo. [...].

e)  Sugestões  de  Projeto  de  Consolidação:  sugerem  a  sistematização,  a 
correção, o aditamento, a supressão e a conjugação de textos legais. [...].

f) Sugestões de Requerimento: sugerem a solicitação de: 

– audiência pública; 

– depoimento  de  autoridade  ou  cidadão para  debater  matérias  que 
possam contribuir para os trabalhos da Comissão; 

– pedido  de  informação  a  Ministro  de  Estado  sobre  determinado 
assunto de responsabilidade do seu Ministério; 

– convocação das autoridades mencionadas no art. 50 da Constituição 
Federal  para  prestarem,  pessoalmente,  informações  sobre  assunto 
previamente determinado. 

g)  Sugestões  de  Indicação:  sugerem  a  outro  Poder,  por  meio  de 
Requerimento, a adoção de providência, a realização de ato administrativo 
ou  de  gestão  ou  o  envio  de  projeto  sobre  a  matéria  de  sua  iniciativa 
exclusiva. [...].

h) Sugestões de Emenda: sugerem a apresentação de emendas às proposições 
que estejam tramitando em outras Comissões ou no Plenário da Casa para 
alterá-las ou complementá-las; 

Observações: 

• A classificação do tipo de Sugestão será realizada pelo relator que analisar 
a sugestão. 

• Além das Sugestões Legislativas, as entidades podem, ainda, encaminhar 
estudos,  pareceres  técnicos  e  exposições  sobre  questões  de  interesse 
legislativo. (COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, 2007).
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Após o recebimento, cabe à CLP a conferência, classificação e numeração da 

Sugestão Legislativa.  Em seguida, a Presidência da Comissão indica um relator para elaborar 

parecer sobre a sugestão apresentada. Caso o relator apresente parecer favorável, ele também 

providencia a adequação formal da sugestão a fim de garantir as condições de redação técnica 

para sua tramitação. O parecer é, então, discutido e votado pelo Plenário da Comissão. Se 

rejeitada, a sugestão é arquivada. Se aprovada, torna-se uma proposição legislativa da CLP, 

com indicação da entidade que a propôs, sendo encaminhada para a Mesa da Câmara dos 

Deputados,  quando passa  a  tramitar  normalmente,  nos  termos  do  Regimento  Interno,  em 

regime de prioridade  (COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, 2007). O fluxo 

simplificado de tramitação das sugestões legislativas pode ser visualizado no Anexo A.

A criação da CLP mostrou-se um avanço nas práticas democráticas, como pode 

ser observado nas estatísticas de participações realizadas desde a sua criação até dezembro de 

2007, cujos extratos são apresentados nas Tabelas 2 e 3 a seguir.

Guardadas as devidas proporções, os benefícios da criação da CLP são ainda 

mais  visíveis  quando se  compara  o  número  de  sugestões  apresentadas  com o  número  de 

proposições de iniciativa popular que, como dito anteriormente,  desde 1988 até o final de 

2007, foram apenas três proposições apresentadas.

Tabela 2 – Sugestões recebidas na CLP no período de 2001 a 2007

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Recebidas

Sugestões (projetos de lei, requerimento 
de audiência pública etc.)

24 59 57 28 107 69 93 437

Sugestões  de  Emendas  à  Lei 
Orçamentária Anual

11 21 16 12 21 45 – 126

Sugestões  de  Emendas  ao  Plano 
Plurianual

– – 1 – – 1 – 2

Sugestões  de  Emendas  à  Lei  de 
Diretrizes Orçamentárias

– – – – 5 7 26 38

Total 35 80 74 40 133 122 119 603

Fonte: site da Comissão de Legislação Participativa (2007).

Tabela 3 – Situação das sugestões recebidas na CLP no período de 2001 a 2007, excluídas as relativas às 
leis orçamentárias

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total

Apreciadas

Aprovadas 2 29 27 13 14 17 31 133

Rejeitadas – 20 38 12 11 14 62 157

Prejudicadas – – – 8 2 – 2 12
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Devolvidas 2 1 5 – – – 38 46

Total 4 50 70 33 27 31 133 348

Fonte: site da Comissão de Legislação Participativa (2007).

Apesar do indiscutível  avanço referente  aos aspectos democráticos  da CLP, 

observa-se, numa macrovisão das estatísticas de sua atuação, dois aspectos relevantes: 

1)  número  de  sugestões  pendentes  de  apreciação:  437  apresentadas  -  348 

apreciadas  =  99  pendentes,  excluindo  as  sugestões  referentes  às  leis  orçamentárias. 

(Observação: a quantidade de apreciação das sugestões no ano de 2007 foi muito superior aos 

outros anos, sendo maior em 46% do que a soma dos três anos anteriores – 2004 a 2006);

2) número de sugestões apreciadas na CLP: 133 aprovadas das 348 apreciadas 

= 38,2%, ou seja, a maior parte das sugestões apreciadas foram rejeitadas (45,1%), devolvidas 

(13,2%) ou prejudicadas (3,5%).

Outros problemas foram abordados por estudos de outros autores sobre a CLP, 

sendo  analisadas  as  possíveis  causas  e,  eventualmente,  suas  respectivas  alternativas  de 

solução, destacando-se:

1) falta  de  representatividade  das  organizações:  muitas  sugestões  são 

apresentadas  por  entidades  que  não  representam  de  forma  significativa  os  setores  da 

sociedade aos quais dizem respeito (MIRANDA, 2006);

2) lapso  de  legitimidade  das  organizações:  algumas  entidades  apresentam 

sugestões sobre assuntos e temas que não condizem com a sua área de atuação (MIRANDA, 

2006);

3) pequena participação de ONGs devido à pouca divulgação da CLP, havendo 

necessidade,  portanto,  de  maior  divulgação  e  maior  proximidade  com esses  movimentos 

(PESSOA, 2003);

4) não-envolvimento  da  sociedade  na  criação  da  CLP,  sendo,  portanto, 

recomendável a parceria com organizações sociais (SANTOS, 2003); 

5) não-cumprimento dos prazos regimentais, sendo necessária a redefinição do 

prazo para apreciação de sugestões legislativas (SANTOS, 2003);
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6) indefinições  quanto  à  possibilidade  de  alteração  das  sugestões  recebidas. 

Assim, sugere-se regulamentar essa matéria quanto à alteração das propostas, em relação ao 

exame de  constitucionalidade, juridicidade e mérito (SANTOS, 2003);

7) dificuldade de contato entre as entidades autoras e o relator da matéria, para 

sua discussão (SANTOS, 2003);

8) tramitação  lenta  das  sugestões  depois  que  saem  da  CLP,  havendo 

necessidade de alteração de procedimentos para dar celeridade para as proposições, como por 

exemplo,  alteração  regimental  para  permitir  a  apreciação  conclusiva  nas  Comissões,  nos 

mesmos moldes de proposições (FERREIRA JUNIOR, 2007);

9) apresentação  de  sugestão  sobre  área  de  competência  de  outros  níveis 

(estados, Distrito Federal ou municípios) da Federação, e não da Câmara dos Deputados. Uma 

alternativa  para  sanar  esses  vícios  de  iniciativa  seria  a  implantação  de  um  sistema 

participativo nacional para intercâmbio entre as comissões legislativas federais, estaduais e 

municipais, aproveitando-se, assim, as sugestões apresentadas nos níveis incorretos, por meio 

do reencaminhamento delas à comissão legislativa competente,  de acordo com as normas 

constitucionais (FERREIRA JUNIOR, 2007);

10) não-execução  pelo  Poder  Executivo  das  sugestões  de  emendas 

orçamentárias aprovadas. Assim, sugere-se estruturar a CLP para realizar o acompanhamento 

das tramitações de emendas orçamentárias e suas execuções financeiras (COUTO, 2007).

Como pode-se observar, a CLP está em processo de consolidação dentro da 

estrutura  da  Câmara  dos  Deputados  por  ser  uma  Comissão  relativamente  nova.  Torna-se 

essencial que o aprimoramento constante dessa Comissão considere, sempre que possível, as 

novas tecnologias disponíveis, facilitando, assim, os seus objetivos de proporcionar a efetiva 

participação popular à sociedade civil.

3.2.1 Utilização das TICs pela CLP

A Comissão de Legislação Participativa, com o objetivo de propiciar um canal 

de  comunicação  permanente  com a  sociedade,  mantém um  site na  Internet  com diversas 

informações e ferramentas, das quais se destacam:
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 1) apresentação  da  Comissão,  com  suas  atribuições,  membros  e  demais 

informações  institucionais,  tais  como:  endereço,  telefones  de  contato,  fax,  endereço 

eletrônico;

 2) cartilhas  e  manuais  de  orientação  à  sociedade  sobre  como  apresentar 

sugestões legislativas e realizar outros tipos de participação;

 3) modelos de documento para cada tipo de sugestão legislativa, que podem 

ser baixados pelos usuários, facilitando a iniciativa das sugestões;

 4) verificação da tramitação (andamento) das sugestões legislativas;

 5) notícias dos assuntos relevantes à sua área de atuação;

 6) agenda  de  reuniões  e  eventos,  com detalhamento  da  pauta  e  resultados 

realizados;

 7) disponibilização,  para  download,  dos  documentos  apresentados  pelos 

expositores em audiências e seminários;

 8) legislação relativa à CLP;

 9) relatórios estatísticos sobre sugestões recebidas;

 10) fórum de participação popular, no qual os cidadãos podem debater temas 

importantes;

 11) Banco de Idéias, onde a população pode sugerir idéias, organizadas por 

temas e que ficam disponíveis para a sociedade e para os parlamentares.

Nota-se, assim, a utilização das TICs pela CLP para prestação de serviços aos 

cidadãos com predominância do caráter informacional, conforme análise do Portal realizada 

no item 3.6 deste Capítulo.

3.3 Ouvidoria Parlamentar

Criada pela Resolução n° 19, de 2001, da Câmara dos Deputados, a Ouvidoria 

Parlamentar é parte integrante da estrutura institucional desta Casa, e funciona como um canal 

de comunicação com a sociedade com vistas ao encaminhamento das demandas que a ela 

chegam. Ao se comunicar com a Ouvidoria, o solicitante tem o seu pleito encaminhado ao 
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setor  pertinente  e  recebe  posteriormente  uma  notificação,  informando-lhe  sobre  a  ação 

realizada. 

As atribuições da Ouvidoria Parlamentar, estabelecidas pelo art. 21 da referida 

Resolução nº 19, de 2001, que a criou, são as seguintes:

Art. 21. Compete à Ouvidoria Parlamentar: 

I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações 
ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre:

a) violação  ou  qualquer  forma  de  discriminação  atentatória  dos 
direitos e liberdades fundamentais; 

b) ilegalidades ou abuso de poder; 

c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da 
Casa; 

d) assuntos  recebidos  pelo  sistema  0800  de  atendimento  à 
população;

II – propor  medidas  para  sanar  as  violações,  as  ilegalidades  e os  abusos 
constatados;

III – propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e 
administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização da Câmara 
dos Deputados;

IV – propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado 
a apurar irregularidades de que tenha conhecimento;

V  – encaminhar  ao  Tribunal  de  Contas  da  União,  à  Polícia  Federal,  ao 
Ministério Público, ou a outro Órgão competente as denúncias recebidas que 
necessitem maiores esclarecimentos;

VI – responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas 
pela Câmara sobre os procedimentos legislativos e administrativos de seu 
interesse;

VII – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil.

3.3.1 Informações Estatísticas sobre a Ouvidoria 

A partir  do  1º  trimestre  de 2007,  a  Ouvidoria  aprimorou  a  divulgação  dos 

trabalhos  realizados  com  a  criação  de  um  boletim  consolidado  trimestral  –  Ouvidados 

(OUVIDORIA PARLAMENTAR, 2007)  –, fornecendo  também a quantidade  de  contatos 

pendentes, bem como  o percentual de ocorrência dos assuntos mais abordados, conforme 

pode ser observado nas Tabelas 4, 5 e 6, a seguir.
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Tabela 4 – Nº de contatos realizados na Ouvidoria da Câmara – 1º trim./2007

Contatos

Recebidos 1.138

Resolvidos 883

Pendentes 255

Fonte: site da Ouvidoria Parlamentar (2007).

Tabela 5 – Tipos de manifestação feitas junto à Ouvidoria da Câmara – 1º trim./2007

Tipos de Manifestação

Solicitação 41%

Reclamação 25%

Informação 11%

Desabafo 10%

Outros 13%

Fonte: site da Ouvidoria Parlamentar (2007).

Tabela 6 – Assuntos mais abordados nas manifestações à Ouvidoria da Câmara – 1º trim./ 2007

Assuntos

Processo Legislativo 27%

Atuação Deputados 16%

Concurso Câmara 10%

Aumento Subsídio 8%

Violência 7%

Funcionamento da Casa 6%

Outros 26%

 Fonte: site da Ouvidoria Parlamentar (2007).

A  partir  da  criação  desse  boletim,  contemplou-se  também  um  resumo 

descritivo  dos  assuntos  mais  abordados,  conforme  pode ser  observado a  seguir  (1º  trim./ 

2007):

Processo  Legislativo: solicitação  de  informações  sobre  tramitação  de 
proposições e ainda sobre o Regimento Interno da Câmara dos Deputados.
Atuação dos Parlamentares: solicitações de informações sobre fatos que, 
pelos  mais  variados meios  de  comunicação,  chegam ao conhecimento do 
cidadão. 
Concurso da Câmara: informações sobre concurso público em andamento 
e  sobre  mudanças  no  edital  do  concurso oferecido  pela  Câmara  dos 
Deputados em 2007.
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Violência: cidadão manifesta preocupação com o aumento da criminalidade 
e solicita aos parlamentares que votem matérias para tornar mais efetiva a 
repressão de crimes, principalmente aqueles considerados hediondos. 
Funcionamento da Casa: cidadão questiona ou pede informações sobre os 
serviços administrativos da Casa. (OUVIDORIA PARLAMENTAR, 2007).

3.3.2 Utilização das TICs pela Ouvidoria

A  Ouvidoria  Parlamentar  dispõe  de  formulário  eletrônico33 no  Portal  da 

Câmara,  onde os cidadãos  podem realizar  as comunicações em um dos tipos disponíveis: 

solicitação, denúncia, reclamação, sugestão ou “expressão livre”. Ao finalizar o procedimento, 

o usuário recebe um número de protocolo automaticamente, o qual poderá ser utilizado para 

acompanhar o andamento on-line, nessa mesma página web, na opção “Acompanhamento de 

mensagem”.

Além do serviço citado, possui  site institucional dentro do Portal da Câmara, 

contemplando as seguintes informações:

1) apresentação  da Ouvidoria  Parlamentar,  com suas atribuições,  membros  e 

demais informações institucionais, tais como: endereço, telefones de contato, fax, endereço 

eletrônico;

2) perguntas e respostas mais freqüentes;

3) notícias dos assuntos relevantes à sua área de atuação;

4) disponibilização,  para  download,  das  notas  taquigráficas  dos  seminários 

promovidos;

5) legislação relativa à Ouvidoria;

6) relatórios estatísticos: Ouvidados.

Note-se  um  grande  avanço  na  atuação  da  Ouvidoria  Parlamentar  com  a 

utilização das TICs, facilitando a comunicação da sociedade com a Câmara, embora não seja 

analisado aqui o grau de satisfação dos usuários com as ações efetivas da Ouvidoria.

33Disponível em: http://www2.camara.gov.br/canalinteracao/ouvidoria.
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3.4 Secretaria de Comunicação (SECOM)

A Secretaria  de Comunicação Social  (SECOM) é um órgão da Câmara dos 

Deputados, vinculado diretamente à Mesa Diretora, responsável pelos serviços de relações 

públicas e de divulgação dos trabalhos desenvolvidos por esta Casa. Para tal fim, realiza a 

produção  e  operação  da  TV,  Rádio  e  Agência  Câmara,  bem  como  a  elaboração  de 

informativos e do Jornal da Câmara. Conta também com serviços de cerimonial, de recepção, 

de visitação e de realização de eventos.

3.4.1 Utilização das TICs pela SECOM

A  SECOM  utiliza  o  Portal  da  Câmara  para  transmitir,  via  Internet,  a 

programação da TV e Rádio Câmara. As sessões plenárias são transmitidas ao vivo, assim 

como reuniões mais importantes das comissões, quando o tema é de relevante interesse da 

sociedade, como algumas realizadas nas Comissões temáticas permanentes e nas Comissões 

Parlamentares  de Inquérito  (CPI),  incluindo seminários  e  audiências  públicas.  Ademais,  é 

possível pesquisar e acessar os programas anteriores já transmitidos e programas em destaque, 

verificar a grade de programação com descritivos sobre os programas, assim como entrar em 

contato com os responsáveis.

Outros canais de comunicação mantidos pela SECOM são:

1) Agência Câmara: é uma agência de notícias em tempo real, sobre assuntos 

relacionados à Câmara, disponibilizando no seu  site todas as notícias anteriores que podem 

ser  pesquisadas,  bem  como  consolidação  das  notícias  mais  importantes  e  coberturas 

especializadas.

2) Jornal da Câmara: é um jornal impresso editado diariamente, de segunda a 

sexta-feira.  Mantém no seu  site todos  os  jornais  editados,  disponíveis  para  download em 

arquivos no formato  pdf (portable  document format);  há possibilidade  de pesquisas sobre 

reportagens e de contato com o Jornal.

Assim,  a  SECOM  tem-se  utilizado  das  TICs  de  forma  crescente  para 

fortalecimento dos canais de comunicação da Câmara com a sociedade.
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3.5 Centro de Documentação e Informação (CEDI)

Órgão da Câmara subordinado à Diretoria Legislativa, responsável pela gestão 

da informação na Câmara dos Deputados, de fundamental papel democrático na integridade, 

arquivamento,  disseminação  e  transparência  das  informações  geradas  por  esta  Casa,  no 

processo  legislativo,  nas  instâncias  administrativas,  assim  como  nos  estudos,  pesquisas, 

seminários e outras fontes internas de conhecimento.

3.5.1 Utilização das TICs pelo CEDI

O CEDI gerencia o sistema de tramitação de proposições legislativas –  módulo 

Proposições  do  Sileg  –;  mantém  atualizada  a  base  de  dados  do  sistema  de  legislação 

informatizada –  Legin –, importante fonte consolidadora da legislação brasileira em vigor, 

disponível no Portal; gerencia o sistema de registro de dados cadastrais, biografia e de atuação 

dos  Deputados  –  módulo  Deputados  do  Sileg  –,  propiciando  transparência  da  atuação 

parlamentar; promove e zela pela padronização dos registros e descrições das informações 

geradas  no  processo  legislativo,  garantindo  a  integridade  dos  dados.  Esses  importantes 

sistemas estão disponíveis no Portal da Câmara.

Ademais, é possível realizar pesquisas ao acervo da Biblioteca por meio do 

Portal,  em convênio  com a  Rede  Virtual  de  Bibliotecas  (RVBI),  de  responsabilidade  do 

Secretaria Especial de Informática do Senado Federal (Prodasen); pesquisar, reproduzir ou 

copiar o áudio dos discursos, votações, debates, seminários, palestras, audiências públicas e 

outros  eventos  ocorridos  na Câmara  do Deputados,  na  área  “Arquivo Sonoro”  do  Portal; 

obter  os  seguintes  documentos,  disponíveis  para  download: estudos  e  notas  técnicas 

elaborados por órgãos internos  especializados;  cartilhas  e manuais sobre as principais  leis 

aprovadas  que  ampliam os  direitos  dos  cidadãos;  revistas  eletrônicas  e  alguns  dos  livros 

editados pela Câmara e as publicações oficiais da Câmara dos Deputados (Diários da Câmara 

e do Congresso Nacional, Anais da Câmara dos Deputados, Anais e Diários das Assembléias 

Constituintes).

66



Dessa forma, o CEDI tem desempenhado um papel relevante na difusão das 

informações produzidas internamente pela Câmara, por meio das TICs.

3.6 Análise do Grau de Democracia Digital do Portal da Câmara dos Deputados

 

A Câmara dos Deputados tem priorizado,  nos últimos  anos,  a utilização da 

Internet  como  canal  de  comunicação  para  divulgação  de  seus  trabalhos  e  informações 

institucionais, bem como para interagir com a sociedade civil, tendo atingido uma posição de 

vanguarda e referência como Portal governamental.

Por isso, este estudo requer uma análise do Portal da Câmara quanto ao seu 

grau  de  democracia  digital,  conforme  tipologia  descrita  por  Silva  S.  (2005)  e  citada  no 

Capítulo  2  deste  trabalho.  Para  tal  finalidade,  os  critérios  dessa  tipologia-base  foram 

adaptados para esta análise,  uma vez que originalmente foram concebidos para análise do 

Poder  Executivo  das  capitais  brasileiras.  Na  Tabela  7 a  seguir,  são  listados  os  critérios 

relativos  ao  primeiro  grau  de  democracia  digital,  que  se  refere  a  características 

predominantemente informativas, para verificação de atendimento junto ao Portal da Câmara.

Tabela 7 – Elementos, conteúdos e ferramentas característicos do primeiro grau de democracia digital, 
localizados no Portal da Câmara dos Deputados

Conteúdo ou ferramenta característicos de 1º grau
O elemento foi 
localizado no 

Portal?

1.  Presença  de  informações  institucionais  genéricas  (endereço  físico  e  eletrônico, 
telefones de contato, descrição sobre atribuições).

Sim

2. Notícias sobre a atuação da Câmara produzidas internamente. Sim

3. Presença de informações genéricas sobre o órgão (políticas, históricas, econômicas, 
estatísticas, turísticas).

Sim

4.  Possibilidade  de  “inserção  de  dados”  pelo  usuário  e  consequente  obtenção  de 
informação do tipo “consulta automatizada” – input /output instantâneo.

Sim

5. Presença de legislação (leis, decretos, resoluções, regulamentos etc.). Sim

6. Possibilidade de emissão de documentos oficiais. Não

7. Há feedback para indagação sobre tema genérico. Sim

8. Há feedback para indagação sobre tema específico. Sim

9. Atendimento on-line instantâneo (por meio de chat ou ferramenta similar). Não

10. Possibilidade de operação completa de serviço via rede. Sim 

*Baseado no trabalho de Silva S. (2005, p. 459)
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Observando os resultados da avaliação realizada na Tabela 7, verifica-se que o 

primeiro grau de democracia digital foi praticamente atendido pelo Portal. Somente dois itens 

não foram localizados:  o item 6, que se refere à possibilidade de emissão de documentos 

oficiais, e o item 9, que se refere ao atendimento on-line instantâneo via chat ou ferramenta 

similar, que poderia ser usado, por exemplo, para as comunicações do serviço “Fale conosco”.

A Tabela 8 traz os elementos referentes ao segundo grau de democracia digital, 

que consiste basicamente em obter a opinião pública com o emprego das TICs, que pode ser 

utilizada para a tomada de decisão política. 

Tabela 8 – Elementos, conteúdos e ferramentas característicos do segundo grau de democracia digital, 
localizado no Portal da Câmara dos Deputados

Conteúdo ou ferramenta característicos de 2º grau
O elemento foi 
localizado no 

Portal?

1.  Existência  de sondagem de opinião não-publicada  (ouvidoria  voltada para  receber 
opinião pública sobre determinado tema de interesse geral,  mas sem publicização das 
opiniões emitidas pelos cidadãos).

Não

2. Existência de área para recepção de críticas do cidadão não-publicadas no Portal. Sim

3. Existência de campanha publicitária  on-line que estimule a emissão da opinião do 
cidadão do Portal com link direto para formulário ou ferramenta que colha essa opinião.

Não

4.  Sistema  avançado*  de  votação  eletrônica  voltado  para  sondagem  de  opinião  no 
formato “consulta”, sem efeito deliberativo.

Não

5. Existência de informações no Portal sobre programas (iniciativa) de inclusão digital 
que  trate  de  capacitação,  educação  ou  atividades  similares,  visando  facilitar  a 
apropriação das TICs, por parte do cidadão, com ênfase na obtenção de opinião sobre 
questões públicas.

Não

6. Existência de informações no Portal sobre infra-estrutura tecnológica que propicie o 
acesso e uso das TICs pelo cidadão, voltada para a sondagem de opinião dos cidadãos.

Não

Baseado no trabalho de Silva S. (2005, p. 461)

* Considera-se “sistema avançado de votação” ferramenta disponível ao público com elementos personificadores 
que busquem restringir  a  um voto por cidadão (seja  por meio de CPF,  ou similar),  não se enquadrando as 
“enquetes” nessa descrição.

Nesse  caso,  o  Portal  da  Câmara  só  correspondeu  ao  item  2,  por  meio  da 

Ouvidoria e “Fale Conosco”, que podem ser realizadas  on-line. Apesar do vasto conteúdo 

existente no Portal, não foram localizadas informações e iniciativas de inclusão digital que 

facilitem a apropriação das tecnologias pelos cidadãos.

Com relação ao terceiro grau, caracterizado principalmente pelos princípios de 

transparência  e  prestação  de  contas,  os  critérios  são  os  listados  na  Tabela  9. Foram 

encontrados vários elementos do terceiro grau de democracia digital  no Portal da Câmara, 
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mais do que os elementos de segundo grau. Nota-se, assim, uma preocupação por parte da 

Câmara  dos  Deputados  quanto aos  aspectos  de transparência  e  prestação  de contas.  Com 

relação ao item 2 – Fórum on-line –, ressalva-se que, apesar de estar presente no Portal, esse 

instrumento teve, até a presente data, uma tímida utilização.

Tabela 9 – Elementos, conteúdos e ferramentas característicos do terceiro grau de democracia digital, 
localizado no Portal da Câmara dos Deputados

Conteúdo ou ferramenta característicos de 3º grau
O elemento foi 
localizado no 

Portal?

1. Existência de área para recepção de críticas do cidadão publicadas no Portal (críticas 
gerais, sem temas específicos).

Não

2. Fórum on-line temático do tipo discursivo, aberto ao público mais amplo, acerca de 
temas específicos de interesse público, com opiniões dos cidadãos publicadas no Portal.

Sim

3. Existência de pré-legislação (projetos de lei ou similares) disponível para consulta on-
line do cidadão (transparência pública).

Sim

4.  Possibilidade  de  acompanhamento  financeiro  (disponibilidade  de  documentos 
governamentais sobre aplicação financeira dos recursos públicos – balancetes, balanços 
financeiros).

Sim

5. Existência de manual, guia ou texto afim que possibilite a melhor compreensão de 
dados  financeiros  disponíveis  no  Portal,  para  o  entendimento  do  público  leigo  em 
assuntos administrativos / contábeis.

Sim 

6. Existência de informações no Portal sobre programas (iniciativa) de inclusão digital 
que  trate  de  capacitação,  educação  ou  atividades  similares,  visando  facilitar  a 
apropriação das TICs, por parte do cidadão, enfatizando o acompanhamento público dos 
atos do Poder Legislativo e da administração pública.

Não

7. Existência de informações no Portal sobre infra-estrutura tecnológica que propicie o 
acesso e uso das TICs pelo cidadão, voltada para o acompanhamento público dos atos do 
Poder Legislativo e da administração pública.

Não

*Baseado no trabalho de Silva S. (2005, p. 462)

Entretanto, registra-se que não foi possível identificar no Portal elementos do 

quarto e do quinto graus de democracia digital  descritos no Capítulo 2, item 2.5, ou seja, 

instrumentos  de  “democracia  deliberativa”,  com espaços  de  discussão  livre  e  tomada  de 

decisão política pelo próprio público. Dessa forma, o Portal da Câmara ficou caracterizado 

como um modelo híbrido, contendo, praticamente, elementos do primeiro e do terceiro graus 

de  democracia  digital,  ou  seja,  respectivamente,  elementos  informativos  e  de 

transparência/prestação de contas.
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CONCLUSÃO

Este  estudo  teve  como  objetivo  principal  a  reflexão  quanto  às  formas  de 

participação popular proporcionadas pela Câmara dos Deputados frente às novas tecnologias. 

Para alcançar esse objetivo, utilizou-se de uma metodologia de abordagem qualitativa baseada 

na  dialética,  tendo  como  método  de  procedimento  a  pesquisa-ação,  e,  como  fontes  de 

informação, a pesquisa documental e bibliográfica. 

Dessa forma, foram revisados, em primeiro lugar, os pressupostos básicos da 

participação  popular  no Brasil  e  as  tendências  da  teoria  democrática  contemporânea.  Em 

seguida, foi realizada uma análise sobre as novas possibilidades proporcionadas pelas TICs, 

em especial, as novas formas de agir e de participar emergentes na sociedade da informação, 

nas  quais  as  interações  e  formação  de  organizações  e  comunidades  são  potencializadas. 

Identificaram-se, então, as características principais do Portal da Câmara, verificando como 

essa Casa utiliza as TICs para provimento de serviços aos cidadãos e, por fim, com o emprego 

da  tipologia  de  graus  de  democracia  digital  descrita  por  Silva  S.  (2005),  esse  Portal  foi 

analisado e classificado como, praticamente, de primeiro e de terceiro graus de democracia 

digital.

Verificou-se, ainda, que as possibilidade teóricas de democracia participativa 

estão presentes na atual Constituição Federal, embora mormente não exercidas, tão defendidas 

por autores como o Prof. Paulo Bonavides:

A  democracia  participativa  desloca  o  eixo  do  poder  no  exercício  da 
soberania, dos corpos representativos para as correntes da cidadania, e estas, 
sendo o próprio povo,  exprimem desde as instâncias  supremas,  de  forma 
direta e imediata, sua vontade, com tomar assim as decisões governativas e 
institucionais de grau mais elevado, as quais não podem nem devem ficar 
sujeitas  à  intermediação  nem  ao  livre  alvedrio  das  autoridades 
representativas  do  Legislativo  ou  do  Executivo.  (BONAVIDES,  2003,  p. 
285).

Por  outro  lado,  a  democracia  eletrônica  vem  sendo  experimentada 

mundialmente,  sendo inclusive  incentivada  pela  ONU,  em seu  recente  relatório  – UN e-

Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance –, como modelo a 

ser almejado pelos governos.
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Por sua vez, a Câmara dos Deputados, de acordo com os estudos recentes de 

Braga (2007) e Araujo (2007), possui posição de vanguarda entre os legislativos da América 

Latina em se tratando da utilização de novas tecnologias em seu Portal na Internet,  tendo 

inclusive  recebido  inúmeras  premiações,  sendo  a  última  uma  referência  de  destaque  no 

relatório da ONU citado no parágrafo anterior. 

Dessa  forma,  a  Câmara  reúne  todas  as  condições  para  dar  mais  um “salto 

qualitativo”  no  uso  de  novas  tecnologias  para  propiciar  à  sociedade  civil  uma  maior 

permeabilidade, com a adoção mais vigorosa de práticas participativas na Internet, visando, 

assim, ao quarto grau de democracia digital, conforme descrito.

Ademais,  a  Câmara  dos  Deputados,  como  legítima  representante  do  povo, 

possui  respaldo  para  promover,  enquanto  instituição,  esse  avanço  democrático  em  nível 

federal, a fim de que depois possa disseminar as experiências para os estados e municípios, 

elevando a democracia no Brasil a um novo patamar.

Mesmo considerando  que  este  estudo se  refere  a  um trabalho  de  pesquisa, 

sugere-se  que  as  seguintes  abordagens  possam  ser  estudadas  e  implementadas  para  o 

aperfeiçoamento da atuação da Câmara dos Deputados em novas tecnologias:

 1) criação  de  uma  comunidade  virtual  dos  cidadãos  (espécie  moderna  da 

“Assembléia  dos  cidadãos”),  para  a  qual  seria  garantida  a  possibilidade  de  interação  nos 

locais do Portal da Câmara dos Deputados, desenvolvidos com essas características. Para que 

haja uma participação igualitária dos cidadãos, pode-se, no momento do cadastro, verificar a 

autenticidade  dos  indivíduos  com  base  em  informação  pessoal  (por  exemplo,  o  CPF, 

verificando-se outros dados pessoais on-line com a Receita Federal, como já é feito por alguns 

sites comerciais). Como toda comunidade organizada, devem-se estabelecer direitos e deveres 

mínimos para assegurar que ela possa se consolidar e se desenvolver, com níveis crescentes 

de maturidade e participação, ao longo do tempo;

 2) utilização de blogs para melhorar a interação entre os Deputados e os seus 

eleitores e sociedade em geral, cadastrados na comunidade, com visibilidade do histórico das 

comunicações realizadas, propiciando as condições para o surgimento de novas comunidades 

virtuais, fruto dessas interações;
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 3) possibilidade  de  inclusão  de  comentários  on-line, pela  comunidade,  às 

matérias produzidas pelos canais de comunicação da SECOM e que estejam disponíveis no 

site;

 4) transmissão, via Internet, de todas, ou pelo menos das principais, reuniões 

públicas  (como  as  sessões  das  Comissões  Permanentes  e  Temporárias,  inclusive  CPIs; 

audiências públicas; seminários) realizadas pela Câmara, com possibilidade de participação, 

por meio de questionamentos, para aquelas que assim forem permitidas;

 5) disponibilização em meio eletrônico, pelo CEDI, de todos os livros editados 

por esse órgão, que não tenham restrições quanto a direitos autorais para essa finalidade;

 6) criação,  pelo CEDI, a partir  das cartilhas e manuais já editados por esse 

órgão,  de  um  wiki,  em  linguagem  acessível  ao  cidadão,  com  conteúdo  sobre  assuntos 

relacionados à cidadania, formas de participação popular, orçamentos públicos, explanações 

sobre as principais leis em vigor, entre outros assuntos, sendo um local para consolidação do 

conhecimento gerado pela Câmara dos Deputados, num formato que possa evoluir ao longo 

do tempo;

 7) possibilidade de atendimento em tempo real pela equipe do “Fale Conosco”, 

por meio de ferramenta de mensagem instantânea (por exemplo, chat) disponibilizada no site;

 8) disponibilização pela  Ouvidoria,  em sua  área  no  site,  das  comunicações 

mais significativas realizadas pela sociedade, relacionadas aos assuntos mais abordados, com 

suas respectivas ações executadas;

 9) aperfeiçoamentos do site de Participação Popular da Câmara dos Deputados, 

da seguinte forma:

 a) alteração  do modelo  de funcionamento  do Fórum de discussão  atual, 

após  a  criação  da  comunidade  virtual  citada  anteriormente, 

transformando-o  em  um  modelo  auto-regulado,  sem  necessidade  de 

intermediação prévia do moderador para cada participação, e subdivido 

por  áreas  temáticas,  de  forma  análoga  às  Comissões  Permanentes 

existentes  na  Câmara.  Assim,  a  participação  seria  incentivada  pelo 

maior  dinamismo,  com  as  intervenções  ocorrendo  em  tempo  real  a 

qualquer hora do dia, além de facilitar a administração do Fórum, uma 

vez que o número de participantes pode ser muito grande, o que exigiria 

um esforço enorme de moderação nos moldes atuais;
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 b) adoção  de  uma  política  de  moderação  do  Fórum baseada  em perfis 

diferenciados,  cada qual  com determinados direitos  e deveres,  e uma 

dinâmica  de  mobilidade  predefinida,  de  acordo com a  qualidade  das 

participações,  avaliadas pelos próprios participantes.  Para  proteção da 

comunidade  contra  eventuais  distorções  advindas  da  perpetuação  em 

perfis com mais direitos e deveres, podem-se estabelecer mecanismos 

que garantam a temporalidade e rotatividade dos perfis entre os cidadãos 

cadastrados.  Como  benefícios,  haveria  qualificação  de  mais 

moderadores para administração do Fórum, assim como para atuar no 

processo de educação democrática dos novos participantes;

 c) possibilidade de apresentação de sugestões diretamente no Fórum, com 

fases de discussão e deliberação (votação) pela comunidade, mediante 

um processo  legislativo  especialmente  elaborado  para  esse  ambiente, 

contendo, por exemplo, duas pautas mensais: uma de discussão e outra 

de  votação  pela  comunidade  (com requisitos  mínimos  de número  de 

votantes). Uma vez aprovada, a sugestão seria recebida na Comissão de 

Legislação  Participativa  (CLP) como Sugestão Legislativa,  de acordo 

com o Regulamento Interno da CLP. Nesse caso, haveria necessidade de 

alteração do Regulamento Interno da CLP para prever essa alternativa, 

considerando, por exemplo, essa comunidade virtual como uma entidade 

organizada da sociedade civil, ampliando, assim, os ideais democráticos 

que  nortearam a  própria  criação  da  CLP  e  adequando-se  ao  avanço 

tecnológico  da  sociedade.  Não  obstante,  a  CLP  ainda  teria  todo  o 

controle sobre o processo, uma vez que a Sugestão Legislativa oriunda 

da comunidade virtual dependeria de sua apreciação para continuar a sua 

tramitação;

 d) cadastramento das Sugestões Legislativas recebidas por outros meios (in  

loco, e-mail, carta ou fax) no Fórum para discussão e deliberação, antes 

da  apreciação  pela  CLP,  garantindo,  assim,  uma  maior 

representatividade e legitimidade dessas sugestões, o que pode favorecer 

a sua tramitação futura como consequência da maior densidade política 

obtida com o apoiamento de um grande número de cidadãos, além de 

permitir  a complementação e comunicação dos autores das sugestões. 

73



No caso de reprovação pela comunidade, as sugestões são arquivadas, 

não necessitando, portanto, de apreciação pela CLP;

 10) discussão no Fórum, em área específica, de temas a serem submetidos a 

referendo e plebiscito.  Em complementação,  a Justiça Eleitoral  poderá, mediante o uso de 

assinaturas digitais, realizar esses instrumentos também por meio da Internet. 

Portanto, verifica-se que as alternativas trazidas pelas novas tecnologias para  o 

aprimoramento da participação popular na Câmara dos Deputados são variadas, mas todas 

têm  um  traço  comum:  levar  mais  interação  com  a  sociedade,  proporcionando  um  novo 

patamar de participação, tornando-a cada vez mais efetiva.

Por sua vez,  a Câmara dos Deputados tem inovado de forma constante  nos 

mecanismos  de participação  popular,  utilizando-se das  oportunidades  trazidas  pelas  novas 

tecnologias de informação e comunicação como suporte para sua atuação, alcançando uma 

posição de destaque no Brasil e no mundo. Dessa forma, vislumbra-se que o aperfeiçoamento 

das  atividades  interativas,  com possibilidade  de deliberação  com alguma decisão política, 

pode levar a participação popular na Câmara, por meio do seu Portal na Internet, a alcançar o 

grau mais elevado (quarto grau) de democracia digital no sistema representativo, conforme 

analisado.

Ressalva-se, todavia, que as sugestões feitas sobre possíveis apropriações de 

novas  tecnologias  derivam dos  estudos  teóricos  analisados  no  decorrer  deste  trabalho,  e, 

assim, dependem de experimentações in loco para comprovação de adequabilidade à realidade 

da Câmara dos Deputados.

De acordo com todas as considerações e devido à dinâmica própria dos meios 

digitais, esclarece-se que este estudo não esgota o tema proposto; entretanto, enfatiza e realça 

a dimensão interativa como naturalmente mais afeita à participação popular e, dessa forma, 

propícia à consolidação dos ideais de uma democracia participativa.  

Assim, incentiva-se a realização de pesquisas posteriores mais aprofundadas 

sobre outras possibilidades de utilização de novas tecnologias para garantir melhores níveis de 

democracia participativa na Câmara dos Deputados, bem como os possíveis impactos no jogo 

democrático, por meio de análises de adequabilidade e realização de projetos-piloto.

A democracia participativa, ao longo dos tempos, sofreu aperfeiçoamentos e 

recaídas,  num processo  evolutivo  de  maturação.  Grandes  filósofos  e  pensadores  teceram 
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inúmeros  estudos  e  teorias  sobre  quais  seriam  o  seu  alcance  e  melhores  formas  de 

estruturação, tendo em vista o bem-estar da sociedade e do indivíduo, garantindo-se, numa 

relação simbiótica, os direitos e garantias fundamentais do ser humano. Cabe aos pensadores 

de hoje levar adiante esses ideais democráticos, utilizando-se das possibilidades propiciadas 

pela sociedade da informação, por meio das novas tecnologias de informação e comunicação 

(TICs) com suas inerentes formas de organização e participação sociais,  como ferramenta 

para potencialização  da participação  política  dos cidadãos,  abrindo um novo caminho,  na 

relação entre os cidadãos e a Câmara dos Deputados, capaz de superar as idiossincrasias da 

democracia representativa e, ao mesmo tempo, fortalecendo-a.
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ANEXO A – TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA DAS SUGESTÕES LEGISLATIVAS34

34Fonte: Cartilha da CLP – 2007.
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ANEXO B – INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS SOBRE O PORTAL DA CÂMARA 
DOS DEPUTADOS35

1) Média de visitas diárias (www.camara.gov.br) – (Comparativo 2004/2005/2006/2007)
Ano Média Diária
2004 16.961
2005 22.086
2006 38.902
2007 41.000*

*informação preliminar em 30 jan. 2008.

2) Deputados que mais responderam e-mails no período de 9/9 a 9/11/2007:

DEPUTADO Nº RESPOSTAS 

Regis de Oliveira (PSC/SP) 3.161
Marcos Medrado (PDT/BA) 2.527
Rodrigo Rollemberg (PSB/DF) 2.509
Gorete Pereira (PR/CE) 2.438
Pepe Vargas (PT/RS) 2.422

3) Principais temas tratados em 2007 pelo serviço 0800 da Câmara (Fale Conosco)
Assunto Número de ligações

PL nº 5.476/2001 (tarifa básica de telefone) 257.729

Outros  projetos  (PEC  2/2003,  PEC  333/2004,  PEC  534/2002,  PEC  54/1999,  PL 
1.135/1991, PDC 731/2000)

34.904

Aumento salarial dos Deputados 986

Corrupção política 702

CPI Caos aéreo 453

Caso Renan Calheiros 346

Desabamento Metrô em SP 306

Fidelidade Partidária 153

Reforma dos apartamentos 90

Caso Severino Cavalcanti 58

4) Números da Agência Câmara
(23/4 a 31/12/2007)
605.107 Visitantes absolutos
1.452.663 Visitas
4.345.551 Exibições de página
2,99 Páginas/visita
54,18% Taxa de rejeição
00:03:21 Tempo médio no site
41,59% de novas visitas

35Fonte: Agência Câmara. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/Internet/homeagencia>. Acesso em: 
8 fev. 2008.
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ANEXO C – PRÊMIOS OBTIDOS PELO PORTAL DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS36

Prêmio iBest TOP 3 – 2004 – categoria Política (Júri da Academia)

Prêmio iBest TOP 3 – 2006 – categoria Política (Júri Popular)

Prêmio iBest TOP 10 – 2002 – categoria Política

Prêmio iBest TOP 10 – 2003 – categoria Política

Prêmio iBest TOP 10 – 2005 – categoria Política

Prêmio iBest TOP 10 – 2005 – categoria Regional Distrito Federal

Prêmio iBest TOP 10 – 2006 – categoria Regional Distrito Federal

36Fonte: Agência Câmara. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/Internet/homeagencia>. Acesso em: 
8 fev. 2008.
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ANEXO D – RELAÇÃO DOS CHATS E ENQUETES REALIZADOS PELA AGÊNCIA 
CÂMARA37

1) Relação dos chats promovidos pela Agência Câmara

Data                            Assunto                            Participante
18/12/2007  CPI do Sistema Carcerário    Deputado Domingos Dutra (PT-MA)
3/10/2007    PEC que efetiva servidor sem concurso    Deputado Átila Lira (PSB-PI)
18/9/2007    PPA 2008-2011    Deputado Vignatti (PT-SC)
4/9/2007      MP do Sacoleiro    Deputado Giacobo (PR-PR)
16/8/2007    Controle sobre as agências reguladoras    Deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ)
3/7/2007      Direito de greve do servidor público    Deputado Nelson Marquezelli (PTB-SP)
13/6/2007    Descriminalização do aborto    Dep. Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)
28/5/2007    CPI da Crise Aérea    Deputado Marco Maia (PT-RS)
17/5/2007    Projeto do Ato Médico    Deputado Edinho Bez (PMDB-SC)
25/4/2007    Planejamento familiar    Deputado Maurício Trindade (PR-BA)
29/3/2007    Aquecimento global    Deputado Eduardo Gomes (PSDB-TO)
13/3/2007    Maioridade Penal    Deputado Marcelo Itagiba (PMDB-RJ)
28/11/2006  Voto Secreto    Deputado José Eduardo Cardozo (PT-SP)
21/11/2006  Livre    Deputado Aldo Rebelo (PcdoB-SP)
7/11/2006    Orçamento para 2007    Deputado Paulo Rubem Santiago (PT-PE)
11/7/2006    PEC da Revisão Constitucional    Deputado Roberto Magalhães (PFL-PE)
20/6/2006    Radiodifusão comunitária    Deputado Fernando Ferro (PT-PE)
8/6/2006      CPI do Tráfico de Armas    Deputado Julio Semeghini (PSDB-SP) 
25/5/2006    Biodiesel    Deputado Ariosto Holanda (PSB-CE) 
9/5/2006      Crimes na Internet    Dep. Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP)
25/4/2006    Reforma do Judiciário (PEC 358/2005)    Deputado Paes Landim (PTB-PI) 
6/4/2006      TV digital    Deputado Walter Pinheiro (PT-BA) 
23/3/2006    Mercosul    Deputado Dr. Rosinha (PT-PR) 
8/3/2006      Estatuto da Mulher    Dep. Dr. Francisco Gonçalves (PPS-MG) 
22/2/2006    Reforma sindical    Deputado Tarcísio Zimmermann (PT-RS) 
8/2/2006      Política de longo prazo p/ a recuperação do salário mín. Deputado Jackson Barreto (PTB-SE) 
19/1/2006    PEC da redução do recesso parlamentar    Deputado Isaías Silvestre (PSB-MG)
24/11/2005  Lei Nacional de Adoção    Deputada Teté Bezerra (PMDB-MT)
10/11/2005  Código de ética para a TV    Deputado Orlando Fantazzini (Psol-SP)
19/10/2005  Ações contra a pirataria    Dep. Vanessa Grazziotin (PcdoB-AM)
27/9/2005    CPMI da Compra de Votos    Deputado Paulo Baltazar (PSB-RJ) 
20/9/2005    CPMI da Emigração Ilegal    Deputado João Magno (PT-MG) 
5/9/2005      PEC do Nepotismo     Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP)
12/8/2005    CPMI dos Correios    Deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) 
30/6/2005    Estatuto das Micro e Pequenas Empresas    Deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) 
16/6/2005    Proj. de lei que reserva vagas em instituições federais Deputado Carlos Abicalil (PT-MT) 
2/6/2005      Proj. que regulamenta a gestão de florestas públicas Deputado Miguel de Souza (PL-RO) 
19/5/2005    Referendo sobre armas    Deputada Iriny Lopes (PT-ES) 
12/5/2005    Transposição do rio São Francisco    Deputado Marcondes Gadelha (PTB-PB) 
19/4/2005    Tramitação de MPs    Deputado Sigmaringa Seixas (PT-DF)
6/4/2005      Reforma política    Deputado Rubens Otoni (PT-GO)
22/3/2005    Projeto de lei que extingue a assinatura básica    Deputado Léo Alcântara (PSDB-CE)
15/3/2005    MP dos Tributos (MP 232/2004)    Deputado Carlito Merss (PT-SC)
16/2/2005    Biossegurança    Deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS)

37Fonte: Agência Câmara. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/Internet/homeagencia>. Acesso em: 
8 fev. 2008.
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2) Tabela enquetes da Agência Câmara

Tema Pergunta Sim Não Não Sei

Desarmamento
Você é a favor  da proibição do comércio de 
armas e munição no Brasil?

12% (789) 86% (5.712) 2% (112)

Habilitação aos 16
Você concorda com o projeto de lei que reduz 
de  18  para  16  anos  a  idade  mínima  para 
dirigir?

62% (2.781) 37% (1.651) 0% (19)

CPMF Você concorda com a prorrogação da CPMF?
3% (74)

Sim, com a 
alíquota atual

90% (2.124)

7% (168) Sim, com 
alíquota simbólica, 

apenas para controle de 
sonegação

Células-tronco
Você concorda com a realização de pesquisas 
com células-tronco de embriões?

19% (433) 80% (1.788) 1% (20)

Transposição
Você concorda com a transposição do rio São 
Francisco?

20% (299) 19% (287)
61% (919)

Concordo apenas com a 
revitalização

Universidade Gratuita
Você é a favor da cobrança de mensalidades 
em universidades públicas?

2% (29) 94% (1.396)
4% (61)

Só para alunos de alta 
renda

Registro de Armas
Você concorda com a autorização para fazer o 
registro  provisório  de  armas  pela  Internet, 
como prevê a MP 394/2007?

87% (1.206) 10% (137)
3% (48) Talvez, em 

casos específicos

Igrejas
Você concorda com o projeto que dispensa as 
igrejas de estudo de impacto de vizinhança?

73% (901) 27% (334) 0,00%
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