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RESUMO 
 
 

 
 
 
 
Esta tese aborda as exigências da democracia moderna para a interface digital do Estado com 
seus cidadãos, através de portais oficiais na internet. A emergência do ambiente web gerou 
possibilidades de interação em larga escala, circulação e armazenamento de informações 
acessíveis ao cidadão comum a partir de uma mesma plataforma. Tal fenômeno suscitou 
demandas, exigências e desafios para a comunicação mediada entre a esfera governamental e 
a esfera civil, fato que deve ser compreendido a partir do contexto de críticas ao modelo da 
democracia liberal, seus problemas de legitimação e o surgimento de modelos alternativos 
chamados de democracia participativa e democracia deliberativa. Estes, por sua vez, 
encontraram no ambiente digital ferramentas adequadas para viabilizar seus fins, isto é, 
aumentar o engajamento político dos cidadãos nos negócios públicos ou fortalecer as relações 
discursivas destes com seus representantes no sistema político. Tal vinculação tem 
direcionado boa parte dos estudos e pesquisas para um horizonte que tende a ofuscar os 
pormenores deste fenômeno ao concentrar-se em aspectos normativo específicos e 
incompletos.  Nesta tese, leva-se em conta essas demandas e, ao mesmo tempo, busca-se 
redimensioná-las dentro de uma análise mais sistematizada que inclui outros elementos que 
tendem a ficar na periferia das preocupações desses modelos alternativos.  De tal modo, são 
propostos três requisitos de um modelo forte de democracia para esta interface digital do 
Estado, a saber: publicidade, responsividade e porosidade.  O primeiro, diz respeito ao 
princípio de tornar o Estado mais transparente ao cidadão; o segundo, de torná-lo mais 
responsivo e o terceiro, de torná-lo mais aberto à opinião pública.   A partir desta percepção, 
afirma-se que os três requisitos democráticos podem ocorrer através de cinco níveis de 
relações comunicativas: níveis utilitário, informativo, instrutivo, argumentativo e decisório. 
Cruzamento capaz de propiciar um melhor entendimento do problema e integrar o horizonte 
normativo dentro de uma análise mais sistêmica. Para aferir empiricamente o problema, serão 
analisados três estudos de caso de portais do Estado no âmbito brasileiro, representantes de 
cada uma das esferas de Poder: o portal da Presidência da República (Executivo), o portal da 
Câmara dos Deputados (Legislativo) e o portal do Supremo Tribunal Federal (Judiciário).   
 
 
 
Palavras-chave: comunicação política; internet; portais governamentais; democracia digital; 
governo eletrônico.  
 
 



ABSTRACT 
 
 

 
 
 
 
This thesis addresses requirements of modern democracy for digital interface of State with its 
citizens, through official portals on the internet. The emergence of web environment has 
generated possibilities of extensive interaction, circulation and storage of information 
accessible to the common citizen from an equivalent platform. Such phenomena has 
established requirements, demands and challenges to mediated communication between 
governmental and civil spheres, a fact which needs to be understood from the context of 
criticism addressed to the model of liberal democracy its problems of legitimancy  and the 
appearance of alternative models named participative democracy and deliberative democracy. 
Those, in their turn, have found within digital environment appropriate tools to accomplish its 
goals, increase political engagement of citizens, or to strengthen their discursive relationships 
with their representatives in political system. Such association has driven some studies and 
researches to a perspective that tends to obscure details of the phenomena, when 
concentrating on its normative aspect, on incomplete way. In this thesis, these demands have 
been considered and, at the same time, we seek to resize them into a more systematized 
analysis, which includes other elements, which tends to stay at the margin of concerns of 
these alternative models. Thus, three requirements of a strong model of democracy have been 
proposed to this digital interface of the State, namely: publicity, responsiveness and porosity. 
The first model is related to the principle of turn the State more transparent to the citizen; the 
second one, to turn it more responsive and the third, to turn it more open to public opinion. 
From this perception, it has been affirmed that three democratic requirements could occur 
through five levels of communicative relationships: utilitarian, informative, instructive, 
argumentative and decisory levels. This crossing is able to provide a better understanding of 
the problem, and integrate the normative perspective within a more systemic analysis. In order 
to assess the problem empirically, three case studies of State Brazilian portals are going to be 
analysed. They are representatives of each sphere of Power: the portal of Presidency of 
Republic (Executive), the portal of Parliament (Legislative) and the portal of Supreme Court 
(Judiciary). 
 
 
 
Key words: political communication; internet; government portals, digital democracy; 
electronic government.  
 
 
 



RÉSUMÉ 
 
 

 
 
 
Cette thèse porte sur les exigences de la démocratie moderne pour l'interface numérique de 
l’État avec ses citoyens, par le biais des portails officiels sur l'Internet. L'émergence de 
l'environnement Web a généré des possibilités d'interaction à grande échelle, la circulation et 
le stockage d’informations accessibles aux citoyens moyens à partir d’une même plate-forme. 
Ce phénomène a incité des demandes, des exigences et des défis à relever pour la 
communication entre les sphères gouvernementales et le domaine civil, fait qui doit être 
compris dans le contexte de la critique du modèle de démocratie libérale, de ses problèmes de 
légitimité et de l'émergence de modèles alternatifs appelés démocratie participative et 
démocratie délibérative. Ceux-ci, à leur tour, ont trouvé dans l'environnement numérique, les 
outils appropriés pour atteindre leurs objectifs, accroître l'engagement politique des citoyens 
aux affaires publiques ou renforcer les relations de discours avec leurs représentants dans le 
système politique. Ce lien oriente de plus en plus la plupart des études et des recherches vers 
un horizon qui tend à masquer les détails de ce phénomène, en se concentrant sur l'aspect 
normatif  spécifique. Dans cette thèse, on tient compte de ces demandes et, en même temps, 
on essaie de les redimensionner dans une analyse plus systématique qui inclut d'autres 
éléments qui ont tendance à rester à la périphérie des préoccupations de ces modèles 
alternatifs. Ainsi, trois exigences sont proposées pour un modèle solide de démocratie pour 
l'interface numérique de l'État, à savoir: la notoriété, la réactivité et la porosité. La première 
concerne le principe de rendre l'État plus transparent aux citoyens ; la deuxième, de le rendre 
plus sensible en ce qui concerne les réponses et le troisième, de le rendre plus ouvert à 
l’opinion publique. D’après cette perception, on affirme que les trois exigences démocratiques 
peuvent se produire à travers cinq niveaux de relations communicatives: les niveaux utilitaire, 
informatif, éducatif, argumentatif et décisif. Croisement capable de proportionner une 
meilleure compréhension du problème et d'intégrer l’horizon normatif dans une analyse plus 
systémique. Pour évaluer le problème d’une façon empirique, on examinera trois études de 
cas de portails de l'Éat au Brésil, les représentants de chacune des sphères du Pouvoir: le 
portail de la Présidence de la République (Exécutif), le portail de la Chambre des 
Représentants (Assemblée Législative) et le portail de la Cour Fédérale de Justice (la 
Magistrature).  
 
 
 
Mots-clés: communication politique, internet, portails gouvernamentaux, démocratie 
électronique, gouvernement électronique. 
 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

                                       
 

Figura 1:  Soberania popular e disputas entre modelos ................................................................56 

Quadro 1:  Plano geral dos requisitos democráticos e dimensões analíticas ................................110 

Figura 2:   Reprodução da página Quem somos, do sítio Plenarinho ...........................................159 

Figura 3:   Reprodução da página inicial do sítio da Controladoria-Geral da União ....................160 

Figura 4:   Reprodução da página inicial do Portal da Presidência da República .........................161 

Figura 5:   Reprodução da página Serviços, do Portal da Presidência da República ....................161 

Figura 6:   Reprodução da página Serviços, do Portal da Presidência da República ....................162 

Figura 7:   Reprodução com  marcações de páginas secundárias do Portal do STF  ....................163 

Figura 8:   Reprodução com  marcações e comentários de páginas secundárias do  

Portal do STF .................................................................................................................................164 

Quadro 2:  Regras da navegação orientada para a primeira camada ............................................166 

Quadro 3:  Regras da navegação orientada para a segunda camada .............................................166 

Quadro 4:  Regras da navegação orientada para a terceira camada  .............................................167 

Figura 9:   Reprodução da página inicial do Portal da Presidência da República  ........................168 

Quadro 5:  Regras da navegação orientada para a quarta camada ................................................168 

Quadro 6:  Regras da navegação orientada para a quinta e no sexta camadas  ............................168 

Quadro 7:  Regras da navegação orientada para a sétima camada  ..............................................169 

Quadro 8:  Plano geral de qualificação de objetos no requisito da publicidade ...........................170 

Quadro 9:  Plano geral de qualificação de objetos no requisito da responsividade ......................172 

Quadro 10: Plano geral de qualificação de objetos no requisito da porosidade ...........................175 

Figura 10: Reprodução da página inicial do Portal da Presidência da República .........................179 

Gráfico 1 : Ocorrência de requisitos democráticos nos objetos catalogados durante a  

navegação orientada no Portal da Presidência da República..........................................................181 

Gráfico 2: Ocorrência quantitativa dos requisitos democráticos e seus níveis no portal  

da Presidência da República  ..........................................................................................................182 

Gráfico 3: Quantificação de relações comunicativas durante a navegação  

orientada no portal da Presidência da República ............................................................................183 

Gráfico 4: Ocorrência quantitativa de publicidade no portal da Presidência da República ..........184 

Figura 11 : Reprodução da página Quem Somos do sítio Plenarinho ...........................................188 

Figura 12: Reprodução da página Portal da Transparência (Poder Executivo) ............................190 

Figura 13:  Primeira reprodução de páginas vinculadas do Portal da Transparência ..................191 

Figura 14:  Segunda reprodução de páginas vinculadas do Portal da Transparência ..................192 

Gráfico 5: Ocorrência quantitativa de responsividade no portal da Presidência da República .....193 

Gráfico 6: Responsividade informativa do portal da Presidência da República ...........................194 



Gráfico 7: Ocorrência quantitativa de porosidade no portal da Presidência da República ...........196 

Figura 15:  Reprodução da página Questionários do sítio da Controladoria-Geral da União ....197 

Figura 16: Reprodução de página do link Legislação do Portal da Presidência da República .....198 

Figura 17: Reprodução da página inicial do Portal da Câmara dos Deputados ............................200 

Gráfico 8 : Ocorrência de requisitos democráticos nos objetos catalogados durante a 

 navegação orientada no portal da Câmara dos Deputados ............................................................201 

Gráfico 9: Ocorrência quantitativa dos requisitos democráticos e seus níveis no 

 portal da Câmara dos Deputados  ..................................................................................................202 

Gráfico 10:  Quantificação de relações comunicativas durante a navegação  

orientada no portal da Câmara dos Deputados ...............................................................................203 

Gráfico 11: Ocorrência quantitativa da publicidade no portal da Câmara dos Deputados ...........204 

Figura 18:  Reprodução de página do link Deputados do Portal da Câmara dos Deputados ........205 

Figura 19:  Reprodução de página do link TV Câmara do Portal da Câmara dos Deputados ......206 

Figura 20:  Reprodução de  notícia do link TV Câmara do Portal da Câmara dos Deputados .....207 

Figura 21:  Reprodução do link Conheça a Câmara do Portal da Câmara dos Deputados ...........208 

Figura 22:  Reprodução da página inicial do sítio Plenarinho......................................................210 

Gráfico 12: Ocorrência quantitativa da responsividade no portal da Câmara dos Deputados ......212 

Gráfico 13: Responsividade informativa do Portal da Câmara dos Deputados ............................213 

Gráfico 14:  Chats realizados no Portal da Câmara dos Deputados (2005 a 2008) ......................214 

Figura 23:  Reprodução da página Participação Popular do Portal da Câmara dos Deputados ..214 

Figura 24:  Reprodução parcial do registro de bate-papo no Portal da Câmara dos Deputados ...215 

Figura 25:  Reprodução parcial do registro de bate-papo no sitio Plenarinho (Legislativo) ........216 

Gráfico 15:  Ocorrência quantitativa de porosidade no portal da Câmara dos Deputados ............217 

Figura 26: Reprodução da página de blog do Portal da Câmara dos Deputados ..........................218 

Figura 27: Reprodução de página do link Forum do Portal da Câmara dos Deputados ...............219 

Figura 28: Reprodução da página de survey do Portal da Câmara dos Deputados .......................220 

Figura 29: Reprodução da página de Participação Popular do Portal da Câmara  

dos Deputados ................................................................................................................................222 

Figura 30: Reprodução da página inicial do Portal do Supremo Tribunal Federal .......................223 

Gráfico 16 : Ocorrência de requisitos democráticos nos objetos catalogados  

durante a navegação orientada no portal do Supremo Tribunal Federal ........................................224 

Gráfico 17: Ocorrência quantitativa dos requisitos democráticos e seus níveis  

no portal do Supremo Tribunal Federal (STF) ...............................................................................225 

Gráfico 18:  Quantificação de relações comunicativas durante a navegação  

orientada no portal do Supremo Tribunal Federal ..........................................................................226 

Gráfico 19: Ocorrência quantitativa da publicidade no portal do Supremo  

Tribunal Federal (STF) ..................................................................................................................227 



Figura 31: Reprodução de página com notícias do Portal do STF ................................................229 

Figura 32: Reprodução de página do sítio da TV Justiça (STF) ...................................................230 

Gráfico 20: Ocorrência quantitativa da responsividade no portal do Supremo 

 Tribunal Federal (STF) .................................................................................................................232 

Figura 33: Página do link e-STF do Portal do Supremo Tribunal Federal ....................................233 

Gráfico 21: Responsividade informativa do Portal do Supremo Tribunal Federal .......................234 

Figura 34: Reprodução parcial de registro de Bate-papo da TV Justiça (STF) ............................235 

Figura 35: Reprodução da página Central do Cidadão do Portal do STF .....................................236 

Gráfico 22: Panorama quantitativo das relações comunicativas identificadas  

nos três estudos de caso ..................................................................................................................238 

Gráfico 23: Quantificação da publicidade nos objetos catalogados durante  

navegação orientada nos três estudos de caso ................................................................................239 

Gráfico 24: Quantificação da responsividade  nos objetos catalogados durante  

navegação orientada nos três estudos de caso ................................................................................240 

Gráfico 25: Panorama da responsividade informativa nos três estudos de caso ...........................241 

Gráfico 26: Quantificação da porosidade nos  objetos catalogados durante 

 navegação orientada nos três estudos de caso ...............................................................................241 



LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1:  Plano geral quantitativo no Portal da Presidência da República ..................................182 

Tabela 2:  Plano geral quantitativo no Portal da Câmara dos Deputados .....................................202 

Tabela 3:  Plano geral quantitativo no Portal do STF ...................................................................225 

 

 
 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 15 
1.1 CONTEXTUALIZANDO E DELIMITANDO O TEMA DE PESQUISA ............ 15 
1.2 OBJETIVOS E HIPÓTESES .................................................................................. 18 
1.3 PERCURSO, CORPUS EMPÍRICO E MÉTODOS DE PESQUISA ..................... 20 
1.4 ESTRUTURA DA TESE ........................................................................................ 21 
 
 
 
2 DEMOCRACIA: CONTEXTO CONTEMPORÂNEO E PRESSUPOSTOS .... 23   
 
2.1 CRISE DO SISTEMA POLÍTICO: CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES  ....... 23 
      2.1.1 A questão da representação política ........................................................... 24 
      2.1.2 A questão do engajamento cívico e da participação política  ................... 29 
      2.1.3 Percepções da crise: seus efeitos práticos e teóricos .................................. 32 
 
2.2 ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS AO MODELO LIBERAL ....................... 34 
      2.2.1 Democracia participativa ............................................................................. 35 
      2.2.2 Democracia deliberativa .............................................................................. 45 
      2.2.3 Participação e deliberação: a perspectiva dos críticos .............................. 49 
 
2.3 MECANISMOS DE LEGITIMAÇÃO DO ESTADO: A DISPUTA 
 ENTRE MODELOS ..................................................................................................... 53 
       2.3.1 Interpretações e materializações da noção de soberania popular ........... 57 
       2.3.2 Dispositivos de legitimação: concorrentes, porém complementares ......  63 
 
 
 
3 INTERNET, DEMOCRACIA E ESTADO ............................................................ 66 
 
3.1 DÉFICIT DEMOCRÁTICO E OS MEDIA ELETRÔNICOS ................................ 66  
      3.1.1 Mass media e democracia: intersecções e tensões  ..................................... 70 
 
3.2  ESTADO, MODELOS ALTERNATIVOS DE DEMOCRACIA 
 E INTERNET ............................................................................................................... 78 
      3.2.1 Democracia participativa e internet: hipóteses, horizontes e limites ....... 82 
      3.2.2 Democracia deliberativa e internet: papel, expectativas e ressalvas ....... 89 
      3.2.3 Comunicação política online : eixos para uma análise sistêmica ............. 99 
 
3.3 TRÊS REQUISITOS DA DEMOCRACIA PARA A INTERFACE  
DIGITAL DO ESTADO E DIMENSÓES ANALÍTICAS ......................................... 103 
      3.3.1 Primeiro requisito democrático: publicidade .......................................... 113 
      3.3.2 Segundo requisito democrático: responsividade ..................................... 125 
      3.3.3 Terceiro requisito democrático: porosidade ............................................ 136  
 



 
4 O ESTADO ONLINE:  TRÊS ESTUDOS DE CASO ......................................... 151 
 
4.1  PORTAIS DO ESTADO COMO OBJETO DE ESTUDO .................................. 151 
      4.1.1 Ferramentas de coleta de dados ................................................................ 154 
 
4.2  ESPECIFICANDO PARÂMETROS PARA NAVEGAÇÃO 
 ORIENTADA ............................................................................................................. 157 
      4.2.1 Eixo quantitativo da navegação orientada ............................................... 158 
      4.2.2 Eixo qualitativo da navegação orientada ................................................. 169 
 
4.3 TRÊS ESTUDOS DE CASO NO BRASIL .......................................................... 178 
      4.3.1 Analisando o portal da Presidência da República (Executivo) .............. 179 
      4.3.2 Analisando o portal da Câmara dos Deputados (Legislativo) ................ 200 
      4.3.3 Analisando o portal do Supremo Tribunal Federal (Judiciário) ........... 223 
      4.3.4 Notas comparativas  ................................................................................... 237 
 
 
 
CONCLUSÃO  ........................................................................................................... 243 
 
 
 
REFERÊNCIAS ........................................................................................................ 254 
 
 
 
APÊNDICES  ............................................................................................................. 281 
 
 
 
 
 
 

 

 



 15

1  INTRODUÇÃO  

 

 

  

Neste momento inicial, serão apresentadas as linhas gerais desta tese. Primeiramente, a 

preocupação será apresentar as questões que suscitaram esta pesquisa, delimitando o tema a 

ser abordado.  Em seguida, serão expostos os objetivos e hipóteses, bem como o percurso, 

corpus empírico e métodos de pesquisa.  Por fim, será feita uma breve passagem pela 

estrutura da tese, delineando o conteúdo dos capítulos seguintes. 

 

 

 

1.1   CONTEXTUALIZANDO E DELIMITANDO O TEMA DE PESQUISA 

 

O uso de novos dispositivos eletrônicos de comunicação baseados em linguagem 

binária (digital)1  vem se expandindo firmemente desde a década de 1990.  Este é um 

fenômeno que está intimamente vinculado a importantes mudanças sociais, políticas, 

tecnológicas e econômicas que caracterizam o mundo contemporâneo. As propriedades 

interativas e as potencialidades deste novo medium seriam capazes de viabilizar formas de 

comunicação em larga escala mais horizontais, de modo mais eficiente e menos oneroso.  

Uma versatilidade bastante arrojada quando comparada às propriedades dos seus antecessores, 

como a televisão e o rádio.  Além de tudo, o ambiente digital poderia ainda servir como 

repositório de informação que antes estava fisicamente confinada em bibliotecas, gavetas, 

arquivos ou outros depósitos do conhecimento.   

Para esta tese, interessa-nos especificamente um segmento e a sua relação com essas 

inovações tecnológicas digitais: o campo da política.  Mais especificamente, interessa-nos a 

dinâmica do Estado democrático contemporâneo e as possibilidades de comunicação online 

entre agentes e instituições do Estado e os cidadãos que o constituem.    

Na avaliação de um grande número de autores de diversas áreas e de diferentes 

correntes teóricas, essas novas tecnologias seriam potencialmente significativas no sistema 

                                                 
1 Principalmente o computador (em sua versão inicial na década de 50) e o microcomputador, que vem ganhando 
terreno desde a década de 70. 
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político atual (para o bem ou para o mal).  Nas percepções iniciais mais positivas2, haveria 

agora possibilidades reais de renovação do espírito democrático: algo capaz de gerar novas 

formas de comunicação entre cidadãos e destes com seus respectivos governos, melhorando 

assim a saúde do sistema político contemporâneo.  Nas percepções mais negativas3, isso nem 

sempre ocorreria do modo desejado, podendo inclusive gerar distorções nem sempre 

benéficas. 

O debate atual já não se limita em cogitar sobre o bem ou o mal das novas tecnologias 

para a democracia.  Após mais de uma década de discussões sobre as potencialidades 

interativas e democráticas do ambiente digital, as análises começaram a caminhar para visões 

mais maduras e menos “ensaísticas” acerca dessas possibilidades.  Atualmente, quando se 

trata de potencialidades democráticas dessas novas tecnologias, sobrevivem apenas as 

percepções mais cautelosas que contenham a seguinte premissa: as potencialidades do 

ambiente digital para o sistema democrático são reais e promissoras. Mas não são o elixir da 

vida longa das democracias.  Neste horizonte, há uma série de barreiras e complexidades que 

precisam ser analisadas teórica e empíricamente.  Para situar melhor os temas que envolvem 

tal discussão será necessário caracterizar o contexto político em que essas novas tecnologias 

emergem e, em meio a isso, as indagações serão mais precisas. Requer compreender, 

enquanto premissa e contexto, que o discurso sobre potencialidades do ambiente digital para 

democracia tem forte influência do debate anterior sobre crise da democracia representativa e 

déficit democrático dos mass media. 

Principalmente a partir da década de 1970, a ideia de que a democracia moderna 

estaria passando por uma crise de legitimação e que precisaria de reformas começou a ganhar 

força.  Atores sociais, teóricos e analistas pareciam estar certos de que algo não andava bem 

na saúde do sistema.  Os indícios desta percepção seriam fenômenos como os baixos índices 

de engajamento cívico, a queda da participação do cidadão nos pleitos eleitorais, o aumento 

da apatia política nas décadas seguintes, etc.  

O que há de pressuposto nos debates sobre crise do sistema político é a percepção de 

um possível fenômeno: haveria hoje uma ampliação do distanciamento histórico entre a esfera 

política (que produz as decisões no âmbito governamental) e a esfera civil (que legitima o 

poder desta esfera política).  Para muitos analistas, isso ocorria devido aos efeitos colaterais 

do modelo liberal de democracia que enfatizou o distanciamento entre essas duas esferas, 

tornando o campo política cada vez mais autônomo e especializado.  Ao conjunto dos 

                                                 
2 Negroponte (1995), Levy (1995, 1999),Toffler (1995), Rheingold (2000) e Mitchell (2002). 
3 Buchstein (1997), Wolton (2003) e Dean (2003). 
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cidadãos teria sobrado a função sazonal do voto, através da qual é feita a escolha daqueles que 

de fato tomarão as decisões no âmbito do Estado4 . 

 Para determinadas correntes da tradição liberal - como o elitismo competitivo de 

Schumpeter - este distanciamento seria necessário porque é a partir da escolha de elites 

políticas que se viabiliza a governabilidade das democracias de massa modernas.  Nesta visão, 

a participação do cidadão deveria ficar restrita basicamente à participação eleitoral garantida 

de tempos em tempos, com a função de escolher dentre aqueles que estariam melhor 

capacitados para gerenciar o Estado.  De modo inverso, para autores como Carole Pateman  

(na década de 70) e Benjamin Barber (na década de 80), haveria a necessidade de um modelo 

mais participativo de democracia, cuja ênfase deveria ser a criação de canais e mecanismos 

mais robustos de intervenção dos cidadãos nos processos de tomada de decisão do Estado. 

Algo que iria além da escolha dos mandatários realizadas de tempos em tempos através de 

sufrágios eleitorais5 .  Assim,  o Estado deveria prever instâncias, meios e oportunidades para 

a participação do cidadão nos negócios públicos, fazendo valer de modo mais efetivo a noção 

de soberania popular. Numa linha similar, porém com um foco mais específico, autores como 

Jürgen Habermas, Joshua Cohen, Amy Gutmann, Dennis Thompson, James Bohman, John 

Dryzek  e Jonh Gastil irão reforçar esse coro propondo maior injeção de deliberação pública 

no sistema político, o que também repercutiria numa reforma ou redesenho do modelo liberal 

vigente.  

Assim, no bojo dessas críticas, dois modelos alternativos de democracia ganharam 

forma nos últimos 30 anos, a saber: (1) democracia participativa (principalmente a partir dos 

anos 70)  e (2) democracia deliberativa (principalmente a partir dos anos 90).  O primeiro, 

apontando para a necessidade de se criar canais mais robustos de participação do cidadão no 

sistema político. O segundo buscando afirmar uma noção de democracia mais discursiva em 

torno da cooperação dialógica para solução de conflitos, onde os atores políticos (incluindo o 

Estado) se posicionem como agentes ativos em processos de deliberação pública. Nos anos 

90, os anseios desses dois modelos encontraram nas novas tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) – sobretudo com o início da popularização da internet -  novo elemento 

capaz de ajudar na materialização de suas demandas. 

                                                 
4 Como lembra Gomes (2004a,  p. 86-87) , descrevendo a tese participacionista. 
5 Apesar da sua notável atualidade na política contemporânea, a participação civil não é um tema 
necessariamente novo: sua origem é bastante remota (da Grécia antiga até Revolução Francesa, passando pelas 
pré-revoluções burguesas da era Moderna).   A especificidade sobre a qual se detém este trabalho é  justamente o 
encontro deste tema revitalizado (na forma de um modelo democrático)  com o surgimento de novas 
possibilidades tecnológicas de comunicação em massa (especialmente a Internet).   
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 As preocupações desta tese surgem em meio a estes debates. A preocupação aqui é 

especificamente com a comunicação política do Estado contemporâneo. A indagação 

fundamental é: Se há mudanças expressivas nos modos de produzir comunicação em larga 

escala com ambiente digital, que tipo de comunicação política está sendo ou pode ser 

praticada pelo Estado democrático? Quais requisitos ou princípios democráticos devem ser 

cumpridos pela recém estruturada interface digital do Estado com o cidadão?   

Para efeito desta tese, entende-se  por “comunicação política do Estado” a 

comunicação entre as instituições públicas e seus agentes, de um lado, e o conjunto de seus 

cidadãos, do outro. Também pensa-se no Estado não apenas como “governo” e sim como a 

estruturação daquilo que foi resultado histórico de um contrato social. Leva-se em conta 

também a sua moderna clivagem institucional em Três Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário).  Aqui, ao falar de Estado, engloba-se ainda os indivíduos que ocupam posições ou 

cargos, constituindo o conjunto de agentes que age em nome deste poder público. 

 

 

1.2  OBJETIVOS E HIPÓTESES 

 

 Com base nesses pressupostos, contexto e problemas levantados a pesquisa tem 

objetivos específicos que podem ser sintetizados nos seguintes pontos: 

 

1) Identificar quais os principais requisitos ou princípios democráticos que a interface 

digital do Estado deve assumir e como isso se materializa em processos mediados 

online; 

2) Contribuir para o debate sobre uma teoria da comunicação política do Estado 

contemporâneo, tendo em vista os inovadores dispositivos digitais que emergiram nas 

últimas duas décadas; 

3) Identificar parâmetros empíricos sobre comunicação política online que possam ser 

aplicáveis aos Três Poderes, tomando como base a revisão de literatura em teoria 

democrática e comunicação política; 

4) Avançar no entendimento sobre a complexa relação entre potencialidades dialógicas 

das novas tecnologias e os anseios da democracia moderna; 

5) Contribuir para o desenvolvimento metodológico de pesquisas sobre comunicação 

política online em portais do Estado, visando a elaboração futura de estudos 

longitudinais.  
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Atualmente, há um grande volume de pesquisas, estudos e análises sobre temas 

vinculados a estes objetivos elencados.  A presente pesquisa foi elaborada tentando levar em 

conta este grande quantitativo de autores, teses, hipóteses, dados empíricos e experimentos 

realizados no mundo nos últimos anos.  Para trilhar nesse mar de informações, argumentações 

e contra-argumentações, é necessário traçar uma linha condutora para alcançar os objetivos 

propostos e não extrapolar os limites e a especialidade deste trabalho.  Neste sentido, sob a luz 

da prospecção empírica inicial e revisão bibliográfica desses temas, é possível elencar três 

hipóteses de pesquisa que irão guiar o andamento desta tese e que serão testadas, discutidas e 

ponderadas nos capítulos seguintes: 

 

1. O ambiente digital traz inovações estruturais importantes na comunicação política 

do Estado capaz de aumentar os canais de participação civil. Acredita-se que até o 

final desta primeira década do século XXI houve uma ênfase no tema 

“participação” e que, embora isso seja absolutamente pertinente e necessário, é 

preciso identificar outros elementos democráticos para se pensar o problema de 

modo mais consistente e sistemático. Outros requisitos devem ser mediados 

através dessas tecnologias e devem ser considerados e integrados (incluindo a ideia 

de participação) para se obter um sistema democrático mais fortalecido;  

2. Do ponto-de-vista democrático, a qualificação das ferramentas comunicacionais 

não está apenas vinculada ao conteúdo que dispõe (se tratam de saúde, educação, 

segurança, etc.) ou à potencialidade dialógica que sustentam (se tem características 

de interatividade densa, como um chat, por exemplo), mas também ao tipo de 

relação comunicativa que se estabelece nestes dispositivos de mediação. Isto é, um 

mesmo tema pode assumir uma forma de comunicação mais interativa ou menos 

interativa (mesmo sendo mediado por um chat); mais hierárquica ou menos 

hierárquica (há blogs que sustentam fluxo vertical de informação enquanto outros 

têm caráter mais horizontal, por exemplo). Acredita-se que o “contrato” de 

comunicação estabelecido na ferramenta online deve ser visto como um fator a 

mais neste processo e é um elemento relevante quando se tem em mente o papel 

democrático dessas novas tecnologias do ponto-de-vista da comunicação política; 

3. Uma vez identificados os princípios ou requisitos democráticos para a interface 

digital do Estado e as formas de comunicacionais em que isso pode ocorrer, seria 
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possível aplicá-los aos Três Poderes, uma vez que se fala de Estado e não apenas 

do poder Executivo e uma vez que se fala de requisitos democráticos e não apenas 

de participação política. Salvaguardada as diferenças entre os Três Poderes, 

acredita-se que seria possível pensar em arranjo teórico capaz de ser ponto-de-

partida comum para avaliação de sites dessas estas três esferas de Poder.  

 

 

1.3   PERCURSO, CORPUS EMPÍRICO E MÉTODOS DE PESQUISA 

 

 Para tentar comprovar tais hipóteses e atingir os objetivos anteriormente 

delineados, a pesquisa passou por algumas fases que podem ser resumidas em quatro 

etapas não necessariamente lineares em termos cronológicos:  

 

a) Revisão bibliográfica – primeiramente, a pesquisa se concentrou na revisão de 

literatura sobre problemas de teoria democrática que confluem na discussão sobre 

os modelos de democracia implícitos ou pressupostos nos desenhos de Estados 

online ; 

b) Análise de experimentos - buscou-se identificar e analisar fenômenos, 

experimentos e experiências sobre internet e política no Brasil e em outros países, 

que pudessem embasar ou testar hipóteses e teses.   

c) Participação em ambientes de interlocução – durante todo o percurso houve a 

participação em importantes canais de interlocução, como o Grupo de Pesquisa  

em Comunicação, Internet e Democracia (sob coordenação do prof. Dr. Wilson 

Gomes); o   Center for Communication & Civic Engagement (sob coordenação do 

prof. Dr. Lance Bennet), durante estágio doutoral na University of Washington; e 

importantes debates com o Grupo de Pesquisa em Mídia e Esfera Pública ( EME), 

da UFMG, durante as Jornadas de Comunicação e Democracia. 

d) Prospecção empírica –  diversos métodos de coleta de dados foram testados 

durante todo o percurso. Embora muitas destas tentativas não tenham sido 

utilizadas textualmente na tese, foram extremamente úteis para se chegar ao 

formato metodológico utilizado.  

e) Pesquisa empírica – após a formatação de categorias teóricas e parâmetros 

empíricos, foi desenvolvida uma coleta de dados em três estudos de caso 

(respectivamente nos portais da Presidência da República, Câmara dos Deputados 
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e Supremo Tribunal Federal). O conjunto de notas, observações e dados foi 

tabulado, processado e transformado em gráficos e tabelas que estão no corpo da 

tese (os registros de pesquisa podem ser consultados nos apêndices). 

 

Especificamente na pesquisa empírica, foram utilizadas três ferramentas para coleta de 

dados: (1) navegação orientada no sítio; (2) Testes e simulações das ferramentas online 

analisadas; (3) entrevista pré-estruturada com os administradores responsáveis pelo portal.  A 

navegação orientada consiste na principal fonte dos dados. Através dela foram estipulados o 

modo de correr links e páginas, bem como os critérios e parâmetros para qualificar os objetos 

catalogados nesta navegação, de acordo com as categorias estipuladas. O intuito foi 

prioritariamente qualitativo, analisando conteúdo e ferramentas dispostas, e  secundariamente 

quantitativo, tabulado os resultados em números.  Os testes e simulações online são um 

complemento ao processo de navegação orientada uma vez que se tornou necessário averiguar 

se determinados dispositivos estavam de fato em operação (como e-mails, fóruns online, 

formulários de solicitação de serviços, etc.). Já a entrevista pré-estruturada tem caráter 

suplementar no conjunto de informações sobre o objeto. Visou, sobretudo, colher opinião e 

dados do interior do portal, isto é, daqueles que os gerenciam, a fim de problematizar os 

dados-bases  da navegação semi-orientada. A estrutura da entrevista foi formatada a partir de 

alguns eixos de informações consideradas mais relevantes.   

 

 

1.4   ESTRUTURA DA TESE 

 

O desenvolvimento subseqüente desta tese segue estruturado em quatro partes.  Na 

parte segunda, intitulada Democracia: contexto contemporâneo e pressupostos, o objetivo é 

configurar o contexto teórico e histórico de onde emergem os problemas de pesquisa.  Isso se 

torna necessário, pois as análises mais correntes sobre o benefício da comunicação online para 

a democracia consistiriam no fato de que certas dimensões e características típicas da internet 

(horizontalidade, superação de um modelo de comunicação em fluxos unidirecionais, 

facilidade de conversão de agentes sociais e provedores de informação e comunicação etc.) 

seriam decisivas para superar uma diagnosticada “crise da democracia liberal”.  Para tanto, 

precisa-se compreender seus aspectos fundamentais, em que consistiria tal crise do Estado 

liberal e quais alternativas foram tornadas disponíveis no mercado de idéias para resolvê-las.  

Com tal intuito, este capítulo estará subdividido em três seções: Crise do sistema político: 
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pressupostos e características (2.1), Alternativas democráticas ao modelo liberal (2.2) e 

Mecanismos de legitimidade do Estado: a disputa entre modelos (2.3).   

A terceira parte desta tese, intitulada Internet, democracia e Estado, é dedicada a 

inserir mais especificamente o problema da comunicação no centro dos debates, 

prioritariamente convergindo para o ambiente digital. Teremos aqui uma abordagem 

introdutória sobre uma abordagem sobre déficit democrático e os media eletrônicos (na seção 

3.1).  A seção seguinte (3.2) dará continuidade a este debate demonstrando a aproximação dos 

horizontes participativo e deliberativo às potencialidades democráticas da internet. Com o 

intuito de organizar as posições expostas teremos, ao final desta seção algumas afirmativas 

que nos servirão como eixos para uma análise mais sistêmica e cuidadosa dos problemas 

levantados.  A última seção deste capítulo (3.3) culminará com a proposição de três requisitos 

da democracia a serem cumpridos pela interface digital do Estado e seus respectivos níveis 

analíticos.  

A quarta e última parte (ou capítulo), denominada O Estado online: três estudos de 

caso, trata da dimensão empírica desta tese. Primeiramente, o objeto “portais do Estado na 

internet” terá sua importância justificada. Em seguida, serão esclarecidos os parâmetros 

empíricos adotados durante o processo de coleta de dados.  Por fim, os requisitos 

democráticos da publicidade, responsividade e porosidade serão averiguados em três estudos 

de caso no âmbito do Estado brasileiro, a saber: portal da Presidência da República (Poder 

Executivo), portal da Câmara dos Deputados (Poder Legislativo) e Portal do Supremo 

Tribunal Federal (Poder Judiciário).  
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2  DEMOCRACIA: CONTEXTO CONTEMPORÂNEO E PRESSUPOSTOS 
 

 
 
 

Este capítulo está dividido em três seções. A primeira, Crise do sistema político: 

características e dimensões, tem o objetivo de traçar as bases de onde emergem os problemas 

abordados nesta tese.  Serão discutidos temas como a crise da representação no modelo liberal 

de democracia, declínio do engajamento cívico e algumas vinculações mais pertinentes, como 

a emergência de modelos recentes de democracia. Na segunda seção, chamada de Alternativas 

democráticas ao modelo liberal, tratar-se-á especificamente dessas correntes mais 

proeminentes, a democracia participativa e democracia deliberativa. Por fim, a terceira parte - 

Mecanismos de legitimação do Estado: a disputa entre modelos -  tentará dispor de alguns 

pressupostos que devem ser tirados desses debates, ao analisar a relação entre soberania 

popular, influências teóricas e mecanismos de materialização deste conceito no arranjo 

institucional do Estado democrático contemporâneo.   

 

 

2.1  CRISE DO SISTEMA POLÍTICO: CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES 
 

Participação política, engajamento cívico, deliberação pública, maior abertura do 

Estado à esfera civil, democracia digital, governo eletrônico etc. são alguns dos temas que 

compõem um universo de importantes debates na política contemporânea. Atualmente, um 

número expressivo de teóricos, políticos, movimentos sociais, organizações civis e cidadãos 

reivindicam e adotam tais terminologias em seus discursos. Geralmente, fazem movidos pela 

crítica acerca dos níveis de legitimidade da democracia moderna, em sua formatação liberal, 

procurando pensar modos de fortalecer esse sistema político (RADCLIFF & 

WINGENBACH, 2000; WARREN, 2002; JACOBSON & STOREY, 2004; WAMPLER & 

AVRITZER, 2004; URGATE, 2004; BARNES, 2005; SEGALL, 2005; CÔRTES, 2005; 

LUBAMBO & COÊLHO, 2005b).  

Por trás o deste conjunto de reivindicações, existe a percepção de que as democracias 

contemporâneas estariam passando por um momento de crise, tensão ou deficiência. Algo que 

irá aparecer sob diferentes rótulos como “crise da representatividade”, “crise da participação”, 

“crise do Estado”, “crise de legitimação”, “crise da democracia representativa”. Todas essas 
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expressões estão intimamente interligadas, ainda que cada uma delas esteja direcionada a um 

aspecto específico de uma crise política. Para efeito desta tese, tais nomenclaturas serão 

tratadas sob a  denominação de “crise do sistema político”. Embora seja possível corroborar a 

perspectiva de que existe uma crise ou pelo menos uma instabilidade no sistema político 

contemporâneo é preciso compreender qual a dimensão deste fenômeno e quais os seus 

efeitos principais. O intuito aqui será demonstrar que há um corpus significativo de literatura 

que reivindica e tenta provar que há uma crise no modelo liberal de democracia e de Estado. 

Isso será útil para termos em mente o contexto de onde emergem problemas e questões 

tratados nesta tese.   

Ao falar de crise, pressupõe-se que algo estava em alta, ou pelo menos estável,  e 

passou a operar em baixa ou enfrenta instabilidades. Significa que algo está em declínio, a 

ponto de desestabilizar o sistema político. E quando há momentos de crise, geralmente, 

crescem as reivindicações por mudanças. É possível detectar dois tipos mais fundamentais de 

“declínios” que estariam por trás do que podemos chamar de crise do sistema político: (1) a 

queda de confiança no tipo de representação política até então hegemônica (isto é, a 

representação de ênfase liberal); (2) o declínio dos índices de engajamento cívico e 

participação política dos cidadãos nas democracias modernas.  

 

 

2.1.1   A questão da representação política 

 

A primeira evidência da crise diz respeito ao declínio da confiança dada ao formato de 

representação política adotado nas democracias modernas.  Nos últimos 20 anos, houve um 

expressivo aumento das críticas contra a ênfase dada à representação no modelo da 

democracia liberal vigente. As posições críticas que se sobressaem e ganham força neste 

contexto, nem sempre discordam necessariamente da existência do mecanismo da 

representação. Na verdade, contestam a ênfase, a forma ou  o peso dado a este dispositivo no 

atual sistema político. (PATEMAM, 1992; MANIN, 1997; BARBER, 1984; DULONG, 

1977; POULANTZAS, 1977; ROSENTHAL, 1998; ARTERTON, 1987) 

 Atualmente, temos a predominância de um tipo específico de representação na qual o 

cidadão elege representantes a fim de que estes deliberem e tomem decisões em seu lugar. 

Porém, há outras formas de representação e estas concepções diferentes estiveram em franca 

disputa, principalmente durante o período de invenção da democracia moderna. Num dado 

momento histórico houve uma concepção vencedora. Este foi um ponto-chave que definiu 
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uma das características mais marcantes desse sistema político vigente que, por expansão, 

influenciou decisivamente o projeto institucional da maioria dos Estados contemporâneos. 

Para compreendermos o que significa esse declínio de confiança no atual modelo de 

representação, convém demonstrar a sua ascensão. Isto é, em meio a que contraponto a noção 

hoje preponderante se firmou e sob que bases ela está  fundada.  

Primeiramente, como premissa, é importante lembrar que “representação” não é 

sinônimo de democracia e nem de liberalismo. Toda corrente liberal de democracia adota a 

representação como fundamento e pressuposto. Mas nem toda representatividade é 

necessariamente liberal. Em The Concept of  Representation, Hanna Pitkin explica que a 

representação é anterior à democracia liberal, pois sempre esteve mais vinculada à noção de 

Estado do que à noção de democracia:  

  

Sem dúvida, a popularidade contemporânea da concepção [de representação] 
está bastante vinculada à ideia de democracia, bem como às ideias de 
liberdade e justiça. Mesmo assim, no decorrer de sua história, ambas as 
concepções e práticas de representação tiveram pouco a ver com democracia 
ou liberdade. A necessidade de representação não significa governo 
representativo. Um rei pode representar uma nação, bem como um 
embaixador. Qualquer autoridade pública pode, por vezes, representar o 
Estado. Assim, instituições e práticas que incorporam algum tipo de 
representação ocorrem necessariamente em sociedades amplas e articuladas 
e não precisam ter algo a ver com autogoverno popular. (PITKIN, 1972, p. 
2)6 

 

 De modo geral, é possível elencar duas noções básicas de representação que entraram 

em disputa mais direta na modernidade: (a) a representação do tipo delegativa, que está ligada 

à noção de mandato imperativo e (b) a representação do tipo fiduciária, que se refere à ideia 

de mandato por confiança (BOBBIO, 2000). O primeiro modelo consiste na vinculação direta 

dos mandatários aos seus mandantes para que os primeiros representem esses últimos nas 

diversas instâncias deliberativas do Estado. Neste formato, o representante está “encarregado” 

de falar em nome daqueles que o elegeram, comportando-se mais como um mensageiro 

político do que como um agente relativamente autônomo. Ao representante não é dado o 

direito de mudar o posicionamento acordado coletivamente. Deve seguir as instruções 

                                                 
6 Tradução própria do original em inglês: “No doubt the contemporary popularity of the concept depends much 
upon its having become linked with the idea of democracy, as well as with ideas of liberty and justice.  Yet 
through much of their history both the concept and the practice of representation have had little to do with 
democracy or liberty. Representation need not mean representative government. A king can represent a nation, 
as can an ambassador. Any public official can sometimes represent the state. Thus institutions and practices 
which embody some kind of representation are necessary in any large and articulated society, and need have 
nothing to do with popular self-government.“ 
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previamente estabelecidas pelos seus constituintes. Caso não o faça, o seu mandato pode ser 

revogado. Daí, têm-se a ideia de que o mandato é imperativo. Este modelo foi historicamente 

vencido, principalmente após a Revolução Americana que teve em seu bojo um intenso 

debate sobre as formas de representação a serem implementadas naquela democracia em 

gestação (ver HAMILTON, MADISON e JAY, 2003; MANIN, 1997; PITKIN, 1972; 

BOBBIO, 2000).   

O segundo modelo de representação é aquele que se tornou hegemônico nas 

democracias liberais. O mandato de confiança ou representação fiduciária estipula que ao 

representante é dado certo grau de autonomia: é eleito para deliberar em nome daqueles que o 

elegeram. Por exemplo, no curso de uma deliberação o mandatário pode contrariar a opinião 

predominante dos constituintes do seu mandato7 e isso não significa a perda ou revogação do 

seu cargo.  Isso ocorre pelo fato da representação, neste caso, ser uma autorização para 

deliberar legitimamente e não apenas uma função de mensageiro político que estaria 

estritamente amarrado ao que foi previamente decidido ou apontado pelos seus constituintes. 

Aqui, prevalece a ideia de que o representante eleito necessita de certo grau de autonomia 

para agir de forma racional, devendo considerar todos os argumentos apresentados nas esferas 

deliberativas, avaliando a conjuntura e decidindo a partir de reflexão amadurecida.  

No século XVIII, quando o debate sobre as formas e os métodos da representatividade 

ganhava fôlego, Jean-Jacques Rousseau admitia a possibilidade de representação para cargos 

executivos, porém se o objetivo era a produção de leis, o autor acreditava que havia uma 

incompatibilidade entre democracia e representação:  

 

A Soberania não pode ser representada, pela mesma razão, porque não 
pode ser alienada, consistindo essencialmente na vontade geral e a vontade 
não se faz absolutamente representar: ela é a mesma ou é outra, não 
havendo meio termo. Logo, os deputados do povo não são nem podem ser 
seus representantes, são apenas seus comissários, não podem concluir nada 
definitivamente. Toda lei que não foi ratificada pelo Povo em pessoa é 
nula; não é de forma alguma uma lei (ROSSEAU, 1996, p. 148) 

 

  Do outro lado do Atlântico, contrariando a perspectiva de Rousseau, os fundadores 

norteamericanos projetavam o novo Estado tomando como base o tipo fiduciário de 

representação.  Como explica Manin, isso não se deu apenas por razões de escala (isto é, 

devido ao grande espaçamento geográfico e ampliação demográfica). Para os fundadores 

                                                 
7 Por ter sido convencido ou por avaliar outras questões conjunturais antes não previstas. 
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estadunidenses, como é caso de James Madison, esta opção tinha um caráter bem mais 

estratégico:  

Madison não via a representação como uma aproximação do governo junto 
ao povo que se fazia tecnicamente necessária devido às impossibilidades 
físicas de juntar todos os cidadãos em Estados continentais. Pelo contrário, 
ele a viu como um sistema político essencialmente diferente e superior. O 
efeito da representação, observou, é “refinar e alargar a percepção pública 
ao atravessar o meio de um corpo selecionado de cidadãos, cuja sabedoria 
pode melhor discernir o verdadeiro interesse de seu país...” (MANIN, 
1997, p. 2)8 

 

 No mesmo contexto histórico em que se desenvolveu a Revolução americana, estão as 

reformas que transformaram os Estados absolutistas em monarquias parlamentares (como 

ocorreu na Inglaterra) ou repúblicas democráticas (como aconteceu em outros países europeus 

e na América Latina).  Neste rearranjo político,  a concepção de representação fiduciária foi 

ganhando adeptos e influenciando diretamente as constituições e o design institucional dessas 

novas democracias emergentes.  

Apesar do formato delegativo de representação não ter sido tão difundido, ainda sim é 

possível encontrar alguns exemplos de seu uso em assembléias de movimentos sociais de 

esquerda9. O que não torna essa forma de representação estruturalmente relevante uma vez 

que movimentos sociais e Estados são grandezas distintas. Importante aqui é perceber que a 

noção de representação delegativa permaneceu no imaginário político das esquerdas, servindo 

para se realizar uma batalha, imaginária e ideológica, contra o princípio liberal da 

representação no plano mais amplo ou contra a representação fiduciária em particular. Isso 

porque ambas presumivelmente seriam lesivas à soberania popular. Este formato foi também 

de algum modo testado durante a existência da União Soviética, como explica Noberto 

Bobbio (2000). O autor italiano lembra ainda que, apesar do mandato fiduciário ter se tornado 

uma regra nas democracias liberais, este também é constantemente violado:  

 

                                                 
8 Tradução própria do original em inglês: “Madison did not see representation as an approximation of 
government by the people made technically necessary by the physical impossibility of gathering together the 
citizens of large states. On the contrary, he saw it as an essentially different and superior political system. The 
effect of representation, he observed, is "to refine and enlarge the public views by passing them through the 
medium of a chosen body of citizens, whose wisdom may best discern the true interest of their country...” 
9 Como veremos mais adiante, os mecanismos institucionalizados de participação civil como Orçamento 
Participativo (OP) ou Conferências de Políticas públicas no Brasil sustentam uma noção dúbia sobre o tipo de 
representação adotada. De certo modo, prevalece uma representação do tipo fiduciária, mas suscetível a se 
comportar como uma representação do tipo delegativa, onde o representante eleito (chamado geralmente de 
“delegado”) poderá se sentir coagido a ser um mensageiro dos anseios pré-definidos da comunidade que o 
elegeu.  Mas isso raramente está posto ou textualmente citado como um formato oficialmente delegativo. 
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Jamais uma norma constitucional foi mais violada que a da proibição de 
mandato imperativo. Jamais um princípio foi mais desconsiderado que o da 
representação política. Mas numa sociedade composta de grupos 
relativamente autônomos que lutam pela sua supremacia, para fazer valer os 
próprios interesses contra outros grupos, uma tal norma, um tal princípio 
podem de fato encontrar realização? (BOBBIO, 2000, p.37) 

 

O autor vê dificuldades em se manter um princípio de representação política do tipo 

fiduciária diante da exacerbação de questões como corporativismo, a atuação de grupos de 

pressão, os acordos de gabinete, o lobby etc. Para ele, isto acaba gerando uma disputa 

caracterizada pela representação do interesse geral, de um lado,  versus a representação do 

interesse particular, do outro.   

Ainda que as preocupações de Bobbio sejam bastante pertinentes e reais, no plano 

geral do sistema democrático, prevaleceu um certo nível de autonomia do representante frente 

aos seus constituintes, como apontam Manin, Przeworski e Stokes: 

 

Em nenhuma democracia existente os representantes são obrigados a seguir 
instruções. As ações judiciais dos cidadãos contra os governantes que 
traem promessas específicas de campanha têm sido rejeitadas pelos 
tribunais em vários países [...] Nesse sentido, uma vez que os cidadãos 
elegem os representantes, não há dispositivos institucionais que os  forcem 
a cumprir suas promessas. Os eleitores podem sancionar desvios dos 
mandatos apenas depois de experimentarem seus efeitos.(MANIN, 
PRZEWORSKI & STOKES, 2006, p. 117-118) 

 

Significa que as democracias liberais foram estruturalmente projetadas com base em 

um pressuposto: o governo representativo só existe porque há uma separação clara entre 

esfera civil e esfera política (MANIN, 1997, p. 174-175). Os primeiros legitimam o poder; os 

segundos, o operam.  Assim, na formatação do Estado liberal, foram apostadas todas as fichas 

na eficácia e segurança deste distanciamento, que visava proteger o sistema político contra o 

populismo e formas similares de concentração de poder baseado no calor das paixões 

populares. Esta perspectiva foi ainda mais enfatizada após a Segunda Guerra Mundial, 

principalmente nos EUA com a emergência e hegemonia da tendência liberal do tipo 

schumpeteriano10.  Esta corrente via em Estados totalitários - como a Alemanha nazista ou a 

Itália fascista - um bom exemplo de quão um povo poderia endossar autocracias através de 

mecanismos democráticos e, por isso, seria necessário haver cautela.   

Deste modo, a partir dos anos 70, aumentam as críticas aos problemas de legitimação 

oriundos do distanciamento entre esfera civil e Estado (ARNSTEIN, 1969, PATEMAN, 

                                                 
10 Ver Schumpeter (1976). 
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1992). A representação (em seu formato liberal) parecia gerar um Estado tecnocrático ou uma 

elite política cada vez mais apartada e distanciada da fonte clássica de legitimação do sistema 

democrático (aquilo que Rousseau chamou de soberania popular). Para esta perspectiva 

crítica, a lógica liberal teria exacerbado o sentido da representação, estabelecendo um âmbito 

demasiadamente especializado que teve como efeito colateral uma excessiva autonomização 

da esfera política. Neste caso, acreditam que seria preciso estabelecer um maior 

balanceamento e diluir a rígida fronteira entre representantes e representados, entre Estado e 

cidadão. 

Assim, é possível notar dois ataques convergentes à representação política entendida 

como, de algum modo, lesiva à democracia: a) a representação forma elites versus 

despossuídos de poder e, portanto, viola a igualdade política, pedra angular da democracia; b) 

a representação transfere para elites o poder que deveria ser exercido diretamente pelo povo, 

como sujeito da soberania. Os primeiros aceitariam a representação, desde que ela não 

impedisse a participação e não conspirasse contra a igualdade política. Os segundos preferiam 

que não houvesse representação política, mas que o povo exercesse diretamente a decisão sem 

corpos intermediários. A partir daí emergiram movimentos e teorizações sobre novos 

mecanismos democráticos que buscavam aumentar a participação do cidadão nos negócios 

públicos11. 

 

 

2.1.2   A questão do engajamento cívico e da participação política 

 

A segunda percepção de crise do sistema político trata-se da outra face do mesmo 

problema. Diante da percepção generalizada da impotência popular  - em função de uma 

excessiva autonomização do corpo de representantes -  outros autores acreditam que houve o 

declínio da participação e do engajamento cívicos e o aumento da apatia e do cinismo 

políticos. Neste caso, ao invés da crítica ao modelo de democracia representativa vigente, o 

problema consiste em enfatizar o papel do cidadão ativo na saúde das democracias 

contemporâneas. 

Nos últimos anos, o tema “engajamento cívico” tem ocupado um espaço expressivo no 

campo político, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista da práxis, seja através 

de estudos empíricos, artigos, pesquisas, relatórios governamentais e discursos públicos. Em 

                                                 
11 Este ponto será retomado mais adiante ao traçar o debate sobre modelos alternativos de democracia.  
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linhas gerais, “engajar-se” significa filiar-se a ações ou empreendimentos, dedicando certo 

tempo, atenção e energia para tal. Nas democracias, esta ação é qualificada como “cívica”, 

“pública” ou “política” -  formando expressões correlatas como  “engajamento cívico”, 

“engajamento público”, “engajamento político” etc.  Em sua origem latina, o adjetivo “cívico” 

está intimamente vinculado à imagem do cidadão da antiga res publica, trazendo todo o 

legado político difundido pelos romanos, com origens nas democracias gregas.  Portanto, 

quando se fala em engajamento cívico não se trata apenas da dedicação do indivíduo a um 

evento qualquer, mas a integração do cidadão a uma ação que extrapole os seus interesses 

privados e que passe, de um modo ou de outro, por alguma dimensão pública. Como sintetiza 

Swanson (2000):  

Engajamento cívico se refere a diversas formas e manifestações de interesse 
e participação dos cidadãos em questões de interesse público, incluindo 
formas tradicionais de participação no sistema político. Mas como tem se 
desenvolvido, o atual discurso de engajamento cívico aborda 
essencialmente a atividade e envolvimento dos cidadãos em grupos extra-
institucionais, associações, iniciativas ad hoc e em esforços de todos os 
tipos para realizar mudanças sobre as questões que os preocupam 
(SWANSON 2000, p. 411)12. 

 

Embora as preocupações sobre a inserção do cidadão nos negócios públicos e na vida 

cívica tenham se tornado algo bastante difundido, principalmente nas últimas três décadas, tal 

abordagem tem raízes tocquevilleanas. Em sua viagem à recém criada democracia 

estadunidense no início século XIX, Tocqueville (1969) já chamava a atenção para a 

importância do efervescente engajamento dos cidadãos em associações e agremiações da 

época, uma peculiaridade da sociedade americana que significaria, conforme o autor, uma 

sólida base para a consolidação democrática: 

 

Em nenhum país do mundo, o principio de associação tem sido mais usado 
com sucesso, ou mais impiedosamente aplicado para uma multidão de 
diferentes objetos, do que na América. Além de permanentes associações 
que são estabelecidas pela lei sob os nomes de municípios, cidades, e 
distritos, um grande número de outros são formados e mantidos pela ação de 
indivíduos privados. (TOCQUEVILLE, 1969, p. 148)13 

                                                 
12 Tradução própria do original em inglês: “Civic engagement refers to various forms and manifestations of 
citizens’ interest and participation in matters of public interest, including traditional forms of participation in the 
political system. But as it has developed, the current discourse of civic engagement focuses primarily on 
citizens’ involvement and activity in extra-institutional groups, associations, ad hoc initiatives, and efforts of all 
kinds to effect change about matters that concern them.” 
13 Tradução própria do inglês: “In no country in the world has the principle of association been more successfully 
used, or more unsparingly applied to a multitude of different objects, than in America. Besides the permanent 
associations which are established by law under the names of townships, cities, and counties, a vast number of 
others are formed and maintained by the agency of private individuals.” 
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  Para o autor francês, os laços societais e comunitários estabelecidos entre cidadãos – 

juntamente com outros mecanismos institucionais, econômicos e políticos - seriam elementos 

capazes de fortalecer o sistema democrático ali emergente.  Teóricos contemporâneos 

importantes como Chantal Mouffe (1996), Jürgen Habermas (2002) e Robert Putnam (1995a) 

também continuaram a reforçar este tema, ainda que em perspectivas diferentes. Neles, 

também prevalece a noção de que o engajamento do cidadão nos assuntos de interesse público 

sustenta estrutural importância para o bom funcionamento e legitimação do sistema 

democrático. 

O debate contemporâneo mais influente e representativo da perspectiva tocquevilliana 

pode ser observado no tema capital social, difundido por Robert D. Putnam14. Como explica 

Putnam, "capital social se refere aos aspectos da organização como redes sociais, normas e 

confiança social que facilitam a coordenação e a cooperação para mútuo benefício" (1995a, p. 

67). Trata-se do acúmulo dos vínculos de sociabilidade ou das conexões entre os indivíduos, 

existentes em uma determinada sociedade.  Isso seria capaz de produzir um senso de 

coletividade através do qual os estoques de confiança entre os cidadãos acarretariam, em 

última instância, numa maior solidez para a vida pública, agindo diretamente no bom 

funcionamento de uma democracia.  

 Em sua pesquisa na Itália no início dos anos 90 (PUTNAM, 1993), o autor concluiu 

que haveria uma relação direta entre engajamento cívico e a performance das instituições 

democráticas. Regiões mais desenvolvidas, com instituições mais fortalecidas, seriam 

caracterizadas por maior ligamento social entre os seus cidadãos e pela ação mais orgânica de 

associações civis. Em áreas menos desenvolvidas, prevalecia a desconfiança política, a falta 

de interesse cívico e uma cultura baseada em laços societais enfraquecidos.   

 Neste sentido, um elemento central nas análises de Putnam é o quesito da confiança 

entre os membros de uma comunidade.  Os baixos níveis confiança política e o afrouxamento 

dos ligamentos sociais que caracterizam o mundo moderno poderiam ser uma das causas da 

queda nos índices de engajamento do cidadão na vida pública. Por isso, seria necessário, 

aumentar o estoque de capital social que estaria diminuindo gradativamente desde os anos 60. 

Também haveria uma contínua diminuição da participação do cidadão nos processos 

                                                 
14 Primeiramente, surgem em Making democracy work: civic traditions in modern Italy, publicada originalmente 
em 1993. Ainda na mesma década, o  autor publica alguns artigos em revistas científicas e, posteriormente, o 
tema é retomado em Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (2000). 
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eleitorais. Esses seriam fenômenos comprovados por estudos longitudinais realizados nas 

últimas décadas do século XX15.  

 Embora a ideia de capital social tenha sido difundida por Putnam, suas origens estão 

basicamente nas contribuições de três analistas anteriores: Pierre Bourdieu, Glen Loury e 

James S. Coleman, como explica Portes (1998, p. 3-6). Levando adiante esta linha de análise, 

um crescente grupo de outros autores irão se concentrar no link entre capital social e 

democracia moderna (ver KOLANKIEWICZ, 1996;  NEWTON; 1997; EDWARDS & 

FOLEY, 1998; PAXTON, 1999; SELIGSON, 1999; DETH, 2000;  TOLBERT et al 2002; 

EVERS, 2003; USLANER & BROWN, 2005; MAZZOLENI, 2000).  

 Em paralelo a estas preocupações sobre vida pública e capital social está também o 

temor de que a apatia dos cidadãos ou os problemas sócio-ecômicos por eles enfretados se 

transformem em descrença política. Isto é, teme-se que a confiança na democracia enquanto 

sistema de governo mais adequado seja minada pelo ceticismo, criando conjunturas 

favoráveis a emergência de regimes autoritários. Na America Latina, por exemplo, o relatório 

A democracia na America Latina: rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) analisou como os cidadãos 

vêem a democracia. O Estudo de sondagens de opinião entrevistou 19.508 pessoas nos 

dezoito países considerados no relatório. Comparada com pesquisas anteriores os dados 

indicam que em 1996, 61 % dos entrevistados preferiam a democracia a qualquer outro 

regime; por volta de 2002, esse percentual caiu para 57 %.  Ao mesmo tempo, 44,9 % dos 

entrevistados afirmaram que estariam dispostos a apoiar um governo autoritário, desde que 

resolvesse os problemas econômicos do seu país (PNUD, 2004, p. 139) 

 

 

2.1.3   Percepções da crise: seus efeitos práticos e teóricos 

 

 Embora haja uma percepção generalizada de que o sistema democrático passa por uma 

crise ou pelo menos carece de algum tipo de reforma, há a quem veja esse contexto através de 

outra lente. Alguns autores contestam a real dimensão e origens deste fenômeno.  Para 

Noberto Bobbio, por exemplo: 

 

                                                 
15 Principalmente através dados de sondagens de opinião (surveys), tabuladas em análises de comparação 
cronológica. 

 



 33

A democracia não goza no mundo de ótima saúde, como de resto jamais 
gozou no passado, mas não está à beira do túmulo. Diga-se o que quiser a 
este respeito, mas verdade é que nenhum dos regimes democráticos 
nascidos na Europa após a Segunda Guerra Mundial foi abatido por uma 
ditadura, como ocorrera após a Primeira. Ao contrário, algumas ditaduras 
que sobreviveram à catástrofe da guerra transformaram-se em democracias. 
Enquanto o mundo soviético é sacudido por frêmitos democráticos, o 
mundo das democracias ocidentais não está seriamente ameaçado por 
movimentos fascistas. (BOBBIO, 2000, p.19) 

 

Uma visão similar também é endossada por Pipa Norris que acredita haver um exagero 

no debate sobre a crise do sistema político. Para esta autora, o que estaria ocorrendo, de fato, 

seria um aumento das expectativas do cidadão contemporâneo que passou a ser mais exigente 

quanto à concretização dos ideais democráticos de um lado, e a real capacidade do Estado em 

realizar tais demandas, do outro.  (NORRIS, 2001, p. 96). De certo modo, Norris vê isso como 

algo positivo, já que consistiria em elementos úteis para pressionar a melhoria do sistema 

político.  

Tanto na perspectiva dos críticos quanto dos defensores do atual formato de 

representação adotado, é possível afirmar que há, de fato, o aumento da pressão por reformas 

e melhorias do sistema democrático.  Se para alguns a democracia moderna estaria 

agonizando e se para outros isso não seria tão real quanto parece, o que há de pressuposto 

comum nestes debates é a percepção de um possível fenômeno: haveria hoje uma incômoda 

desconexão entre a esfera política (que produz as decisões no âmbito do Estado) e a esfera 

civil (que legitima o poder desta esfera política).  Algo que estaria exigindo algum tipo de 

mudança do sistema político, ainda que os níveis e a forma dessa mudança sejam objetos de 

intensa disputa. 

No que diz respeito ao horizonte desta tese, acredita-se que haja de fato uma crise do 

sistema político. Acredita-se também que, embora isso não seja estrutural a ponto de gerar 

antagonismos irreconciliáveis, pode ser estruturante, na medida em que enfraquece os 

alicerces da ideia básica de democracia, ou seja, que a fonte do poder seja de fato a soberania 

popular. O que há na verdade é uma crise de legitimação que solicita uma reforma e 

reavaliação do modo como o conjunto dos cidadãos exerce esta soberania e como o Estado 

tenta materializá-la.  

No bojo desta percepção de crise também se erguem reivindicações por mudanças nas 

democracias modernas. Desde o final da década de 60, uma agenda política alternativa neste 

sentido começou a ser melhor sistematizada enquanto modelo democrático. Passou-se a exigir 

mais participação do cidadão nas tomadas de decisão política. Em torno desta bandeira, 
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sustentava-se a ideia de que mais espaços de participação poderiam aumentar o interesse dos 

indivíduos pela vida pública e, consequentemente, haveria maior legitimidade para o sistema. 

Neste contexto, passaram a ganhar mais fôlego e robustez as críticas ao modelo liberal e 

gradativamente houve a estruturação de debates que buscavam a sua reformulação, surgindo 

assim modelos alternativos de democracia.   

 

 

 
 2.2   ALTERNATIVAS DEMOCRÁTICAS AO MODELO LIBERAL 
 
 

Nos últimos 40 anos, dois modelos de democracia vêm se formatando em torno destas 

reivindicações por maiores inputs civis na vida pública. O primeiro começa a se estruturar a 

partir dos anos 70 e se cristalizou chamar de democracia participativa (HELD, 1987).  O 

segundo emerge de modo mais evidente a partir dos anos 90 e vem sendo chamado de 

democracia deliberativa ou democracia discursiva (HABERMAS, 1995; HELD16, 1987). 

Embora possuam características, ênfases e propósitos relativamente distintos – como veremos 

mais a frente -  estes modelos têm em comum dois pontos fundamentais:  (1) direcionam 

críticas ao modelo liberal e ao papel dado ao cidadão na democracia representativa vigente; 

(2) reivindicam reformas no sistema político, onde seriam necessários maiores inputs civis na 

vida pública e, consequentemente, no Estado.  Devido a estes horizontes em comum que 

clamam e formulam mudanças, é possível fazer referência a ambos como “modelos 

alternativos de democracia”.  Esta nomenclatura não tem a pretensão de fundi-los 

conceitualmente ou ofuscar as duas diferenças. Serve para nos referir a este horizonte em 

comum, que os colocam como alternativas num contexto de crise do sistema político; 

alternativas de reforma do modelo democrático vigente que são distintas entre si, mas que 

possuem bases reivindicatórias comuns.   

As duas próximas seções deste capítulo estarão preocupadas em traçar as principais 

características dessas duas correntes alternativas. Por ordem, serão tratados respectivamente o 

modelo participativo, primeiramente, e em seguida o modelo deliberativo. Também estarão 

expostas algumas críticas ou limites dados a estas correntes por outros autores, na sua maioria 

de perspectiva liberal.  Este movimento se faz importante, pois, nos capítulos posteriores, 

                                                 
16 Nesta edição, o autor fala da emergência do debate deliberacionista, que ainda não havia se configurado de 
modo mais sistêmico nos anos 80, mas hesita em tipificá-lo como um “modelo” de democracia.  Na terceira 
edição de Models of Democracy , o autor incluiu um novo capítulo, dedicado à democracia deliberativa, que 
aparecia agora como um novo modelo democrático.  
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teremos bases teóricas suficientes para analisar como a comunicação política online 

(sobretudo a internet) se encaixa neste contexto.  

 
 
2.2.1   Democracia participativa 

 

Falar especificamente sobre os aspectos e a emergência da democracia participativa 

significa antes falar sobre aquilo a que se opõe.  Isto é, convém situar as principais 

características de outra abordagem adversária: a corrente liberal chamada de elitismo 

competitivo. Isso nos ajudará a compreender contra o quê, exatamente, a tendência 

participacionista se impôs. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mapa político do mundo passou por 

importantes reformulações e reengenharias. Se, de um lado, se formavam as repúblicas 

socialistas como a União Soviética, com um sistema político totalmente peculiar, do outro, os 

Estados Unidos da America (EUA) tentavam estabelecer o contra-ponto, buscando ampliar a 

influência liberal nos sistemas democráticos e ao mesmo tempo tentando evitar que 

democracias se transformassem em estados totalitários, como havia ocorrido na década 

anterior em países como a Alemanha,  Itália e Espanha.  

Estas preocupações reforçaram a visão de que o mecanismo da representação política 

nas democracias seria capaz de ajudar a coibir a existência de Estados autocráticos e, ao 

mesmo tempo, assegurar a estabilidade do sistema político. Tal conjuntura acabou criando um 

ambiente político adequado para o fortalecimento de uma corrente liberal de inspiração 

weberiana, hoje conhecida como democracia elitista ou elitismo competitivo17. Esta, por sua 

vez, teve no austríaco Joseph Schumpeter, até então recém chegado nos EUA após fugir do 

cerco nazista na Europa, um de seus maiores expoentes. 

O elitismo competitivo de Schumpeter levou a cabo alguns dos princípios de Max 

Weber (1998)sobre as funções e o sentido de democracia. Weber acreditava em um modelo 

democrático onde as elites teriam o dever de conduzir os destinos de uma nação. Neste 

sentido, o pressuposto era não se preocupar em demasia com a criação de grandes 

intervenções do cidadão comum nos negócios públicos. Sua atenção estava centrada em 

pensar um arranjo institucional capaz de selecionar líderes devidamente qualificados para 

gerir este Estado.  O autor  apostava em uma forma de sistema político competente o 

suficiente para evitar a autocracia,  de um lado,  e impedir o caos que a luta entre facções 
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poderia gerar, do outro. Seria, na verdade, um sistema mediador dos conflitos. Como analisa 

Raymond Aron: 

Weber foi um nacional-liberal, mas não um liberal no sentido 
norteamericano. Ele não era propriamente um democrata no sentido 
francês, inglês ou norteamericano. Punha acima de tudo a grandeza da 
nação e o poder do Estado. Indubitavelmente, estimava as liberdades a que 
aspiram os liberais do velho continente. Sem um mínimo de direitos 
individuais, escreveu, não poderíamos mais viver. Não acreditava, porém, 
na vontade geral ou no direito dos povos de dispor de si mesmos, nem na 
ideologia democrática. Se desejava uma “parlamentarização” do regime 
alemão, era para aprimorar a qualidade dos líderes, e não por princípio. 
(ARON, 2000, p.501) 

 

Sob influência de Weber e também da teoria das elites dos italianos Vilfredo Pareto e 

Gaetano Mosca, Schumpeter (1976) passou a tentar conciliar essas visões em uma noção 

liberal de democracia.  Somando a isso, propunha uma análise que chamou de “realista” do 

sistema democrático. Isto é, algo que se pressupunha ancorado na realidade e não em 

horizontes demasiadamente utópicos18.  Isso passou a ser largamente aplicado nos diversos 

sistemas político, a ponto de torná-lo hegemônico no pós-guerra.   

Para Schumpeter, a democracia moderna deveria ser pautada na disputa competitiva 

entre elites políticas, sendo um reflexo da justaposição de forças entre aqueles indivíduos 

mais capacitados para tanto.  Democracia não teria, assim, um fim em si. Consistiria, na 

verdade, do conjunto de regras previamente estabelecidas cuja função era organizar o jogo e 

as relações de poder num ambiente de competição:    

 
O método democrático é aquele arranjo institucional para se chegar a 
decisões políticas no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir 
através de uma luta competitiva para obter o voto do povo (p. 
SCHUMPETER, 1976, p. 269)19 
 

 

Na prática, isso queria dizer que o cidadão comum teria a oportunidade de aceitar ou 

recusar aqueles designados para governá-lo. Esta seria a sua função básica no sistema. 

Institucionalmente, significa que a participação do cidadão seria claramente restrita a um 

momento específico: as eleições periódicas de seus representantes. Indo numa mesma linha, 

                                                                                                                                                         
17 Como descreve HELD (1987, p. 150-153). Interessante notar que na década de 1970 esta corrente também era 
denominada de “teoria contemporânea”. 
18 Estes horizontes utópicos se referiam ao horizonte de uma democracia direta, principalmente àquelas de 
inspiração clássica. 
19 Tradução própria do original em inglês: “The democratic method is that institutional arrangement for arriving 
at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the 
people's vote” 
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outros autores influentes como Anthony Downs em  An Economic Theory of Democracy20 

(1957), também acreditava que o sistema democrático deveria ser baseado no embate entre 

elites e tomava como analogia as  regras econômicas.  Para Downs o mercado seria um bom 

exemplo de como forças em disputa poderiam se acomodar e gerar estabilidade sistêmica. 

Embora estas possam parecer concepções demasiadamente restritivas para qualquer 

cidadão que vive no século XXI, isto foi amplamente aceito e materializado em países como 

os EUA e influenciou boa parte das democracias que estavam se restabelecendo no pós-

guerra, incluindo aquelas emergentes, como no Brasil e em outros países da America Latina.  

Assim, ao conjunto dos cidadãos ficava relegada a função sazonal do voto, através da qual é 

feita a escolha daqueles que de fato tomarão as decisões no âmbito do Estado. Isto teria 

causado um distanciamento exacerbado entre aqueles que são a fonte da soberania popular 

(isto é, a esfera civil ou os mandantes) e aqueles a quem é dado o direito de exercer o poder 

do Estado legitimamente concedido, em prol do interesse público (a esfera política ou os 

mandatários)21. 

Na forma de um contraponto, aquilo que vem sendo chamado de democracia 

participativa tem diversas influências, que vão desde a exaltação de algumas noções 

republicanas, passando pela perspectiva marxista e também revisitando o debate sobre 

democracia direta. Para termos os principais eixos dessa abordagem, tentar-se-á apontar 

alguns dos aspectos mais importantes desde modelo, caracterizando as concepções daqueles 

autores que podem ser considerados mais expressivos ou, pelo menos, mais sintetizadores das 

preocupações e proposições desta corrente.   

No final da década de 1960, Sherry R. Arnstein publicou um artigo intitulado  A 

Ladder of Citizen Participation cuja preocupação era demonstrar que existia uma “escada” no 

que vinha sendo chamado de participação política. A autora detectou oito níveis ou “degraus”, 

a saber: (1) manipulação; (2) terapia; (3) informação;(4) consulta; (5) conciliação; (6) 

parceria; (7) delegação de poder e; (8) controle cidadão22. Tratava-se de modos de 

relacionamento entre Estado e cidadão que adotava uma escala de valor ascendente à medida 

                                                 
20 Uma Teoria Econômica da Democracia. 
21 É possível falar em uma hegemonia desta noção de democracia, pelo menos até os anos 70, quando começou a 
sofrer críticas mais contundentes.  Mesmo assim, ainda nos anos 80, sob influência de outras correntes liberais, 
foram implementadas reformas que acirraram algumas das tendências já presentes na corrente schumpeteriana.  
O princípio do chamado “Estado mínimo”, defendido por autores como Nobert Nozick em Anarchy, State, and 
Utopia , de 1974, por exemplo, buscou diminuir o tamanho da máquina pública, tornando-a menos presente na 
vida do cidadão e também na vida econômica. Tais mudanças acabaram contribuindo para o agravamento da 
desconexão do Estado na vida social.  Isso ampliava o fosso político já estabelecido nas últimas décadas e 
reforçou a munição das reivindicações por mudanças no sistema político, que se ergueram nos anos seguintes. 
22 No original em inglês: (1) Manipulation; (2) Therapy;  (3) Informing;  (4) Consultation; (5) Placation; (6) 
Partnership;  (7) Delegated Power e  (8) Citizen Control. 
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que se avançava em cada degrau proposto. Para Arnstein, alguns desses “níveis”, 

especificamente os níveis mais básicos, não consistiriam efetivamente em participação e sim, 

em simulações de participação: 

 

Os degraus de baixo da escada são (1) Manipulação e (2) Terapia. Estes 
dois degraus descrevem níveis de “não participação” que não foram 
planejados por alguém para dar lugar à participação genuína. O objetivo 
real deles não é possibilitar às pessoas que participem do planejamento ou 
da condução de programas, mas permitir aos detentores do poder que estes 
“eduquem” ou “curem” os participantes (ARNSTEIN, 1969, p. 217).23 

 

O que Arnstein compreende por (1) manipulação consiste no “uso” de indivíduos de 

forma enganosa e aleatória em comitês consultivos governamentais, dando uma falsa 

impressão de que ali estaria representada a soberania popular. Neste caso, o que ocorreria, 

segundo a autora, era apenas uma forma ilusória de intervenção já que as regras, a forma de 

condução e a efetividade das decisões seriam totalmente controladas pelos gestores (p.218).  

Quase que numa a mesma perspectiva ou num nível similar, a ideia de (2) terapia se refere à 

criação de grupos de cidadãos voltados para discutir questões como exclusão, racismo, 

pobreza a partir de uma perspectiva terapêutica, conduzida por experts e agentes 

governamentais. Neste caso, não haveria participação efetiva desses cidadãos, e sim uma 

atividade superficial onde o foco está em curá-los de sua ‘patologia’, ao invés de desafiar, 

compreender e mudar as reais fontes dessas injustiças (p. 218).  

Até aqui, a Arnstein percebe apenas formas ilusórias de participação.  O primeiro 

passo efetivo para “empoderar” os cidadãos seria o terceiro nível: informação. Porém, para a 

autora, este ainda não consistiria de fato em algo concreto e sustentaria certos limites: 

 
Informar aos cidadãos sobre seus direitos, responsabilidades e opções pode 
ser o passo mais importante para a legitimação da participação política. 
Entretanto, a ênfase é frequentemente colocada em um fluxo de informação 
unidirecional – dos oficiais para os cidadãos – com nenhum canal de 
retorno fornecido e nenhum poder de negociação (ARNSTEIN, 1969, p. 
219).24 

 

                                                 
23 Tradução própria do original em inglês: “The bottom rungs of the ladder are (1) Manipulation and (2) 
Therapy. These two rungs describe levels of "nonparticipation" that have been contrived by some to substitute 
for genuine participation. Their real objective is not to enable people to participate in planning or conducting 
programs, but to enable powerholders to "educate" or "cure" the participants.” 
24 Tradução própria do original em inglês: “Informing citizens of their rights, responsibilities, and options can be 
the most important first step toward legitimate citizen participation. However, too frequently the emphasis is 
placed on a one-way flow of information - from officials to citizens - with no channel provided for feedback and 
no power for negotiation. “ 
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O quarto nível da escala, a consulta, seria o que chamamos hoje de sondagens de 

opinião através de amostragem significativas dos diversos segmentos sociais.  Para a autora, 

consiste em um passo importante para avançar na construção de uma participação efetiva. 

Porém, traz algumas ressalvas: se isso não for combinado com outros modos de participação, 

este degrau seria ainda tímido.  Neste caso, ela sustenta a necessidade de assegurar o pleno 

provimento de informação e que seja estimulado o debate para que se reflita uma opinião 

pública minimamente segura e legítima através destes mecanismos de sondagem.  

 Ao passar para o nível seguinte, a autora descreve o que chama de (5) conciliação: a 

inserção de cidadãos de modo mais ou menos regrado em espaços institucionais do tipo 

consultivos: 

Um exemplo de estratégia de conciliação é colocar alguns pobres “que 
valham a pena”, escolhidos a dedo entre as equipes de Agencias de Ação 
Comunitária ou em órgãos públicos tais como de educação, comitês de 
fiscalização ou autoridades habitacionais. [...]  Um outro exemplo são os 
comitês de planejamento e a consultoria das Cidades Modelo. Eles 
permitem que os cidadãos recomendem ou planejem ad infinitum, mas 
preservam o direito para que os detentores do poder julguem a legitimidade 
ou a viabilidade da recomendação. (ARNSTEIN, 1969, p. 220)25 

 

 Ainda que isso consista em um nível um pouco mais efetivo de intervenção civil nos 

negócios públicos, não significaria ainda um patamar maximum já que as decisões estariam, 

em última instância, nas mãos dos agentes governamentais. De tal modo, para a autora, o grau 

em que os cidadãos são de fato inseridos dependeria imprescindivelmente de dois fatores: (a) 

da “qualidade de auxílio técnico que eles [os cidadãos] têm em articular suas prioridades” e 

(b) “da extensão em que a comunidade pode ser organizada para pressionar por aquilo que 

prioriza” (ARNSTEIN, 1969, p. 220)26”. Seria uma intervenção bem menos ilusória, porém 

ainda não seria o ideal. 

 A autora só começa a ver de fato participação efetiva a partir do sexto degrau, 

denominado parceria: 

Neste degrau da escada, o poder é de fato redistribuído através da 
negociação entre cidadãos e detentores de poder. Eles concordam em 
compartilhar as responsabilidades de planejamento e de tomada de decisões 
através de estruturas tais como a articulação de equipes políticas, comitês 
de planejamento e mecanismos para resolver impasses. [...] Parceria pode 

                                                 
25 Tradução própria do original em inglês: “An example of placation strategy is to place a few hand-picked 
"worthy" poor on boards of Community Action Agencies or on public bodies like the board of education, police 
commission, or housing authority. […] Another example is the Model Cities advisory and planning committees. 
They allow citizens to advise or plan ad infinitum but retain for powerholders the right to judge the legitimacy or 
feasibility of the advice.” 
26 Tradução própria do original em inglês: “The quality of technical assistance they have in articulating their 
priorities; and the extent to which the community has been organized to press for those priorities”. 

 



 40

funcionar com maior eficácia quando há uma base de poder organizada na 
comunidade na qual os líderes cidadãos inspiram confiança; quando o 
grupo de cidadãos possui recursos financeiros para pagar honorários 
razoáveis aos seus lideres pelos seus esforços; e quando o grupo possui 
recursos para admitir (e demitir) seus próprios técnicos, advogados e 
organizadores da comunidade. (p. 221)27 
 

 

Com estes ingredientes, explica, os cidadãos teriam de fato alguma influência genuína 

sobre o resultado de decisões públicas, desde que ambos os lados (cidadãos e agentes 

governamentais) estabelecessem mecanismos reais para efetivar tal parceria e que isso seja 

concretamente levado em conta no momento de produção de políticas públicas efetivas. 

O sétimo degrau de Arnstein seria a delegação de poder direto aos cidadãos, que 

assumiriam funções colegiadas e executivas em determinadas instâncias antes restritas ao 

agente governamental (como escolas ou associações de bairro, por exemplo).  Neste nível, os 

indivíduos poderiam de fato deliberar, negociar e barganhar soluções e políticas públicas 

junto à esfera governamental. No último e oitavo degrau, denominado de controle cidadão, 

haveria transferência total do poder de decidir para o público, seja através da execução da 

decisão pelo próprio corpo civil seja através de mecanismos delegativos ou plebiscitários.  

Como se percebe, a noção de democracia participativa de Arnstein pressupõe como 

meta final um modelo que lembra formas de democracia direta, principalmente baseadas em 

comunidades locais, com uma forte congruência comunitarista de fundo. 

 Avançando um pouco mais no tempo, logo após a publicação do artigo de Arnstein, 

este teor reivindicatório ganha um novo fôlego com a obra de Carole Pateman intitulada 

Participation and Democratic Theory, de 197028. Amplamente citada pelos autores 

participacionistas nos anos seguintes, o trabalho de Pateman era uma resposta que fortalecia o 

tom participativo ao atacar diretamente o modelo schumpeteriano ainda hegemônico naquele 

período. Preocupou-se, sobretudo, em demonstrar que o aumento da participação política dos 

cidadãos nos negócios públicos não consistiria em um perigo ao sistema democrático, ao 

contrário: daria mais estabilidade, legitimação e seria capaz de restabelecer o princípio-base 

da soberania popular. 

                                                 
27 Tradução própria do original em inglês: “At this rung of the ladder, power is in fact redistributed through 
negotiation between citizens and powerholders. They agree to share planning and decision-making 
responsibilities through such structures as joint policy boards, planning committees and mechanisms for 
resolving impasses. […] Partnership can work most effectively when there is an organized power-base in the 
community to which the citizen leaders are account-able; when the citizens group has the financial resources to 
pay its leaders reasonable honoraria for their time-consuming efforts; and when the group has the resources to 
hire (and fire) its own technicians, lawyers, and community organizers.” 
28 Ver tradução brasileira: Participação e teoria democrática (PATEMAN, 1992) 
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 No início da obra, Pateman aponta como o tema da participação estava ganhando 

espaço político e dimensão social, contrariando a então denominada “teoria 

contemporânea”29:  

Nos últimos anos da década de 60, a palavra “participação” tornou-se parte 
do vocabulário político popular.  Isso aconteceu na onda de reivindicações, 
em especial por parte dos estudantes, pela abertura de novas áreas de 
participação – nesse caso na esfera da educação de nível superior - , e 
também por parte de vários grupos que queriam, na prática, a 
implementação dos direitos que eram seus na teoria. (PATEMAN, 1992. P. 
9) 

 

A partir daí, a autora rebate os principais pontos do elitismo competitivo, travando um 

denso diálogo teórico, principalmente com autores como Joseph Schumpeter e o italiano 

liberal Giovanni Sartori, apoiando-se, parcialmente, em nomes como Rousseau e John Stuart 

Mill.   

Uma das estratégias mais fundamentais de Pateman foi apontar equívocos sobre o 

sentido dado às “teorias clássicas da democracia” pelos autores elitistas. Isso surtia algum 

efeito, pois a crítica às democracias antigas era um dos principais pilares do elitismo 

competitivo para justificar a inviabilidade de altos inputs de participação civil no mundo 

moderno:  

A verdadeira importância da influência de Schumpeter é que ela dissimulou 
o fato de que nem todos os autores que gostariam de ser chamados de 
teóricos “clássicos” da democracia adotaram o mesmo ponto de vista a 
propósito do papel da participação.  Nas teorias de J. S. Mill e Rousseau, 
por exemplo, a participação revela funções bem mais abrangentes e é 
fundamental para o estabelecimento e manutenção do Estado democrático. 
Estado esse considerado não apenas como um conjunto de instituições 
representativas nacionais, mas como aquilo que denominei de sociedade 
participativa. Devido à existência dessa diferença, não faz sentido falar de 
uma teoria “clássica” da democracia. Mesmo porque tais diferenças 
reforçam o mito clássico de que os críticos da teoria contemporânea da 
democracia nunca explicaram com exatidão qual o papel da participação 
nas teorias anteriores, ou porque lhe era atribuído um valor tão alto em 
algumas teorias. Isso só pode ser feito por um exame detalhado das teorias 
em questão (PATEMAN, 1970, p. 33).  

 

Como a chamada “teoria contemporânea” ou democracia elitista trazia em seu discurso 

um certo tom anti-idealista, isto é,  estava fincada - como ressaltava Schumpeter -  nas fortes 

bases da realidade, as contraposições de Pateman só fariam eco se também trouxesse dados 

empíricos que sustentasse sua tese e que colocasse em questão o pressuposto elitista.   Deste 

                                                 
29 O termo “teoria contemporânea” era usado, na época, para tipificar o que chamamos hoje de elitismo 
competitivo.  
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modo, a autora levantava alguns estudos na área de administração, focados na participação de 

operários no gerenciamento industrial, e reforça isso com dados de pesquisa sobre autogestão 

de trabalhadores na extinta Iugoslávia.   

Embora  Pateman admitisse que seria necessário mais estudos empíricos capazes de 

reforçar suas teses, ela afirma que os dados até então existentes seriam suficientes para 

desmontar os pressupostos liberais elitistas: 

 
Uma vez que se questiona a existência de fatores institucionais que 
poderiam fornecer uma explicação sobre os fatos relacionados com a 
apatia, conforme fica sugerido na teoria da democracia participativa, o 
argumento derivado da estabilidade parece muito menos fundamentado em 
bases confiáveis. [...] Além disso, as evidências indicam que a experiência 
de uma estrutura de autoridade participativa também poderia ser efetiva na 
diminuição da tendência para atitudes não-democráticas por parte do 
indivíduo. Se aqueles que acabam de chegar à arena política tivessem sido 
previamente “educados” para ela, sua participação não representaria perigo 
algum para a estabilidade do sistema. (PATEMAN, 1970,  p. 139) 
 

 

 A abordagem de Pateman e seus argumentos contra o modelo schumpeteriano surtiram 

efeito bastante significativo e seu livro foi, desde então, bastante citado e utilizado por uma 

leva cada vez mais crescente de autores. Em alguns casos, tentava-se provar como que ideia 

de democracia direta, até então relegada ao limbo durante todo o século XX pelos Estados 

liberais, poderia ser repensada, mesmo diante das complexidades territoriais, culturais e 

demográficas do mundo moderno. Para Macpherson (1977), por exemplo, seria possível 

pensar num sistema de democracia participativa retirando a ênfase fiduciária até então levada 

ao extremo pelo modelo liberal do tipo schumpeteriano. Neste caso, propunha 

especificamente a mudança na forma de representação, argumentando em favor da criação de 

um sistema piramidal onde, na base, estariam associações de bairros, escolas, trabalhadores de 

indústrias, etc. Apostava na criação de mecanismos de democracia direta e, nos níveis 

institucionais superiores, haveria conselhos locais e nacionais com um design de 

representação do tipo delegativa (MACPHERSON, 1977).  Numa linha bastante similar, 

Nicos Poulantzas, (1980), também reivindicava uma reengenharia do Estado democrático que 

deveria focar-se no microcosmos das comunidades e reforçar os ligamentos e associações 

civis. Para este autor, seria necessário transferir para os cidadãos, de modo mais substancial, o 

poder de tomar decisões que afetassem as suas vidas, pois estavam até então alijados de uma 

intervenção efetiva (POULANTZAS, 1980). 
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 Em 1984, um outro autor bastante influente, Benjamin Barber, fortalece a perspectiva 

do modelo participativo com a publicação de Strong Democracy. O livro surgiu num contexto 

de acirramento de algumas tendências liberais, principalmente no que se refere ao desmonte 

do welfare state e a concretização daquilo que passou a ser chamado de Estado mínimo. Esta 

obra juntamente com o livro de Pateman são duas das mais influentes publicações sobre 

democracia participativa até então lançadas.  Apesar de ter um horizonte bastante similar ao 

de Pateman, Barber já não se ocupou tanto de Schumpeter como fez a autora. Aqui, o inimigo 

era expressivamente outro: o acirramento da lógica liberal que mantinha as mesmas estruturas 

elitistas e, ao mesmo tempo, fortalecia princípios como o laisser-faire.   

Neste contexto histórico, estavam em curso as reformas que procuravam diminuir o 

tamanho do Estado, como venda de estatais, autonomia dos Bancos Centrais, criação de 

agências reguladoras e diminuição drástica da estrutura institucional, relegando-o basicamente 

ao papel de “árbitro” dos conflitos sociais, econômicos e políticos.  Embora isso não estivesse 

claramente ligado à questão da participação política, surtia efeitos reais neste campo, pois 

enfraquecia ainda o papel do Estado como promotor de justiça social ou como mecanismo 

condutor de incentivos à inserção do cidadão na vida pública. Na visão de Barber, esta 

exacerbação liberal sobre o sistema democrático comprovava a tese de que o modelo em 

curso seria incapaz de promover uma democracia sustentável, pois estaria baseado em 

princípios precários:  

 
A democracia liberal é portanto uma teoria “fraca” de democracia, cujos 
valores democráticos são comedidos e portanto temporários, opcionais e 
condicionais – visando a fins exclusivamente individualistas e privados. A 
partir deste alicerce precário, não se pode esperar o surgimento de nenhuma 
teoria firme sobre cidadania, participação, bens públicos ou de valor cívico. 
(BARBER, 1984, p. 4)30 

 

Para demonstrar isso, o autor faz uma crítica teórica direcionada aos vários 

pressupostos históricos das correntes liberais de democracia e propõe reformulações que 

almejasse maior inserção do cidadão no sistema político, como o fortalecimento das 

comunidades enquanto ambientes de empoderamento civil, além da reorganização da prática 

política a partir de outras bases, isto é, num modo mais participativo (participatory mode), 

                                                 
30 Tradução própria do original em inglês: “Liberal democracy is thus a “thin” theory of democracy, one whose 
democratic values are prudential and thus provisional, optional, and conditional – means to exclusively 
individualistic and private ends.  From this precarious foundation, no firm theory of citizenship, participation, 
public goods, or civic virtue can be expected to arise.” 
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que configura aquilo que chamou de democracia forte (strong democracy) (BARBER, 1984, 

p. 132) 

Em linhas gerais, Barber não será tão enfático quanto a uma perspectiva de 

“substituição” dos vários mecanismos liberais de representação até então vigentes, como 

propunha mais visivelmente Macpherson (1977).  Em alguns momentos, embora a noção de 

democracia direta possa aparecer como pano de fundo para algumas de suas argumentações, o 

autor parece priorizar uma ideia de inspiração republicana ou pelo menos de influência 

comunitarista (p. 8). Também deixa claro que uma strong democracy teria influências do 

modelo clássico de democracia da antiga Grécia, mas não seria necessariamente idêntico. 

Explica que o modelo democrático que tem em mente compartilha de diversos pontos da sua 

“prima” (refere-se ao modelo liberal) e afirma que “em termos práticos, isso (o modelo 

proposto pelo autor) é às vezes complementar ao invés de uma alternativa radical ao 

argumental liberal (p. 8)31. 

No plano geral do debate, o grande alcance ou impacto de autores como Pateman e 

Barber para as reivindicações participacionistas se deu justamente por esta característica em 

comum: não eram críticas feitas de fora do sistema sob outras premissas teóricas 

historicamente incompatíveis com os princípios liberais dominantes, como a crítica marxista 

ou leninista.  Tratava-se de uma crítica de dentro do próprio sistema, tentando contestar suas 

características mais frágeis e não necessariamente seu cerne existencial. Deste modo, não 

propunham uma revolução do tipo bolchevique, e sim uma transformação radical, mas sem 

rupturas totalizantes. Uma estratégia que não havia sido tão bem desenvolvida ou empregada 

por Macpherson e Poulantzas32, que propunham mudanças que tenderiam a ultrapassar os 

limites não negociáveis da democracia liberal.   

 Assim, os anos seguintes foram recheados de estudos empíricos e um crescente 

número de autores que tentarão pensar um modelo de democracia participativa33 que pudesse 

operar de fato no sistema político (VILAS, 1997; FOX, 1997; NYLEN, 1997; SEGARRA, 

1997; WINN & FERRO-CLÉRICO, 1997; DOMINGUES, 2001; GAVENTA,2004; 

                                                 
31 Tradução própria do original: “It also shares much with its cousin liberal democracy, and in practical terms it 
is sometimes complementary to rather than a radical alternative to the liberal argument. Yet it is distinctive in a 
number of crucial ways and is a powerful foil for American democratic practice.” 
32 Por exemplo, suas análises traziam fortes reivindicações de democracia direta (algo que encontrava grande  
resistência na visão liberal), ou ainda, se remetiam à temas como a Comuna de Paris ou faziam comparações ao 
modelo até então vigente na extinta União Soviética, como afirmava textualmente Macpherson (1977, p.110): 
"Trata-se de um sistema de delegação sequenciado para cima, com a organização de conselhos de cidades, de 
região, até o topo da pirâmide, com a organização de um conselho nacional". Este sistema piramidal, de acordo 
com Macpherson, "existia, mesmo que no papel, na União Soviética."  
33 Ou pelo menos como inserir formas mais participativas na prática política contemporânea. 
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HICKEY & MOHAN, 2004; FLORISBELO & GUIJT,2004; VINCENT,2004; 

BROWN,2004 CREIGHTON, 2005;  PERNALETE, 2006).  

 

 

2.2.2   Democracia deliberativa 

 

O modelo alternativo do tipo participacionista sempre esteve bastante vinculado, em 

menor ou maior grau, a uma ideia de democracia substantiva, desde sua ascensão no final dos 

anos 60 até os dias atuais.  Com a queda do muro de Berlin e o colapso do bloco soviético, 

ambos no final dos anos 80, as pressões reivindicatórias ganham um novo reforço ou uma 

nova dimensão de base mais procedimentalista, que vem sendo chamado de “democracia 

deliberativa”. 

Difícil dizer qual autor despontou a primeira faísca, já que a ideia de deliberação não 

era algo necessariamente novo: historicamente sempre fez parte do conjunto de temas em 

teoria democrática.  O que ocorre de novo é que, nos 90, têm-se um conjunto de abordagens e 

teorizações mais sistematizadas, podendo assim caracterizar um “modelo” de democracia ou, 

pelo menos, uma “corrente” relevante como aponta David Held (1997). Do ponto de vista da 

influência, ao alemão Jürgen Habermas pode ser atribuído pelo menos um dos papeis mais 

significativos neste breakthrough. Primeiramente, através de Teoria da Ação Comunicativa34, 

de 1981.  Em seguida, com a publicação em ambiente anglófono do artigo Three Normative 

Models of Democracy, na revista Constellations, em 199435 e com o livro Direito e 

Democracia (publicado em inglês sob o título de Between facts and Norms), de 199636. Após 

elencar alguns eixos do que chamou de modelos liberal e republicano (em Três Modelos 

Normativos de Democracia) o autor aponta para uma terceira via, o modelo deliberativo: 

 

O terceiro modelo de democracia, que eu gostaria de defender, apóia-se 
precisamente nas condições de comunicação sob as quais o processo 
político pode ter a seu favor a presunção de gerar resultados racionais, 
porque nele o modo e o estilo da política deliberativa realizam-se em toda a 
sua amplitude. [...] A teoria do discurso, que associa ao processo 
democrático conotações normativas mais fortes do que o modelo liberal, 

                                                 
34 Neste texto, Habermas sintetiza a base de muitos dos pressupostos das correntes deliberativas, principalmente 
ao tratar dos princípios éticos e procedimentais sob o qual uma discussão política deveria estar baseada. 
35 Uma versão do artigo  também saiu na coletânea “Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of 
the Political, organizada por Seyla Benhabib e publicada em 1996. No Brasil, a revista Lua Nova publicou uma 
tradução para o português (Três modelos normativos de democracia) em 1995. 
36 Em português, o livro foi publicado com dois 2003, sob o título de Direito e Democracia: entre facticidade e 
validade (ver HABERMAS, 2003).  A primeira publicação desta obra já estava em circulação em 1992, em 
alemão, sob o título de Faktizität und Geltung. 
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porém mais fracas do que o modelo republicano, toma elementos de ambos 
e os articula de uma forma nova e distinta. Coincidindo com o modelo 
republicano, ela concede um lugar central ao processo político de formação 
da opinião e da vontade comum, mas sem entender como algo secundário à 
estruturação em termos de Estado de Direito (HABERMAS, 1995, 45-47) 

 

  Esse tema também passou a ser tratado em Direito e Democracia (Between Facts and 

norms). Coincidentemente ou não, o mesmo ano da publicação desta obra em ambiente 

angloamericano foi marcado também por outras importantes contribuições sobre este tema.  

Livros como  Democracy and Disagreement (de Amy Gutmann e Dennis Thompson), Public 

Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy (de James Bohman) além de uma 

importante coletânea de artigos intitulada Democracy and Difference: Contesting the 

Boundaries of the Political (organizada por Seyla Benhabib) são bons exemplos deste ano do 

boom deliberativo.   

Tal como acontece no modelo alternativo do tipo participacionsita, no debate sobre 

deliberação pública predomina o pressuposto de “reforma” e não ruptura radical com a 

democracia liberal. Também não se pretende acabar com a forma de representação 

característica das democracias modernas. Antes, o intuito é “injetar” argumentação, 

cooperação dialógica e  um tipo específico de participação com uma ênfase discursiva em seu 

centro. Embora não sejam adeptos ou defensores radicais da democracia direta, também 

admitem certas combinações:  

 

A democracia deliberativa não especifica uma única forma de representação. 
Ela busca modos de representação que sustenta o toma-lá-dá-cá de 
argumento moral sério e sustentável dentro dos organismos legislativos, 
entre legisladores e cidadãos e entre os próprios cidadãos. Algumas formas 
podem até combinar democracia direta e representativa, como acontece em 
workshops cidadãos [...] (GUTMANN &THOMPSON, 1996, p.131-132)37 

 
 

Aqui, é bastante claro para Gutmann e Thompson, bem como para a maioria dos 

autores deliberacionistas (BOHMAN, 1996; HABERMAS, 2003; GASTIL, 2008), que a ideia 

de deliberação vai além da noção de simples conversação. Embora a conversação possa estar 

contida no processo deliberativo, este, por sua vez, requer outros elementos, além da simples 

troca de informações entre agentes, para se consolidar conceitualmente.  

                                                 
37 Tradução própria do original em inglês: “Deliberative democracy does not specify a single form of 
representation. It searches for modes of representation that support the give-and-take of serious and sustained 
moral argument within legislative bodies, between legislators and the citizens, and among citizens themselves. 
Some forms, may even combine direct and representative democracy, as in the citizen workshops [...]” 
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 Gutmann e Thompson (1996) propõem alguns princípios fundamentais necessários ao 

processo de deliberação, a saber: a) reciprocidade: os concernidos devem reconhecer e 

respeitar uns aos outros como agentes capazes de entrar num debate e compartilhar os 

argumentos que serão dispostos; b) publicidade: as razões, os argumentos e as informações 

trazidas ao debate pelos concernidos devem ser públicas;  c) responsabilidade 

(accountability):  é necessário que haja a obrigação de responder publicamente pelas decisões 

tomadas, assegurando a sua realização enquanto princípio que envolve todos os 

concernidos38.  O conjunto desses fatores teria efeitos concretos na relação entre Estado e 

cidadão, como explicam: 

                                                

A deliberação reiterada faz com que os funcionários públicos possam 
aprender com seus próprios erros e corrigi-los. Possibilita aos cidadãos que 
julguem seus representantes como encarregados de tomar melhores 
decisões no futuro. Este tipo de processo está mais próximo do principio 
deliberativo da accountability do que o processo eleitoral por si só. 
Deliberação reiterada, pontuada pelas eleições regulares, é a melhor 
esperança para o principio da accountability. Somente através de tais meios 
que podemos ter a esperança de aperfeiçoar os efeitos perniciosos da 
divisão política do trabalho sem sacrificar suas partes benéficas 
(GUTMANN & THOMPSON, 1996, p.144)39 

 
 

Percebe-se aqui um tipo de posicionamento similar às tendências mais proeminentes 

do modelo participacionista que mantinham determinados arranjos liberais, sem 

necessariamente precisar entrar num modelo extremo que seria a democracia direta.  

Comentando essa perspectiva, os autores afirmam que:  

 

Deseja-se mais participação na política em geral (como argumentamos em 
algum lugar), mas a representação de alguma maneira está aí para ficar. 
Para o futuro previsível, a escala e complexidade do governo moderno, 
incluindo todos os tipos de democracia, requer uma medida de 
representação significativa. Partindo-se de uma perspectiva deliberativa, 
representação é não somente necessária como também desejada. 
(GUTMANN & THOMPSON, 1996, p. 131)40 

 
38 Observando o debate em outros autores, é possível acrescer mais alguns elementos como livre acesso: é 
necessário garantir a livre entrada no debate a cada indivíduo concernido;  e pluralidade: para que haja 
legitimidade, é importante que o conjunto de indivíduos reflita a diversidade e as diferenças que caracterizam o 
corpo de concernidos. 
39 Tradução própria do original em inglês: “Reiterated deliberation encourages public officials to learn from their 
mistakes and to correct them. It enables citizens to hold their representatives accountable for making better 
decisions in the future. This kind of process comes closer to the deliberative principle of accountability than does 
the electoral process alone. Reiterated deliberation, punctuated by periodic elections, is the best hope for the 
principle of accountability. Only by such means can we hope to ameliorate the pernicious effects of the political 
division of labor without sacrificing its beneficial ones.” 
40 Tradução própria do original em inglês: “More participation in politics is generally desirable (as we have 
argued elsewhere), but representation in some form is here to stay. For the foreseeable future, the scale and 
complexity of modern government, including any kind of democracy, requires a significant measure of 
representation.  From a deliberative perspective representation is not only necessary but also desirable.”  
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Ou seja, representação continuaria sendo um fundamental e inevitável mecanismo para 

democracia moderna. E mais: mantendo-a, deveria ser reformulada e fortalecida do ponto de 

vista da legitimação. Isso significa dizer que a noção atual de representatividade precisaria ser 

redesenhada sob parâmetros discursivos-participativos, fazendo com que suas funções – no 

âmbito de uma sociedade complexa - fossem devidamente cumpridas. Algo que não acontecia 

plenamente no modelo de ênfase liberal. Esta percepção será bastante recorrente no conjunto 

de autores deliberacionistas que despontaram nos últimos quinze anos, o suficiente para 

qualificá-la como hegemônica. 

Esta injeção de diálogo e discussão nas veias da estrutura institucional e política do 

sistema democrático seria uma das soluções deliberacionistas para salvar a democracia liberal 

de seus efeitos colaterais indesejados. Como exemplifica James Bohman, isso estaria 

diretamente ligado ao princípio básico da soberania popular.  Para este autor, o argumento 

liberal de que esses inputs discursivos-participativos seriam incompatíveis com o bom 

funcionamento e estabilidade institucional do Estado moderno – devido à complexidade do 

ambiente político contemporâneo -  seria um argumento incompleto. Ao contrário, era 

justamente a complexidade do sistema que exigia relações mais avançadas entre soberania 

popular e instituições públicas ou sociais: 

 

[…] os aspectos da complexidade social que supostamente desafiam 
qualquer forma de soberania não são irrevogáveis aspectos da moderna 
vida social. Em vez disso, tais argumentos falham descritivamente e 
normativamente: enquanto enfatizam uma forma de complexidade em 
detrimento de outras, eles ignoram as interdependências entre instituições 
sociais e os públicos que as constituem e reinterpretam constantemente 
suas bases. A questão para os teóricos deliberativos é como tornar essas 
interdependências sociais mais democráticas. (BOHMAN, 1996, p. 152)41 

 

 Seguindo essas características centrais levantadas até aqui e compartilhando muito 

dessas visões como premissa, um volume significativo de autores irá levar adiante tais 

perspectivas teóricas, tentando sistematizar e formatar uma teoria democrática do tipo 

deliberacionista. Muitos darão um tom mais empírico na tentativa de mostrar como a 

deliberação poderia melhorar (ou pelo menos afetar) o resultado final de determinados 

embates políticos (GASTIL & DILLARD, 1999; MELVILLE, WILLINGHAM & 

                                                 
41 Tradução própria do original em inglês: “[...] the aspects of social complexity that supposedly challenge any 
form of popular sovereignty are not unavoidable features of modern social life. Instead, such arguments fail 
descriptively and normatively: while emphasizing one form of complexity over others, they ignore the 
interdependencies between social institutions and the publics that constitute them and constantly reinterpret their 
basis. The question for deliberative theorists is how to make these social interdependencies more democratic.” 
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DEDRICK, 2005; FISHKIN & FARRAR, 2005; BUTTON & RYFE, 2005). Outros, terão 

uma preocupação maior com as questões deliberativas no âmbito da esfera civil (DUTWIN, 

2003; URBINATI, 2000; MAIA, 2001; REIS, 2004) e outros se concentrarão nos estudos 

sobre experiências práticas deliberativas no design institucional do Estado (WAMPLER & 

AVRITZER, 2004; FUNG, 2004; COÊLHO, 2005; SOKOLOFF, STEINBERG & PYSER, 

2005);  
 
 
2.2.3   Participação e deliberação: a perspectiva dos críticos 

 

Se as proposições dos modelos participativos e deliberativos ganharam muitos adeptos 

nas últimas duas décadas, também é possível encontrar seus críticos. Estes são principalmente 

autores de influência liberal, ainda que haja em menor número representantes de outras 

correntes, além, é claro, das críticas no interior dos próprios modelos. Tomando como base a 

perspectiva comum em ambas as correntes que consiste na busca por mais inptus do cidadão 

no sistema democrático, é possível delinear algumas ressalvas mais fundamentais que 

sintetizaria seus limites. 

Primeiro, críticos acreditam que as exigências desses modelos poderiam gerar  um tipo 

ideal de cidadão participante dos assuntos públicos que, no limite, seria totalitário.  Com 

explica Noberto Bobbio – a partir de  uma leitura de Ralf Dahrendorf - as influências de 

democracia direta contidas nas exigências participativas geram um tipo de demanda política 

para o cidadão comum que seriam problemáticas no mundo moderno: 

 
Que todos decidam sobre tudo em sociedades sempre mais complexas como são as 
modernas sociedades industriais é algo materialmente impossível. E também não é 
desejável humanamente, isto é, do ponto de vista do desenvolvimento ético e 
intelectual da humanidade. [...] Mas o indivíduo rousseauniano conclamado a 
participar da manhã à noite para exercer os seus deveres de cidadão não seria o 
homem total, mas o cidadão total. [...]  E, bem vistas as coisas, o cidadão total nada 
mais é que a outra face igualmente ameaçadora do Estado total. Não por acaso a 
democracia rousseauniana foi freqüentemente interpretada como democracia 
totalitária em polêmica com a democracia liberal. (BOBBIO, 2000, p.55) 

 

 

Para alguns autores (REIS, 2004, p. 72; VITA, 2004, p. 119), por exemplo, deve-se 

levar em conta que existem graus diferenciados de vontade, recursos e envolvimento político 

que variam de indivíduo para indivíduo. Isto é, ainda que sejam dadas as mesmas 

oportunidades de participação a cada cidadão, isso não garante que todos tomem parte na 
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coisa pública. Esta poderá permanecer concentrada nas mãos daqueles antes ativos 

politicamente.  

Segundo, outros autores (SHAPIRO, 1999, p. 34; SIMON, 1999, p. 53; FISH, 1999, p. 

88; CLEAVER, 2001, p. 48;  KOTHARI, 2001, p. 148) alertam que haveria uma visão 

demasiadamente positiva sobre a natureza das relações humanas. Um tipo de crítica que recai 

principalmente sobre a corrente deliberacionsita. Significa dizer que existiria uma tendência 

em não observar uma série de elementos “obscuros”  inerentes aos processos de participação 

ou deliberação. Não levariam em conta questões que fazem parte do reino da política como a 

influência de poder financeiro (SHAPIRO, 1999, p. 36), além de elementos nem sempre 

racionais como paixão, compromisso, solidariedade, competição, egoísmo, etc. (WALZER, 

1999, p. 59).  Para Walzer, por exemplo, a política não é feita apenas de reciprocidade, 

publicidade e argumentação racional e honesta. Também é feita de barganha, lobbying, 

negociações, corrupção, arranjos e outros tipos de subterfúgios que seriam pouco 

desenvolvidos pela democracia deliberativa. Os autores deliberacionistas tenderiam a 

esquecer que “a política sempre foi a história da consolidação da hierarquia”, como afirma 

Walzer (1999, p. 67). Isso tornaria a política real inviável, pois uma das fragilidades desses 

modelos reivindicatórios consistiria na premissa de que processos participativos-deliberação 

só funcionam com indivíduos de boa fé, acredita  Simon (1999, p. 53). Assim, ao pensar 

nessas proposições levando-se em conta a realidade da esfera pública, faltaria aí uma 

perspectiva capaz de dar “um lugar ao lobo hobbesiano”, algo que estaria ausente, por 

exemplo, em Direito e Democracia de Habermas, como aponta Gomes (2008b, p. 107). 

Terceiro, o aumento da participação poderia se distorcer em uma tirania da maioria42, 

isto é, na violação dos direitos individuais ou de grupos em nome do quantitativo de opiniões 

dominantes. Nesta perspectiva, a participação em excesso gera certo medo de que o fantasma 

do Estado onipotente, uníssono e potencialmente ditatorial43 volte a existir.   Galston (1999, p. 

47)44,  reforça bem esse temor quando escreve que “ em nome da democracia isso se 

aproxima a um tipo de republicanismo que diminui a reivindicação por liberdade”. Neste 

caso, o autor se refere especificamente à “liberdade individual” ou à “liberdade de grupos”.  

Outras ou obras recentes com o sugestivo tiítulo de Participation: The New Tyranny (COOKE 

                                                 
42 De certo modo, ainda que  no contexto do século XIX  e com outras preocupações de fundo, uma preocupação 
já debatida no passado por autores como John Stuart Mill (MILL, 1989) e Tocqueville (1969):  “the tyranny of 
the majority”, como escreve Mill incluindo as aspas do autor. 
43 Seja em sua versão antiga com o modelo espartano de democracia, seja em suas versões modernas na forma 
dos estados totalitários do século XX. 
44 Tradução própria do original em inglês: “In the name of democracy, it verges on a kind of republicanism that 
diminishes the claims of liberty” 
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& KOTHARI, 2001), trazem um conjunto de 11 artigos de diversos autores tentando mostrar 

teórica e empiricamente algumas possíveis distorções da participação na vida moderna.  Ou 

ainda Participation: from Tyranny to transformation ? (HICKEY & MOHAN, 2004) no 

mesmo formato (artigos de diversos autores), que também traz esse temor com pano-de-

fundo, porém tentando responder mais positivamente a esses questionamentos em prol da 

participação.   

Quarto, para alguns analistas, o aumento dos inputs políticos dos cidadãos  não teria 

ainda conseguido vencer o argumento clássico da “escala”.  Para Walzer, a deliberação, por 

exemplo:   

[...] não é uma atividade para o povo. Não quero dizer que homens e 
mulheres comuns não possuam a capacidade de argumentar, mas somente 
que 100 milhões deles, ou mesmo 1 milhão ou 100.000 não conseguem 
“argumentar juntos” plausivelmente. (WALZER, 1999, p. 69)45 

 

  Conforme este ponto-de-vista, nenhum sistema político contemporâneo conseguiria 

arregimentar todos os cidadãos para participar, opinar, discutir e tomar decisões ao mesmo 

tempo, como pretende Fishkin (2002).  Além de ser empiricamente problemático, seria 

oneroso e necessitaria não apenas de logística, mas também de outros pressupostos mais sutis, 

porém, bastante estruturantes, como boa circulação de informação, educação, capacidade 

cognitiva, desenvolvimento de habilidades discursivas etc.  Também é possível identificar 

outros argumentos que vão nesta mesma linha, porém, de cunho mais epistemológico. Para 

alguns autores, o debate sobre democracia deliberativa, especificamente, ainda não provou ter 

consistência teórica e empírica suficiente para sustentar suas metas e teses.  Isto é, seria 

menos uma teoria já desenvolvida e aplicada e mais um método que ainda carece de maiores 

evidências ancoradas na realidade (HARDIN, 1999). Assim, deliberação pública - com seus 

pré-requisitos e exigências normativas - não existiria no mundo real: só existira quando 

montadas sob determinadas condições ideais pré-estabelecidas (GAVENTA, 2004) 

Quinto, apesar de autores deliberacionistas como Gutmann e Thompson dedicarem um 

espaço expressivo para discutir a relação entre deliberação como mecanismo para solução (ou 

pelo menos estabilização) de conflitos e discordâncias morais, para outros analistas, essa 

perspectiva reivindicatória poderia ter um efeito justamente oposto.  Isto é, tenderiam a 

aumentar as rotas de colisão. Significa dizer que colocar as diferentes visões ou posições em 

embate discursivo poderia não necessariamente ajudar na compreensão mútua e aumentar a 

                                                 
45 Tradução própria do original em inglês: “Deliberation is not an activity for the demos. I don’t mean that 
ordinary men and women don’t have the capacity to reason, only that 100 million of them, or even 1 million or 
100,000 can’t plausibly ‘reason together’ “ 
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cooperação dialógica, como propõe James Bohman (1996), mas acirrar os conflitos já 

existentes (BELL, p. 73, 1999; SHAPIRO, 1999, p. 31). Esta crítica também se baseia no 

pressuposto de que as incursões participativas-deliberativas nem sempre estarão voltadas para 

alcançar o bem comum ou nem sempre serão guiadas pelo interesse público. Aqui, prevalece 

uma premissa de fundo na qual os indivíduos podem ter objetivos, interesses e 

comprometimentos ideológicos irreconciliáveis e, como afirma Walzer (1999, p.61), no final 

das contas, o objetivo de um debate pode não ser o acordo e sim  alcançar a vitória a qualquer 

custo. 

Olhando panoramicamente todas essas críticas às reivindicações participativas ou 

deliberativas, é possível notar que nenhuma delas é algo inteiramente novo na história da 

teoria política. São, na verdade, críticas ou ressalvas liberais clássicas recauchutadas e 

readaptadas nesses tempos recentes.  Mas isso não torna o debate antigo ou anacrônico.  É 

bastante contemporâneo, pois envolve outras condições, outras bases sociais, políticas e 

materiais. 

Assim, se as proposições participativas e deliberativas fazem sentido, se são 

fundamentais para se pensar no atual momento das democracias modernas e merecem ser 

levadas em conta no debate contemporâneo, as críticas a elas aferidas também devem ser 

observadas.  Isso por uma razão simples: não são superficiais e apontam, no mínimo, 

fragilidades que precisam ser identificadas e talvez, sanadas. Tais contraposições demonstram 

que há determinados limites nos potenciais participativos e deliberativos e que nem tudo são 

flores neste horizonte reivindicatório46.   

Curioso notar que, mesmo diante deste quadro de assertivas e contra-assertivas, já 

existem atualmente dispositivos de ênfase participativa ou deliberativa funcionando nas 

engrenagens institucionais das democracias liberais.  E se no debate teórico parecem tão 

antagônicas, no patamar prático essas diferenças travam disputas, entretanto não são 

irreconciliáveis. Esta percepção e seus desdobramentos será tratada mais especificamente na 

próxima seção deste capítulo.  

 

 

 

 

 

                                                 
46 Estas mesmas questões, problemas ou limites também serão replicados, como veremos, na relação entre 
modelos alternativos e as potencialidades democráticas da Internet.   
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2.3   MECANISMOS DE LEGITIMAÇÃO DO ESTADO: A DISPUTA ENTRE MODELOS  
 

 

É possível encontrar diferenças relevantes entre o modelo de democracia de tradição 

liberal, de um lado, e os modelos mais recentes de linhas participacionista e deliberacionista, 

do outro (ver HELD, 1987; HABERMAS, 1995). Embora essas distinções sejam substanciais 

e até certo ponto antagônicas – o suficiente para demarcar a existência de modelos ou 

correntes democráticas – elas não são necessariamente excludentes ou incompatíveis. Isso 

porque todo modelo mantém determinados princípios vinculados à ideia-base de democracia. 

A diferença está justamente no modo de interpretação ou de materialização dessas noções no 

discurso e na prática política.   

O Estado e suas estruturas políticas - incluindo suas instituições, ênfases processuais e 

arranjos institucionais - são um bom exemplo de como podem ser atribuídos sentidos 

diferentes para princípios como justiça social, justiça política, participação civil etc. 

Perpassando por todas essas noções, o conceito de soberania popular pode servir como um 

bom parâmetro para demarcar algumas dessas  interpretações. Isso se sustenta principalmente 

por estar nas bases da formação das democracias modernas e, historicamente, foi bandeira 

importante para legitimar as lutas liberais durante as revoluções burguesas. Também se 

apresenta como ponto central na relação política que se estabelece entre o Estado e seus 

cidadãos, pois abarca o problema da legitimidade.  

 Historicamente, a noção geral de soberania serviu para justificar a concentração do 

poder nas mãos do Estado a partir de argumentos distintos. Um leque que vai desde a 

justificativa teocrática - como a soberania de inspiração divina, onde o poder do rei emanava 

de Deus - passando por justificativas de linha mais absolutista ou contratualista - em autores 

como Jean Bodin (1996)  e Thomas Hobbes (2002)  - onde o Estado era uma necessidade de 

concentração de poder respaldado por um pacto social contra a barbárie e o caos). Embora 

seja possível dissertar sobre o tema “soberania” de modo bem mais extenso, o intuito desta 

tese não é debater a história ou as diferentes visões desta noção. Interessa aqui não todos os 

tipos de soberania, mas, especificamente, a soberania popular. Esta gerou forte influência na 

construção do argumento democrático moderno e, ao mesmo tempo, pôde assumir diferentes 

formas nos diferentes modelos de democracia hoje existentes. Ainda que a soberania popular 

seja oriunda de um debate anterior sobre soberania, no sentido conceitual mais amplo (isto é, 

não apenas da perspectiva democrática ou republicana), será em o Discurso sobre a economia 

política e do contrato social que Jean-Jacques Rousseau dará seus contornos mais definidos:   
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Como a natureza dá a cada homem um poder absoluto sobre todos os seus 
membros, o pacto social dá ao corpo político um poder absoluto sobre todos 
os seus, e, como já afirmei, é esse mesmo poder que, dirigido pela vontade 
geral, recebe o nome de soberania. (1996, p. 91) 

 

Em linhas gerais, prevalece em Rousseau (como também em Bodin, Hobbes) a 

perspectiva de que soberania significa um poder superior, acima do qual não haveria outro.  

Porém, para o autor francês (ao contrário dos seus predecessores) a fonte deste poder não 

seria a justificativa divina e nem a justificativa de conter a violência do estado de natureza. O 

poder emanava do conjunto dos membros de um corpo social diretamente concernido, aquilo 

que se pode chamar de “povo”.    

Esta noção foi historicamente essencial para a legitimação das revoluções modernas, 

como a Revolução Francesa, a Revolução Americana, e movimentos republicanos que se 

ergueram nas décadas seguintes. As lutas contra o Estado absolutista, - substituído por 

repúblicas ou monarquias constitucionais - trazia em suas bases uma ideia de legitimação do 

poder que se apoiava neste princípio da soberania popular.   

Como a palavra “povo” ou a noção de “vontade geral” de Rousseau eram bastante 

abstratas, se desenvolveram diferentes métodos e formas de configuração desta soberania. Na 

perspectiva das correntes liberais de democracia, a soberania popular se dava 

fundamentalmente pelo instrumento do voto em eleições periódicas e por mecanismos de 

accountability. O primeiro, destinado a escolher representantes que de fato iriam gerenciar e 

agir em nome do Estado; o segundo, voltado para manter o controle civil sobre esses 

mandatários. Numa perspectiva de linha mais participacionista, as eleições de representantes 

deveriam ser parte de um sistema maior de abertura à influência do cidadão. Nesta visão, ele 

próprio poderia participar dos negócios públicos sem que isso esteja, necessariamente, restrito 

apenas aos seus representantes eleitos para tal.  

As formas de interpretação e os métodos de materialização da soberania popular não 

são necessariamente incompatíveis ou irreconciliáveis, já que podem ser combinados num 

mesmo arranjo de Estado. Interessa, aqui, perceber que a noção de soberania popular (nesses 

diversos pontos-de-vista) irá influenciar os tipos de relação política (incluindo as relações 

comunicacionais) que se estabelecem entre cidadãos e o Estado democrático. Isso ocorre, pois 

falar em soberania significa falar em legitimação. E falar em legitimação significa 

desenvolver formas de relação governamental que podem ser distintas, mas que precisam ter 

como justificativa parâmetros básicos de democracia como o princípio da soberania popular.  

Especificamente, os agentes que ocupam o Estado estão subordinados a este princípio, que 
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por sua vez pode ser influenciado por diferentes modelos de legitimação democrática. Shane 

sintetiza tal relação analisando o caso da democracia estadunidense ao detectar que: 

 
Existem três modelos de legitimação democrática profundamente 
enraizados na cultura política norteamericana e que permanecem essenciais 
para a legitimidade democrática na era da informação da América – os 
modelos [1] centralizados na eleição, [2] diretos, e [3] democracia 
deliberativa. Os limites entre estes três modelos é poroso; um sistema 
democrático pode facilmente incorporar elementos dos três, como nossos 
documentos [o autor se refere à leis em vigor no país]. Mas em cada um 
deles repousa um significado diferente sobre como os cidadãos e 
instituições se combinam entre si para proporcionar legitimidade 
democrática. Os significados diferem especialmente na importância relativa 
que se atribuída aos cidadãos individuais versus os funcionários do governo 
em chegar a decisões concernentes às políticas públicas. (SHANE, 2004. 
p.67)47 

 

  Estes modos de legitimação democrática (que estão diretamente ligados a modelos de 

democracia) influenciam a forma como o Estado projeta suas instituições, seu modus 

operandi e o tipo de relação que estabelece com os seus cidadãos. Nas democracias modernas, 

estando a legitimação intimamente conectada à ideia de soberania popular, o design 

institucional do Estado adota uma moldura liberal e tenta materializar a soberania através 

desta perspectiva (isto é, com ênfase na representação fiduciária, balizada pelos mecanismos 

de accountability e controle).  Assim, cada modelo de democracia (ou modelo de legitimação 

democrática) pode interpretar a noção de soberania popular maximizando ou minimizando 

determinados aspectos deste conceito, a depender de suas tendências e horizontes normativos. 

Diante deste quadro, é preciso perceber que os modelos alternativos de democracia 

propõem uma versão concorrente, mas não necessariamente excludente às interpretações 

liberais da soberania popular. A influência ou pressão das correntes participacionista e 

deliberacionista sobre a democracia liberal se dá predominantemente no nível da reforma e 

não da ruptura, como vimos. Buscam propor ou pensar como as instituições e o modus 

operandi do modelo democrático vigente podem ser enxertados de mecanismos participativos 

e deliberativos. Ou seja, isso não implica necessariamente num desmonte do atual modelo de 

democracia liberal preponderante. Nestes casos, busca-se aumentar a influência da esfera civil 

sobre o Estado através da participação política ou através da deliberação pública, gerando 

                                                 
47 Tradução própria do original em inglês: “There are three models of democratic legitimation that have deep 
roots in American political culture and that remain essential to democratic legitimacy in information age 
America - the models of  [1] election-centered, [2] direct, and [3] deliberative democracy. The boundaries 
between these models are-porous; a democratic system can easily incorporate elements of all three, as ours docs. 
But each of them rests on a different account of how citizens and institutions combine to afford democratic 
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pressão sobre esta base institucional hoje vigente. Assim, ocorre uma relação triangular de 

disputa e influência que pode ser graficamente representada no seguinte esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Soberania popular e disputas entre modelos 

 

 

Significa dizer que as pressões participacionistas e deliberacionistas tentam “injetar” 

mais legitimidade através de mais participação naquilo que Barber (1984) chamou de “thin 

democracy” em direção a uma “strong democracy”. Tais reivindicações por mudanças se 

baseiam em interpretações distintas de soberania popular por cada modelo de democracia, 

portanto, é preciso observar como isso se materializa, como será posto no próximo tópico.  

Essas formas diferenciadas de interpretação da soberania popular serão úteis para 

                                                                                                                                                         
legitimacy. The accounts differ especially in the relative importance they ascribe to individual citizens versus 
government officials in arriving at decisions of public policy.” 
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percebermos que tais interpretações ou materializações deste princípio podem ser 

concorrentes ou ter diferentes ênfases - a depender do modelo ou corrente democrática que os 

opera - mas não são excludentes:  tendem a ser mais complementares do que antagônicos se 

forem devidamente equilibrados. Isso reforçará o argumento acerca da importância de se 

pensar a comunicação online de modo mais complexo, fugindo de um olhar restrito apenas ao 

horizonte de um modelo de democracia em específico.  Serve-nos como pressuposto para 

pensarmos em teorizações que os integrem, capazes de abarcar todas essas visões de modo 

mais sistêmico (como será abordado no tópico subsequente -  2.3.2  - e melhor desenvolvido 

no capítulo 3 desta tese ). 

 

2.3.1   Interpretações e materializações da noção de soberania popular 

 

Para caminhar um pouco mais nesta linha, é possível identificar alguns dispositivos 

que trazem em suas bases modos específicos de interpretação da soberania popular bastante 

difundidos hoje ou, pelo menos, significativamente tematizados. Pode-se sintetizar quatro 

conjunto de temas, a saber:  mecanismos de (1) controle, (2) influência, (3) diálogo e (4) voto.  

Com algumas exemplificações, perceber-se-á melhor o pano-de-fundo ou as ênfases distintas 

que tais mecanismos podem trazer. O intuito não será necessariamente enquadrar cada 

temática a uma tradição ou corrente democrática, mas demonstrar que constituem formas e 

ênfases diferentes sob o conceito de soberania popular e que geralmente são mais propensos a 

determinadas filiações ou tradições teóricas. 

A primeira forma de materialização da soberania popular diz respeito aos mecanismos 

de constrangimentos impostos aos agentes do Estado. Trata-se dos dispositivos de controle, 

prestação de contas, publicidade e, principalmente, de accountability, que colocam a esfera 

civil como a fonte do poder a qual os agentes governamentais estão, em última instância, 

subordinados. São mecanismos necessariamente voltados para restabelecer a conexão entre o 

demos e os agentes do Estado, onde os primeiros (os mandantes) obrigam os segundos (os 

mandatários) a estarem subjulgados ao seu mando soberano, numa relação baseada na 

justificação pública. John Dunn (1999) explica que:  

 

O problema distintivo da accountability democrático reside na relação 
distributiva entre o povo e os agentes públicos da soberania popular (se os 
últimos exercem poder executivo, legislativo ou judicial por eles mesmos, ou 
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se agem mais ou menos como dóceis instrumentos aos seus cidadãos para 
quem exercem esse poder). (p. 334)48  

 

 

  Falar em accountability significa falar em um mecanismo liberal clássico que tenta 

manter ativos os laços de responsabilização entre agentes do Estado para com os seus 

cidadãos. Em termos práticos, isso se traduz como uma obrigação do agente governamental 

em tornar-se transparente e dar justificativas dos seus atos à esfera pública e instituições 

fiscalizadoras. Cotidianamente, ocorre com a publicação de documentos que prestam contas 

acerca da aplicação de recursos públicos, por exemplo; ou através de audiências públicas que 

expõem as razões de determinado projeto; mediante a ação de outras instituições que possuem 

a função de zelar pelo patrimônio público como é o caso de Tribunais de Contas, Ministério 

Público e comissões especiais do parlamento com função de fiscalização do Executivo. 

Nessas relações de controle e accountability é possível ainda agregar os dispositivos judiciais 

e também as instituições que se situam às bordas do Estado, como é caso da imprensa, ao 

desempenhar o papel de cão-de-guarda da democracia.   

Ainda que sejam mecanismos tipicamente de tradição liberal não foram 

necessariamente renegados pelas correntes alternativas de democracia. O fato desses 

dispositivos terem sido historicamente mais pensados e desenvolvidos pela democracia liberal 

não os torna hoje incompatíveis ou mesmo indesejáveis por outros modelos democráticos. Em 

linhas gerais, mecanismos de accountability são bem vistos tanto pela democracia 

participativa quanto pela deliberativa, embora não esteja no centro de suas atenções49.  

A segunda ênfase dada ao sentido da soberania popular ocorre através dos mecanismos 

de influência. Trata-se de dispositivos voltados para captar (geralmente por amostragem) as 

percepções da opinião pública, isto é, visam sondar ou consultar a “vontade geral” ou pelo 

menos, algo que a represente. Neste caso, cidadão ou organizações civis passam a oferecer 

informações, opiniões, impressões que poderão ser utilizadas como subsídios capazes de 

influenciar a esfera governamental durante o processo de produção da decisão política. São 

janelas à soberania popular que vai além do momento eleitoral e que é distinta, mas não 

incompatível com outros mecanismos (como accountability, controle e publicidade). 

Dispositivos de influência indireta da opinião pública não são necessariamente indesejáveis às 

                                                 
48 Tradução própria do original em inglês: “The distinctive problem of democratic accountability lies in the 
relation between the people distributively and the public agents of popular sovereignty (whether the latter 
exercise executive, legislative, or judicial powers themselves, or act as the more or less docile instruments 
toward their fellow citizens of those who do exercise these powers)”. 
49 O tema accountability será retomado no terceiro capítulo desta tese, na abordagem do tema “responsividade” .  
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correntes participacionistas e deliberacionistas. Porém, como foi abordado anteriormente 

neste capítulo, para alguns autores significam pouco empoderamento do cidadão na produção 

da decisão política, já que o poder permanece nas mãos do agente governamental.  Como 

sintetiza Arnstein, por exemplo, isso seria apenas um mecanismo primário de legitimação: 

 
Os métodos utilizados com mais frequência para consultar pessoas são o da 
sondagem de atitudes, as reuniões de moradores e as audições públicas. 
Quando os detentores de poder restringem as contribuições dos cidadãos 
somente nesses níveis, a participação permanece um ritual de fachada. As 
pessoas são inicialmente concebidas como abstrações estatísticas e a 
participação é medida através da contagem de quantos vêm às reuniões, 
levam panfletos para casa ou respondem um questionário. (1969, p. 219)50 
 
 
 

Importante notar que o resultado de uma consulta quantitativa, por exemplo, aparece 

regularmente sendo qualificada como “opinião pública”, seja em jornais ou em documentos 

governamentais. Para o sociólogo francês Patrick Champagne (1998, p. 118), não haveria 

opinião pública de fato nestes casos e sim uma tentativa de determinados agentes, permeados 

por interesses específicos, em invocá-la, manipulá-la, ao designar de tal forma. Uma captação 

quantitativa de preferências, através de uma pergunta direta a ser respondida no formato 

formulário seria, para este autor, uma “sondagem de opinião”. Quer seja o acolhimento da 

opinião pública qualitativamente produzida ou uma mera sondagem de opinião, é possível 

detectar algumas tentativas de materialização deste mecanismo de legitimidade na atual 

estrutura de Estado. Por exemplo, através da exposição de documentos públicos acerca de 

projetos, temas ou políticas de Estado, onde a esfera civil (o cidadão ou entidades civis 

organizadas) é chamada a colaborar com a proposta. No Brasil, isto tem sido uma prática 

relativamente frequente no âmbito do Executivo Federal e do Legislativo naquilo que se 

convenciou chamar de “consultas públicas”. Neste tipo de mecanismo, o objetivo não é 

transferir poder decisório. O intuito é apenas colher as demandas da opinião pública sobre um 

tema “x” ou “y”.  Há também, nesta mesma linha, os mecanismos de petições públicas que 

são usados como argumento para influenciar a tomada de decisão dos agentes do Estado, 

principalmente nos âmbitos Legislativo e Executivo51. O artigo 61 da Constituição Brasileira 

                                                 
50 Tradução própria do original em inglês: “The most frequent methods used for consulting people are attitude 
surveys, neighborhood meetings, and public hearings. When powerholders restrict the input of citizens' ideas 
solely to this level, participation remains just a window-dressing ritual. People are primarily perceived as 
statistical abstractions, and participation is measured by how many come to meetings, take brochures home, or 
answer a questionnaire.”  
51 Algo que também ocorre, em menor grau, no Judiciário, quando este se preocupa em produzir consultas de 
opinião pública sobre determinados temas que envolvem a sua atuação. 
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declara que: “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” (BRASIL, 1988). Entretanto, ainda que estes mecanismos existam 

legalmente,  nem sempre são frequentes ou amplamente conhecidos pela maioria da 

população. Por exemplo: 

 

A iniciativa popular legislativa, por sua vez, ficou prejudicada pelas 
excessivas exigências impostas aos autores, como o elevado número mínimo 
de assinaturas e sua distribuição por estados. Esses requisitos dificultaram a 
utilização do instituto a tal ponto que, desde 1988, apenas dois projetos de 
lei de iniciativa popular puderam ser apresentados à Câmara dos Deputados. 
Nesse contexto, o princípio da democracia semidireta ou participativa, 
almejada pelo espírito do legislador constituinte, não se transformou em 
realidade. Sua prática, por meio dos institutos previstos no art. 14, 
permanece, em grande medida, como expectativa. Assim, é possível afirmar 
que a determinação da democracia semidireta tem sido acompanhada de uma 
lacuna de eficácia social, uma vez que suas formas de realização foram 
apenas parcialmente implementadas”. (VITALE, 2004,  p.242) 

 

Principalmente a partir da Constituição Federal de 1988 foram criados diversos 

conselhos de caráter consultivo acoplados geralmente aos Poderes Legislativo e Executivo, 

compostos por representantes desses poderes e por representantes não-governamentais, 

provenientes da esfera civil. De modo similar, mas com uma periodicidade menos 

institucionalizada, há ainda as audiências públicas, cujo objetivo é expor determinada questão 

de interesse púbico e ao mesmo tempo ouvir as demandas sociais e opiniões do público sobre 

determinado assunto que poderá afetar suas vidas52. 

O terceiro modo de interpretação da soberania popular aposta nos processos dialógico-

argumentativos entre cidadãos e representantes, como método para efetivar tal princípio.  

Nesta perspectiva, um governo que se dispõe a dialogar com seus cidadãos seria mais 

legítimo, pois se vincula de modo mais substantivo à fonte de seu poder político, isto é, ao 

conjunto dos cidadãos. Esta é uma perspectiva bastante comum em autores deliberacionistas. 

Neste caso, a ênfase é de uma participação menos quantitativa e mais qualitativa. Para autores 

como Dryzek (2004): 

 

                                                 
52 Esse tipo de mecanismo é obrigatório para determinados empreendimentos impactantes nos municípios, por 
exemplo, quando envolvem questões ambientais. As empresas e os agentes governamentais agendam reuniões 
onde explicarão o projeto e ouvirão dos cidadãos suas opiniões e expectativas sobre aquilo que é exposto. Algo 
que tem sido uma prática relativamente frequente nos três Poderes, mesmo em casas do Judiciário. 
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A democracia não tem que ser uma questão de contagem de cabeças - 
mesmo cabeças deliberantes. Nem tem que ficar confinada às instituições 
formais do Estado ou à superfície constitucional da vida política. Aceitar 
tal confinamento significa aceitar uma concepção desnecessariamente fraca 
de democracia e um argumento desnecessariamente tênue de legitimidade 
deliberativa. Argumentei aqui que a legitimidade pode ser buscada, ao 
invés disso, na ressonância das decisões coletivas junto à opinião publica, 
definida em termos de um resultado provisório da competição de discursos 
na esfera pública conforme transmitido ao Estado [...] Diferentemente de 
outras propostas de legitimidade deliberativa, ao final não importa se em, 
qualquer tempo, o número de tais atores é grande ou pequeno. (p.58) 

 

Numa perspectiva que tenta inserir tal proposição mais concretamente no interior da 

estrutura do Estado, Archon Fung (2004) traz a idéia de minipúblicos53. Para este autor, tais 

mecanismos dialógicos institucionalizados poderiam gerar efeitos positivos para a boa saúde 

do sistema político e para a qualidade e legitimidade de decisões públicas: 

 

Este padrão de minipúblico [o autor se refere ao quarto tipo de minipúblico 
elencado em seu artigo] procura incorporar as vozes dos cidadãos 
diretamente na determinação das agendas públicas. Proeminentes de tais 
minipúblicos frequentemente vêem as estruturas de representação 
legislativa e administração insular como facilmente assenhoreadas, ou ao 
menos enviesadas, em prol de setores ricos e socialmente beneficiados da 
comunidade política. Injetar a participação direta, mobilizada, deliberativa 
do cidadão na governança democrática pode favorecer as vozes daqueles 
em desvantagem e assim oferecer um antídoto procedimental que aumenta 
a equidade da legislação e da elaboração de políticas. Dois exemplos são a 
Campanha dos Povos para a Descentralização Democrática no Kerala, 
Índia, e os programas de Orçamento Participativo em várias 
municipalidades brasileiras. (FUNG, 2004, p.177)   

  

 

 Numa visão mais liberal - do tipo schumpeteriana, como visto no capítulo segundo 

desta tese - esses inputs/outputs deliberativos-participativos precisariam ser, de certo modo, 

dosados nas democracias de massa, pois excesso de participação poderia inviabilizar a 

eficiência do Estado. Esta corrente aposta, de certo modo, na informalidade deste mecanismo 

que deveria existir prioritariamente enquanto consequência de uma esfera pública ativa e não 

necessariamente como um dispositivo previsto na estrutura das instituições. Mesmo diante 

dessas resistências, mecanismos dialógicos-discursivos do Estado com a esfera civil tem sido 

institucionalizados pelas democracias contemporâneas. Conselhos consultivos compostos por 

                                                 
53 Fung (2004, p. 176) define o termo como: “um fórum educativo que pretende criar condições quase ideais para 
os cidadãos formarem, articularem e refinarem opiniões sobre determinados assuntos públicos por meio de 
conversações uns com os outros.” 
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agentes governamentais e representantes de segmentos sociais são também54 um exemplo 

deste dispositivo de legitimação democrática. O mesmo ocorre com as audiências públicas e 

fóruns públicos oficiais. Ambos tentam materializar o princípio da soberania popular 

pressupondo abertura à influência civil e, ao mesmo tempo, apostando na qualificação desta 

influência através do diálogo e da cooperação dialógica. 

Uma última forma de materialização do princípio da soberania popular é o mecanismo 

do voto, onde há transferência de poder decisório para o conjunto dos cidadãos. Trata-se de 

um método que tenta materializar a vontade geral ou a opinião pública sobre um determinado 

tema através da soma das posições individuais que compõem determinado corpo social. A 

cada eleitor é dado o poder de um voto. Isso somado irá definir a decisão política. Apesar de 

ser um método bastante robusto por estar aberto ao espectro mais amplo dos cidadãos 

concernidos, o mecanismo do voto requer alguns pré-requisitos. Pode-se resumir essas pré-

condições em três grupos mais importantes, que se cristalizaram na história da teoria 

democrática. Primeiramente, determinadas decisões de interesse geral envolvem temas 

complexos que necessitam de um certo grau de informação e conhecimento do público. 

Significa dizer que antes de votar, o cidadão precisa saber sobre o que está decidindo de modo 

relativamente aprofundado. Votar em algo que se desconhece pode gerar decisões 

possivelmente danosas ao interesse público. Segundo, em sociedades complexas determinados 

temas envolvem interesses diversos, opiniões distintas que devem ser contrapostas em 

discussão pública.  Isto é, sem debate prévio e amplo, um referendo poderia produzir uma 

decisão injusta ou enviesada por apenas um lado da disputa55. Pelo menos em tese, a 

contraposição argumentativa tende a refinar a opinião pública e sustentar um posicionamento 

mais racional e mais próximo do bem comum e do interesse público56.  Terceiro, uma decisão 

política focada no quantitativo de votantes pode gerar a tirania de uma maioria contra uma 

minoria que, embora tenha direitos legítimos, acaba sendo penalizada por ser 

quantitativamente minoritária.   Ainda que existam essas e outras ressalvas, o mecanismo 

do voto, seja na forma de “referendos” ou “plebiscitos” foi institucionalizado em diversos 

países. Tomando o Brasil como exemplo, a Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 14, 

afirma que:         

 

                                                 
54 Fala-se “também”, pois estes são, ao mesmo tempo, mecanismos de consulta, como foi posto anteriormente. 
55 Por exemplo, pesquisas demonstram que a exposição a um quantitativo expressivo de informação em um 
debate argumentativo, com diversas opiniões sobre o tema, pode gerar efeitos no resultado da deliberação 
(GASTIL, 2004 ; FUNG, 2004) 
56 Como aponta Fishkin (2002) ao falar da diferença entre opinião pública refina e opinião pública bruta. 
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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. (BRASIL, 1988) 
 
 

Embora isso seja nominalmente previsto em diversas Cartas Magnas de democracias 

no mundo, do ponto-de-vista prático, dispositivos plebiscitários são raramente acionados 

(pelo menos quando comparados às eleições periódicas de representantes). No Brasil, nos 

últimos 20 anos, apenas dois plebiscitos nacionais foram realizados.  

 

 

2.3.2   Dispositivos de legitimação: concorrentes, porém complementares  

 

Como foi posto inicialmente, seria possível tratar mais profundamente cada um desses 

mecanismos institucionais que tentam interpretar e materializar o princípio da soberania 

popular, porém este não seria um objetivo desta seção. O intuito aqui foi (1) configurá-los 

para ajudar a entender que existem formas diferenciadas de interpretar soberania popular e 

que, tais modos, podem estar ligados a modelos de democracia e (2) perceber que, embora 

possam ser concorrentes quanto às suas respectivas ênfases, não são incompatíveis num 

mesmo sistema democrático. Significa dizer, em outras palavras que, mesmo havendo 

atualmente uma preponderância liberal sobre o atual arranjo democrático na maioria dos 

países, há simultaneamente mecanismos participacionistas e deliberacionistas funcionando 

nesta engrenagem. Coexistem, inclusive, dispositivos mistos que mesclam publicidade, 

accountabilitly, deliberação pública, representação fiduciária e delegativa com processo de 

votação ao final da tomada de decisão.  Dois bons exemplos disso no caso brasileiro são (1) as 

conferências temáticas de políticas públicas (como Conferência Nacional de Saúde; 

Conferência Nacional de Educação, etc.); (2) e o que se convencionou chamar de 

“Orçamentos Participativos” (ver LARANJEIRA, 1996; SANTOS, 1998; FADUL, 2000; 

COÊLHO, 2004; JACOBI, 2004; ALONSO & COSTA, 2004; LAVALLE, HOUTZAGER & 

ANCHRYA, 2004; VITALE, 2004; WAMPLER, 2004; CÔRTES, 2005; COÊLHO, 

POZZONI & MONTOYA, 2005; FERNANDES & BONFIM, 2005; MELO, 2005; 

SCHNEIDER & GOLDFRANK, 2005; LUBAMBO & COÊLHO, 2005; LÜCHMANN,  

2007).                          

As conferências temáticas consistem em uma série de encontros abertos pelos agentes 

governamentais cujo intuito é chamar o cidadão a participar da produção de políticas públicas 

em determinado segmento.  Estes encontros, que envolvem grande número de pessoas, são 
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antecedidos por pré-conferências, conferências municipais ou reuniões preparatórias.  Durante 

o processo, os cidadãos têm acesso a informações sobre a agenda decisória, debatem entre si e 

com os agentes do Estado e ainda elegem delegados cuja função será representá-los nas 

conferências estaduais e nacionais, que irão produzir diretrizes para políticas públicas. Mas 

isso não quer dizer que tais representantes sejam apenas “mensageiros” de uma base. Assim 

como nas conferências temáticas, pressupõe-se que o delegado irá defender os interesses 

daqueles que o elegeram, mas também nada impede que este possa deliberar a partir de sua 

reflexão sobre os argumentos expostos. Observando os regimentos internos dessas 

conferências, nem sempre há clareza acerca do tipo de representação que está sendo ali 

gerada, ou seja, se é fiduciária ou delegativa. Ambas acabam sendo exercitadas.  Um esquema 

parecido ocorre nos Orçamentos Participativos (OP), neste caso, tradicionalmente circunscrito 

ao nível municipal57. Em suma, ainda que dispositivos como a  accountability tenham forte 

tradição liberal;  mecanismos de diálogo público tenham grande influência deliberacionista e; 

mecanismos de democracia direta corroborem o horizonte participacionista, isso não significa 

dizer que são incompatíveis. Significa especificamente dizer que dispositivos de influências 

teóricas distintas podem operar simultaneamente sem dados à saúde democrática, pois em 

suas bases há alguns denominadores em comum, ainda que possam interpretá-los e enfatizá-

los de modo diferenciado. 

Esta linha de raciocino nos leva a pensar que a interface digital do Estado - com seus 

conteúdos e ferramentas online – pode operar esses “distintos, porém complementares” 

mecanismos democráticos de legitimação ao mesmo tempo, já que não são incompatíveis.  

Acredita-se que quanto mais mecanismos de legitimação forem desenvolvidos e utilizados 

(sejam eles de influência liberal, participacionista e deliberacionista), através desta interface 

digital,  mais expressivo e complexo seriam os efeitos desta comunicação política para 

minimizar o déficit democrático e um contribuir para um modelo forte de democracia. Isso 

exige que dispositivos online cumpram determinados requisitos democráticos, como a 

publicidade por exemplo, não apenas no seu patamar normativo mais exigente como também 

em seus níveis mais elementares pois somados fortalecem o sistema.  

                                                 
57 Como explica o texto institucional o portal da cidade de Porto Alegre (pioneira dos OPs no Brasil): “Nas 
Assembléias Regionais e Temáticas, que se realizam de abril a maio, nas 17 Regiões (a partir do Ciclo 
2007/2008, houve o acréscimo de uma região, a Ilhas, decidida pelo Conselho do OP)  e seis Temáticas do OP, a 
população elege as prioridades para o município, seus conselheiros, e define o número de delegados da cidade 
para os seus respectivos fóruns regionais e grupos de discussões temáticas. Os Fóruns de Delegados são 
responsáveis pela definição, por ordem de importância, das obras e serviços que serão discutidas no período de 
maio a julho e pela análise e aprovação do Plano de Investimentos e Serviços da sua Região ou Temática.” 
Disponível em  < http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/default.php?p_secao=15 > Acesso em:  5 fev. 2009. 
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O próximo capítulo desta tese irá tratar especificamente dessa abordagem, isto é, da 

relação entre internet e democracia.  Para tanto, primeiramente será preciso passar pelo debate 

sobre os mass media e déficit democrático, em seguida, demonstrar como os modelos 

alternativos vislumbram as potencialidades políticas do ambiente digital. Por fim, após 

estabelecer algumas diretrizes analíticas mais fundamentais, este debate será organizado em 

torno dos requisitos da democracia para a interface digital do Estado e seus níveis analíticos. 
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3   INTERNET,  DEMOCRACIA E ESTADO 

 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de tratar o problema de pesquisa mais especificamente, 

trazendo os elementos contextuais elencados nos capítulos anteriores para o âmbito da 

comunicação política. Está dividido em três seções. Primeiramente, para chegarmos ao 

fenômeno contemporâneo da internet e dos sítios do Estado na web, será necessário discutir a 

relação precedente entre meios de comunicação de massa, déficit democrático e novas 

tecnologias.  Uma vez esclarecidas essas relações precedentes, em seguida, na seção intitulada 

Estado, modelos alternativos de democracia e internet, tentar-se-á apontar como este debate 

encontra as correntes participacionista e deliberacionista e como isso influenciou a discussão 

contemporânea sobre democracia digital ou o estado online. Neste ponto do capítulo, teremos 

subsídios para avançar propondo alguns eixos analíticos mais gerais em que se apóia esta tese. 

Isto servirá como fundamento para avançar no tema da comunicação política estatal na última 

seção denominada Três requisitos da democracia para a interface digital do Estado e 

dimensões analíticas.  Nela, tentar-se-á propor uma organização deste debate que possibilite 

uma análise mais efetiva e integral dos problemas levantados.  

 

 

3.1  DÉFICIT DEMOCRÁTICO E OS MEDIA  ELETRÔNICOS 
 

 

Até aqui se tentou demonstrar como o debate sobre crise da democracia está, de um 

modo ou de outro, vinculado à emergência de modelos de democracia que reivindicam 

mudanças no sistema democrático contemporâneo. Reivindicações que passam 

necessariamente pelo design institucional do Estado, incluindo aí suas instituições, seu modus 

operandi e a forma de relação política que este estabelece com seus cidadãos.   

No final do capítulo anterior tentou-se apontar como as diferenças entre as correntes 

liberais de um lado e as correntes participacionistas e deliberacionistas, de outro, podem 

corresponder a mecanismos diferenciados de legitimidade e materialização de princípios 

fundamentais à democracia como é o caso da soberania popular.  Os dispositivos mistos como 
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os processos das conferências públicas e orçamentos participativos no Brasil demonstram que 

é possível integrar publicidade, accountability, discussão pública e votação para produzir 

decisões que aproximam o Estado e seus agentes governamentais da esfera civil.  Por isso, 

num contexto de crise do sistema político e emergência de modelos alternativos de 

democracia, é preciso trilhar através de uma análise mais sistêmica que perceba e integre 

esses diversos dispositivos concorrentes, mas não incompatíveis.  Essa direção é importante 

porque os debates sobre democracia participativa e democracia deliberativa tendem a se 

concentrar demasiadamente em determinadas ênfases teóricas, deixando elementos de 

tradição liberal -  também fundamentais ao sistema democrático, a exemplo da publicidade e 

accountability - na periferia da discussão, sem uma devida abordagem necessária, como 

avalia Gomes (2008c), citando o caso do debate sobre democracia deliberativa:     

 

O endereço deliberacionista da teoria democrática contemporânea, por 
exemplo, isolou a discussão ou argumentação pública, deixando de lado, em 
grande parte, a visibilidade. No centro da vida democrática, foi colocada a 
deliberação pública, que em nada se distingue da esfera pública 
habermasiana, contratadas apenas (ou, ao menos prioritariamente) duas das 
suas dimensões: as razões devem ser públicas e devem ser trocadas em 
público. A visibilidade, contudo, não se deixa simplesmente descartar. Para 
escolher apenas um dos aspectos que a tornam essencial, bastar pensar no 
papel de constrangimento democrático e pró-cívico que ela exerce sobre o 
sistema político. (p. 157) 

  

Assim, ao se ter como objeto de análise a comunicação do Estado num contexto de 

déficit democrático e emergência de modelos alternativos de democracia, é preciso manter  o 

olhar atento em duas direções. (1) Primeiro, observar os detalhes dos fenômenos, isto é, 

tirando o peso de determinadas ênfases que se concentram apenas em seus objetivos finais. 

Por exemplo, ainda que se corrobore a necessidade de maior participação civil nos negócios 

públicos, atingir este horizonte requer pensar mais detidamente sobre os seus pré-requisitos, 

incluindo mecanismos de tradição liberal. (2) Segundo, é preciso redimensionar o 

antagonismo entre perspectivas liberais, de um lado, e demandas participacionistas ou 

deliberativas, do outro, observando suas complementariedades58. Essas duas direções 

requerem pensar tal debate levando em conta que existe um sistema político complexo, 

repleto de interrelações e funções específicas, e muitas delas podem ser mais complementares 

do que antagônicas.   Com estas diretrizes em mente, as análises acerca da interface do Estado 

na rede estão fincadas em duas asserções de fundo: (a) que é possível e necessário avançar 
                                                 
58 Por exemplo, mecanismos de accountability são necessários a processos de deliberação pública, e ambos são 
necessários a processos plebiscitários. 
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para além de certos limites hoje impostos pela perspectiva liberal, que tende a minimizar 

inserção civil nos negócios públicos e a internet cumpre papel importante neste horizonte; (b) 

segundo, que é importante tirar o peso de determinadas exigências participacionistas ou 

deliberacionistas que, ao serem levadas a um patamar maximum,  podem ofuscar seus próprios 

pressupostos, relegando ao plano secundário as análises mais microscópicas dos elementos de 

ênfase liberal hoje vigentes no ambiente digital.    

No contexto atual, o surgimento das ferramentas digitais de comunicação tem 

desafiado o Estado a explorar novas formas de conexão política com os seus cidadãos.  

Portais governamentais na Internet, por exemplo, são dispositivos de comunicação em larga 

baratos e multifuncionais.  Servem como repositório público de informação potencialmente 

acessível a qualquer cidadão, além de se configurar como um potencial canal dialógico ou 

discursivo, e até mesmo uma ferramenta para eleições online. Como elenca Pipa Norris:  

 

A Internet pode servir a múltiplas funções: divulgação de informações sobre 
o funcionamento da administração pública, bem como dos serviços públicos, 
facilitando mecanismos de feedback público, tais como e-mails para as 
agências governamentais, permitindo uma maior participação direta no 
processo decisório, incluindo exercícios de consultas locais, e fornecendo 
apoio direto para o processo democrático, tais como a administração 
eficiente para o registro eleitoral ou a votação on-line. Existe uma 
preocupação generalizada de que o público tenha perdido a confiança no 
desempenho das principais instituições do governo representativo, e espera-
se que um governo mais aberto e transparente, e um serviço de distribuição 
mais eficiente possam ajudar a restaurar a confiança pública (2001, p. 113)59 

 

 
Apesar desta multiplicidade de funções, boa parte das pesquisas empíricas sobre sítios 

do Estado na Rede tem se concentrado na busca por parâmetros participativos ou deliberativos 

relativamente exigentes (MUSSO, WEARE & HALE, 2000; LEAL, 2004; SILVA, 2005; 

AKUTSU, 2005; SOUZA, 2007; MARQUES & MIOLA, 2007). Algo tem ofuscado uma 

análise mais minuciosa e detalhada das diversas faces deste fenômeno. Isso ocorre devido ao 

fato da pesquisa sobre comunicação política online ter sido substancialmente influenciada 

pelas correntes participativas e deliberativas desde os anos 90 até esta primeira década do 

século XXI. Mesmo diante da expansão de inovações tecnológicas que alteraram 
                                                 
59 Tradução própria do original em inglês: “The Internet can serve multiple functions: disseminating information 
about the operation of government as well as public services, facilitating public feedback mechanisms like 
emails to government agencies, enabling more direct participation into the decision making process including 
consultation exercises at local level, and providing direct support for the democratic process, such as the efficient 
administration of electoral registration or online voting. There is widespread concern that the public has lost faith 
in the performance of the core institutions of representative government, and it is hoped that more open and 
transparent government and  more efficient service delivery could help restore public confidence” 
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significativamente60 o modo de se produzir comunicação mediada, há pouco foco em 

teorizações sobre como este fenômeno altera a comunicação entre Estado e cidadão; quais 

seriam os propósitos desta nova comunicação política e de que forma isso estaria ocorrendo 

na prática.  

 Diante deste quadro, é preciso se posicionar um pouco aquém das análises 

participacionistas ou deliberacionistas que tendem a exigir padrões demasiadamente exigentes 

de participação ou deliberação via Internet. Isso não quer dizer que tais estudos ou análises 

sejam equivocados. Tem seu valor pela especificidade a que se propõem e por isso são 

análises importantes para o debate.  Porém, geralmente estão centradas em apenas uma parte 

do problema ou vislumbram o topo da pirâmide ou a ponta do iceberg.  Isso implica dizer que 

a busca pelos altíssimos níveis de participação ou deliberação precisa ser mais ponderada, 

dando espaço para análises de elementos que estão na “base do iceberg”, ou que estão na 

periferia do horizonte normativo do tipo participacionista ou deliberacionista.  Deste modo, 

ainda que se tenha potentes ferramentas capazes de propiciar alto grau de participação civil 

nos negócios públicos estas podem ter, eventualmente, menor efeito na vida real dos cidadãos 

do que o próprio processo que o antecedeu. Por exemplo, a circulação de informação, a 

existência de canais de debate público, a exposição de documentos de prestação de contas 

públicas e outros elementos afins que constituíram o processo anterior de um plebiscito 

podem gerar amadurecimento do entendimento público mais amplo, melhorar a cultura 

política e tornar o público mais apto e mais ciente de seu papel numa democracia de massa.  

Num olhar mais prático e voltado para o problema desta tese, isso significa dizer que a 

comunicação política mediada por um ambiente digital não serve apenas para viabilizar o voto 

online ou produzir plebiscitos e criar uma democracia direta do tipo push-botton como 

criticam Coleman (1999) e Malina (1999). Sustenta outros propósitos que precisam ser 

primeiramente identificados, e em seguida analisados mais microscopicamente, pois ocorrem  

de diferentes formas ou surtem diferentes efeitos.  De tal modo, analisar a comunicação 

política do Estado contemporâneo pressupõe compreender que existem correntes 

democráticas em disputa, já que o Estado age comunicativamente de acordo com o modelo de 

democracia que se tem em mente. Isso parte da visão mais geral de que a relação entre o 

ambiente digital e a prática política pode pressupor diferentes correntes ou modelos 

democráticos em suas bases, como aponta Dahlberg (2001a). 

                                                 
60 Para alguns, até revolucionariamente. 
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  Ao se ter tais diretrizes como pano-de-fundo, convém agora averiguar como esses 

diversos fatores se relacionam.  Para tanto, será preciso traçar uma análise que passe por três 

nós fundamentais, que correspondem a cada um das três seções analíticas seguintes deste 

capítulo. Primeiro, será preciso esclarecer qual a relação entre meios de comunicação 

eletrônicos (mass media) e déficit democrático. Feita esta abordagem, na segunda seção 

entrar-se-á mais especificamente no encontro deste debate com o tema da democracia 

participativa e internet. Em seguida, será a vez a democracia deliberativa.  Na terceira seção, 

que finaliza este capítulo, o intuito será reorganizar a discussão propondo uma análise que 

trate a relação entre Estado democrático e internet de modo mais adequado. Algo que busca 

avançar numa visão mais sistêmica do problema, pensando em princípios democráticos a 

serem cumpridos e nas dimensões analíticas em que esses podem ocorrer.   

 

 

3.1.1  Mass media e democracia: intersecções e tensões  

 
Com o surgimento da imprensa no século XV, a comunicação mediada passou a ser uma 

peça importante na arena política. A produção em massa de panfletos, folhetins e, 

posteriormente, publicações periódicas, tornou-se uma ferramenta bastante utilizada por 

movimentos civis e agentes políticos nos séculos seguintes (THOMPSON, 2002). A máquina 

governamental também começava a investir recursos e tempo na criação e sustentação de 

veículos estatais de comunicação, principalmente voltados para publicidade e propaganda 

(BURKE, 1994).    

No período das revoluções burguesas, a consolidação do jornalismo enquanto instituição 

social foi densamente carregada pelo horizonte da luta política. Neste contexto histórico, 

havia a intensificação do comércio, reurbanização de velhas cidades e surgimento de outras, 

crescimento demográfico acentuado, emergência de Estados com dimensões continentais.  

Um cenário que começava a impor determinadas mudanças para a ação política que se 

pretendia eficaz. Lançar mão de mecanismos de comunicação mediada em larga escala se 

tornava inevitável, seja para mobilização civil, difusão ideológica ou para a constituição de 

uma esfera pública que lançaria as bases da democracia moderna em gestação. 

Apesar da emergência da comunicação em massa ter suas raízes no século XVI, foi 

somente no final do século XIX e durante o século XX que esta se concretizou enquanto 

sistema e se tornou, de fato, massiva.  Isso se deu, principalmente, devido ao processo de 

industrialização, o aumento dos níveis de alfabetização - que ampliou expressivamente o 
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mercado de leitores - e o desenvolvimento de meios eletrônicos como o rádio e a TV 

(McQUAIL, 2003; TRAQUINA, 2005).  Sobretudo a partir do século XX, a imprensa 

partidária foi dando lugar a uma imprensa comercial, menos preocupada em ser porta-voz dos 

diversos fronts ideológicos e mais interessada em se consolidar como uma instituição 

politicamente independente61 e comercialmente ativa.  Normativamente, a imprensa se 

proclamava a guardiã da democracia moderna, defensora do interesse público e da ética na 

política. Para isso, atuaria na fiscalização da esfera política, denunciando e expondo as 

ameaças aos princípios democráticos ou noticiando seus desvios. Estruturalmente, buscava a 

confiança dos indivíduos, criando mecanismos para captar cada vez mais a atenção de 

leitores, ouvintes ou telespectadores. Economicamente, esta capacidade de prender a atenção 

pública se tornava uma importante moeda de troca, na qual os agentes de mercado estariam 

dispostos a “pagar” par ter acesso a esta visibilidade pública, a fim de divulgar produtos e 

serviços, sob a forma da publicidade e propaganda comercial.  Assim, a emergência de meios 

eletrônicos como o rádio e a televisão propiciou a criação de um robusto sistema de 

comunicação em larga escala. Tais inovações ampliaram a abrangência da comunicação 

mediada em dois pilares: (1) do ponto-de-vista físico, ao conseguir atingir populações e 

territórios cada vez mais longínquos de forma mais ágil e mais massiva que o impresso, por 

exemplo; (2) do ponto de vista social, ao conseguir fazer desta difusão um elemento estrutural 

da cultura moderna, através da indústria cultural.  

 O impacto dos meios eletrônicos de comunicação na vida moderna significou também 

efeitos relevantes na velha arena política. O poder de difundir informação, conectar discursos, 

fomentar diálogos despertou, durante todo o século XX, algumas perspectivas idealistas 

quanto ao papel democrático que esses meios deveriam cumprir62. Um horizonte que pode ser 

bem sintetizado na percepção do dramaturgo alemão Bertolt Brecht (1898-1956), que 

testemunhava a emergência do rádio no início do século XX, acreditando que seria:  

 

[...] preciso transformar o rádio, convertê-lo de aparato de distribuição em 
aparato de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso aparato de 
comunicação imaginável da vida pública, um sistema de canalização 
fantástico, a dizer, seria se soubesse não apenas transmitir, mas também 
receber, portanto, não apenas ouvir a rádio-escuta, mas também fazer com 
que ela fale, e não isolá-la [...]. A radiodifusão deveria em consequência 
separar-se de quem a produz e fazer dos ouvintes produtores. [...] Nosso 

                                                 
61 Pelo menos esse era o projeto, o que não quer dizer que tenha sido concretizado. Diversas críticas têm sido 
feitas à forma como a imprensa ou a comunicação de massa trata de problemas públicos e sociais.  Autores da 
economia política da comunicação podem ser bastante úteis neste debate específico.  
62 Ver Silva (2005, p. 48-53), Spinelli (2000, p. 270), Bolaño (2003, p. 17), Spinelli (2000, p. 270) 
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governo tem a necessidade da atividade radiofônica, igual a nossa 
administração de justiça. (BRECHT, 2003, p. 13)63 

 
 

Décadas depois, esta expectativa também seria repassada para a TV e, mais 

recentemente, para a TV a cabo nos anos 70 e 80 (DAHLBERG, 2001a; COLEMAN, 1999; 

LENK, 1999)64.  

 Se por um lado a emergência de um sistema de comunicação de massa e as inovações 

dos meios eletrônicos como o rádio e a TV carregavam determinadas idealizações ou 

cobranças normativas, ergueram-se também críticas e preocupações quanto aos efeitos 

danosos que estes poderiam gerar na política. Uma extensa literatura neste sentido foi 

produzida, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Para ao menos esboçar 

este quadro, pode-se sintetizar três tópicos de debates mais prioritários (e que estão 

interrelacionados), em torno dos quais ocorreram significativas discussões acerca das tensões 

entre mass media e democracia. 

O primeiro tópico diz respeito à relação entre mass media e esfera pública. Este foi um 

debate difundido principalmente após a publicação de Mudança estrutural da esfera pública, 

de Jürgen Habermas (1984). A obra, lançada originalmente em 1962, só ganhou força, de fato, 

a partir da década de 80, com a tradução para o inglês do original em alemão. A partir daí, 

acabou inspirando um grande volume de estudos correlatos que tentavam discutir ou 

averiguar a tese de que os meios de comunicação de massa se tornaram elementos prejudiciais 

à existência de uma esfera pública autônoma e autêntica65.                          

Em sua análise, Habermas acreditava que o processo de queda do Antigo Regime e o 

surgimento das democracias modernas pressupôs o fortalecimento de uma esfera pública 

burguesa, principalmente a partir do século XVII. Neste contexto, a classe burguesa 

                                                 
63 Tradução própria do espanhol: “[...] hay que transformar la radio, convertirla de aparato de distribución en 
aparato de comunicación. La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable dela vida pública, 
un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente transmitir, sino también recibir, 
por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino también hacerle hablar, y no aislarle [...]. La radiodifusión 
debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y constituir a los oyentes em abastecedores. [...] 
Nuestro gobierno tiene necesidad de la actividad radiofónica al igual que nuestra administración de justicia”. 
64 Se historicamente houve um forte horizonte deontológico a ser cumprido pela comunicação de massa numa 
perspectiva utópica, também existiram distopias e desconfianças sobre as suas reais repercussões na vida 
pública. Uma parte significativa dos primeiros estudos sobre mass media e seus efeitos culturais, psicológicos e 
políticos levantavam também incertezas sobre os reais benefícios da comunicação de massa para uma vida 
política saudável e ativa. Para muitos autores os media poderiam ter consequências danosas à cultura e ao 
comportamento dos indivíduos, ao atomizar o consumo de informação para audiências amorfas, como já 
apontavam as teorias da agulha hipodérmica. Ao mesmo tempo, havia receios quanto ao uso da propaganda 
como arma de persuasão, manipulação da realidade e domínio ideológico, como apontava correntes teóricas 
como a Escola de Frankfurt. 
65 Ver Dahlgren (1995), Austin (1997),  Boggs (1997),  Oliver & Myers (1999),  Johnson (2001), Ku (1998), 
Berger (2002), Carpignano (1999), Delicath (2003),  Ornebring (2003). 
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emergente66 defendia que, para ser legítimo, o Estado precisaria necessariamente passar pelo 

crivo da opinião pública. Esta, por sua vez, deveria ser produzida discursiva e racionalmente 

por cidadãos reunidos em público, livres de constrangimentos externos e voltados para o bem 

comum.  Deste modo, falar em “esfera pública” significa falar do âmbito da vida social em 

torno do qual interesses, vontades e pretensões que comportam consequências concernentes a 

uma coletividade apresentam-se discursivamente e argumentativamente, de forma aberta e 

racional (GOMES, 2008a). 

 Com a tomada do poder pela burguesia e a reformulação do Estado e suas instituições 

a partir do século XVIII, o princípio da esfera pública foi tanto institucionalizado na forma de 

parlamentos, como reforçado na dinâmica social e política que se estabeleceu fora do Estado. 

E aqui, a comunicação e suas instituições teriam um papel estrutural enquanto agentes 

mediadores desta esfera pública pós-revolucionária nas democracias de massa.  

O problema detectado por Habermas em Mudança estrutural é justamente o 

esvaziamento crítico e discursivo que caracterizou a esfera pública após as revoluções 

burguesas, o que teria causado uma alteração substancial em suas bases. Para o autor, algumas 

transformações sociais importantes, ocorridas principalmente durante o século XX, teriam 

causado a refeudalização da esfera pública, tornando-a apenas uma simulação, incluindo aí a 

perda da diferenciação entre público e privado: 

 

O modelo da esfera pública burguesa contava com a separação rígida entre 
setor publico e setor privado; a esfera pública das pessoas privadas reunidas 
num público, que fazia a mediação entre o Estado e as necessidades da 
sociedade, era computada ela mesma no setor privado. À medida que o setor 
público se imbrica com o setor privado, este modelo se torna inútil 
(HABERMAS, 1984, p.208) 

 

Como explica Gomes, “a crise é proveniente, segundo Habermas,  antes de tudo da 

mudança de estrutura pela qual passa o Estado e na qual se dilui o contraste entre Estado e 

sociedade” (2008a, p. 46). Juntamente com a indistinção da fronteira entre o público e o 

privado e o esvaziando do caráter discursivo e autônomo da esfera pública, o crescimento da 

comunicação de massa também aparece, para Habermas, como um fenômeno importante 

neste processo: 

 

[...] no centro de toda essa mudança de estrutura da esfera pública estaria, 
segundo Habermas, a presença avassaladora dos meios e da cultura de 
massa. Antes, é justamente a íntima vinculação, de submissão, da esfera 

                                                 
66 Detentora de poder econômico, mas privada do poder político que estava nas mãos da aristocracia. 
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pública contemporânea aos mass media e à mass culture o que constituiu o 
fenômeno que caracteriza da maneira mais evidente, para Habermas, a 
degeneração da esfera pública moderna. (GOMES, 2008a, p. 48) 
 
 

Assim, para Habermas, a esfera pública não mais existiria: haveria agora uma falsa 

esfera pública operante. Dentre outros culpados, a comunicação de massa teria contribuído 

para gerar esta mudança estrutural numa noção central ao projeto democrático moderno.  

O segundo tópico de abordagem acerca da tensão entre mass media e democracia se 

refere ao impacto na vida social, notadamente a televisão e seus efeitos psicológicos  

(ROBINSON, 1976; BECKER & WHITNEY, 1980; HOLTZ-BACHA, 1990; ROTHMAN, 

1996; CHAN, 1997; BENNETT et al, 1999; NEWTON, 1999; VREESE, 2005)67. Estas 

abordagens recaiam principalmente na perspectiva de que a ascensão da comunicação de 

massa teria alterado os hábitos dos cidadãos, repercutindo em mudanças nas interações sociais 

e, consequentemente, políticas. Em muitos desses estudos há uma perspectiva psicológica 

com subsequente efeito social, onde o conteúdo do mass media, operante sob a lógica do 

entretenimento, estaria  minando determinadas virtudes dos indivíduos ou gerando distorções 

como ceticismo, falta de confiança ou indiferença. Em textos da década de 70, Michael J. 

Robinson identificava alguns fatores que contribuíam para este fenômeno:  

 
 
Eu sugiro que seis fatores interrelacionados explicam o crescimento do video-
malaise: (1) o tamanho e forma anormais da audiência das notícias 
televisivas, (2) as percepções públicas de credibilidades das redes de 
televisão, (3) o caráter interpretativo da nova cobertura televisiva, (4) a ênfase 
negativista da notícia reportada na televisão (5) a ênfase no conflito e na 
violência nas reportagens, (6) e a pauta institucional nos programas de 
notícias das redes de televisão (ROBINSON, 1976, p. 426)68  

 

O debate sobre a queda nos índices de capital social, difundido por Robert Putnam, 

também engrossa essa linha de abordagem ao acusar a televisão de contribuir para este 

problema.  Segundo o autor, dentre os diversos fatores que estariam causando uma diminuição 

do estoque de capital social, os meios de comunicação de massa, principalmente a TV, teriam 

uma significativa parcela de culpa: 

 
                                                 
67 Também nesta linha, é possível colocar os debates levantados por Elizabeth Nöelle-Neumann a partir da 
publicação de The spiral of silence (1993).  
68 Tradução própria do original em inglês: “I suggest that six major interrelated factors explain the growth of 
videomalaise: (1) the ab- normal size and shape of the television news audience, (2) the public perceptions of the 
credi- bility of the networks, (3) the interpretive character of television new coverage, (4) the negativist emphasis 
of television news reports, (5) the empha- sis on conflict and violence in network reportage, (6) and the anti-
institutional theme in network news programs” 
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Há razão para acreditar que tendências tecnológicas enraizadas estão 
“privatizando” ou “individualizando” radicalmente o uso que fazemos do 
lazer e, portanto, rompendo com muitas oportunidades para a formação do 
nosso capital social. O mais óbvio e provavelmente mais poderoso 
instrumento dessa revolução é a televisão. Estudos de time-budget dos anos 
60 mostram que o aumento do número de horas dedicadas a ver televisão 
culminou na redução em todas as outras mudanças no que diz respeito ao 
modo como os norte-americanos passam seus dias e noites. A televisão tornou 
nossas comunidades (ou melhor, o que vivenciamos como nossas 
comunidades) mais larga e rasa. Na linguagem da economia, a tecnologia 
eletrônica permite que os gostos individuais sejam satisfeitos de maneira mais 
plena, mas às custas de externalidades sociais positivas associadas a formas 
mais primitivas de entretenimento (PUTNAM, 1995a, p.75)69. 

.  

 As asserções de Putnam levaram outros autores a também se debruçar sobre o link 

capital social e mass media (NORRIS, 1996; USLANER, 1998; SHAH, 1998; SHAH & 

KWAK, 2001; MOY et al, ,1999) e, mais recentemente, isso também vem sendo replicado 

para a análise do ambiente digital após surgimento da internet (DAVIS, 1997; ESTER & 

VINKEN, 2003; USLANER, 2000; WELLMAN et al, 2001; DIMAGGIO et al, 2001;  SHAH 

et al, 2001; JACKSON et al, 2004; KRAUT et al, 1998; KRAUT, 2002).  

Um terceiro e último tópico de debate está vinculado ao que se pode chamar de 

midiatização da política. Se durante o século XX a comunicação de massa tomou para si o 

controle da visibilidade pública70, os agentes políticos foram obrigados a se adequar a essa 

nova realidade.   Instrumentos, linguagem e gramática dos mass media passaram a influenciar 

a forma do jogo e da cena política contemporânea (GOMES, 2004; THOMPSON, 2002; 

FALLOWS, 1996; REES, 1995; BLUMLER & KAVANAGH, 1999; STREET, 2005), com 

tendência à espetacularização (EDELMAN, 1988; WEBER, 2000; RUBIM, 2001; GOMES, 

2004) ou gerando efeitos correlatos como a profissionalização da política através da 

proeminência de consultores de marketing e comunicação (SCHULZ, 1998; PLONKA, 1998; 

NOVOTNY, 2000; PLASSER, 2000;  NEGRINE & LILIEKER, 2002; GOMES, 2004; 

ALBUQUERQUE, 1988; ALBUQUERQUE, 2005). Neste contexto, a tese central é de que a 

lógica do marketing, da publicidade, da fabricação de imagens públicas e o uso exacerbado de 

                                                 
69 Tradução própria do original em inglês: “There is reason to believe that deep-seated technological trends are 
radically "privatizing" or "individualizing" our use of leisure time and thus disrupting many opportunities for 
social-capital formation. The most obvious and probably the most powerful instrument of this revolution is 
television. Time-budget studies in the 1960s showed that the growth in time spent watching television dwarfed 
all other changes in the way Americans passed their days and nights. Television has made our communities (or, 
rather, what we experience as our communities) wider and shallower. In the language of economics, electronic 
technology enables individual tastes to be satisfied more fully, but at the cost of the positive social externalities 
associated with more primitive forms of entertainment”.   
70 Principalmente através da formação de um campo jornalístico no interior da indústria da mídia, no momento 
em que a esfera de visibilidade pública passa a ser preponderantemente produzida pela comunicação mediada. 
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profissionais especializados de mídia como spin docters estariam se tornando preponderante 

e, por isso, moldando o jogo político71. Como sintetiza Gomes:    

 

Os fenômenos da consultoria política e da sua relação com os agentes 
tradicionais do campo político têm sido particular objeto de interesse na 
literatura recente sobre comunicação política. Em geral, o tema da consultoria 
política vem sendo tratado no interior das discussões contemporâneas sobre a 
profissionalização das campanhas eleitoras e sobre o papel, que se supõe em 
declínio, dos partidos políticos. [...] Por outro lado, não sem polemica, boa 
parte dos analistas considera que o crescimento da proeminência da 
profissionalização e dos profissionais de comunicação nas campanhas tenha 
provocado um efeito, negativo, sobre o papel dos partidos políticos (2004, p. 
70-71) 

 

Esses três tópicos de análises acerca das tensões entre os mass media e a democracia 

moderna não estão necessariamente isolados. Separá-los aqui em temas serve, sobretudo, para 

se ter um quadro geral das principais abordagens construídas na literatura. Devem ser vistos 

menos como uma divisão rígida de abordagens autônomas e mais como uma forma de 

organizá-las segundo suas ênfases.  Também não é o intuito desta tese detalhar os pormenores 

desta discussão, uma vez que nos serve apenas como passagem para chegar ao que de fato nos 

interessa, isto é, de como a internet acabou herdando esses tópicos de críticas ou como o 

ambiente digital passou a representar “o novo”, supostamente capaz de subverter as análises 

pessimistas sobre os media tradicionais. 

No plano geral, ainda que as posições mais pessimistas desses debates tenham sido 

bastante difundidas, convém demonstrar alguns de seus limites. Primeiro, o amadurecimento 

das pesquisas em comunicação72 trouxe à tona outros elementos para essas discussões ao 

demonstrar que, apesar do seu caráter fortemente massivo, o conteúdo da indústria midiática 

nem sempre é recebido de modo homogêneo pelo público. Seus efeitos culturais e 

psicológicos obedecem a uma série de variáveis, dentre elas fatores sociais, econômicos, 

educacionais, etc. e dependem ainda do contexto em que o leitor, ouvinte ou telespectador 

está inserido. Também é possível falar em algum nível de “trocas simbólicas” entre emissores 

e receptores, ainda que seja no nível administrativo. Segundo, ainda que a análise 

habermasiana de esfera pública em Mudança estrutural seja imprescindível para uma 

compreensão mais aguçada da dinâmica democrática moderna, após diversas críticas o 

próprio Habermas não avançou na sustentação de sua tese condenatória dos mass media.  Em 
                                                 
71 Importante lembrar que estes debates também foram influenciados por autores como Habermas de Mudança 
estrutural (1984) e, principalmente, por outros como Guy Debord, de Sociedade do espetáculo (1997). 
72 Principalmente com os estudos de recepção e a diluição da influência frankfurtiana e behavorista nas últimas 
décadas. 
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seus escritos mais recentes (principalmente em Direito e Democracia, 2003), o autor alemão 

parece vislumbrar um cenário bem mais complexo e parece ter retirado o peso que havia dado 

à cultura de massa como principal vilã por uma possível mudança estrutural que haveria 

minado as bases de uma esfera pública autêntica (ver GOMES, 2008b). Terceiro, os estudos 

sobre media-malaise  social não são unânimes em condenar a televisão pelos baixos índices 

de capital social que afetaria, em última instância, a saúde do sistema democrático (ver 

NORRIS, 1996; USLANER, 1998; NEWTON, 1999; HOOGHE, 2002). Após realizar 

pesquisa empírica sobre o tema,  Hooghe (2002) conclui que ainda não haveria informações 

suficientes à disposição para afirmar a existência de uma causalidade entre os efeitos da 

televisão e o declínio do capital social.  “Talvez pelo contrário: em certa medida, o quebra-

cabeça causal só se torna mais complicado devido a estes achados” (p.100). 

Com ou sem críticas, todas essas formas de condenação da comunicação de massa 

(principalmente a televisão) como elemento danoso à saúde do sistema democrático fazem 

parte do debate e do imaginário da comunicação política contemporânea. E isso se configurou 

com bastante força na segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90. Embora haja 

ressalvas e limites a essas posições mais pessimistas, no plano geral permaneceu certa 

desconfiança de que diante de um quadro de crise do sistema político, com emergência de 

modelos de democracia exigindo mais participação e mais deliberação pública, os mass media 

pareceriam não ser necessariamente um instrumento adequado para auxiliar na tarefa de 

reforma deste sistema político.  

Foi justamente neste período (sobretudo a partir dos anos 90) que a comunicação 

mediada ganhou um novo fôlego e uma nova injeção de esperança.  A internet deixou de ser 

uma rede restrita de uso acadêmico e passou a ser um meio de comunicação aberto ao cidadão 

comum, com promessas e avanços na forma de se produzir comunicação em larga escala. 

Algo que parecia fugir dos limites e restrições impostos pelos mass media eletrônicos 

antecedentes. De tal modo, as teorizações sobre as potencialidades comunicacionais e 

políticas do ambiente digital foram bastante influenciadas por dois pilares. Primeiro, (1) a 

crítica e desconfiança precedente contra a comunicação de massa tradicional que não teria 

conseguido cumprir o papel de fomentar uma esfera pública autêntica e aproximar a conexão 

política entre esfera civil e esfera política73. Segundo (2), por consequência, a expectativa de 

que o ambiente digital pudesse ser mais adequado aos horizontes participativos e deliberativos 

                                                 
73 Sobre esfera pública e Internet, ver Malina, 1999; Brothers, 2000; Gimmler, 2001; Papacharissi, 2002; Maia, 
2002; Dean; 2003; Downey & Fenton, 2003; Bohman, 2004; Brants, 2005; Cammaerts & Audenhove, 2005; 
Dahlgren, 2005. 
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e produzir melhores efeitos para sanar o déficit da democracia liberal. Os modelos 

alternativos de democracia pareciam encontrar, assim, um instrumento comunicacional 

adequado para suas finalidades (GOMES, 2005b, p. 216). 

Na seção seguinte deste capítulo serão analisadas mais detidamente as relações entre 

as novas tecnologias da comunicação e os modelos participativo e deliberativo de democracia, 

respectivamente.  Isso representará uma síntese dos problemas, questões e caminhos que o 

debate sobre comunicação política online vem tomando nas últimas duas décadas. Também 

trará elementos necessários para redimensionar tal discussão e avançar nos problemas e 

características da comunicação política do Estado hoje, diante dessas novas ferramentas 

digitais. 

 

 

3.2   ESTADO, MODELOS ALTERNATIVOS DE DEMOCRACIA E INTERNET  
 
 

Nos últimos anos, o Estado em seus diversos níveis (nacional, regional e local) e em 

suas clivagens internas (Executivo, Legislativo e Judiciário) tem investido recursos, atenção e 

políticas públicas no uso da internet como elemento estruturante de novos canais de 

comunicação com o cidadão. Após duas décadas, as experiências como portais 

governamentais, projetos de cidades digitais, redes cívicas na web, etc. demonstram 

rendimentos diferenciados no que diz respeito ao aumento engajamento cívico ou participação 

política74. Alguns projetos apresentam bons desempenhos e repercussões75; outros parecem 

não avançar efetivamente, enfrentando problemas de sustentabilidade no tempo76. Há ainda 

aqueles que tendem a repetir o tipo de relação comunicacional predominantemente 

verticalizada, ainda que haja possibilidades de interação mais horizontal através dessas novas 

tecnologias77. Ao mesmo tempo, a utilização que o cidadão faz desses experimentos também 

                                                 
74 Alguns trabalhos de análises ou descrições sobre os experimentos/projetos aqui citados ou experiências 
similares no mundo: Amsterdã (CASTELLS, 2003, p. 146; BECKERS, BESSELAAR e MELIS, 2000; LEMOS, 
2000, p. 26) Aveiro Digital (LEMOS, 2000, p. 29; PROGRAMA AVEIRO DIGITAL, 2003), Kyoto (ISHIDA; 
2000), IberBOLe (LEMOS, 2000, p. 28; GUIDI, 2002; TAMBINI, 1998), projeto Péricles 
(TSAGAROUSIANOU, 1998, p. 43), Parthenay (BECKERS, BESSELAAR e MELIS, 2000), Santa Mônica 
(DOCTER e DUTTON, 1998), Manchester Information City (BRYAN, 1998) 
75 Como em Bologna (Itália), Santa Mônica (EUA), Minnesota E-Democracy (EUA); Pathernay (França), etc.  
76 Como os primeiros projetos de cidade digital a exemplo de Kyoto (Japão): projeto já extinto; Aveiro Digital 
(Portugal): que precisou ser interrompido pois não havia demanda civil suficiente para ocupar determinados 
canais de comunicação abertos;  ou a DDS de Amsterdã (Holanda): que sofreu desconfigurações e algumas 
distorções do seu projeto inicial,  após quase dez anos de existência.  
77 Como é o caso da maioria dos portais governamentais no Brasil e em outros países, que estão mais focados na 
disponibilização de informação do que na interação com o cidadão, sustentando graus elementares de  
participação política (ver  SILVA, 2005; SOUZA, 2007). 
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parece refletir alguma limitação78. Embora este quadro não pareça animador, em princípio, é 

importante ressaltar que o desempenho razoável de alguns experimentos já afirma existirem 

possibilidades reais dessas novas tecnologias contribuírem para melhoria do sistema 

democrático. Algo substancial o suficiente para levantar a necessidade de mais estudos e 

pesquisas.  

Nos últimos anos, o acesso à internet tem sido reivindicado como um direito vinculado 

à noção de inclusão social79. Geralmente, aparecem em discursos governamentais, 

documentos oficiais ou projetos de governo eletrônico como uma das possibilidades de se 

viabilizar uma democracia digital, com viés mais participativo, abrindo canais de 

comunicação com a esfera civil.   Para tanto, ampliar o acesso do cidadão a estas tecnologias 

passou a ser prerrogativa de Estado sob a denominação de um termo já bastante difundido: 

“inclusão digital”. Tornou-se uma peça importante das políticas de Estado, como aponta um 

dos mais importantes documento-diretriz do governo brasileiro para a chamada Sociedade da 

Informação: 

 

O maior acesso à informação poderá conduzir a sociedades e relações sociais 
mais democráticas, mas também poderá gerar uma nova lógica de exclusão, 
acentuando as desigualdades e exclusões já existentes, tanto entre 
sociedades, como, no interior de cada uma, entre setores e regiões de maior e 
menor renda. No novo paradigma, a universalização dos serviços de 
informação e comunicação é condição necessária, ainda que não suficiente, 
para a inserção dos indivíduos como cidadãos. (TAKARASHI, 2000, p. 7)80 

 

                                                 
78 Segundo dados publicados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, apenas 28,22 % dos usuários de Internet 
utilizaram a Rede (nos três meses anteriores à pesquisa) para interação com autoridades públicas (como obter 
informações de autoridades e órgãos públicos; enviar e-mails para órgãos públicos ou formulários oficiais; emitir 
segunda via para pagamentos de serviços e taxas; fazer o download de formulários oficiais; fazer denúncias). 
Ainda assim, este percentual não significa necessariamente “participação” e envolvimento político efetivo do 
cidadão com o governo: o número também inclui serviços burocráticos e meramente instrumentais de baixo teor 
político (como emissão da segunda via de formulário para pagamento de taxas ou solicitar formulários oficiais).  
A pesquisa foi realizada pelo Instituto IPSOS, averiguando quais atividades são desenvolvidas na Internet por 
cidadãos das principais regiões metropolitanas do País.  Base: 2.085 entrevistados que usaram Internet nos 
últimos três meses. Respostas múltiplas (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).  Disponível em 
http://www.nic.br/indicadores/usuarios/rel-int-09.htm   > Acesso em: 30 abr. 2006. 
79 Como coloca Schwarzelmüller (2005): “A apropriação crítica, com utilidade social, passa pela questão da 
informação para a cidadania, que visa a criação de conteúdos de utilidade pública como seguridade, saúde e 
educação, cuja disponibilidade facilitará a interação entre o cidadão e o Estado, com efeitos impactantes na 
qualidade do serviço prestado e conseqüente melhoria na qualidade de vida. (p. 2)” 
80 Para alguns autores, isto pode levar inclusive ao agravamento de processos não-democráticos: “A 
democratização eletrônica não está sendo inclusiva, ou seja, pessoas capazes de deliberar estão sendo alijadas 
por não terem acesso à rede. Governos eletrônicos, nesse sentido, também são antidemocráticos, pois estão 
voltados à minoria. Assim, a sociedade informacional traz um novo problema para a teoria e prática 
democráticas, que se apresenta de modo muito semelhante ao do voto censitário para as democracias do final do 
século XIX: o entrave da exclusão digital, a nova cara da velha exclusão social e política.”(SILVEIRA, 2002, p. 
4) 
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Ao analisar a forma dessas iniciativas governamentais para o aumento da participação 

política do cidadão nos negócios públicos através das TICs, é possível situá-las  

fundamentalmente em dois fenômenos iniciais predominantes:  

 

a) criação de canais físicos - programas de inclusão digital, dentro de uma concepção focada 

na garantia de acesso à infra-estrutura (microcomputadores conectados em residências;  

infocentros; escolas;  quiosques; telecentros etc.)  e na aquisição de habilidades básicas de uso 

da Rede (cursos para uso de software;  monitorias educativas em comunidades;  inserção da 

nova mídia no ensino; etc.).    

b) criação de canais lógicos - portais ou sítios na internet; ferramentas on-line de 

comunicação entre governo e cidadão; bancos de dados on-line e  disponibilização digital de 

informações sobre temas de interesse público (ações governamentais; notícias; documentos 

oficiais;  leis;  serviços públicos etc.).    

 

A ênfase governamental nestas duas frentes pressupõe que, (1) havendo acesso 

universal à infra-estrutura (input do usuário na Rede); (2) havendo alguma habilidade 

cognitiva mínima por parte dos cidadãos e (3) criando-se canais lógicos de comunicação na 

estrutura governamental (output do Estado na Rede), consequentemente haveria um 

incremento nos indicadores de participação democrática81.  Em algumas análises, parece 

haver uma relação causal entre potencialidades interativas dessas novas tecnologias e 

consequente melhoria democrática, como acredita Trancy Westen: 

                                                

 
O mundo está se tornando rapidamente digital. Esta nova tecnologia de 
comunicação não irá apenas afetar a democracia; ela irá transformá-la. 
Sendo a democracia uma forma interativa de governo, a revolução na 
comunicação interativa irá inevitavelmente ter enorme efeito na mais 
importante "instituição interativa" - o governo em si (2001, p. 13) 82.   

 
 

81 Textualmente, isso pode ser encontrado com freqüência em discursos, documentos e projetos nesta área, como 
as próprias diretrizes do governo eletrônico brasileiro: “O papel do Estado neste mundo em transformação 
[referência à sociedade da informação] continua fundamental como agente estratégico para o atendimento da 
demanda de maior participação direta dos cidadãos e, ao mesmo tempo, a tomada de decisões centrais 
estratégicas e rápidas. O crescimento das informações em rede, o aumento da transparência, e a conseqüente 
diminuição da burocracia estatal, aumentarão o controle social sobre o Estado, o que contribuirá para a 
democratização do processo decisório e para uma maior efetividade da ação governamental.” Disponível em:  
<http://www.governoeletronico.gov.br/governoeletronico/   > Acesso em: 15 abr.2006. 
82 Tradução própria do original em inglês: “The world is rapidly going digital. This new communications 
technology will not just affect democracy; it will transform it. Because democracy is an interactive form of 
government, the revolution in interactive communications will inevitably have its greatest effect on the most. 
“important “interactive institution” – government itself 
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 Aqui, se nota que as novas tecnologias da comunicação parecem ser um fator 

preponderante para produzir a participação. Em muitos casos, gera-se uma expectativa de que 

o ambiente online seria capaz de propiciar uma democracia digital (práticas democráticas 

mediadas por este ambiente digital) abrindo efetivas possibilidades de participação política, 

como descreve John Street (1997): 

 
A democracia eletrônica parece oferecer uma solução para todos estes 
problemas [problemas históricos e teóricos para a concretização da 
participação do cidadão na teoria política], abrindo, desse modo, a 
possibilidade de participação plena. Um mundo conectado resolveria as 
dificuldades de tempo porque a comunicação e a participação se tornariam 
instantâneas. Os cidadãos podem participar com um clique no botão (p. 
31)83. 

 

Porém, há de se observar que mesmo em países com alto índice de inclusão digital e 

alto padrão educacional médio do cidadão, a participação política online parece não 

acompanhar similar desenvolvimento (WIKLUND, 2005; OLSSON, 2006). Tal paradoxo 

leva a avaliar com mais cautela se o ambiente de interconexão digital de tipo Web é capaz de, 

isoladamente, produzir participação.  É possível sustentar que este ambiente, em cooperação 

com outros fatores, poderia, de fato, incrementar a participação cidadã.  Porém, seria 

necessário distinguir quais são tais fatores, que elementos podem levar o Estado a se desenhar 

para a criação de oportunidades digitais de participação e que outros aspectos sociais e 

culturais operam neste fenômeno.  

Equipamentos físicos, ferramentas lógicas e condições técnicas de acesso às TICs84 

ou, simplesmente são dispositivos básicos que necessitam estar disponíveis para que haja  a 

possibilidade da participação política via TICs e maior diálogo do cidadão com os agentes do 

Estado.  Esta característica de fundamento não deve ser confundida como única condição para 

atingir esses fins. Questões como cultura cívica, educação, renda, idade, histórico de 

militância, etc. exercem importante papel neste processo.  

 Devido a esse conjunto de fatores nem sempre congruentes, diversos estudos tentam 

verificar como se dá a relação entre os modelos participacionista e deliberacionista, de um 

                                                 
83 Tradução própria do original em inglês: “Electronic democracy seems to offer a solution to all these problems, 
thereby opening up the possibility of full participation.  A wired-up world would solve the difficulties of time 
because communication and participation become instantaneous.  Citizens can participate at the push of a 
button.” 
84 Microcomputadores; terminais de acesso; ponto de conexão à Internet; dispositivos eletrônicos secundários – 
os chamamos periféricos –  portais, sites, ferramentas on-line, softwares etc). 
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lado, e as possibilidades pró-democráticas da internet, do outro.  Os dois próximos tópicos 

desta seção tentarão demonstrar estas análises, suas proposições e limites. Primeiramente, 

tratar-se-á da corrente participacionista, em seguida, da visão deliberacionista.   

 

 
3.2.1  Democracia participativa e internet:  hipóteses, horizontes e limites 
 

A importância atribuída aos meios de comunicação para a participação política e para 

a vida pública não é algo novo.  Como já visto, a própria imprensa se pautou, desde sua 

criação, para ser um instrumento ativo do engajamento civil e da esfera pública. Durante o 

século XX, esta influência ganhou maior densidade com a emergência de uma indústria 

midiática e cultural. Se para muitos analistas a consolidação dos media não foi 

necessariamente benéfica para a saúde democrática, o surgimento da internet parecia abrir um 

novo horizonte de esperanças e expectativas. Desde então, um grande número de estudos 

sobre internet e participação política foi surgindo e esse quantitativo continua em expansão85. 

De modo geral, essas análises tentam responder a duas questões-base: Como a internet 

poderia ser utilizada para revitalizar a vida democrática e a vida pública ou, pelo menos, 

Como a internet poderia ser utilizada para minimizar os problemas enfrentados pela 

democracia moderna? Como sintetizam Stanley & Weare (2004): 

 

Quando alguém considera que a internet e a participação política são 
conceitos multidimensionais, torna-se evidente que a tecnologia pode levar a 
uma mistura de efeitos potencialmente compensatórios sobre a participação. 
A internet é uma plataforma genérica de comunicação que sustenta uma 
variedade de aplicações, que potencialmente competem com os meios 
tradicionais de radiodifusão [...]  (p. 56)86. 

 
 

Ainda que essa percepção de encaixe possa parecer bastante lógica num primeiro 

olhar, o debate sobre o papel democrático do ambiente digital não tem sido simples. A relação 

                                                 
85 TSAGAROUSIANOU , 1998; DOCTER & DUTTON, 1998; BRYAN, 1998; TAMBINI , 1999; LENK, 1999;  
KRUEGER, 2002;  FISHKIN , 2002;  FREY, 2002; GUIDI, 2002; FERGUSON, 2002;  MACINTOSH et al, 
2003;  OECD, 2003;  WEBER et al, 2003; BORGIDA & STARK, 2004; STANLEY & WEARE, 2004; BEST &  
KRUEGER, 2005; DUTTA-BERGMAN , 2005; WAGLE, 2006; OLSSON, 2006; KENSKI & STROUD, 2006. 
86 Tradução própria do original em inglês: “When one considers that the Internet and political participation are 
multidimensional concepts, it becomes evident that technology can lead to a mixture of potentially 
countervailing effects on participation. The Internet is a generic communications platform that supports a variety 
of applications, which potentially compete with traditional broadcast media such as television, point-to-point 
technologies such as telephony, group communications such as videoconferencing, and information aggregation 
technologies such as telephone polling”. 
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entre TICs e democracia se dá entre duas forças nem sempre congruentes: de um lado, estão 

as potencialidades comunicativas87 que as tecnologias proporcionam; de outro lado, tem-se a 

utilização prática desses novos artefatos, isto é, o modo como são de fato apropriados pelos 

atores políticos fundamentais, a saber, a esfera civil e a esfera política. Fala-se aqui em 

“forças nem sempre congruentes” porque não há um encaixe natural entre os propósitos 

democráticos atribuídos ao meio de comunicação (de como as coisas deveriam ser)  e o 

efetivo uso que cidadãos e agentes políticos fazem desta potencialidade (de como as coisas 

são na vida real). Como analisam alguns autores (BOUWMAN & WIJNGAERT, 2002; 

MEHRA, MERKEL & BISHOP, 2004; DIMAGGIO et al, 2001; TYLER, 2002; 

PAPACHARISSI & RUBIN, 2000), há uma diversidade de fatores que interferem na forma 

como os cidadãos utilizam essas tecnologias e exploram suas propriedades interativas.  

Antes de se configurar essa visão mais cautelosa, o debate inicial se formou em cima 

de outras bases. É possível identificar duas linhas de análise mais significativas que 

sintetizaram bem a emergência da discussão sobre internet e democracia: a) a hipótese da 

mobilização e b) a hipótese do reforço88.  

As primeiras análises sobre internet e participação política caminharam, notadamente 

até os anos 90, acreditando na perspectiva da mobilização. Para muitos autores 

(RHEINGOLD, 2000; LEVY, 1999; KLEIN, 1999; BUCY e GREGSON, 2000; MITRA, 

2001; GUIDI, 2002; ESTER & VINKEN, 2003) as características comunicacionais do 

ambiente digital e o seu uso em larga escala poderiam aumentar a conexão social e política 

entre os indivíduos e, consequentemente, poderiam gerar novos contingentes de cidadãos 

politicamente ativos e prontos para se inserir em espaços de participação pública.  Como 

descreve Pipa Norriss: 

 

A hipótese da mobilização afirma que a internet pode servir para informar, 
organizar e engajar aqueles que estão geralmente às margens do sistema 
político existente – como gerações de jovens, pessoas que vivem em 
comunidades periféricas isoladas ou minorias políticas extremamente 
desfavorecidas pelo sistema tradicional [...] A rica estrutura das 
oportunidades políticas estão disponíveis com a internet podendo encorajar 
usuários a se tornarem mais engajados, seja através dos canais tradicionais 

                                                 
87 Como a comunicação ponto a ponto, armazenamento e transporte de dados em tempo real, interação on-line 
remota com imagens, sons e textos, etc. 
88 Em sua tese de doutorado, Marques (2008) expõe  uma terceira hipótese:   a hipótese da normalização.  Como 
explica o autor “a hipótese da normalização sustenta que os efeitos da Internet não farão grande diferença quanto 
às práticas políticas porque, ao se tornarem cada vez mais populares e comuns nas tarefas cotidianas da atividade 
política, tenderão a reproduzir os mesmos fenômenos, processos e dinâmicas com base nos padrões tradicionais. 
“ Para efeito deste trabalho, acredita-se que tal hipótese não se diferencia, na prática,  da hipótese do reforço. 
Portanto, ambas serão tratadas aqui dentro de um único escopo. 
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do governo representativo, seja como eleitores, membros de grupos e 
militantes partidários ou, de modo alternativo, através da participação direta 
como organizadores comunitários e ativistas em protestos. (p. 218)89 

 

 

No cerne destas expectativas é possível encontrar dois pressupostos ou dois vetores 

que buscam sustentar a perspectiva da mobilização. Primeiro, há um vetor de cunho 

ontológico que pressupõem existir uma vontade adormecida nos indivíduos em participar, 

cooperar, associar-se. Neste sentido, a apatia ou o ceticismo característico da crise do sistema 

político seria resultado do modo de vida moderno (e não um aspecto inerente ao ser). Algo 

que incluiria o problema de comunicação massificada como um de seus fatores constituintes.  

Assim, onde a internet chegasse haveria naturalmente uma mobilização do espírito público, 

comunitário e militante que antes estava adormecido. Haveria um fenômeno de desvelamento: 

a ferramenta de interação revelaria uma vontade e pré-disposição natural em se engajar.  

Autores como Rheingold sintetizam bem esta visão: 

 

Minha observação direta do comportamento online ao redor do mundo nos 
últimos dez anos, levou-me a concluir que, sempre que a tecnologia CMC 
[comunicação mediada por computadores] se torna disponível para as 
pessoas em qualquer lugar, eles inevitavelmente constroem comunidades 
virtuais com isso, tal como microorganismos inevitavelmente criar colônias. 
Eu suspeito que uma das explicações para este fenômeno é a fome de 
comunidade que cresce no seio de pessoas ao redor do mundo, como mais e 
mais espaços públicos informais desaparecem da nossa vida real. 
RHEINGOLD, 2000, p. xx) 90 

 

  

Indo nesta linha de raciocínio, Guidi (2002) também acredita que a expansão da  

internet e a construção de redes cívicas seria algo imprescindível para a mobilização social e 

legitimidade de governos no mundo moderno.  Ao analisar a emergência das redes cívicas na 

cidade de Bolonha (Itália), a autora acredita que: 

                                                 
89 “The mobilization hypothesis holds that the Internet may serve to inform, organize, and engage those Who are 
currently marginalized from the existing political system – such as the younger generation, people living in 
isolated peripheral communities, or fringe political minorities disaffected by the traditional system [...] The rich 
structure of political opportunities becoming available on the Internet may encourage users to become more 
engaged, whether through traditional channels of representative government as voters, group members, and party 
supporters, or alternatively through direct participation as community organizers and protest activists. “ 
90 Tradução própria do original em inglês: “My direct observations of online behavior around the world over the 
past ten years have led me to conclude that whenever CMC technology becomes available to people anywhere, 
they inevitably build virtual communities with it, just as microorganisms inevitably create colonies.I suspect that 
one of the explanations for this phenomenon is the hunger for community that grows in the breasts of people 
around the world as more and more informal public spaces disappear from our real lives.” 
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A comunicação pela internet como uma entidade nodal pode abrir novas áreas 
de testes e espaços públicos de expressão, a serem definidos e modelados. [...] 
Governar uma cidade a fim de fomentar seu desenvolvimento econômico 
equilibrado, uma dinâmica social harmoniosa e uma vida ambientalmente 
segura, e fazê-lo por meio da comunicação e do estabelecimento de um 
diálogo com o contexto urbano, é hoje não mais a projeção utópica de uma 
cidade ideal, mas um projeto “necessário” por excelência: sensível, complexo, 
atraente e ético (GUIDI, 2002, p. 181-182) 

 

O segundo vetor da hipótese mobilizatória vai numa linha mais pragmática: há o 

pressuposto de que a facilidade técnica de interação em larga escala e o baixo custo do 

ambiente digital provocaria novas associações entre cidadãos que antes não teriam tempo ou 

condições cotidianas para fazê-las.  Num artigo sugestivamente intitulado Tocqueville in 

Cyberspace Klein (1999) acredita que a internet seria uma ferramenta adequada para 

fortalecer a vida pública, produzindo fóruns e  “encontros públicos” online. Algo capaz de 

revitalizar os laços sociais e “abrir novas possibilidades para as associações entre cidadãos” 

(p. 216).  Analisando o caso de uma associação civil baseada no estado de Massachusetts 

(EUA)91 o autor conclui que haveria três características estruturais do ambiente digital que 

representaria um grande diferencial em relação aos media tradicionais: (1) a internet seria 

mais livre de constrangimentos e barreiras espaciais; (2) seria mais livre por romper com as 

restrições do tempo, isto é, não requer sincronicidade para efetivar encontros entre cidadãos; 

(3) seria materialmente viável uma vez que não requer um grande volume de investimento 

para funcionar: 

Participantes podem evitar o gasto de transporte para a reunião em salões; eles 
ainda têm de chegar a seus computadores, mas isso é bem menos dispendioso 
do que caminhar, dirigir ou voar a um fórum. Os participantes podem também 
reduzir os elevados custos de coordenação, em vez de mudar os seus horários 
de assistir a uma reunião de grupo, eles podem ler as mensagens dos outros 
quando for conveniente. (KLEIN, 1999, p. 219)92 

 

 

Nota-se que o autor não enfatiza a existência de algo necessariamente espontâneo, mas 

percebe uma relação causal de estímulo prático.  Enquanto neste vetor o medium provoca a 

vontade de engajamento de modo prático, no vetor anterior enfatiza-se que a vontade está 

                                                 
91 Especificamente, a associação se utiliza da internet como a principal ferramenta de conexão entre os seus 
membros. Apenas em momentos muito específicos realiza reunião face-a-face. 
92 Tradução própria do original em inglês: “Participants can avoid the expense of transporting themselves to the 
meeting hall; they still have to get to their computers, but that can be much less expensive than walking, driving, 
or flying to a forum. Participants can also reduce the high costs of coordination; instead of rearranging their 
schedules to attend a group meeting, they can read others’ messages at their convenience.” 
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naturalmente aberta às potencialidades interativas do medium. Quando somadas, essas duas 

visões complementares dão as bases para o argumento da mobilização. 

Numa perspectiva distinta e com outros pressupostos, a hipótese do reforço aponta 

para uma posição bem menos expansiva. Para um conjunto de outros autores (USLANER, 

2000 WELLMAN et al, 2001; DIMAGGIO et al, 2001; SHAH et al, 2001; KRUEGER, 2002; 

MUHLBERGER, 2002; JENNINGS & ZEITNER, 2003; WILHELM, 2003; JACKSON et al, 

2004;) o ambiente digital não significaria necessariamente a ampliação do número de novos 

cidadãos engajados politicamente. A ação política dos indivíduos dependeria menos da 

existência de canais de comunicação ou das características interativas deste novo meio e mais 

dos elementos culturais e contextuais precedentes. Neste caso, o uso da internet seria mais 

propenso a reforçar a tendência de engajamento cívico já existente numa comunidade do que 

suscitar a predisposição de novos indivíduos para tanto.  Norris (2001) explica que: 

 

[...] A perspectiva mais cética sugere que os recursos on-line serão 
utilizados primeiramente para o reforço daqueles cidadãos que já estão 
ativos ou vinculados aos canais tradicionais [de engajamento cívico], tal 
como atores intermediários, incluindo jornalistas e lobbystas, membros de 
partidos e ativistas de base (p. 218)93 

 

O que parece ser o pressuposto principal desta hipótese é a crença na supremacia do 

contexto sobre as potencialidades democráticas do ambiente digital. Há também, uma 

perspectiva de que existiria uma rígida distribuição de poder estabelecida e que a internet 

apenas endossaria essa correlação de forças já sedimentada. Como explicam Stanley e Weare: 

 
A hipótese do reforço afirma que as TICs endossam a distribuição de poder 
político já existente, pois indivíduos e organizações influentes ativos no 
processo político são capazes de controlar a difusão, concepção e utilização 
dessas novas tecnologias para apoiar seus interesses entrincheirados. 
(STANLEY & WEARE, 2004, p. 505-506)94 

 
 

  Neste caso, a aposta não estaria na disposição da ferramenta em suscitar o 

engajamento; ao contrário: acredita-se que seriam as condições sociais, culturais, econômicas 

e psicológicas que exerceria o papel central no processo de participação online.  Um relatório 

                                                 
93 Tradução própria do original em inglês: “The more skeptical  perspective suggests that online resources will 
be used primarily for reiforcement by those citizens who are already active and well connected via traditional 
channels, such as by middle-level actors including journalists and lobbyists, party members, and grassroots 
activists” 
94 The reinforcement hypothesis holds that ICTs support the existing distribution of political power because 
influential individuals and organizations already active in the political process are able to control the diffusion, 
design, and use of new technologies to support their entrenched interests.” 
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de 2003 da OECD, intitulado Promise and Problems of E-Democracy, sintetiza bem essa 

inquietação: 

Embora muitos dos obstáculos a essas formas inovadoras de engajamento 
online possam ser técnicos, outros estão mais estreitamente relacionados 
com a resistência cultural a novas formas de parceria com os cidadãos e a 
sociedade civil na produção de políticas públicas e fatores constitucionais 
que moldam o processo político tradicional dentro democracias 
representativas ( OCDE, 2003, p. 16)95 

 

 

O debate que se desenvolveu foi justamente neste caminho, isto é, tentando averiguar 

quais seriam tais elementos e como agiriam no engajamento online. Alguns analistas 

perceberam que fatores como habilidade para usar as ferramentas digitais, educação, idade, 

pré-disposição pessoal e tempo para engajar-se eram variáveis importantes no fenômeno da 

participação no ambiente digital (BIMBER, 1999; DELLI CARPINI, 2000).  Avaliando o 

problema do ponto de vista mais histórico, Coleman e Spiller (2003) afirmam  ainda que a 

percepção de que internet não tem um efeito totalizante sobre o comportamento dos 

indivíduos  teve seu precedente nos estudos de media effects, principalmente no que se refere 

à televisão.  Nestas pesquisas, a noção de exposição seletiva já demonstrava que os 

espectadores não consumiam todo tipo de informação de modo linear e integral: dava sua 

atenção a determinados temas e ignorava outros. E isso variava de indivíduo para indivíduo, a 

depender de suas características e contexto.  Na emergência de novas mídias digitais, “seria 

sensato a aprendizagem com as discussões anteriores sobre os efeitos da televisão na política” 

(COLEMAN & SPILLER, 2003, p. 2), acreditam.  

As hipóteses da mobilização e reforço não chegaram a concretizar correntes 

radicalmente opostas ou devidamente delimitadas neste debate.  De certo modo, a primeira 

nasce de uma perspectiva inicial vislumbrada com o surgimento da internet e preocupada em 

demonstrar a importância de se estimular o novo meio visando novas possibilidades políticas 

de participação. A segunda é resultado de uma maior desconfiança e ceticismo dos analistas 

em relação aos reais impactos revolucionários deste novo meio na vida pública, já num 

momento de maior expansão e concretização da rede no mundo.  Ainda assim, em ambos os 

casos, aceita-se o horizonte de que seria possível, de um modo ou de outro (mobilizando 

novos contingentes ou reforçando as tendências já existentes),  potencilializar a participação e 

                                                 
95 Tradução própria do original em inglês: “While many of the barriers to such innovative forms of online 
engagement may be technical, others are more closely related to cultural resistance to new forms of partnership 
with citizens and civil society in policy-making and constitutional factors shaping the traditional policy process 
within representative democracies”. 
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engajamento civis mediante o uso dessas novas tecnologias da comunicação.  Stanley e Weare 

acreditam96 que, embora o contrapondo entre as hipóteses da mobilização e reforço tenha sido 

útil num momento específico mantê-lo significaria ignorar a complexa relação que existe 

entre tecnologia e participação. Para eles, permanecer no embate entre essas duas hipóteses 

consistiriam alimentar uma falsa dicotomia: 

 

Efeitos de reforço e efeitos mobilizadores não são mutuamente excludentes. 
Acesso à internet poderá mobilizar alguns indivíduos para participar em 
novos atos participativos em determinados domínios políticos, tais como 
organizar protestos. Ao mesmo tempo, em outros domínios políticos 
existentes, elites podem utilizar a internet de forma estratégica para manter e 
reforçar as suas posições políticas. (STANLEY & WEARE, 2004, p. 506)97 

 

Apesar desses dois conjuntos de hipóteses terem marcado fortemente o debate sobre 

participação política e internet até o final dos anos 90, atualmente o movimento teórico tende 

a ser, de fato, mais sofisticado. A questão central não é se a expansão e o uso das novas 

tecnologias da comunicação geram mais mobilização e participação política ou se apenas 

repetem os padrões pré-existentes.  Corrobora-se, nesta tese, a perspectiva de que ambos os 

fenômenos podem ocorrer a depender do contexto social, do tipo de público tratado e do 

objeto de participação ao qual se refere.  Também é preciso levar em conta que o ambiente 

digital cria novas possibilidades de mobilização que antes não estavam dadas e que isso pode 

ser intensificado ou minimizado a depender dos diversos fatores que agem neste fenômeno. 

Deste modo, pensar a participação e o engajamento político online no âmbito do Estado 

requer pensar não apenas em uma parte do problema, mas aquilo que está em seu entorno.  

Para Coleman & Spiller (2003),  por exemplo, as análises dos efeitos democráticos da internet 

necessitam assim considerar a própria dinâmica do sistema democrático vigente que: 

 

“[...] compreende pelo menos três elementos: representantes, representados e 
o sistema da representação que os conecta. A maioria das abordagens sobre 
os efeitos da nova mídia na democracia representativa tem se concentrado no 
primeiro elemento, em detrimento do segundo ou do terceiro (COLEMAN & 
SPILLER, 2003, p. 4)98.  

                                                 
96 Best e Krueger (2005) também. 
97 Tradução própria do original em inglês: “Reinforcement effects and mobilizing effects are not mutually 
exclusive. Internet access could mobilize some individuals to take part in new participatory acts in certain 
political areas, such as organizing protests. At the same time, in other domains existing political elites may use 
the Internet strategically to maintain and strengthen their political positions.” 
98 Tradução própria do original em inglês: “Representative democracy comprises at least three elements: 
representatives, the represented and the system of representation that connects them.  Most accounts of new 
media effects upon representative democracy have concentrated on the first element to the exclusion of the 
second or the third.” 
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Os autores acreditam que para se ter maior entendimento sobre o problema, as 

pesquisas precisariam ainda avançar no estudo sobre os dois outros componentes, isto é, de 

como o cidadão usa e se apropria dessas ferramentas para se engajar e como o sistema político 

as incorpora na forma de leis e outros dispositivos similares. 

 

 

 
3.2.2   Democracia deliberativa e internet: papel, expectativas  e ressalvas 

 
 

 A recente ênfase dada à deliberação pública em teoria democrática, principalmente a 

partir dos anos 90, ergueu-se inevitavelmente relacionada às questões midiáticas. Isso porque, 

nas democracias de massa, o cenário de uma deliberação face a face em larga escala significa 

um processo oneroso e lento99 e empiricamente difícil de se realizar. Deste modo, falar em 

deliberação pública razoavelmente viável no mundo contemporâneo implica em deliberação 

mediada por meios de comunicação. A dificuldade começa quando se percebe que os meios 

de comunicação tradicionais, como o Rádio e a TV, parecem não comportar, em seu design 

midiático, o formato discursivo de comunicação, idealizado pela democracia deliberativa. 

Pelo menos à primeira vista, os mass media teriam características inadequadas para mediar 

processos deliberativos desejáveis, devido ao seu baixo grau de interatividade e predomínio 

de fluxo vertical de comunicação. Isso ocorre porque, para que haja deliberação pública, é 

necessário existir certas condições discursivas, como aponta Peter Dahlgren (2005):   

 

 
A idéia de deliberação aponta para os procedimentos de discussão aberta, 
com a intenção de alcançar um consenso racional motivado. Certamente o 
diálogo é preferível à violência, e um bom diálogo é preferível a um mau 
diálogo, mas com referência à situação ideal do discurso habermasiano, o 
critério de demanda é colocado na natureza da discussão política. (p. 156)100 

 

                                                 
99 Este seria um risco indesejado pelo Estado liberal que, se de um lado privilegia o controle político e a 
maximização da eficiência  da máquina administrativa, por outro lado tem receios do excesso de inputs de 
participação civil nos negócios públicos, o que poderia afetar a boa dinâmica do sistema e ainda provocar 
distorções populistas do tipo irracional no sistema. 
100 Tradução própria do original em inglês: “The idea of deliberation points to the procedures of open discussion 
aimed at achieving rationally motivated consensus. Certainly dialogue is preferable to violence, and good 
dialogue is preferable to poor dialogue, but with the referent of the Habermasian ideal speech situation, 
demanding criteria are placed on the nature of political discussion”.  
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 Com o surgimento da internet e suas novas possibilidades de interação discursiva, 

abriu-se mais um caminho para o horizonte deliberativo, que contava agora com um ambiente 

de comunicação teoricamente mais frutífero para seus objetivos e critérios. Esse movimento 

se deu por analogia: se as características dialógicas, informacionais e interativas da internet 

potencialmente parecem responder melhor às necessidades e prerrogativas da democracia 

deliberativa, logo isso mereceria um esforço de investigação. Tal convergência entre (1) 

características do meio técnico e (2) prerrogativas deliberacionistas estaria basicamente na 

possibilidade de se estabelecer diálogos discursivamente estruturados entre cidadãos 

espacialmente distantes. Algo que iria desde o provimento de informação até a conversação 

simultânea, através de um meio de comunicação ágil, versátil e barato. A partir daí, hipóteses 

e teorizações foram lançadas no debate sobre deliberação e internet. Todas elas tentando 

analisar determinadas características deste medium e suas prováveis convergências para 

cumprir as exigências deliberativas.   

Pode-se organizar três expectativas mais recorrentes acerca das possíveis inovações 

que o ambiente digital poderia trazer para a deliberação pública: (1) a provisão de informação 

livre;  (2)  a provisão de ambiente interativo; (3) a provisão de ambiente plural. A primeira 

expectativa diz respeito à capacidade das novas tecnologias de prover um robusto conjunto de 

informação política, podendo ser estocada, circulada e transmitida de forma eficiente e barata.  

Embora os meios de comunicação tradicionais representem volumosas e importantes fontes de 

informação, a internet teria uma capacidade exponencial de armazenar e transmitir diferentes 

formatos de dados, sincrônica e assincronicamente, através de um terminal ligado a Rede. 

Como acredita Gimmler (2001, p. 32) “através da internet, informação pode ser usada mais 

efetivamente, sendo fácil de ser obtida pelos usuários e disponibilizada a baixíssimo custo”. 

Nesta perspectiva, o aspecto informacional do ambiente digital poderia criar condições 

favoráveis a uma democracia deliberativa ao colaborar diretamente na formação da opinião 

pública. Isto é, circulando diferentes pontos-de-vista, acessíveis e replicáveis em larga escala.  

Assim, a Rede estaria gerando novos insumos para a esfera pública e esta, por sua vez, 

disporia agora de outras opiniões para além daquelas produzidas pelos tradicionais 

intermediários dos media:   

 
A esfera pública criada pela internet e pela web é muito mais do que 
somente universos de informação paralela que existem independentemente 
dos meios de massa tradicionais. Um entendimento convencional crescente 
entre estudiosos da comunicação é que a internet está mudando o modo pelo 
qual as notícias são feitas. A nova mídia fornece espaços alternativos de 
comunicação, pelos quais a informação pode se desenvolver e circular 
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amplamente com menos convenções e filtros editoriais do que nos meios 
mainstream. [...] Além disso, jornalistas podem buscar matérias e 
informação através de fontes de informação na web, criando, portanto, 
muitos percursos para que a informação flua do micro para os mass media. 
(BENNETT, 2003, p. 161)101 

  

A segunda expectativa deliberacionista quanto ao ambiente digital trata da percepção 

de que este seria uma nova arena para a interação social e política. Para que haja deliberação é 

preciso haver encontros de cidadãos reunidos em público102 para discutir temas de interesse 

coletivo. Um dos principais problemas dessa exigência deliberativa103 é a dificuldade logística 

em manter tais arenas de interação política viáveis e eficientes, não obstante os milhões de 

habitantes espalhados ao longo dos vastos territórios dos Estados modernos.  Devido a sua 

capacidade técnica de mediar diálogos simultâneos em larga escala, com cidadãos fisicamente 

distantes um do outro, a internet se tornou uma saída bastante atraente, como descreve 

Dahlgren: 

Na arena da nova política, a internet se torna não somente relevante, mas 
central: É especialmente a capacidade para a “comunicação horizontal” de 
interação cívica que é soberana. Tanto tecnologicamente quanto 
economicamente, o acesso à net (e a outras tecnologias, tais como telefones 
celulares) ajuda a facilitar o crescimento de redes digitais de ativistas (2005, 
p. 155)104 

 
 

 De certo modo, esta promessa reivindica a solução para uma questão histórica em 

teoria democrática105: o problema da escala. A reunião de cidadãos em público para deliberar 

sobre temas de concernência geral é logisticamente onerosa e discursivamente difícil. Em 

alguns casos, a depender do volume de debatedores e do quão complexo é o tema, torna-se 

impraticável. A partir de um certo quantitativo de participantes discursivamente ativos, a 

deliberação tende a se tornar inviável ou tende a atingir uma baixa qualidade 

                                                 
101 Tradução própria do original em inglês: “The public spheres created by the Internet and the Web are more 
than just parallel information universes that exist independently of the traditional mass media. A growing 
conventional wisdom among communication scholars is that the Internet is changing the way in which news is 
made. New media provide alternative communication spaces in which information can develop and circulate 
widely with fewer conventions or editorial filters than in the mainstream media. […]Moreover, journalists may 
actively seek story ideas and information from web sources, thus creating many pathways for information to 
flow from micro to mass media.” 
102 Seja face-a-face ou através de mediação. 
103 Que, no fundo, consiste na exigência de uma esfera pública relativamente bem operante. 
104 Tradução própria do original em inglês: “In the arena of new politics, the Internet becomes not only relevant 
but central: It is especially the capacity for the “horizontal communication” of civic interaction that is 
paramount. Both technologically and economically, access to the Net (and other new technologies, such as 
mobile phones) has helped facilitate the growth of large digital networks of activists” 
105 Principalmente para as democracias modernas, mas também já era uma preocupação na Grécia antiga. 
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argumentativa106. Por outro lado -  pelo menos nas análises mais realistas  - a promessa da 

deliberação online não é reunir milhões de cidadãos ao mesmo tempo sob um mesmo fórum 

online e sim difundir grupos discursivos numericamente viáveis. Alguns estudiosos acreditam 

que o ambiente digital poderia ser moldado, apropriado ou até mesmo projetado para atingir 

essas condições de deliberação, com um nível satisfatório de qualidade discursiva e política. 

Como afirma Couldry (2003): 

 

[...] Trata-se de presumir, por certo, que a internet precisa, em parte, assumir 
as características de uma concepção discursiva, que depende mais de duas 
premissas não defendidas: em primeiro lugar, que precisamos de espaços 
que respondam à definição de uma concepção discursiva e, segundo, que a 
internet se torne cada vez mais uma parte importante do espaço global de 
comunicação pública das sociedades. A segunda é inquestionável, mas a 
primeira não é; na verdade, é um valor político. (COULDRY, 2003, p. 96)107 

 
 

 Esta crença na projeção de um ambiente de interação discursiva adequado poderia 

minimizar, como acreditam alguns autores, as disparidades entre a deliberação face a face e a 

deliberação mediada.  Isso tornaria a deliberação online cada vez mais apta a cumprir os 

principais parâmetros de qualidade dialógica exigidos em um processo deliberativo. Para 

muitos autores, é possível que a incorporação de uma postura de civilidade (que vai além de 

“polidez”, como explica PAPACHARISSI, 2002), juntamente com a adoção de mecanismos 

éticos, técnicos e normativos no ambiente digital (GIMMLER, 2001; MIN, 2007), poderiam 

tornar debates online plenamente viáveis, realizando os pré-requisitos discursivos da 

deliberação pública.  Hipoteticamente, isso teria repercussões benéficas no fortalecimento da 

comunicação política contemporânea e contribuiria na reforma da democracia representativa. 

 A terceira expectativa vislumbrada pelo uso da internet em prol da democracia 

deliberativa trata da possibilidade de se criar canais de comunicação que injetem pluralidade 

de vozes necessária à deliberação pública.  Para que uma deliberação seja reconhecidamente 

“pública” é necessário que tenha, além informação e diálogo, a participação de um universo 

representativo de cidadãos, com as suas diferenças étnicas, culturais, educacionais, 

econômicas, sociais ou religiosas.  Neste sentido, a internet é vista como um instrumento 

capaz de diversificar a o engajamento cívico ou a participação política, subvertendo as 

                                                 
106 Sobre este debate, ver Dryzek (2001, p. 652) 
107 Tradução própria do original em inglês: “This is to assume, admittedly, that the Internet  needs, in part, to 
take on the features of a discursive design, which depends on two further undefended premises: first, that we 
need spaces which answer to the definition of a discursive design and, second, that the Internet will become an 
increasingly important part of societies’ overall public communication space. The second is uncontroversial, but 
the first is not, indeed it is a political value.” 
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condições privadas de determinados grupos de indivíduos antes marginalizados e que teriam, 

agora, um lugar à mesa: 

 

Para começar, na internet, possuir uma voz não é diferente de ter um lugar à 
mesa e utilizar esse lugar para ser ouvido e reconhecido. Os marginalizados 
podem agora utilizar a voz digital recém-encontrada para proferir a chamada 
de reconhecimento. (MITRA, 2001, p. 31)108 

 
 

 Mais do que a inclusão de todos os concernidos, a esperança consiste em supor que, 

uma vez superadas as condições de exclusão digital, o ambiente digital comportaria um nível 

razoável de diversidade de pontos-de-vista, onde “as diferenças entre os cidadãos 

provavelmente melhoram o processo deliberação e permitem uma experiência de input [civil] 

mais rica [do ponto-de-vista democrático]” (COLEMAN & GØTZE, 2001, p. 7) . 

Se uma das preocupações de fundo da democracia deliberativa é a crise da 

representatividade no Estado liberal moderno, processos de deliberação online são vistos 

como potenciais canais de comunicação direta entre Estado e cidadão. Algo que melhoraria a 

legitimidade do sistema representativo, segundo algumas hipóteses.  Pelo menos em tese, isto 

abriria caminhos para mudanças no próprio design institucional do Estado em direção a um 

modelo mais dialógico, deliberativo ou participativo de democracia.  Isso produziria, em 

última instância, mais solidez para sistema político, como atestam Coleman e Gøtze: 

 

O engajamento online torna-se relevante a este respeito, não como um 
substituto para os representantes eleitos, mas sim como uma forma de 
abertura de canais de conexão entre eles e muitos outros, cujas vozes não são 
ouvidas frequentemente nos debates políticos. Ao envolver os cidadãos no 
processo de elaboração de políticas junto aos representantes, bem como às 
instituições representativas, mostram o seu compromisso (burkeano) de 
inserir-se em uma comunicação sem reservas com aqueles que os elegem 
(COLEMAN & GØTZE, 2001, p. 9).109 

 
 

 Como se percebe, para os autores (e também para a maioria dos analistas envolvidos 

neste tema), falar em democracia deliberativa via internet não significa necessariamente exigir 

                                                 
108 Tradução própria do original em inglês: “To begin with, on the Internet, having a voice is not unlike having a 
place at the table and utilizing that place to be heard and acknowledged. The marginalized can now use the new-
found digital voice to utter the call for acknowledgment” 
109 Tradução própria do original em inglês: “Online engagement becomes relevant in this respect, not as a 
substitute for elected representatives, but as a way of opening channels connecting them to the many whose 
voices are not often heard in policy debates. By engaging citizens in the policy-making process representatives, 
as well as representative institutions, show their (Burkean) commitment to entering into unreserved 
communication with those who elect them” 
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a substituição do sistema representativo e sim preservá-lo, tornando-o mais legítimo através 

da deliberação pública online.   

 Em linhas gerais, é possível dizer que há hoje uma compreensão generalizada de que 

as expectativas aqui sintetizadas são relevantes e merecem a atenção da pesquisa 

contemporânea.  Porém, isso não significa dizer que há consenso em torno dessas perspectivas 

e sua efetiva aplicabilidade na prática política cotidiana. Apesar dessas perspectivas serem 

coerentes e merecedoras de investigação, um conjunto de críticas devem ser levadas em conta.   

Em certas visões analíticas, o aparente encaixe entre as potencialidades dialógicas do 

ambiente digital e as necessidades discursivas da democracia deliberativa podem ter outros 

efeitos práticos que não aqueles desejados. Para essas abordagens, ao descer do pedestal 

teórico para o quintal da prática cotidiana, a suposta simbiose entre ferramentas digitais de 

comunicação e democracia deliberativa sofreria sérios danos, gerando desencaixes 

indesejáveis como replicação de desigualdades, baixo teor argumentativo, dominância 

discursiva, sectarismo ideológico, etc. Como sintetiza Dahlberg: 

 

 
Primeiro, reflexão é muitas vezes uma parte mínima das ciber-deliberações. 
Em segundo lugar, muitos fóruns online não conseguem atingir um nível 
razoável de escuta respeitosa ou de compromisso em trabalhar com 
diferenças. Em terceiro lugar, é difícil averiguar os créditos de identidade e 
de informações apresentadas. Quarto, o discurso tende a ser quantitativa e 
qualitativamente dominados por certos indivíduos e grupos. Em quinto 
lugar, ocorrem exclusões extensas nos fóruns online como resultado da 
desigualdade social. Por último, a ampliação dos interesses econômicos em 
mais e mais áreas de vida online está provocando o deslocamento de 
deliberação racional pela racionalidade instrumental, em muitos fóruns 
online (DAHLBERG, 2001b, p. 623)110    

 
 

 É possível agrupar essas críticas em seis tópicos mais fundamentais do processo de 

deliberação online, que seriam: (1) custo, (2) iniquidades, (3) conflito, (4) dispersão e (5) 

qualidade discursiva.   

Primeiramente, para alguns autores (BUCHSTEIN, 1997; ALBRECHT, 2006; 

DAHLBERG, 2001b;), ainda que existam ferramentas digitais de comunicação apropriadas 

                                                 
110 Tradução própria do original em inglês: “First, reflexivity is often a very minimal part of cyber-deliberations. 
Second, many online forums fail to achieve a reasonable level of respectful listening or commitment to working 
with difference. Third, it is dif� cult to verify identity claims and information put forward. Fourth, discourse 
tends to be quantitatively and qualitatively dominated by certain individuals and groups. Fifth, extensive 
exclusions from online forums occur as a result of social inequality. Finally, the expansion of economic interests 
into more and more areas of online life is leading to the displacement of rational deliberation by instrumental 
rationality in many online forums” 
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para a deliberação em larga escala,  fatores operacionais como o grande fluxo de informação, 

aptidão técnicas, habilidades discursivas  e  tempo deliberativo,  poderiam ofuscar a 

realização daquilo que é almejado.  Isso seria causado pela própria complexidade 

informacional da rede. Seu uso implicaria em um maior custo de apropriação e domínio 

tecnológico pelo usuário-cidadão.  Neste sentido, poderia afetar uma intervenção devidamente 

qualificada na deliberação pública. Para Buchstein, por exemplo: 

 

A nova tecnologia tem expandido drasticamente o volume de informação 
disponível. Meios de comunicação tradicionais produzem habitualmente 
tipos de "junções" de comunicação ou filtros que ajudam a coletar, avaliar e 
distribuir informação. Junções de comunicação permitem que, ao se 
depararem com a superabundância de informação, os atores diferenciem 
entre disparate e informação. [...] Ciber-cidadãos enfrentam o seguinte 
problema prático na tentativa de distinguir a informação que recebem: já 
com milhares (e em breve milhões) de usuários enviando mensagens, as 
informações valiosas se perdem ou podem até mesmo não ser encontradas. 
(1997, p. 253-254)111 

 
 

 O autor acredita que a quantidade exponencial de informação circulante não significa 

necessariamente informação útil e relevante.  Logo, a expectativa deliberativa do cidadão bem 

informado não seria atingida tão facilmente. Isso demandaria esforços maiores do que as 

facilidades digitais automáticas previstas pelas proposições pró-deliberação online.   

Segundo, embora a internet possa simbolizar um “espaço” relativamente aberto para a 

apropriação discursiva do cidadão, isso não significa que todos estão aptos a participar de 

deliberações online em pé de igualdade. Há diversos mecanismos de heterogeneidade, seja 

exclusão digital do tipo material ou cognitivo112 que fariam parte deste jogo.  Há ainda as 

diferentes habilidades educacionais e político-discursivas que variam de indivíduo para 

indivíduo que também irão ganhar forma numa discussão online. Significa dizer que, apesar 

das condições teoricamente iguais de discurso, ocorreria a tendência de uma distribuição 

desigual de "falas", refletindo concentração ou reproduzindo os mesmos desequilíbrios 

offline.  Para sustentar esta crítica, estudos empíricos que tentam confirmar tal fenômeno, 

                                                 
111 Tradução própria do original em inglês: The new tecnology have drastically expanded the available volume of 
information. Traditional media usually form some kind of communication "junctions" or filters that help to 
collect, evaluate, and distribute information.  Communication junctions enable actors who are confronted with a 
information overflow to distinguish between nonsense and information. [...] Cybercitizens face the following 
practical prolblem in trying to distinguish among the information they get: with already thousands (and soon 
millions) of users posting messages, the valuable information gets lost or cannot even be found.” 
112  Há diferenças entre exclusão material e exclusão cognitivas.  Essa última se dá quando o cidadão não sabe ler 
ou simplesmente tem pouca destreza ou interesse para o uso dessas ferramentas, ainda que tenha acesso a um 
computador conectado à Rede.  
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como é o caso da pesquisa de Jankowski & Selm (2000)113. Os autores detectaram a tendência 

de concentração dos lances discursivos entre os participantes de fóruns online, refletindo: 

 

[...] uma distribuição distorcida de contribuições entre os participantes, 
considerada fraca em termos de igualdade de envolvimento. Isso sugere que 
as diferenças de status na vida real foram também reproduzidas no debate 
virtual.  Em resumo, todos os três estudos empíricos apresentados falharam 
em sustentar a reivindicação de igualdade frequentemente exposta no 
debates sobre internet.  (p. 161) 

 
 

 Para Davis (2005, p. 87) a discussão online tende inclusive a criar posturas ou papeis 

distintos que chama de "posters" e "luckers".  Segundo o autor, "posters" seriam os membros 

visíveis e ativos do ambiente discursivo digital, preponderantes na dinâmica da agenda e do 

conteúdo do debate online. Já os "luckers" consistem no grande contingente anônimo de 

participantes passivos, caracterizados pelo baixo grau de participação, reclusos ao silêncio ou, 

na melhor das hipóteses, tendo uma presença não mais que esporádica e reativa na discussão, 

na qual exercem pouca interferência efetiva114. 

O terceiro conjunto de críticas,  que aponta limites na deliberação online, acredita que 

a pluralidade de vozes possivelmente suposta num ambiente digital poderia tornar ainda mais 

recorrente a existência de conflitos discursivos (ALBRECHT, 2006; WEGER & AAKHUS, 

2003; SUSTEIN, 2001). Algo capaz de acirrar as diferenças entre posicionamentos 

antagônicos. Para Sunstein (2001) uma das consequências da deliberação (principalmente em 

ambientes digitais) seria a polarização, isto é, quando as divergências se tornam mais 

explícitas e extremas, fazendo com que os participantes reforcem ainda mais suas posições 

iniciais de modo intransigente (p. 65).  Isso ocorreria pelo fato de que a própria comunicação 

online teria a característica de estimular e reforçar a existência de “guetos”, fazendo com que 

os indivíduos busquem suas “tribos” e se fechem naquilo que é previamente partidário, como 

avalia Witschge:   

 

Assim, a internet parece ser um lugar perfeito para encontrar diferentes 
pontos de vista entre grupos muito heterogêneos de pessoas que são ao 
mesmo tempo abertas a essa diferença e à divergência necessária para 
deliberação. A questão é, no entanto, se todas estas pessoas diferentes 

                                                 
113 Nesta mesma linha, ver também Rojo & Rasgdale (1997) e Dahlberg (2001b).  
114 Uma classificação similar também foi feita por Manuel Castells (1999). 
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realmente se encontram na internet, ou se elas buscam as mesmas pessoas, 
todas de opinião semelhante. (2002, p.10)115 

 
 

 Apesar de confirmarem a presença significativa de conflitos neste ambiente digital 

durante estudo empírico, Hill & Hughes (1998, p.129) ressalvam que, quando os participantes 

são munidos de informação política relevante, a ocorrência de “flamings” se torna 

expressivamente menor.  Isso sugere que, apesar da tendência de agressividade e polarização 

na discussão online, tal efeito poderia ser minimizado mediante a inserção de outros 

mecanismos na dinâmica do processo.  

 A quarta perspectiva crítica tem pontuado que a proliferação dos ambientes de 

discussão online pode acarretar em um efeito colateral pouco agregador: o fracionamento do 

discurso público (DAHLGREN, 2005; DAVIS, 2005; DOWNEY, 2007; GALSTON, 2003; 

STROMER-GALLEY, 2003; SUSTEIN, 2001). Consistiria na pulverização do debate público 

em partes inexpressivas através fóruns sub-temáticos secundários, boa parte deles 

desvinculados do interesse coletivo.  Neste raciocino, a pluralidade pública almejada poderia 

se tornar uma dispersão política da esfera pública: 

 

Estruturalmente, esta pluralização não somente se estende como também 
dispersa a relativamente agrupada esfera pública dos mass media. Se a 
internet facilita uma impressionante heterogeneidade comunicativa, o lado 
negativo desse desenvolvimento é naturalmente a fragmentação, com esferas 
públicas que se desviam em direção a ilhas díspares de comunicação política 
[...] (DAHLGREN, 2005, p. 152)116 

 
 

 O problema da dispersão nas democracias modernas não seria, para esses autores, um 

fenômeno exclusivo da internet, porém o novo ambiente comunicacional se comportaria como 

um agravante neste quadro.  

 Por fim, a quinta e última abordagem crítica diz respeito à qualidade discursiva da 

deliberação online.  Para que haja deliberação é preciso existir não apenas uma conversação 

informal entre cidadãos, mas um nível razoável de diálogo argumentativo.  Como explica 

Witschge (2002, p. 5), um dos critérios fundamentais da democracia deliberativa é qualificar  

                                                 
115 Tradução própria do original em inglês: “So, the Internet does seem to be a perfect place to find different 
views of a very diverse group of people who are at the same time open to such difference and disagreement 
needed for deliberation. The question is, however, whether all these different people also actually find each other 
on the Internet, or whether they seek the like-minded all the same.” 
116 Tradução própria do original em inglês: “Structurally, this pluralization not only extends but also disperses 
the relatively clustered public sphere of the mass media. If the Internet facilitates an impressive communicative 
heterogeneity, the negative side of this development is of course fragmentation, with public spheres veering 
toward disparate islands of political communication [...]”.  
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elementos discursivos como discordância, opinião e argumentação. Significa dizer que a 

existência de discordância e abertura de um diálogo não seria algo suficiente para caracterizar 

uma boa deliberação pública. Na perspectiva deliberacionista, é necessário gerar opinião 

qualificada por argumentos publicamente defensáveis e coerentemente focados no interesse 

público, através de razões públicas, como aponta James Bohman (1996).   

 Baseado nesta premissa, um grande volume de pesquisas117 tem se ocupado em 

analisar esta dimensão qualitativa, tentando responder ao seguinte questionamento:  Qual a 

qualidade argumentativa da deliberação através da internet ?  As respostas têm apontado 

para duas direções opostas.  Para alguns, como é o caso de Wilhelm (2000), os dados 

demonstram um baixo nível discursivo nestes ambientes comunicacionais. A estrutura da 

comunicação online seria dominada por conversações irrelevantes, pela falta de 

reflexibilidade e reciprocidade, além da baixa densidade argumentativa. Inversamente, outros 

estudos empíricos têm detectado estruturas de trocas de mensagens e argumentações 

relativamente satisfatórias em experimentos hoje existentes na internet (ver GRAHAM & 

WITSCHGE, 2003;  ALBRECHT 2006).  Esta divergência de dados pode ser explicada pelo 

tipo de objeto analisado ou pelo método de análise textual adotado.  De todo modo, é ainda 

uma questão em aberto como outras já levantadas até aqui no debate sobre deliberação online. 

 

Essas diversas contraposições ou ressalvas expostas aqui têm movido os estudos sobre 

deliberação e internet para um patamar mais complexo. Embora as críticas ainda não 

signifiquem respostas definitivas, é possível afirmar que estas trazem novos elementos para o 

amadurecimento do debate.  Para efeito desta tese, é possível apontar algumas percepções 

sobre este tema. Primeiro, a deliberação online ainda necessita de maiores dados analíticos 

para que se construa um grau razoavelmente sólido de compreensão deste fenômeno. Como 

lembram Witschge (2002, p. 17) e Albrecht (2006, p. 69), há muitas lacunas nas análises 

empíricas que ainda devem ser comprovadas e re-estudadas, sendo muito cedo para chegar a 

asserções precipitadas e conclusivas. Segundo, muitos dos problemas enfrentados pela 

deliberação online são também problemas de fundo da própria cultura política ou da própria 

deliberação face a face e, a depender do contexto cultural ou social de um experimento, 

poderá haver processos deliberativos desejáveis ou, inversamente, meras conversações em 

público (GASTIL, 2000; DALGREN, 2005). Terceiro, seria preciso não apenas exigir níveis 

deliberativos de excelência na internet, mas projetar ferramentas tecnológicas, estabelecer 

                                                 
117 Ver Fung (2002), Wilhelm (2000),  Hageman (2002),  Weger & Aakhus (2003), Graham & Witschge (2003),  
Albrecht (2006). 



99 
 

regras, readaptar instituições e criar gratificações no sistema político capaz de trazer o cidadão 

para uma apropriação mais consistente, conectando tais tecnologias de comunicação a um 

possível horizonte deliberativo e suas possíveis vantagens para a democracia moderna.  Por 

fim, é preciso observar que, além de deliberação discursivamente estruturada, o ambiente 

digital pode servir para outros propósitos pré-deliberativos e, neste sentido, pode desempenhar 

boas funções.  

As experiências deliberacionistas no âmbito do Estado, voltadas para a participação 

civil, ainda são escassas.  Por outro lado, há hoje um intenso uso dessas tecnologias da 

comunicação por grupos organizados civis e movimentos sociais, como é o caso do 

movimento anti-globalização (CLEAVER JR,  1998; DEIBERT, 2000; BENNETT,  2003). 

Este uso tem gerando espaços de discussão, deliberação e troca de informações em escala 

global, com ações ou mobilizações internacionais coordenadas ou sincronizadas.  É possível 

levantar a hipótese118 de que uma parte substancialmente qualitativa das experiências de 

deliberação online tem sido desenvolvidas e aplicadas, com maior efetividade, em iniciativas 

da sociedade civil organizada119.  Mas isto não é tema desta tese.  Serve  apenas como campo 

para pesquisas futuras.  

No próximo tópico, à luz do que foi discutido, esta seção será encerrada tentando 

apontar algumas âncoras teóricas mais fundamentais. Algo que servirá como guia no mar 

deste debate sobre potencialidades democráticas das novas tecnologias e que dará a passagem 

para se propor uma análise mais sistematizada acerca das preocupações centrais desta tese.  

 

 

 
 3.2.3  Comunicação política online : eixos para uma análise sistêmica  
 
 

As divergências sobre o potencial participativo ou deliberativo das TICs, de um lado, e 

as ressalvas sobre os seus reais efeitos na melhoria dos índices de inserção civil no sistema 

democrático, do outro, nos impõe a necessidade de estabelecer algumas posições sobre este 

debate.  Em linhas gerais, é preciso levar em conta que o ambiente digital traz, de fato, novas 

possibilidades para melhorar o fluxo de informação e o diálogo na democracia moderna, para 

aumentar a participação e criar mais canais para a deliberação pública. Mas isso não significa 

                                                 
118 Que não é necessariamente uma hipótese de trabalho desta pesquisa, por isso, não será desenvolvida aqui. 
119 Organizações Não-Governamentais (ONGs), movimentos sociais em rede, instituições acadêmicas vem 
utilizado dessas ferramentas para circularem informações, debater temas, tomar decisões e incrementar a forma 
de participação em seus ambientes de ação.   
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dizer que o aumento das oportunidades de participação ou de deliberação sejam os propósitos 

unidimensionais da comunicação online, nem que a crise do sistema político ou da 

representatividade tenha encontrado o seu elixir na interação do ambiente digital.  Em seis 

tópicos, tentar-se-á sintetizar alguns eixos analíticos ou posicionamentos que tentam 

estabelecer uma visão considerada adequada sobre este tema e que nos será imprescindível 

para a investigação proposta nesta tese. 

 

 
a) O provável distanciamento entre esfera civil e esfera política, que caracteriza as 

democracias liberais, não é apenas um problema de comunicação: embora o aumento da 

comunicação política entre indivíduos ou entre cidadãos e agentes políticos possam contribuir 

para uma maior saúde do sistema democrático, os meios de comunicação ou o ambiente 

digital não são capazes de gerar participação política de modo espontâneo. Também não são 

os únicos elementos capazes de aproximar politicamente tais atores. A comunicação política 

não ocorre mediante a mera existência de dois pólos de agentes e um canal de comunicação: 

há outros fatores inerentes a este fenômeno, como disposição política do cidadão, a presença 

de cultura cívica ou ainda a existência de condições materiais e cognitivas mínimas para tanto.  

 

b) Os processos de comunicação não têm a obrigação de serem constantemente ou 

prioritariamente políticos: embora os processos políticos de teor democrático estejam 

vinculados a processos dialógicos mais amplos, o uso político dessas novas tecnologias da 

comunicação pelo cidadão é apenas uma opção dentre o leque de diferentes modos de 

apropriação com diferentes finalidades, inclusive não-políticas (BOUWMAN & 

WIJNGAERT, 2002, p. 345; SCHEUFELE & NISBET, 2002, p. 64) como entretenimento, 

comunicação interpessoal (PELLANDA et al 2005), economia; intercâmbio cultural, busca de 

informação diversas etc.  Este pressuposto deve ser observado  para evitar cobranças hiper-

dimensionadas acerca do papel político que dessas novas tecnologias deveriam desempenhar.    

 

c) Apesar do potencial para uma comunicação mais horizontal, as TICs podem repetir 

padrões de verticalidade característicos da comunicação de massa:   Ainda que as novas 

tecnologias da comunicação tenham potencialidades para uma comunicação mais horizontal, 

há comportamentos verticalizados de “audiência”, típica da cultura de massa. Estudos e dados 

demonstram que a World Wide Web tem sustentado concentrações expressivas de audiência 
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(WEBSTER & LIN, 2002; DIMAGGIO et al, 2001), onde mecanismos de legitimidade ou 

situações conjunturais podem provocar um alto grau de visibilidade de um determinado site, 

portal ou conteúdo, enquanto a grande maioria dos sítios fica restrito a um índice irrisório de 

acessos. Como demonstra Webster e Lin, analisando dados de relatórios da 

Nielsen/NetRatings,  cerca de 20% dos sites concentram 80% dos acessos, enquanto a grande 

maioria dos sítios, aproximadamente 80%,  dividem os 20% da audiência restante.  Portanto, 

pensar numa comunicação política do Estado através do ambiente digital não significa que 

isso alcançará toda a esfera civil ou que captará a atenção do cidadão pelo fato de haver um 

portal em atividade na Rede.  Do ponto-de-vista da arquitetura dos portais governamentais, 

estes podem assumir formas mais horizontalizadas de comunicação como também podem se 

configurar como meios de comunicação unidirecionais.  Isso não depende apenas das 

características do ambiente digital, mas também é influenciado pela noção de democracia que 

sem tem em mente.  Algo afetará de modo bastante decisivo o modo como a interface digital 

do Estado será projetada.  

 

d) As TICs não substituem os meios tradicionais, elas se incorporam em um sistema pré-

existente, inserindo novas características neste sistema: as novas tecnologias da 

comunicação são complementares ao sistema de comunicação da massa anteriormente 

existente (jornais, rádio, TV). Ainda que haja uma reengenharia técnica, estética e operacional 

deste sistema midiático - diante das inovações digitais -  a comunicação política continuará 

existindo através dos meios de comunicação tradicionais e a internet passa a incorporar este 

sistema comunicacional e não significa necessariamente uma ruptura, no sentido 

revolucionário do termo, embora traga mudanças significativas.  Como argumenta Sonia 

Livingstone (1999, p. 64), é possível notar que há mais transformações graduais ou 

evolucionárias dessas novas tecnologias no impacto na vida cotidiana do que necessariamente 

mudanças revolucionárias, no sentido de rupturas substantivas.  O papel das TICs parece ser o 

de suplementar os processos comunicacionais e informacionais que se consolidaram no 

decorrer do século XX, remodelando-o e não necessariamente substituindo os meios e a 

estrutura gramatical dos mass media existentes (pelo menos não no futuro próximo). Isto 

significa admitir que há inovações relevantes trazidas por estas novas tecnologias, porém é 

preciso ponderar que nem tudo é realmente novo. Em alguns casos, a internet, por exemplo, é 

um novo modo de se fazer velhas coisas (TYLER, 2002, p. 204).  
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e) Os modos de utilização das TICs não são necessariamente democráticos:  os processos 

de comunicação que estes novos meios estabelecem não são unidimensionalmente benéficos 

para a saúde da democracia, ainda que sua arquitetura propicie fluxos horizontais de 

comunicação.  Suas ferramentas possuem flexibilidade de uso, que podem tanto aumentar o 

controle da ação comunicacional quanto propiciar válvulas de escape a este mesmo controle. 

Podem ser usados tanto para fins democráticos, como para fins anti-democráticos120. 

Portanto, a comunicação on-line nem sempre é sinônimo de comunicação democrática ou de 

livre fluxo de idéias.    

                                                

 

f) No que se refere ao Estado, a ênfase dada às potencialidades da participação política e 

da deliberação pública no debate contemporâneo precisa ser redimensionada - Ao se 

pensar no uso que o Estado pode fazer dessas novas tecnologias para melhorar o sistema 

democrático, é preciso minimizar a preocupação com a participação política ou deliberação 

em stricto sensu e pensar em uma teoria da comunicação política do Estado de modo mais 

estruturado.   Isso não significa dizer que seja preciso abandonar os estudos ou análises sobre 

deliberação online e participação através da internet.  Significa reencaixar a questão da 

participação e da deliberação dentro de uma análise mais sistêmica, equilibrando os seus 

respectivos pesos analíticos com outros elementos geralmente considerados pressupostos ou 

periféricos neste debate.  De modo prático, é preciso pensar não apenas em como a internet 

pode viabilizar efetiva participação civil nos negócios públicos ou como a deliberação online 

pode estreitar os canais dialógicos entre Estado e cidadão. É preciso pensar também em outros 

propósitos possíveis, necessários e relevantes para a comunicação online como tornar o 

Estado mais visível ou como torná-lo mais responsivo aos seus cidadãos. Também é 

necessário entender que a internet pró-cívica e pró-democrática não é um destino e uma 

fatalidade: não é algo inerente ao próprio aparato comunicacional. Este uso da internet é uma 

tarefa e uma possibilidade que depende da forma como será moldada socialmente.  

 Na próxima e última seção deste capítulo tratar-se-á especificamente do 

desenvolvimento deste último ponto, tendo como pano de fundo os eixos analíticos 

previamente elencados. Serão oferecidos três requisitos democráticos para a comunicação 

política online quando esta é exercida pelo Estado.   

 

 
 

120 Ver  Schmidtke (1998), Conway (2002),  Glaser (2002),  Lo & Wei (2002),  Zhang (2002), Campbell (2006). 
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3.3  REQUISITOS DEMOCRÁTICOS PARA A INTERFACE DIGITAL DO ESTADO E 
NÍVEIS ANALÍTICOS 
 

 

Tendo em mente as âncoras ou eixos propostos na seção anterior e avançando nas 

análises desta tese, torna-se fundamental discutir agora como o ambiente digital aumenta o 

leque de possibilidades para a comunicação entre Estado e cidadão. Isso será útil para se 

perceber a complexidade deste fenômeno e pensar de que forma podemos analisá-lo mais a 

frente. É possível afirmar a existência de três inovações estruturais que as novas tecnologias 

significaram neste sentido. Primeiramente há o que alguns autores chamam de “des-

intermediação” ou “des-mediação” (GALSTON, 2003, p.40; JOHNSON, 2004, p. 39; 

CHADWICK, 2006, p. 202) ou aquilo que também pode ser chamado de “libertação do pólo 

de emissão”, como aponta Lemos (2002, p. 123).  Para estes analistas teria havido uma 

mudança na comunicação mediada em larga escala com o advento da internet, sobretudo na 

relação verticalizada emissor versus receptor que tradicionalmente caracterizou os mass 

media. Estes papeis seriam hoje mais complexos e menos rígidos no ambiente digital, já que 

os diversos atores passaram a ser também pólos emissores de informação (pelo menos 

potencialmente).  O Estado, que nos interessa aqui, passou a ter instrumentos reais para 

assumir de modo mais ágil, barato e eficiente o papel não apenas de produtor de informação 

(enquanto fonte para jornalistas, por exemplo), mas também de difusor. Poderia agora se 

remeter de modo mais direto à esfera civil (pelo menos, tecnicamente). Chadwick, por 

exemplo, acredita que os sites “fornecem novos cenários para auto-publicidade do governo, 

que lhes permitem ignorar meios de comunicação hostis” e ofereceria, assim, novas 

oportunidades para os agentes governamentais intensificarem e diversificarem as formas nas 

quais sustentam suas posições de poder. (2006, p. 202)121. Visto de um modo menos enfático 

e mais cauteloso, é possível afirmar que há diferenças importantes entre a comunicação 

política do Estado sob dependência dos medias tradicionais  e a aquela exercida por ele 

próprio, com avançadas ferramentas digitais para estoque, ordenamento e difusão de 

informação via rede de computadores (GALSTON, 2003; JOHNSON, 2004; CHADWICK, 

2006; KAKABADSE et al, 2003; WEBER, LOUMAKIS & BERGMAN, 2003; MAIA, 

2008b)122.  Com a internet, muitos dos pacotes de informação pública que estavam 

                                                 
121 Tradução própria do original em inglês: “Executive websites provide new avenues for government self-
publicity, allowing them to bypass hostile news media. […]The Internet thus offers political elites many 
opportunities to intensify and diversify the ways in which they sustain themselves in positions of power. ” 
122 Não se deve esquecer que, durante todo o século XX, o Estado também criou suas ferramentas de 
comunicação (como rádios e TVs estatais, diários oficiais, boletins informativos, revistas, etc ), tentando se 
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fisicamente apartados do cidadão e que só vinham a público através dos agentes 

intermediários passava prioritariamente por agentes intermediários como jornalistas, lobbystas 

ou ativistas políticos. Olhando de modo mais amplo, este efeito de “des-intermediação” pode 

ser visto também como parte de um fenômeno que afeta outras dinâmicas da política como 

campanhas eleitorais e a militância, como afirma Johnson: 

 
O ativismo eletrônico do cidadão tenta eliminar os intermediários da 
política: ignorar os meios de comunicação estabelecidos, e deixar que todos 
os candidatos tenham sua chance através de ciber-debates; subverter o 
percurso oneroso de aquisição de espaços televisivos para anúncios de 
campanha publicitária e ir diretamente às pessoas através do website de 
uma campanha; olhar para os documentos originais e dados brutos em vez 
de confiar no brilho de um comentarista de televisão; ou falar diretamente 
ao com o ocupante do cargo, eliminar seus assessores e intermediários. A 
democracia direta já traçou o caminho para a des-intermediação, a 
eliminação de intermediários. Aqui, os chamados intermediários são 
autoridades eleitas e a solução é ir diretamente ao povo através de 
comunicações online. (2004, p.39)123 
 

 
 

 Nota-se que autor parece apostar muitas fichas neste fenômeno. Embora o cerne de 

sua argumentação seja bastante plausível, é preciso fazer uma ressalva importante para não 

transformar tal potencial em algo totalizante. Falar em “des-intermediação” não significa 

anunciar o fim dos agentes intermediários. Estes continuarão exercendo o seu papel de 

mediação na comunicação e na construção da realidade no mundo moderno, e isso 

permanecerá bastante expressivo. O Estado continuará dependente desta intermediação para 

chegar até o cidadão. Isso porque determinadas informações só ganham credibilidade e afetam 

a opinião pública quando passam pelo crivo de instituições consideradas “independentes”, 

como é o caso das instituições dos media ou ONGs. E embora um grande conjunto de 

documentos e dados sobre o Estado esteja acessível a qualquer cidadão na rede, em muitos 

casos, são as entidades da esfera civil quem assumem o papel de organizar e tornar isso 

inteligível, como também percebe o próprio autor: 
                                                                                                                                                         
reportar diretamente ao cidadão. Ocorre que estas experiências sempre foram bastante onerosas e pouco 
chamaram a atenção do público, de fato. Isso se deu devido às próprias características desses meios, que serviam 
(ou passaram a ser vistos) basicamente como veículos oficiais da propaganda estatal.  De tal modo, os agentes 
intermediários tinham um peso decisivo nessa visibilidade do Estado na esfera pública. 
123 Tradução própria do original em inglês: “Electronic citizen activism attempts to cut out the intermediaries of 
politics: bypass the established media, and let all candidates have their big shot through cyber-debates; subvert 
the costly route of purchasing expensive television commercials for campaign ads, and go directly to the people 
through a campaign website; look at original documents and raw data rather than relying on the gloss of a 
television commentator; or speak directly to office holders, cut out their aides and intermediaries. Direct 
democracy has already laid the path to dis-intermediation, the elimination of middlemen. Here, the so-called 
middlemen are elected officials, and the solution is to go directly to the people through online communications. 
(2004 p.39)”. 
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Agora, essa informação é facilmente disponível na internet, gratuitamente, 
e em um formato que seja de fácil acesso e compreensão. Ironicamente, ele 
não está sendo oferecido pelo Congresso, mas por organizações privadas, 
sem fins lucrativos e com fins lucrativos. Muitos grupos de interesse 
especializados publicam seus próprios registros congressuais em seus sites 
e os visitantes podem ver como seu parlamentar votou. (JOHNSON, 2004 
p.20)124 

 

 O que acontece, de fato, com o surgimento da interface digital do Estado, é que esta 

comunicação política se torna mais complexa, de tal modo que, falar em des-intermediação, 

significa acreditar em diminuição dos níveis de intermediação e não necessariamente no fim 

desta. Através de sua interface na rede, o Estado passa a transmitir, ele próprio, informação, 

dados e notícias com maior facilidade para uma larga audiência potencial de cidadãos125. Um 

fenômeno que abre novos fronts de análises, pois gera novas questões e novas possibilidades 

para a comunicação política contemporânea. 

A segunda inovação estrutural que as novas tecnologias estão suscitando na 

comunicação política do Estado diz respeito ao aspecto multimídia.  Através de um mesmo 

canal digital126 é possível estocar e transmitir em diferentes linguagens, formatos como som, 

imagem estática, imagem em movimento e escrita, além de conseguir interligar todas essas 

possibilidades em uma mesma ação comunicativa, através de um mesmo medium: 

 

[...] A internet é única porque integra modalidades diferentes de 
comunicação (interação recíproca, radiodifusão, busca-referência 
individual, discussão em grupo, interação pessoa/máquina) e diferentes 
tipos de conteúdo (texto, vídeo, imagens visuais, áudio), em um único meio 
de comunicação. Essa versatilidade torna plausível afirmações de que a 
tecnologia vai estar implicada em muitos tipos de mudanças sociais, talvez 
mais profundas do que a televisão ou o rádio. (DIMAGGIO et al, 2001, p. 
308)127 

 

 
                                                 
124 Tradução própria do original em inglês: “Now this information is readily available on the Internet, free of 
charge, and in a format that is both easy to access and understand. Ironically, it is not being offered by Congress 
but by private non-profit and for-profit organizations. Many special interest groups post their own congressional 
scorecards on their websites and visitors can see how their Member of Congress voted.” 
125 Sem esquecer de que é um potencial, não necessariamente um fato.  Um portal pode estar online, acessível a 
qualquer indivíduo em qualquer parte do mundo, que tenha diante de si uma conexão à Rede. Mas ao mesmo 
tempo, pode sustentar baixíssimos índices de acesso. 
126 Neste caso, toma-se como parâmetro experimentos do tipo portais governamentais online. 
127 Tradução própria do original em inglês: “[…] the Internet is unique because it integrates both different 
modalities of communication (reciprocal interaction, broadcasting, individual reference-searching, group 
discussion, person/machine interaction) and different kinks of content (text, video, visual images, audio) in a 
single medium. This versatility renders plausible claims that the technology will be implicated in many kinds of 
social change, perhaps more deeply than television or radio.” 
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 Isso leva a pensar em um deslocamento importante quanto à forma da comunicação 

política em geral e, consequentemente, quanto à forma da comunicação política do Estado em 

específico. Tal mudança repercute, principalmente, num potencial de maior qualidade 

interativa do processo de comunicação. O ambiente digital tende a proporcionar maior 

proximidade entre a comunicação mediada em larga escala e o ideal da comunicação face a 

face ao se utilizar elementos como som, imagem, vídeo em tempo real e outros recursos hoje 

disponíveis.  Tal inovação não deve ser vista como um substitutivo para a comunicação face a 

face e encontros presenciais. Sobretudo, são suplementos àquilo que já existe, dando ao 

Estado maiores possibilidades de interação multimídia com seus cidadãos. 

A terceira inovação se refere à capacidade de monitoramento do processo de 

comunicação pelo Estado. Com imenso potencial para vigilância, as novas tecnologias digitais 

escancararam esta porta até então entreaberta.  O agente detentor de canais digitais no 

ambiente web tem hoje em suas mãos maior versatilidade para gerenciar e controlar a 

comunicação direta com o cidadão e também sustenta maior domínio sobre este processo. 

Significa perceber que há um vasto leque de opções e controle. Por exemplo, pode-se optar 

pela existência de uma comunicação mais aberta, ou mais fechada; mais vertical, ou mais 

horizontal; mais hierárquica ou menos hierárquica; mais completa ou menos completa.    Esta 

versatilidade de uso prático pode ser nitidamente percebida ao se observar que alguns sítios 

são mais interativos que outros; mais participativos que outros. Alguns são extremamente 

verticalizados ou neles nem sempre são detectadas ferramentas de interação ativas128. 

Somando-se a isso, uso das novas tecnologias da informação e comunicação viabilizou um 

acompanhamento direto sobre o percurso e as preferências do cidadão durante sua navegação. 

Como o Estado tende a ter domínio sobre os lances de comunicação realizados através destes 

canais oficiais, isto gera um conjunto de dados sobre comportamento e perfil do usuário que 

pode ser utilizado para redefinir ou redesenhar o próprio processo de comunicação. Ou seja, a 

comunicação passa a gerar um substrato sobre si própria, como dados sobre os padrões de 

acesso do usuário, identificação de perfis, percepção de comportamentos a depender da 

conjuntura etc.  De tal modo, o agente governamental tem agora a possibilidade de registrar 

quais os links mais utilizados, quais as demandas mais solicitadas, quais os documentos mais 

procurados, quando determinados links ou determinados tipos de informação sofrem aumento 

                                                 
128 Importante notar que esta flexibilidade também não é neutra: ela pode ser, inclusive, anti-democrática.  Por 
exemplo, em países como a China, a Internet tem sido utilizada pelo Estado mais para manter o controle 
tecnocrático do que para efetivar o livre fluxo de informação e de interação entre cidadãos e tem lançado mão de 
programas ou sistemas de software e outras ferramentas de hardware  para este fim (ZHANG, 2002). 
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ou decréscimo de “audiência”, quantos usuários acessam o serviço e, geograficamente, de 

onde vem as demandas etc129.       

Perceber esse conjunto de três inovações é estar atento a um frutífero campo de 

questões que se desenvolve. Algo que tende a ganhar terreno nos próximos anos uma vez que 

a relação comunicativa entre cidadão e Estado tende a se tornar mais complexa devido às 

ferramentas online. Nota-se que as multifunções e características interativas do ambiente 

digital desvelaram demandas que antes não eram foco da comunicação política deste mesmo 

Estado.  Ao mesmo tempo,  isso não significa ganhos automáticos e inevitáveis: depende da 

forma como isso é projetado, apropriado e que tipo de visão sobre democracia está por trás 

dessas ferramentas.  A depender da forma como forem utilizadas, essas tecnologias podem se 

configurar como boas ferramentas para a melhoria do sistema democrático ou, por outro lado, 

podem ter efeitos apenas administrativos. Sobretudo, é importante notar que se trata de uma 

engrenagem que envolve diferentes elementos que precisam ser percebidos. 

Tendo em mente tais potenciais e suas complexidades é necessário tratar este 

fenômeno de modo mais integral. Neste sentido, um bom caminho seria pensar quais 

requisitos (ou pré-requisitos) esta interface digital precisa cumprir para contribuir no 

fortalecimento democrático e como isso poderia ser analisado empiricamente. Algo que 

levasse em conta as demandas participacionistas e deliberacionistas,  porém colocando-as  

dentro de um quadro mais completo que não relegue ao limbo elementos considerados 

periféricos neste modelos.  Assim, dentro do escopo desta tese, acredita-se que seja útil 

trabalhar com três princípios democráticos neste sentido, a saber: (1) publicidade; (2) 

responsividade e; (3) porosidade. O primeiro diz respeito ao requisito de tornar o Estado mais 

visível ao cidadão; o segundo, de torná-lo mais responsivo e o terceiro de torná-lo mais aberto 

à opinião pública. Cada um está ligado aos papeis que a comunicação online precisa cumprir 

para ajudar na melhoria da democracia moderna. Partem de questões historicamente 

importantes em teoria política como a busca por um Estado mais transparente, accountable, 

dialógico, legítimo, plural, justo, cumpridor de seus deveres e poroso à opinião pública. 

Pensar neste trinômio consiste em adotar a premissa de que o ambiente digital abarca outros 

intuitos que estão aquém das ênfases participacionistas e deliberacionistas e, ao mesmo 

tempo, tenta reenquadrá-las numa perspectiva mais sistêmica.   

                                                 
129 Este tipo de manuseio da informação digital vem sendo bastante utilizado pela iniciativa privada.  Empresas 
de tecnologia e informação, como a Google, por exemplo, trabalham coletando dados e produzindo relatórios de 
perfil de uso da Internet que são comercializados para outras empresas.  Outras do setor terciário, como a 
Amazon, monitoram o perfil de compra de seus clientes e sugerem a outros clientes com o mesmo perfil novas 
aquisições de livros ou outros produtos. 
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Após identificar tais requisitos, o passo seguinte é pensar em suas dimensões 

analíticas.  Uma vez que a comunicação produzida no ambiente digital é versátil e multimídia, 

torna-se importante notar que há formas diferenciadas de se materializar tais princípios num 

portal. Mesmo que haja diversos recursos dialógicos e interativos no ambiente digital, a 

comunicação nem sempre será densa, quanto ao quantitativo de informações trocadas e nem 

mesmo equilibrada, quanto às origens e as direções desse fluxo.  Tome-se como exemplo o 

requisito da responsividade vista através de um caso hipotético: uma enchente que atingiu os 

cidadãos de uma cidade.  Quando uma prefeitura de um município atingido torna disponível 

um telefone (no formato 0800) para dar informações sobre danos, vias interditadas, áreas de 

risco etc. este canal tem o propósito de informar o cidadão sobre o problema, e a relação 

comunicacional estabecida é do tipo informativa.  Ainda que o meio de comunicação – neste 

caso, o telefone – possa ter todas as potencialidades dialógico-discursivas para uma densa 

interação de accountability130, a relação estabelecida aqui não é de troca de razões públicas ou 

de prestação de contas. E nem precisa ser, pois o propósito de informar tem um objetivo e um 

papel específico para o interesse público no caso em questão.  O que não quer dizer que a 

deliberação, o debate e a prestação de contas sobre o assunto não devam existir ou que sejam 

desnecessários. Para este propósito poderá (e deveria) ser estabelecido um outro canal (até 

mesmo um outro 0800) com este tipo de relação comunicativa prevista, isto é, uma 

comunicação argumentativa mais densa. Também é possível encontrar diferenças quanto ao 

fluxo de informação. Quando o cidadão liga para o 0800 deseja que o vetor da informação 

seja predominantemente oriundo do Estado (ou seja, predomine o output). Não faria sentido 

ligar para o mesmo telefone querendo informações rápidas e noticiosas sobre a catástrofe e 

obter , ao invés disso, um denso diálogo argumentativo (de input/output equilibrado) com um 

funcionário sobre as razões da enchente ter ocorrido devido aos problemas da infra-estrutura 

urbana ineficiente. Neste caso, o canal foi estabelecido para uma finalidade informativa, que 

pressupõe uma predominância do fluxo de informação centrada em uma das partes (neste 

exemplo, o Estado) e geralmente há entendimento do cidadão quanto a isso. Assim, quando se 

identifica os três requisitos da interface digital do Estado (publicidade, responsividade e 

porosidade) para um modelo forte de democracia é preciso identificar que isso pode ocorrer 

através de formas ou níveis comunicacionais distintos. É necessário também perceber que os 

níveis menos densos de comunicação não são necessariamente desprezíveis numa visão 

sistêmica de uma democracia forte. O Estado pode criar canais de responsividade ao 

                                                 
130 Por exemplo, para que o prefeito explique porque os milhões gastos em obras de saneamento não evitaram a 
inundação. 
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responder as demandas utilitárias do cidadão na forma de serviços, por exemplo. Ao mesmo 

tempo, este mesmo Estado pode sustentar canais de responsividade mais densos cujo intuito 

seria dar razões públicas num fórum online, estabelecendo uma relação comunicativa do tipo 

discursiva. Como se percebe, tem-se aqui um mesmo requisito (a responsividade), mas que 

opera em níveis comunicacionais distintos.  

Com essas diferenças em vista, propõe-se cinco níveis através dos quais os requisitos 

para a implantação de um modelo forte de democracia podem se materializar, a saber:  níveis 

(1) utilitário; (2) informativo; (3) instrutivo; (4) argumentativo e (5) decisório. O primeiro 

nível diz respeito a uma comunicação que tem um fim em si própria, onde o Estado estabelece 

com o cidadão uma relação de cunho instrumental. Ocorre quando a interface digital opera 

para gerar um serviço ou entregar um produto (no sentido de “delivery”) com fim em si 

mesmo. O segundo se refere ao nível informativo da comunicação, vendo “informação” aqui 

vinculada a ideia de “mensagem”. Isto é, ocorre quando o Estado estabelece com o cidadão 

um nível de comunicação onde prevalece a troca ou exposição de mensagens sobre 

determinados temas. O terceiro nível, chamado de instrutivo, acontece quando a interface 

digital produz relações de cunho didático-instrutivas. Neste caso prevalece a ênfase em tornar 

algo claro, inteligível, compreensível ao cidadão comum. O quarto nível, chamado de 

argumentativo, se dá mediante uma relação baseada na justificação, isto é, quando a 

comunicação opera processos discursivamente ordenados cuja ênfase é dispor de razões 

públicas sobre um determinado tema. O quinto e último nível, denominado de decisório, 

ocorre quando o meio é utilizado para coletar as posições dos cidadãos que, ao serem 

somadas, se configuram como uma ordem a ser cumprida.    

A relação entre os três requisitos democráticos e os cinco níveis analíticos pode ser 

melhor sintetizada e visualizada no quadro a seguir (Quadro 1), que também traz alguns 

exemplos mais concretos: 
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PUBLICIDADE 
 

RESPONSIVIDADE 
 

POROSIDADE 
 

UTILITÁRIA 

Tornar o Estado mais visível/transparente ao 
cidadão através de uma relação instrumental 
(quando a interface opera para gerar um 
serviço um produto com fim em si mesmo)  
 

Tornar o Estado mais responsivo ao cidadão 
através de uma relação instrumental (quando a 
interface opera para gerar um serviço ou produzir 
um produto com fim em si mesmo)  
 

Tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através 
de uma relação instrumentalidade (quando a 
interface opera para gerar um serviço ou um 
produto com fim em si mesmo)  
 

Direção principal do fluxo: output do Estado Direção principal do fluxo:  input no / output do 
Estado  

Direção principal do fluxo: Input no Estado 

Exemplos:  ferramentas de busca; mapa do 
site; índices remissivos; manual de uso do 
portal; etc. 
 

Exemplos:  serviços possíveis de serem realizados 
através da comunicação mediada; emissão de 
documentos burocráticos; pagamento online, etc. 

Exemplos: ferramentas de coleta de preferências 
de perfis,  ou dispositivos de monitoramento do 
usuário na rede. 

INFORMATIVA 
 

Tornar o Estado mais visível/transparente ao 
cidadão através de uma relação informativa 
(informação enquanto mensagem). 

Tornar o Estado mais responsivo ao cidadão 
através de uma relação informativa (informação 
enquanto mensagem). 

Tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através 
de uma relação informativa (informação enquanto 
mensagem). 

Direção principal do fluxo: output do Estado Direção principal do fluxo: input no / output do 
Estado  

Direção principal do fluxo:  input no Estado 

Exemplos:  notícias, propagandas, 
informativos, diário oficial, etc. 

Exemplos: ferramentas de e-mail, formulário para 
tirar dúvidas ou solicitar resposta, ou até mesmo 
chats com este mesmo fim, desde que sejam 
privados (ou seja, entre o indivíduo e o agente) etc. 

Exemplos:  sondagens de opinião ou questionários 
de marcação objetiva e mecanismos afins  

INSTRUTIVA 
 

Tornar o Estado mais visível ao cidadão 
através de uma relação instrutiva. 

Tornar o Estado mais responsivo ao cidadão 
através de uma relação instrutiva. 

Tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através 
de uma relação instrutiva. 

Direção principal do fluxo:  output do Estado Direção principal do fluxo:  input no / output do 
Estado  

Direção principal do fluxo: input no Estado 

Requisito 
democrático 

Tipo de relação 
Comunicativa (ou 
níveis) 
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Exemplos:  textos ou ferramentas sobre 
história e organização da instituição;  hotsites 
educativos para crianças; páginas que 
esclareçam o funcionamento; organização; 
administração; etc. 

Exemplos: fóruns online ,chats ou lista de 
discussão públicos, voltados para esclarecer uma 
campanha, um projeto, uma ação ou o próprio 
funcionamento do Estado; etc. 

Exemplos:  formulários online ou ferramentas 
similares voltados para colher a opinião textual 
(instruída) do cidadão sobre um projeto, uma ação 
ou uma atividade do Estado.  

ARGUMENTATIVA 

Tornar o Estado mais visível/transparente ao 
cidadão através de uma relação argumentativa.

Tornar o Estado mais responsivo ao cidadão 
através de uma relação argumentativa. 

Tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através 
de uma relação argumentativa. 

Direção principal do fluxo: output do Estado 
 

Direção principal do fluxo: input no Estado/ output 
do Estado 

Direção principal do fluxo: input no Estado 

Exemplos: textos ou ferramentas na forma de 
documentos, relatórios, dossiês, programas, 
balancetes, prestação de contas, documentos 
integrais sobre ato do agente do Estado, etc. 

Exemplos:  fóruns online, chats ou listas de 
discussão públicos ou outras ferramentas 
dialógicas de cunho deliberativo, ou seja, que 
tenham uma decisão ou um conflito de fundo e que 
o Estado prontifique a dar justificativas ou razões 
públicas sobre o tema 

Exemplos: formulários online ou ferramentas 
similares voltados para colher propostas 
discursivamente estruturadas que visam ser 
subsídios a serem levados em conta no processo de 
produção  da decisão política 

DECISÓRIA 

---------- --------- 

Tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através 
de uma relação imperativa, isto é, baseada no 
recebimento de posições que, somadas, são 
tratadas como ordem, tomada de decisão. 

---------- ---------- Direção principal do fluxo:  input 

---------- ---------- Exemplos:  voto, plebiscito, referendo mediados 
por ferramentas de comunicação  

 
 

Quadro 1:  plano geral dos requisitos democráticos e dimensões analíticas 



112 
 

Este plano analítico tenta organizar tanto aqueles mecanismos negligenciados pelas 

correntes participativas e deliberativas, como também tentar organizar essas demandas mais 

exigentes a partir do cruzamento dos três requisitos e seus níveis.  Por exemplo, no caso da 

publicidade, a exposição de documentos governamentais na íntegra não significa 

necessariamente a participação política do cidadão131.  Mas merece especial atenção, pois 

exerce um papel importante no sistema político ao lançar insumos de informação 

governamental para a esfera pública, tornando o Estado mais transparente e mais suscetível ao 

controle civil.  Num outro breve exemplo, no caso da responsividade, a resposta de um 

funcionário do  Estado ou de um  senador a uma questão demandada pelo cidadão via internet 

não constitui deliberação pública, mas merece atenção pois melhora a conectividade política 

entre esfera civil e esfera governamental, o que pode ajudar a melhorar a dinâmica do sistema 

democrático.  

Importante frisar que os requisitos democráticos elencados não são necessariamente 

hierárquicos. Também não são antagônicos. São distintos, porém integráveis. Os níveis em 

que a comunicação pode se materializar também não são concorrentes. Diferentes tipos de 

relação comunicativa (utilitária, informativa, instrutiva, argumentativa e decisória) podem  e 

devem ser estabelecidos simultaneamente para o bom desempenho dos requisitos 

democráticos. Também vale lembrar que um mesmo objeto ou ferramenta comunicacional 

pode desempenhar um, dois ou os três requisitos simultaneamente, em diversos níveis de 

relações comunicativas. Um bom exemplo é a ferramenta chat.  Um bate-papo online pode ser 

criado com o intuito de dar instruções, tirar dúvidas ou ser didático quanto a uma ação do 

Estado (neste caso, uma responsividade que opera no nível instrutivo). Esse mesmo 

dispositivo digital pode assumir um outro nível de comunicação que seria dar justificativas 

públicas e argumentar sobre as razões desta mesma ação ou prestar contas sobre ela (neste 

caso, uma responsividade que opera no nível argumentativo).  

Os três tópicos seguintes desta seção tratam especificamente de cada um desses três 

requisitos democráticos e suas dimensões analíticas.  O intuito será contextualizar, justificar e 

caracterizar melhor cada um. Ao fim deste capítulo, ter-se-á as linhas teóricas fundamentais 

para testar uma aplicação empírica. 

  

 
                                                 
131 Pelo menos não se trata de participação na produção da decisão política. Quando se fala de participação é 
necessário se perguntar: participar de quê? de que forma ? para que fim?.  Neste caso, seria participação se o 
objeto é participar da publicidade produzida pelo Estado.  Aqui, o cidadão estaria participando ao consumir tais 
informações disponibilizadas. Mas não estaria necessariamente participando da decisão política.  
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3.3.1 Primeiro requisito democrático: publicidade 
 
 

A publicidade se tornou um tema importante em teoria democrática principalmente a 

partir dos debates históricos que fundaram as bases da democracia moderna no século XVIII. 

Esta noção e seus desdobramentos semânticos tem origens na concepção clássica de publico: 

o conjunto de cidadãos de uma comunidade política que se reúnem para discutir e deliberar 

abertamente e argumentativamente questões de interesse coletivo132. Dito de outro modo, a 

publicidade consiste justamente na propriedade de “ser público” ou o grau de inserção que 

algo pode sustentar neste público.  

Atualmente, as potencialidades informativas das novas ferramentas digitais de 

comunicação têm desafiado o Estado contemporâneo a explorar novas formas de publicidade. 

Portais governamentais na internet se tornaram dispositivos de comunicação em larga escala 

de baixo custo, potencialmente mais horizontais e multifuncionais, servindo como repositório 

aberto de informação acessível a cidadãos espacialmente distantes, a qualquer tempo.  Estas 

seriam inovações capazes publicizar o estoque de informações do Estado antes condenada ao 

confinamento físico, longe dos olhos e do conhecimento do público. O encontro entre 

ferramentas digitais de comunicação e democracia parece render bons frutos. Reforça-se 

assim uma bandeira histórica da democracia moderna que é a luta por um Estado transparente, 

isto é, que não opera sob a lógica do segredo. 

Embora os desafios da publicidade online se configurem como um tema inevitável 

para a comunicação política, curiosamente não é um problema aprofundado pela atual 

literatura sobre democracia digital. É bastante comum ver o termo “publicidade” tratado como 

sub-tópico de abordagens mais populares como participação política e internet, esfera pública 

e internet ou como sub-item do debate sobre deliberação online. Ao se apontar a publicidade 

como um dos três requisitos democráticos para o ambiente digital, o intuito é dar o devido 

lugar a um dos pilares da democracia moderna e da comunicação política, tentando pensar 

seus pormenores neste processo. 

 Historicamente, diversas ênfases e preocupações formataram o debate sobre 

publicidade em teoria política e teoria democrática.  Para uma compreensão mínima que sirva 

aos objetivos desta tese, torna-se importante pensá-la a partir de duas perspectivas mais 

                                                 
132 Sobre as dimensões etimológicas e conceituais do termo, incluindo a perspectiva kantiana, ver Laursen, 
(1986, p. 585); Davis (1992). Também é importante lembrar que em sua acepção moderna esta definição é 
metafórica, pois deve-se prever elementos de mediação comunicacional para além de encontros face a face, isto 
é, debates podem ocorrer em espaço e tempo não coincidentes através dos meios de comunicação .  
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fundamentais: (1) a publicidade enquanto antítese da noção de “segredo” e (2) enquanto 

noção vinculada ao conceito de “esfera pública”.   

A primeira janela através da qual pode-se analisar o debate sobre a publicidade passa 

pelo problema do Estado invisível e pelos limites e funções do segredo para governabilidade. 

O Estado autocrático é aquele que se justifica e se mantém em torno do segredo, da opacidade 

e do poder que opera às margens do conhecimento civil mais amplo133. Para subverter esta 

natureza, a visibilidade pública se tornou assim não apenas um princípio e um 

constrangimento aos quais os agentes do Estado devem estar submetidos, mas também um 

dos pilares das revoluções burguesas que culminaram na formação das democracias modernas 

(em contraponto ao Estado absolutista do velho regime).   

Se do ponto de vista do princípio a publicidade parece ser uma noção 

contemporaneamente bastante aceita, autores como Jeremy Behtham veem ainda outras 

vantagens práticas. Seria também um mecanismo imprescindível à estabilidade e ao bom 

funcionamento do arranjo institucional moderno: 

 

 
Que uma política secreta se preserva de alguns inconvenientes não vou 
negar, mas eu acredito que a longo prazo, ela cria mais do que evita, e que 
dos dois governos, uma dos quais deveria ser realizado secretamente e o 
outro abertamente, o último possuiria uma força, um ânimo, e uma 
reputação que torná-lo-ia superior a todas dissimulações dos outros 
(BENTHAM, 1843a)134 

 

 Para sustentar esta visão, o autor identifica uma série de vantagens produzidas pela 

publicidade no sistema político.  Dentre elas, a percepção de que (1) a publicidade teria o 

poder de compelir os membros de uma assembléia ou representantes a exercerem seu dever; 

                                                 
133 A percepção moderna deste debate foi profundamente influenciada por Kant, principalmente em A Paz 
Perpétua (ou Para a Paz Perpétua, conforme algumas traduções em português).  Para este autor, há uma ligação 
inevitável entre publicidade e justiça, onde aquilo que não pode ser submetido ao domínio público tende a ser 
injusto: “Se no Direito Público, prescindo, como costumam conceber os juristas, de toda matéria (das diferentes 
relações empiricamente dadas nos homens no Estado ou entre Estados), ainda me resta a forma da publicidade, 
cuja possibilidade está contida em toda a pretensão jurídica, já que sem ela não haveria justiça (que somente 
pode ser pensada como publicamente manifesta) nem haveria tampouco Direito, que somente se outorga desde a 
Justiça. Toda pretensão jurídica deve possuir esta possibilidade de ser publicada e a publicidade pode, por isso, 
proporcionar um critério a priori da razão, de fácil utilização, para conhecer imediatamente, como por um 
experimento da razão pura, a falsidade da pretensão (antijuridicidade) no caso de que não se dê a publicidade, já 
que se torna muito fácil reconhecer se se dá em um caso concreto, ou seja, se a publicidade se pode harmonizar 
ou não com os princípios do agente.” (KANT, 2006, p. 109)”  
  
134 Tradução própria do original em inglês: “That a secret policy saves itself from some inconveniences I will not 
deny; but I believe, that in the long run it creates more then it avoids; and that of two governments, one of which 
should be conducted secretly and the other openly, the latter would posses a strength, a hardihood, and a 
reputation which would render it superior to all dissimulations of the other.” 
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(2) seria capaz de assegurar a confiança e o consentimento popular às medidas da legislatura; 

(3) possibilitaria aos governantes conhecer os desejos dos governados; (4) permitiria aos 

eleitores cumprir seu papel com bases em algo que conhecem (1843a).   

Se há hoje um amplo consenso quanto a estas afirmativas, há também uma ampla 

aceitação de determinadas exceções ou ressalvas quanto à preponderância da publicidade 

sobre o segredo. Por exemplo, determinadas informações de Estado tem caráter confidencial e 

o seu vazamento pode colocar em risco a segurança nacional ou pode gerar distúrbios e 

situações de pânico. Em outros campos, a publicização de determinados dados 

governamentais sobre a política econômica pode privilegiar determinados agentes, empresas 

ou especuladores financeiros, o que justificaria a prevalência do segredo. Em casos de 

processos ou investigações, também há a prerrogativa de se manter o sigilo durante o 

andamento de inquéritos, caso contrário poderia haver prejuízos ao resultado final, gerando 

empecilhos quanto à busca de provas e indícios.  Há ainda a questão do direito à privacidade. 

Determinadas informações pessoais sobre determinados indivíduos ou mesmo agentes 

públicos sustentam a prerrogativa ética de se manterem circunscritas à esfera íntima, pois 

embora sejam “atraentes” ao entretenimento e à curiosidade popular, não são necessariamente 

de interesse público. Deste modo, publicidade indiscriminada pode gerar problemas e 

transtornos irreversíveis em diferentes áreas da vida social (BENTHAM, 1843b; PRAT, 2006; 

GUTMANN & THOMPSON, 1996; BOBBIO, 2000; O’NEILL, 2006).  

 Afora estas exceções bastante aceitas atualmente, Bentham identifica ainda uma série 

de outras críticas à publicidade, porém, mais controversas. Essas objeções de terceiros, 

elencadas pelo autor, fundamentalmente estão vinculadas ao medo de que a publicidade crie 

um tipo de vigilância populista ou que produza tribunais populares movidos pela paixão, pela 

demagogia e desprovidos de moderação e racionalidade.  Algo que poderia afetar a ação de 

representantes e agentes do Estado que tenderiam a se adequar às “volúpias” do povo, 

produzido discursos mais próximos da sedução do que da racionalidade necessária a um 

ambiente político. O argumento básico de Bentham  para rebater tais resistências é a fé na 

representação.  Tal mecanismo seria, para o autor,  capaz de gerar freios ao eventual 

populismo hipoteticamente atribuído ao excesso de publicidade. Para ele “a publicidade dos 

debates tem arruinado demagogos mais do que os tem criado” (BENTHAM, 1843a)135. 

Ao contrário das correntes democráticas mais recentes, como a democracia 

participativa e a democracia deliberativa, a ênfase no distanciamento entre esfera política e 

                                                 
135 Tradução própria do original em inglês: The publicity of debates has ruined more demagogues than it has 
made.” 
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esfera civil parece ser para Bentham um mecanismo de segurança importante - contra as 

paixões do público – capaz de destituir as objeções de terceiros por ele identificadas.  Há, 

evidentemente, uma perspectiva tipicamente utilitarista, onde a noção de publicidade é posta 

menos como um valor democrático em si, capaz de expor a esfera política à legitimação da 

esfera civil e mais como um valor instrumental estruturante, capaz de tornar o sistema 

operacionalmente mais estável.   

A segunda perspectiva através da qual pode-se visualizar o debate acerca da 

publicidade consiste na sua aproximação com o conceito de esfera pública. Aqui é preciso 

revisitar algumas propriedades etimológicas que estão nas bases desta discussão conceitual. O 

termo original em alemão Öffentlichkeit foi traduzido em inglês para “public sphere” e em 

português para “esfera pública”136.  Porém, isso parece ter gerado uma perda de determinado 

sentido quando comparado ao seu paralelo natural que seria “publicity” ou “publicidade”.  

Como explica Gomes: 

 
Em português temos uma porção dessas expressões como a “publicidade” 
mesma, que pode ser entendida, dentre outros modos, como a propriedade 
comum entre todas as coisas que são públicas. No caso, a Öffentlichkeit  
vem do adjetivo öffentlich,  que se traduz como “público” e mantém mais 
ou menos as mesmas acepções do termo em português:  o que é “comum a 
todos”, o estatal” e o “notório”. Nesta perspectiva, a Öffentlichkeit é 
basicamente a publicidade, entendida no sentido indicado pouco antes. [...] 
A Öffentlichkeit   é, então, literalmente, a publicidade, mas de maneira 
figurada: é a propriedade comum a todas as coisas que são abertas, 
descobertas, disponíveis, acessíveis. Nesta perspectiva, “esfera pública” e 
“publicidade” podem ser vistas como expressões intercambiáveis, desde 
que se perceba quais as suas faces internas (GOMES, 2006, 51-52)  

 

 

Para compreender melhor esta relação é preciso levar em conta que, ao se falar em 

“esfera pública” ou em “publicidade” pode-se estar referindo a coisas distintas, ainda que co-

existam de forma integrada. Gomes aponta dois sentidos de esfera pública ou de 

“publicidade” que estão interligados, mas que significam faces distintas de um mesmo 

problema: 1) esfera pública enquanto “visibilidade pública” e (2) esfera pública como 

“discussão pública”: 

 

O primeiro fenômeno a que me refiro é aquele âmbito da publicidade 
social, que pode ser denominado “esfera de visibilidade pública”. É a cena 

                                                 
136 Isso ocorre especificamente na tradução do livro de Habermas (1984) para o inglês.  Já no texto original de 
Mudança estrutural o autor mostra que a expressão alemã se originou fundamentalmente do francês opinion 
publique e do inglês public opinion. 
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ou o proscênio social, aquela dimensão da vida social (“política” ou “civil”, 
diriam os antigos) que é visível, acessível, disponível ao conhecimento e 
domínio público. A esfera (da visibilidade) responde a demandas de 
sociabilidade e comunicação (GOMES, 2008c, p. 134). 
 
 

 Como explica o autor, esta é uma dimensão fundamental para constituição e 

manutenção do cimento social e que sustenta um papel importante na vida democrática. 

Acredita  também que numa democracia de massa “não há como estabelecer consensos, 

reconhecer as questões relativas ao bem comum e as posições em disputa eleitoral sem que se 

passe por um tal meio essencial de sociabilidade”. (GOMES, 2008c, p. 134).  Já o segundo 

sentido levantado pelo autor está mais vinculado a processos dialógicos públicos:  

 
O segundo fenômeno que pode muito justamente ser chamado “esfera 
pública” é o âmbito da publicidade social que é conveniente nomear aqui 
como “esfera de discussão pública”. Nela, mantém-se como fundamental a 
idéia de exposição, de visibilidade. As posições em disputa expõem-se de 
forma que todos saibam delas e se dêem conta do que está em jogo na 
arena da política (GOMES, 2008c, p. 135). 

 
  

 Nesta perspectiva, tornar algo “público” ou “dar publicidade a algo” consiste em 

torná-lo objeto da fala pública. Um tema ou debate ganha publicidade quando é exposto e 

quando passa a ser potencialmente tema da esfera pública, em sua dimensão discursivo-

argumentativa.  Isto é, passa a ser objeto de lances discursivos em uma arena pública de 

debate.  

Em linhas gerais, pensar o problema da publicidade significa pensar em um tipo de 

constrangimento ao qual o Estado democrático está submetido.  Significa dizer que, no 

horizonte de uma democracia forte, o Estado está obrigado a ser transparente (ainda que 

observe os limites desta publicidade como apontou Bentham) e seus atos devem ser 

potencialmente objeto da esfera pública (como sugere Habermas). Especificamente neste 

trabalho, o problema está centrado na questão da publicidade enquanto “visibilidade pública”, 

tentando não perder de vista o problema do Estado visível e dos limites éticos e normativos 

expostos.  A preocupação será pensar como a interface digital do Estado, através de seus 

portais na internet, pode produzir outputs de informação e conteúdos públicos que visam 

melhorar a comunicação política com seus cidadãos, tomando esta noção como um dos três 

requisitos democráticos para este medium. 

Se a visibilidade pública é hoje fortemente mediada pelos mass media (BOBBIO, 

2000; GOMES, 2004; HELLER, 2006;  WEBER, 2006;  MAIA, 2006; GASTIL, 2008) é 
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importante reafirmar que isso se tornou ainda mais complexo com a entrada da internet neste 

jogo.  Evitando as perspectivas de “substituição” ou de “ruptura”: prevalece aqui a premissa 

de que não há revoluções, mas um cenário inovador capaz de trazer novos elementos para se 

pensar o sistema midiático (NORRIS, 2001). Com efeito, isso repercute inevitavelmente em 

novas formas de visibilidade do Estado, abrindo novos fronts de análise antes inativos. Aqui, 

diversos tipos de conteúdos e diversas formas de publicidade emergem, pois o Estado passa a 

ter em suas mãos ferramentas flexíveis e versáteis para este fim.  De tal modo, é evidente que 

há modos diferenciados de se materializar a publicidade através da interface digital do Estado. 

Isso pode ocorrer, como já visto, através de alguns níveis de relação comunicativa. No caso da 

publicidade, ocorrem quatro dos cinco níveis listados, a saber: utilitário, informativo, 

instrutivo e argumentativo.  

O primeiro nível diz respeito à publicidade materializada numa relação instrumental 

de comunicação, ou seja, quando a interface digital estabelece uma meta-publicidade, uma 

visibilidade com fim em si mesma. É o que podemos chamar de “meta-informação”. Ocorre 

quando o Estado tenta se tornar mais visível/transparente ao cidadão dando publicidade aos 

seus mecanismos de visibilidade.  No caso de um portal do Estado, este tipo de publicidade se 

materializaria, por exemplo,  na forma de “mapa do site”, “ferramentas de busca” e outros 

dispositivos que objetivam dar visibilidade às informações dispostas do portal. Tais 

dispositivos têm a função de ajudar na localização de informação no mar de dados que um 

portal comporta.  Há ainda os manuais para uso do site ou mecanismos de acessibilidade para 

pessoas com deficiências auditivas ou visuais, por exemplo. A finalidade é instrumentalizar a 

busca por informações.  Pelo menos analogicamente, é possível aproximar este nível de 

publicidade daquilo que Lemos et al chamaram de “acessibilidade”137: 

 

A primeira categoria diz respeito ao nível de acessibilidade, que contempla 
às condições do primeiro contato do usuário com o portal, e, por isso, reúne 
critérios que verificam a sua visibilidade na web, a compatibilidade com 
plataformas de acesso, as facilidades para cidadãos com necessidades 
especiais e a abertura para cidadãos de língua estrangeira. (LEMOS; 
MAMEDE; MEIRELLES; NÓBREGA & SILVA, 2007, 148) 

 

Embora este tipo de publicidade tenha um propósito instrumental, tornar a informação 

pública visível e acessível é algo que sustenta razoável relevância. A sua inoperância num 
                                                 
137 Para os autores, acessibilidade é uma das quatro categorias de avaliação do bom desempenho de um portal 
governamental. As outras três seriam otimização (que se refere à agilidade no carregamento das pátinas); 
navegabilidade (que está relacionada à “mobilidade” do usuário no interior do portal”) e tratamento de erros (que 
aponta para a preocupação do governo em sanar problemas funcionais no portal e garantir a sua total 
operacionalização) (LEMOS; MAMEDE;  MEIRELLES; NÓBREGA & SILVA, 2007, 148-152) 
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portal governamental pode dificultar ou até mesmo inviabilizar o desempenho do processo de 

comunicação antes mesmo de se iniciar no grande volume de páginas existentes num portal. 

Para se ter uma idéia, estimativas demonstram que governo do Reino Unido contém pelo 

menos 9 milhões de páginas; o domínio equivalente do governo australiano é de 7 milhões; o 

governo canadense, pelo menos, 9 milhões; e o domínio do governo federal dos EUA, 

sustenta pelo cerca de 79 milhões. E os sites do governo chinês com o domínio ‘gov’ foram 

estimados em 2 por cento do número total na World Wide Web (MARGETTS138, 2006, p.198-

199). Todos esses sítios contêm informações que não estavam disponíveis aos cidadãos, partir 

de seus domicílios, antes de meados da década de 1990. 

A segunda forma de ocorrência do requisito da publicidade apresenta-se geralmente na 

forma de mensagem139, notícia, propaganda, anuncio. Refere-se a uma relação de 

comunicação de nível informativo.  Neste caso, mensagem tem uma estrutura voltada para 

propagar, persuadir, anunciar, informar o cidadão acerca das ações e atividades do Estado. 

Este tipo de publicidade se faz necessária, pois, historicamente, o Estado se configurou como 

um poderoso140 e inevitável agente que interfere no dia a dia dos indivíduos que, por sua vez, 

necessitam obter notícias sobre as ações desses agentes governamentais.  

Ainda que esta relação baseada em “mensagem/notícia” possa sofrer críticas por ter 

baixo teor participativo, este nível de publicidade não deve ser tratado como algo 

inexpressivo.  De modo geral, para muitos autores (NORRIS, 2001, p.114; CARPINI & 

KEETER, 2003, p.136; KAKABADSE et al, 2003, p. 54; OECD, 2003, p. 3; MAIA, 2008b, 

p. 345; BORGIDA & STARK, 2004, p. 475; CHADWICK, 2006;)  a informação cumpre um 

importante papel no bom funcionamento do sistema democrático uma vez que o cidadão 

necessita ter conhecimento sobre o que faz o agente público. Algo que se torna cada vez mais 

evidente em sociedades complexas, com um Estado operando em diversos segmentos, sobre 

diversos temas e  em diferentes esferas da vida social.  Neste nível, a publicidade ocorre 

baseada na troca de conteúdos com baixa densidade comunicativa, cuja meta é mais informar 

ou anunciar do que instruir, justificar ou argumentar. Se não é robusto, esse nível certamente é 

                                                 
138 Citando dados de Petricek et al.(2006) e Lagerkvist (2005). 
139 Fala-se em “mensagem”  aqui menos no sentido de uma teoria matemática de Shannon, por exemplo, e mais 
próxima a idéia de mensagem nas teorias empírico-experimentais, também conhecidas como abordagens da 
persuasão (ver WOLF, 2003, p. 17). 
140 Este “poder” do Estado é bastante substantivo mesmo nos dias atuais, após as reformas das décadas de 80 e 
90 que tentaram por em prática a ideia do “Estado mínimo”. Mesmo em modelos governamentais enxutos, a 
ação cotidiana do Estado é impactante e necessita de ampla visibilidade pública no momento em que ocorrem, 
seja na divulgação de obras públicas, na interdição de ruas ou mudança de tráfego (no caso do Executivo), na 
publicidade de leis recém-promulgadas (no caso do Legislativo) ou no noticiar de decisões judiciais ou ações de 
inconstitucionalidade (no caso do Judiciário). 
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desejável enquanto um dos componentes necessários a uma noção forte de publicidade 

democrática que abarque todas as dimensões do termo. Sobretudo, este nível da publicidade 

online disponibiliza mais informação noticiosa-propagandística  para esfera pública, tornando 

o Estado um agente mais ativo neste ofício antes circunscrito aos agentes intermediários, 

como foi visto.  Isso dá mais pluralidade à experiência da notícia, uma vez que a versão do 

agente governamental sobre um determinado fato também pode ser ouvida, isto é, o próprio 

Estado pode noticiar suas ações sem intermediários nos seus portais governamentais, por 

exemplo.  Interessante notar que a seção de “notícias” de portais governamentais é hoje  uma 

áreas mais acessados pelo cidadão141.  E, embora possa implicar um alto grau de parcialidade 

ou persuasão no reportar dos fatos, não pode ser descartada como algo inexpressivo.  

Observando um pouco mais para este nível comunicacional e suas características, seria 

possível pensar que notícia e propaganda são elementos distintos e logo não poderiam estar 

sob a mesma categorização, o que seria razoável. Essa diferenciação se torna bastante clara, 

por exemplo, no jornalismo. Porém, aqui não se trata de jornalismo e sim da publicidade 

praticada pelo Estado. Neste caso, é problemático estipular uma separação exata daquilo que é 

propaganda governamental, de um lado, daquilo que é notícia governamental do outro, uma 

vez que a propaganda pode assumir a forma notícia e vice-versa e essas fronteiras seriam 

bastante sutis. Acredita-se, nesta tese, que notícia e propaganda governamentais são duas 

faces do mesmo nível comunicativo: o nível informativo.  Sobretudo por sustentarem, em 

comum a perspectiva de disseminar uma mensagem sobre ações ou atividades do Estado. 

Neste sentido, ambas estão numa mesma categoria que sustenta essas duas faces, o que não 

quer dizer que esta distinção deva ser esquecida, pelo contrário: pressupõe-se que existem e  

podem ser melhor qualificadas ou averiguadas em estudos futuros mais específico que se 

atenham a estudar justamente esse nível comunicativo e suas peculiaridades internas.  Assim, 

seria possível chegar a qualificações e estudos especializados capazes de apontar quando o 

nível informativo de um portal governamental assume a forma mais noticiosa ou mais 

propagandística, algo que não será aprofundado nesta pesquisa. 

O terceiro nível de comunicação que a publicidade pode assumir - o nível instrutivo - 

está baseado em relações de esclarecimento. Ocorre quando o Estado busca dar maior 

visibilidade de suas ações, instituições ou temas de interesse geral explicando-os do ponto de 

vista didático. Isso se materializa em textos ou ferramentas que esclarecem a estrutura 

institucional e funcional do Estado, tentando torná-lo visivelmente mais inteligível para o 

                                                 
141 Por exemplo, ver entrevista em Marques (2008, p. 468). 
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cidadão; em hotsites didáticos para crianças; em cartilhas educativas sobre cidadania etc. Este 

tipo de publicidade foi uma característica preponderante na primeira fase de ocupação da 

internet pelo Estado, principalmente na forma de textos institucionais.  Pelo menos até o 

início dos anos 2000 isso era bastante evidente em diversas pesquisas: 

 
Nos últimos anos [anteriores a 2004], alguns estudos têm sido conduzidos 
na análise de web sites de estados e prefeituras, nomeadamente na 
verificação dos seus conteúdos e serviços. Em conferência recente, os 
pesquisadores José Pinho e Luiz Akutsu apresentaram os resultados de um 
ano de pesquisa sobre a presença dos governos estaduais e municipais 
brasileiros na Internet [...] Prevalece [nos portais] a oferta de informações 
gerais sobre cada órgão e algumas facilidades no pagamento de tributos. 
(LEMOS et  al, 2007,  p. 121).  

 
 

Em 2003, por exemplo, 69% dos portais governamentais das unidades federativas 

brasileiras disponibilizavam informações sobre suas secretarias e órgãos, como telefone, 

endereço, horário de funcionamento (LEMOS, MEIRELLES & MORAES, 2007, p. 126). 

Nos últimos seis anos ocorreram mudanças substanciais.  Os websites do Estado passaram 

também a incorporar outras modalidades de textos instrutivos. Atualmente, esta categoria de 

publicidade já se tornou comum nos diversos portais da esfera estatal, como aponta pesquisas 

mais recentes sobre o tema (JOHNSON, 2004; LEAL, 2004; SILVA, 2005; CUNHA, 2005; 

ZUGMAN, 2006; SOUZA, 2007; MARQUES, 2008).  

Olhando de forma isolada, este nível instrutivo da publicidade pode parecer pouco 

sofisticado, já que estabelece um tipo de relação que não tem como meta dar razões públicas.  

Porém, observando de modo mais sistêmico, vê-se que se trata de um tipo de relação 

específica necessária ao dia a dia do cidadão e que não pode ser descartada ou ignorada. 

Pensar nesta dimensão se justifica porque há uma tendência do Estado moderno 

(principalmente devido à crescente burocratização) em se tornar cada vez mais complexo e 

incompreensível em seus papeis institucionais e funcionais.  Este tipo de opacidade pode ter 

efeitos danosos na harmonia do sistema como o enfraquecimento da confiança do cidadão em 

instituições que ele não compreende e  ineficiência na relação com o cidadão devido ao 

desconhecimento público sobre o funcionamento da engrenagem estatal, etc.142 Tornar 

governos e instituições mais compreensíveis é contribuir para se evitar que obscuridades e 

complexidades burocráticas criem um novo tipo de invisibilidade moderna. 

                                                 
142 Por isso, do ponto-de-vista prático, quanto mais houver variedade de conteúdos instrutivos, melhor. Isso 
inclui conteúdo sobre história, funcionamento,  burocracia, administração etc.     
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O quarto e último nível da publicidade diz respeito ao âmbito argumentativo. Ocorre 

quando comunicação online tem a perspectiva de tornar o Estado mais visível e transparente 

ao cidadão através de relações mais densas de comunicação, isto é, aquela que ocorre no nível 

discursivo, isto é, que está estruturado ou voltado para dar razões públicas. A ideia de 

discursividade que se tem em mente aqui trata de um conjunto de argumentos ordenados em 

um texto relativamente formal. Neste caso, um balancete financeiro não está discursivamente 

organizado no modo clássico, mas trata-se de um discurso técnico sobre as contas públicas 

(com argumentos contáveis, demonstrações numéricas e razões financeiras devidamente 

ordenados).  Ao mesmo tempo, o nível argumentativo da publicidade pode trazer discursos 

translúcidos ao cidadão comum  e,  por outro lado, pode também trazer conteúdos técnicos 

mais complexos e demasiadamente voltados para especialistas. Neste sentido, convém 

diferenciar (1) abertura, que trata da exposição de conteúdos discursivos integrais em estado 

bruto (principalmente dados técnicos, números ou documentos em linguagem para 

especialistas); de (2) transparência, que dá publicidade a conteúdos discursivos de teor mais 

refinado, isto é,  com uma linguagem mais e acessível ao cidadão comum: 

 
Segundo Birkinshaw, abertura significa concentrar-se em processos que nos 
permitem ver operações e atividades do governo em matéria de trabalho [...] 
Larson (1998: 40-2) adianta uma distinção semelhante: transparência se 
estende para além da abertura, abrangendo simplicidade e compreensão. Por 
exemplo, é possível para uma organização estar aberta em relação a seus 
documentos e procedimentos e ainda não ser transparente para o público 
relevante, se a informação for percebida como incoerente. (HEALD, 2006, 
p.26)143 
 

 

Deste modo, a abertura tem o propósito de expor o Estado ao máximo possível, 

principalmente através de documentos brutos. Este tipo de publicidade pode exercer uma 

importante função que é a de instrumentalizar especialistas, jornalistas, partidos políticos, 

lobistas, ONGs e outros intermediários144 no embate político e também na vigilância e 

controle do Estado (NORRIS, 2001, p. 104; CORNFIELD, 2003, p. 105; JOHNSON, 2004, 

p.20 ). Significa melhores armas também para as relações de accountability, seja vertical 

(MANIN; PRZEWORSKI & STOKES, 2006, p. 105; PRAT, 2006, p.102) ou horizontal 

                                                 
143 Tradução própria do original em inglês: “According to Birkinshaw, openness means concentrating on 
processes that allow us to see the operations and activities of government at work—subject […]. Larson (1998: 
40-2) advances a similar distinction: transparency extends beyond openness to embrace simplicity and 
comprehesibility. For example, it is possible for an organization to be open about is documents and procedures 
yet not be transparent to relevant audiences if the information is perceived as incoherent. “ 
144 Como explica Maia, atores “que operam geralmente como agentes que coletam, organizam e disponibilizam 
informações que educam os indivíduos sobre assuntos do próprio interesse” (MAIA, 2008b, p. 346). 
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(MANIN; PRZEWORSKI & STOKES, 2006, p. 133) e  para aqueles que atuam, militam ou 

se interessam por áreas específicas dos negócios públicos. Neste caso, o pressuposto na 

abertura é que o cidadão tenha níveis de cognição adequados ou ferramentas capazes de 

decodificar o discurso e argumentos ali dispostos (MARGETTS, 2006, p.200-201; O’NEILL, 

2006, p.81-82; HOOD, 2006, p.10). Ainda que a abertura pressuponha essa barreira cognitiva 

ao cidadão comum, é inegável a sua importância para compor a ação de grupos de pressão e 

outros agentes da sociedade civil que possuem know how para decodificar tais informações 

brutas. 

No caso da transparência aponta-se justamente para um tipo de visibilidade que tenta 

manter o argumento técnico, contábil, estatístico, econômico, mas com a preocupação de 

inteligibilidade desses dados. A transparência se tornou uma idéia bastante comum hoje, 

sendo recorrentemente citada em estudos e análises (MARGETTS, 2006; PRAT, 2006; 

JOHNSON, 2004; HEALD, 2006; PINHO & SACRAMENTO, 2004; TRISTÃO, 2002) no 

discurso político, na cobertura jornalística e em relatórios governamentais como a forma mais 

desejada de visibilidade pública. Embora possa estar bastante arraigada na cultura política, 

esta noção ganhou força, de fato, nos últimos 20 anos. Como explica Hood (2006, p.11) se a 

expressão se tornou lugar-comum em diversas áreas, incluindo negócios públicos e até mesmo 

no âmbito privado do mercado financeiro, isso foi uma invenção do século XX, enfatizada nas 

ultimas duas décadas145. Em termos práticos, o nível de transparência está vinculado a 

diversos aspectos que vão desde o quantitativo de informação até a sua acessibilidade e 

inteligibilidade:  

 

 
 
Assim, pode dizer-se que governos digitais são mais transparentes de 
diversos modos: com mais informação disponível e acessível, com mais 
regras fixas e codificadas e, portanto, mais fácil para que os cidadãos 
estejam atentos e compreendam; e com novas pressões para que órgãos 
governamentais sejam mais abertos no que diz respeito à documentação. 
Por outro lado, também existem formas nas quais o governo digital pode 
ser considerado menos transparente. (MARGETTS, 2006, p.200)146 
 

 

                                                 
145  Ainda que tenha tido seus precedentes sob a bandeira genérica da “publicidade” nos séculos anteriores. 
146 Tradução própria do original em inglês: “Thus it could be argued that digital government is more transparent 
in a number of ways: with more information available and accessible; with more rules fixed and codified and 
therefore easier for citizens to be aware of and to understand; and with new pressures on government agencies to 
be more open in respect to documentation. On the other hand, there are also ways in which digital government 
might be regarded as less transparent.” 

 



124 
 

Transparência pressupõe (1) robustez de informação, (2) acessibilidade assincrônica e 

(3) inexistência de barreiras cognitivas ao cidadão comum.  Por exemplo, um texto que 

explica o funcionamento do Estado tem características de uma publicidade que se realiza no 

nível instrutivo. Se o mesmo tema for tratado com números, dados, estatísticas sobre o 

funcionamento do Estado de modo discursivamente construído e com uma linguagem que 

tenta esclarecer essas informações técnicas, esta será uma publicidade que opera no nível 

argumentativo, que se aproxima do que os autores chamam aqui de transparência.   

Seja na forma abertura ou transparência, convém frisar que os documentos ou 

conteúdos online  que materializam este nível argumentativo de publicidade (como relatórios 

de prestação de contas, dossiês, balancetes financeiros, documentos com posicionamento 

discursivo do agente do Estado, etc), não são argumentativos por trazerem troca de 

argumentos em estrito senso. Isto é, não se trata de um diálogo argumentativamente  

organizado na estrutura textual desses documentos (com duas partes trocando razões) e sim 

por serem lances argumentativos voltados para a esfera pública, sendo utilizados para 

responder demandas de accountability ou deliberação pública. Algo que se qualifica pelo seu 

potencial para compor o debate público. É neste sentido que sustentam um nível 

argumentativo147. Não por acaso, no plano geral dos estudos sobre administração pública e 

teoria democrática, a importância do nível argumentativo da publicidade é um dos pilares da 

idéia de accountability. E como o debate sobre accountability está inevitavelmente ligado à 

noção de vigilância do Estado, a publicidade, por esta via, sustenta uma proximidade natural 

com a idéia de controle público148.  Como lembra Schedler (1999a, p. 20) a demanda por 

accountability tem suas origens justamente no combate à opacidade do poder. Isso se 

relacionada diretamente com a substancial formação de uma opinião pública mais qualificada, 

melhor capacitada para fazer valer o princípio da soberania popular.  E como accountability é 

um processo que envolve, além da publicidade, a obrigação de justificativa, esta dimensão de 

prestação de contas e justificação típicas das democracias modernas será complementada pelo 

segundo requisito democrático para a interface digital do Estado – a responsividade – como 

veremos no próximo tópico. 

    

                                                 
147 A troca de argumentos dialogicamente estruturados ocorrerá, como veremos mais adiante, no nível 
argumentativo da responsividade. 
148 Para muitos autores este tipo de publicidade tem um papel específico no sistema político: é capaz de propiciar 
maior empoderamento do cidadão para agir na defesa de seus direitos, interferir melhor no jogo político, além de 
controlar e monitorar seus representantes eleitos ou outros titulares do Estado durante o exercício do poder 
(O’NEILL, 2006; PRAT, 2006; HEALD, 2006; BOBBIO, 2000; AKUTSU, 2005; PHILP, 2008; AXWORTHY, 
2005).   
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3.3.2  Segundo requisito democrático: responsividade 
 

 Quando alguém ou algo é responsivo significa dizer que há algum nível ou algum grau 

de diálogo com a parte que demanda resposta. Responsividade existe quando há alguém ou 

algo respondendo sobre alguma coisa para outrém. Quando se fala de responsividade no 

sistema democrático, o algo ou alguém é o Estado e seus agentes que respondem sobre temas 

e demandas de interesse público (alguma coisa) para os seus mandantes, a esfera civil 

(outrém). Sob o prisma da comunicação política, responsividade (responsiveness) significa 

que o cidadão produziu um input direcionado a obter uma resposta específica; e o Estado 

produziu um output que tenta responder a esta demanda.   

Este esquema é dado como fundamental no bom funcionamento sistema democrático 

por autores como Robert Dahl.  Em sua obra mais clássica, Poliarquia (com publicação 

original em inglês em 1971), ele reafirma justamente este ponto como premissa de suas 

análises: 

 

Parto do pressuposto de que uma característica-chave da democracia é a 
contínua responsividade do governo às preferências de seus cidadãos, 
considerados como politicamente iguais. [...] Parto do pressuposto também 
de que [...] todos os cidadãos plenos devem ter oportunidades plenas: de 
formular suas preferências; de expressar suas preferências a seus 
concidadãos e ao governo através da ação individual e da coletiva; de ter 
suas preferências igualmente consideradas na conduta do governo, ou seja, 
consideradas sem discriminação decorrente do conteúdo ou da fonte da 
preferência. (DAHL, 2005, p. 25-26) 

 

 

 Nota-se que este requisito está fortemente vinculada ao princípio da 

representatividade, seja do tipo delegativa ou fiduciária. Uma das exigências impostas ao 

representante é justamente responder ao interesse público e, para isso, precisa ouvir e dar 

respostas a estas demandas civis. No caso da representação fiduciária, predominantemente 

adotada nas democracias liberais, o mandatário (seja, presidente, prefeito, senador ou 

deputado149) está obrigado a dar publicidade às suas atividades e ainda responder à esfera 

                                                 
149E, até certo ponto, juízes. Embora estes não passem por pelo crivo da opinião pública através de sufrágio, em 
países como o Brasil, por exemplo, as suas prerrogativas estão vinculadas a defender a soberania popular e por 
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civil ou a outras instituições quando requisitado. Em alguns casos, o não cumprimento deste 

dever incorre em punições ou, pode minar a confiança entre esfera civil e esfera política 

Como aponta Lenihan (2002, p. 17) “os cidadãos sentem que os governos não os ouvem. Uma 

reivindicação chave feita pelos principais defensores de uma abordagem mais distribuída é 

que isso iria ajudar a restabelecer confiança no governo”. Deste modo, a obrigação de 

responder se configura como um dos elementos-cernes da relação entre Estado e cidadão e, 

por isso, se afirma como um dos três requisitos democráticos fundamentais à comunicação do 

Estado online. 

Neste ponto, sendo uma resposta específica a uma demanda específica, é importante 

perceber que a responsividade pode tomar diferentes formas.  Pode ser tanto um feedback 

cotidiano ao cidadão, sobre os cuidados e alerta de uma enchente que atingiu a cidade através 

de um 0800 e pode também assumir a forma mais densa de embates argumentativos que 

forçam os agentes do Estado a responderem, dando razões públicas, sobre as causas da 

enchente devido às obras de saneamento mal realizadas, por exemplo150. Neste último caso, 

tem-se  mais que responsividade: tem-se algo que se aproxima das relações de accountability, 

um mecanismo típico da tradição liberal. Ou seja, responsividade não é o mesmo que 

accountability.  Trata-se de um de seus componentes.  

Como o conceito de accountability é hoje um eixo importante na estrutura das 

democracias modernas, torna-se necessário configurar melhor tal noção, até mesmo para se 

clarear o que significa falar em responsividade nesta tese, principalmente no que se refere aos 

seus níveis mais densos (como veremos mais a frente). Numa visão geral, a expressão 

“accountability” tem em seu campo semântico elementos como responsividade, publicidade, 

justificação e responsabilidade e pressupõe uma relação assimétrica de obrigação entre duas 

ou mais partes, com a possibilidade de punição para uma delas. Seja para os fundadores da 

democracia moderna (ver BOROWIAK, 2007,; HAMILTON; MADISON & JAY, 2003), seja 

para a grande maioria dos autores contemporâneos em teoria democrática, a este conjunto de 

                                                                                                                                                         
isso também são responsivos ou accountable à opinião pública, principalmente à opinião pública 
institucionalizada sob a forma de leis.  
150 Interessante notar um outro lado dos mecanismos de responsabilização, conforme proposição de Habermas: 
mecanismos de responsabilidade são, na verdade, uma conseqüência do bloqueio e limites impostos às 
intervenções diretas do poder social no poder administrativo (HABERMAS, 2003, p. 219). Isto quer dizer que os 
mecanismos de responsabilização e responsividade existem e tem sua importância justamente por serem uma 
conseqüência do arranjo representativo. Sua existência significa ao mesmo tempo um controle sobre os 
representantes (pelos representados) e um limite dado aos representados quanto a este controle sobre o Estado e 
seus agentes (já que em democracias diretas o controle do cidadão seria totalizante). Um esquema bastante 
característico do modelo liberal. 
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elementos é atribuída uma importância expressiva para a democracia. Fernando Lattman-

Weltman assim sintetiza: 

 

A questão da prestação de contas, da responsabilidade pública das pessoas 
públicas – que doravante nomearei pelo termo inglês (e talvez intraduzível) 
accountability – é, portanto, chave para a qualificação da moderna 
democracia porque se refere ao real funcionamento das suas instituições e 
ao rendimento que elas trazem ou não àqueles a cuja soberania e interesse o 
sistema deve se submeter.(2001, p. 2) 

 

Já que se trata de uma “relação” entre atores, pode-se compreender melhor este 

conceito identificando (1) primeiramente as partes desta relação; (2) o posicionamento dos 

atores através do qual esta relação pode ocorrer. 

Quanto às partes envolvidas, a relação de accountability pode ser analisada 

identificando dois tipos de atores: o principal (algo como o “patrão”) e o agente (que também 

poderia ser traduzido para “funcionário”). Esta é uma análise inspirada na teoria econômica 

(ver SAPPINGTON, 1991), mas que é largamente aceita para explicar accountability política 

em áreas como ciência política e administração pública (DUNN, 1999, p. 299; HOOD, 2006, 

p.18; KAKABADSE et al, 2003, p. 52; PRAT, 2006, p.92; SCHEDLER, 1999a, p.21; 

STRØM , 2000, p. 267; AKUTSU, 2005, p.5). O principal é a parte de onde emana o poder e 

para a qual o agente tem obrigações responsivas. Assim, na relação representativa do sistema 

democrático, os mandatários ou aqueles que ocupam um cargo no Estado (presidente, 

prefeito, governador, senador, deputado, vereador, etc.) são os agentes. Estes, por sua vez, 

devem responder e se justificar ao conjunto de seus cidadãos, que constituem o principal da 

relação. Este conjunto de principals (ou mandantes) também pode assumir a forma de um 

fórum: 

 

 
Accountability é uma relação entre um ator e um fórum, no qual o ator tem a 
obrigação de explicar e justificar a sua própria conduta, o fórum pode propor 
perguntas e juízos, e os atores podem enfrentar conseqüências [...] Prestar 
contas é mais do que mera propaganda, ou o fornecimento de informações 
ou instruções para o público em geral. (BOVENS, 2007, p. 450-451)151 

 

                                                 
151 Tradução própria do original em inglês: “Accountability is a relationship between an actor and a forum, in 
which the actor has an obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and 
pass judgement, and the actor may face consequences […]Account giving is more than mere propaganda, or the 
provision of information or instructions to the general public.” 
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Ainda que a relação de accountability seja essencialmente assimétrica, as duas partes 

do processo (principal e agente) podem estar numa mesma “posição” de grandeza e terem 

“poder” similar ou, inversamente, podem estar em posições bastante distintas, com poderes 

bastante díspares. Assim, quando às posições, pode-se distinguir entre accountability 

horizontal e accountability vertical (O'DONNELL, 1998; O'DONNELL, 1999; WAMPLER, 

2005). O primeiro trata da relação entre principal e agente que ocorre numa mesma arena de 

poder. Por exemplo, quando duas agências do Estado assumem esses papéis onde uma cobra 

respostas (em nome dos mandatários) e a outra é obrigada a responder152. Já o accountability 

vertical é aquele que interessa especificamente neste trabalho. Trata da relação de controle 

público mais geral que caracteriza o sistema democrático: de um lado  há o cidadão, como 

principal; do outro os órgãos do Estado, como agentes. Os atores estão em posições 

nitidamente verticalizadas: no topo do sistema, como principal, está a soberania popular 

através da esfera civil; embaixo, como agentes, está o Estado e seus ocupantes153.  

Apesar de sua importância no arranjo democrático moderno, sob uma ótica mais 

realista, o governo não deseja ser responsivo ou ser accountable, mas é obrigado a isso devido 

justamente ao processo eleitoral como explica Schedler:  

 
Eles [governos] entendem que as instituições de accountability limitam a sua 
liberdade de ação e que contêm o potencial para pô-las em situações 
embaraçosas e dolorosas, então, porque deveriam estar interessados em 
estabelecê-las? Nas democracias liberais, a resposta mais plausível deriva da 
"conexão eleitoral": governantes desenvolvem um interesse em vincular-se 
aos mecanismos institucionais de accountability se os eleitores puni-los nas 
urnas [...] Os governos podem descobrir as belezas da accountability 
horizontal se os eleitores abrirem seus olhos através do eficaz exercício de 
accountability eleitoral. (1999b, p.334)154 
 

 

 Ou seja,  accountability também é um dispositivo que tenta reconectar a esfera civil à 

esfera política e fazer valer a soberania popular.  Isto somente é possível porque existe uma 

                                                 
152 Um caso típico seria a relação entre Câmara dos Deputados e governo. Ou, ainda o papel de fiscalização e 
controle dos tribunais de conta (que são órgãos auxiliares do Legislativo). No Brasil, sobre esta relação entre 
Poderes ver Figueiredo (2001). 
153 Este último tipo de accountability pode ser melhor compreendido se analisarmos o que se convenciou chamar 
também de accountability eleitoral.  Trata da prestação de contas, justificativa e responsividade que se estabelece 
no processo eleitoral, principalmente em casos de reeleição. O eleitor irá cobrar explicações e o candidato poderá 
ser punido com a não renovação de seu mandato. 
154 Tradução própria do original em inglês: “They [governos] understand that institutions of accountability limit 
their freedom of action and that they contain the potential to bring them into painful and embarrassing situations, 
So why should they be interested in establishing them? In liberal democracies, the most plausible answer derives 
from the "electoral connection": rulers develop an interest in binding themselves through institutional 
mechanisms of accountability if voters punish them at the polls […]. Governments may discover the beauties of 
horizontal accountab1ity if voters open their eyes through the effective exercise of electoral accountability.” 
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obrigação ética, eleitoral e política dos mandatários em ser accoutable à opinião pública.  

Porém, como aponta Dowdle (2006), accountability é mais do que “submissão”, “sujeição” 

ou “obrigatoriedade” e não a mesma coisa que obediência já que prestar contas é comunicar, 

não necessariamente abrir mão do controle completamente. “A accountability é, portanto, 

uma condição discursiva, algo que cria um diálogo entre o público e os servidores públicos” 

(p. 12)155. É justamente através deste vínculo com a perspectiva do diálogo que o requisito da  

responsividade156 está ligado à noção de accountability.  

Ainda que a responsividade seja um dos elementos que compõe os processos de 

accountability  e pode, neste âmbito, se apresentar na forma de um denso toma-lá-dá-cá de 

perguntas/respostas argumentativas, há  situações em que ela pode também assumir  formas 

mais simples de diálogo como feedbacks informativos ou conversação informal.  Para deixar 

isso mais claro, note-se que ser politicamente responsivo se vincula ao ato de responder às 

demandas da esfera civil. Isso pode aparecer como um constrangimento que é parte dos 

processos de accountability ou pode tomar a forma de uma resposta pontual a uma questão 

cotidiana. De tal modo, responsividade pode advir de uma demanda puramente informativa 

sobre determinado assunto público ou pode ser uma demanda por uma resposta objetiva, na 

forma de serviço; pode ser também uma demanda por um tipo de diálogo onde o cidadão não 

quer tomar decisões, deliberar ou receber prestações de contas, mas somente esclarecer um 

assunto de interesse geral. Importante ainda destacar que responsividade, mesmo que seja sob 

a forma discursiva, não significa que o Estado está transferindo para o cidadão a produção da 

decisão política.  Trata do requisito de responder. Assim, um fórum online na internet, onde 

os agentes do Estado estão presentes para responder e esclarecer as dúvidas ou as perguntas 

dos cidadãos pode cumprir este pré-requisito democrático pelo menos no nível instrutivo, 

ainda que este espaço não seja um ambiente deliberativo capaz de produzir decisão política. 

Esta variação diz respeito justamente aos níveis ou às formas de relação comunicativa que a 

responsividade pode assumir: nível utilitário, informativo, instrutivo e argumentativo.  

O primeiro nível diz respeito a uma relação instrumental do ato de responder, ou seja, 

quando a comunicação opera para gerar uma resposta ou produto com fim em si mesmo. 

Neste caso, a comunicação política é uma resposta instrumental das instituições públicas às 

                                                 
155 Tradução própria do original em inglês: “Accountability is not the same thing as obedience. To give an 
account is to communicate, not to completely surrender control.  Accountability is therefore a discursive 
condition, something that sets up a dialogue between the public, and the public servants.” 
156 Vale lembrar ainda que accountability pode tratar de diferentes nichos da vida social, e assim pode-se 
encontrar diferentes tipos de accountability,  como accountability societal, accountability econômico, 
accountability corporativo, incluindo o próprio accountability político e eleitoral, que interessa mais 
especificamente nesta tese. 
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necessidades cotidianas, burocráticas ou práticas do cidadão na sua relação com o Estado. 

Algo que geralmente aparece sob a nomenclatura polissêmica de “serviços”.   

Este é um tipo de responsividade bastante enfatizada por muitos autores sob influência 

de pesquisas na área de administração pública ou governo eletrônico (COSTA, 2004; 

MARTINS, 2004; FOUNTAIN, 2002; ZUGMAN, 2006; LEMOS & ROCHA, 2007; 

LEMOS, MEIRELLES & MORAES, 2007). Para Costa, por exemplo, a execução de serviços 

via Internet: 

 

[...] é a função mais importante do governo e, portanto, a área na qual o 
impacto pode ser maior. Os governos poderão realizar diversas funções de 
educação, saúde e segurança e outros tipos de serviços usando as facilidades 
das tecnologias da informação (TIs). Porém, apenas o uso as TIs não 
caracteriza o governo eletrônico. Há que se promover uma mudança de 
atitude no prestador de serviços, com um foco real nas necessidades dos 
cidadãos, o que raramente acontece. É preciso, ainda, distinguir a atividade 
de forma (marcação on-line de uma consulta, por exemplo, o que já seria 
ótimo) da atividade-fim da prestação de serviço (o que seria ainda melhor). 
(2004, p.26) 

 

 

Em muitos casos, a ênfase dada a esta instrumentalidade da comunicação política 

atribuída ao Estado, tem fortes influências de uma perspectiva que vê na lógica de mercado 

um parâmetro para esta responsividade: 

 

Como qualquer outra organização, o governo também quer atender bem a 
seus “clientes”. Trata-se aqui de serviços conclusivos, que o cidadão e a 
empresa podem buscar via um recurso de comunicação, de interesse 
específico do demandante, sem ter de se deslocar até as instalações 
governamentais. [...] Nesse contexto, é razoável examinar os programas de 
governo eletrônico como uma resposta da administração pública ao 
desenvolvimento da sociedade e da economia informacional e, respeitada a 
carência de estudos, de forma semelhante àquela pela qual Max Weber 
identificou o rápido desenvolvimento da burocracia no século XIX como 
uma reação à Revolução Industrial (MARTINS, 2004, p. 20) 

 

Isso está ligado à perspectiva mais ampla de mudanças materiais que o Estado vem 

sofrendo nas últimas décadas.  Aquilo que vem sendo chamado de “reforma”, 

“modernização” ou “reengenharia” da administração pública (CUNHA & REINHARD, 2001; 

TRICATE, 2004; FERRAZ, 2004; NOGUEIRA FILHO & AGUNE, 2004; LENIHAN, 

2002;). Esta perspectiva tente a ver o Estado enquanto máquina administrativa, onde as novas 

tecnologias poderiam baratear e tornar funções burocráticas e prestação de serviços mais 
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ágeis, econômicas e eficientes. Como explicam Kakabadse el al (2003) os governos (e 

também a iniciativa privada) buscam fazer “mais com menos, tornando  as tecnologias de 

informação uma ferramenta para aumentar eficiência e qualidade de serviços” (p. 52).  

Para efeitos desta tese, acredita-se que o nível utilitário de responsividade sustenta um 

papel relevante e necessário, ainda que limitado157, no sistema político, pois a resposta do 

governo na forma de prestação de serviço nem sempre se configura como uma responsividade 

mais densa como ocorre em processos de accountability e prestação de contas.  Ainda que 

este primeiro nível não atinja o mesmo teor de constrangimento de relação de accountability, 

sua importância se justifica, pois o Estado que não responde às demandas utilitárias do 

cidadão sob a forma de serviços se torna incompleto, ineficiente e suscetível a 

descontentamentos e críticas.  Não esquecendo que o Estado moderno está inevitavelmente 

caracterizado também por desempenhar papeis instrumentais e burocráticos, como apontou 

Max Weber (1998).  

 O segundo nível que a responsividade tem o propósito de tornar o Estado mais 

responsivo ao cidadão através de uma relação baseada no ato de informar.  Assim como no 

nível informativo da publicidade, deve-se compreender informação aqui enquanto mensagem. 

É possível identificar uma ferramenta ou objeto responsivo que opera neste nível quando o 

Estado cria canais de feedback individual. Seriam principalmente os e-mails ou formulários 

online voltados para dar respostas sobre dúvidas quanto funcionamento administrativo, 

procedimentos burocráticos ou informação sobre a localização ou horário de funcionamento 

de um órgão.  Isto é, trata-se de canais através do qual o cidadão pode demandar questões 

específicas e obter respostas condizentes de modo individualizado.   

  Convém fazer uma breve comparação, a título de esclarecimento, sobre a diferença 

entre os níveis utilitário e informativo em que pode ocorrer a responsividade. O cidadão pode 

entrar no portal, preencher um formulário e produzir eletronicamente a matrícula.  Isto é, 

insere sua demanda utilitária que é respondida na forma de um produto ou serviço utilitário 

(neste caso, a matrícula efetuada) através da interface digital do Estado com o cidadão.  De 

outro modo, se o mesmo cidadão envia um e-mail para a escola ou secretaria de Educação 

indagando como poderia fazer sua matrícula  e obtém uma resposta adequada para atingir este 

fim, isso já seria no nível informativo (e não utilitário, como no primeiro caso). O efeito pode 

                                                 
157 A disponibilização de ferramentas online sobre prestação de um serviço como a matrícula na rede pública de 
ensino tem efeito democrático menos denso que uma votação oficial online, que define a execução de uma obra 
que irá construir uma nova escola na cidade, por exemplo.  Porém, no âmbito de uma teoria da comunicação 
política do Estado contemporâneo, esta hierarquização é menos importante agora do que a análise mais sistêmica 
desses propósitos democráticos. 
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ser o mesmo, em ambos os casos: o cidadão conseguiu marcar a sua consulta no posto de 

saúde. A diferença está no tipo de relação comunicativa estabelecida em cada caso: no 

primeiro, a relação é instrumental (pode ser realizado, inclusive, por uma máquina sem que 

seja necessária a presença de um agente do Estado no momento exato da demanda). No 

segundo, tem caráter mais personalizado e a resposta se dá de modo mais direcionado à 

demanda específica do cidadão. A diferença também está no modo como o cidadão é 

considerado no desenho dos instrumentos pelos quais se presta a ele o serviço de Estado. Em 

ambos os casos considera-se que o cidadão tem direito a este serviço, mas apenas o segundo 

modelo o considera como um sujeito que merece atenção, dedicação e atendimento 

customizado. O segundo é mais humanizado e atribui maior valor à sua cidadania, a ponto de 

considerar que não basta programar um robô eletrônico para lhe dar resposta, mas convém 

colocar uma pessoa do outro lado do guichê eletrônico para atendê-lo se precisar de ajuda e 

esclarecimento. Assim, o uso dos termos “utilitário” e “informativo” aqui, marca a distinção, 

respectivamente, entre “aquilo que está na dimensão de uma relação instrumental entre 

cidadão e Estado” (resposta na forma de serviço), de um lado, e “aquilo que está na dimensão 

de uma relação informativa entre cidadão e Estado” (resposta na forma de uma mensagem ou 

feedback dialógico), do outro158.  

 Especificamente ainda sobre o nível informativo da responsividade, é possível 

vincular o ato de enviar uma mensagem e esperar uma resposta ao tradicional ato de enviar 

cartas a governo, parlamentares ou demais titulares do poder público. Este é um mecanismo 

bem utilizado e, até certo ponto, relevante na história de muitas democracias, como ocorre nos 

EUA. Trata-se de uma relação orgânica entre estas duas partes do sistema político cuja 

manutenção mostra-se benéfica à saúde do sistema. O seu equivalente na comunicação online 

são as ferramentas de e-mail, formulários de envio de questões159. fóruns ou chats 

direcionados para tirar dar respostas a dúvidas específicas a cada uma destas demandas 

                                                 
158 Isso não quer dizer que esses níveis, por si só, cumprem o papel de estabelecer uma democracia forte. 
Relações similares são estabelecidas fora do Estado, por exemplo, no âmbito comercial através dos SAC’s 
(Serviços de Atendimento ao Consumidor),  hoje bastante difundidos.  Porém, somando a outros níveis mais 
densos de constrangimento responsivo (como os processos de accountability ou deliberação pública) compõem 
um conjunto de requisitos que tornam o horizonte democrático mais robusto e completo, diante de um Estado 
que se torna cada vez mais complexo e que demanda também responsividade pontual, isto é, também no nível 
utilitário e informativo. 
159 O quer dizer que tenham o mesmo impacto ou sejam a mesma coisa.  Há diversas diferenças aqui que 
precisam ser ponderadas caso se queira fazer uma análise comparativa entre esse mecanismo offline e a sua 
versão online (o que não é foco desta tese).  Por exemplo, a facilidade de se replicar e-mails indefinidamente 
através de softwares (o que se chama tecnicamente de spam) acaba gerando um grande volume de 
“correspondências eletrônicas” exponencialmente superior à produção de cartas em papel. Isso dificulta a 
separação daquilo que é spam, daquilo que de fato precisa ser respondido.  
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individuais160. E como aponta Pipa Norris (2001), esta relação orgânica é um elemento 

necessário, pois a “democracia representativa exige uma comunicação bidirecional, bem 

como informação, em intervalos regulares, para além eleições, a fim de que os líderes 

políticos recebam feedback e mantenham contato com as bases” (p. 130) 161.  

Indo para o terceiro nível da responsividade - o nível instrutivo - aqui tem-se o 

propósito de tornar o Estado mais responsivo ao cidadão através de uma relação baseada ato 

de instruir publicamente. Neste caso há um foco não mais no indivíduo, como ocorre nos dois 

níveis anteriores: a relação é direcionada de modo mais aberto ao conjunto dos cidadãos. 

Também, vai além de um “tirar dúvidas”: tem preocupações didáticas que visam tornar o 

cidadão mais esclarecido sobre as questões de interesse público (incluindo a estrutura do 

Estado, sua história, procedimentos, direitos e deveres, etc.).  Não se trata mais de troca de 

mensagens individuais e sim da responsividade pública aberta ao conjunto dos cidadãos com 

o intuito de tornar a res publica inteligível.  Seria algo mais próximo daquilo que John Gastil 

(2008) chamou de  “conversação informal”  ou que James Bohman chamou de “diálogo” 

(1996, p. 57). Para Gastil:  

 

[...] consideramos dois tipos de conversações - conversações casuais 
políticas e discussões mais organizadas de grupos. Ambos os processos são 
informais, e nem possuem um vínculo direto para decisões oficiais. 
Conversação, no entanto, possui menos estrutura e, mais raramente, uma 
orientação no sentido de resolução formal de problemas. (2008, p. 22)162 

 

Isso é mais que um feedback informativo e menos que uma deliberação pública 

estruturalmente estabelecida. Nem sempre uma publicidade no nível instrutivo vai aparecer 

explicitamente como resultado de um constrangimento ao qual o Estado se obriga.  Porém,  

responder didaticamente ao público através de ferramentas dialógicas tende a se firmar como 

uma obrigação, uma vez que o canal possibilita tal relação e uma vez que há uma crescente 
                                                 
160 Também é importante lembrar que, por outro lado, a resposta a um e-mail do cidadão pode se dá por 
funcionários que a produzem a partir de formulário-padrão de pergunta-resposta. Algo que não seria muito 
diferente, grosso modo, do SAC-robô, só que com o adicional psicológico da “customização”. Porém, há a 
perspectiva formal de que existe um agente que lê e responde e não necessariamente uma máquina, pois, se a 
resposta não for apropriada por que não estava prevista tal pergunta no “template” a tendência é haver uma nova 
pergunta chamando a atenção para isso e cobrança de resposta específica (e não genérica). Se a perspectiva 
formal é que a resposta se dá pelo SAC-robô, a tendência é que o cidadão abandone o canal e busque resposta 
através de outra via. 
161 Tradução própria do original em inglês: “[…] representative democracy requires two-way communication as 
well as information, at regular intervals beyond elections, so that political leaders receive feedback and maintain 
contact with the grassroots.” 
162 Tradução própria do original em inglês: “[...] we consider two kinds of talk – casual political conversations 
and more organized group discussions. Both are informal processes, and neither has a direct link to oficcial 
decisions. Conversation, however, has less structure and, more rarely, an orientation toward formal problem 
solving.” 
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necessidade deste tipo de dialogo devido às complexidades já discutidas.  Como afirmam 

Kakabadse et al (2003): 

 

Diálogo regular e feedback mantêm os cidadãos e os funcionários em 
contato com o fluxo e refluxo de valores públicos e julgamentos. O valor do 
feedback do cidadão, combinado com novas tecnologias multimídia, possui 
diversas vantagens distintas: tem a capacidade de ampliar o escopo do 
diálogo político, e serve como um processo educativo que traz questões para 
o foco público e permite que eles sejam definidos (Londres 1994). 
(KAKABADSE et al, 2003, p. 49-50)163 

 

O quarto e último nível de responsividade é aquele que também engloba diálogo, 

porém, se dá num patamar mais denso: o nível argumentativo.  É aqui que se deve reencaixar 

boa parte do debate sobre democracia deliberativa e internet ou deliberação online delineados 

anteriormente nesta tese.  O nível argumentativo da responsividade ocorre quando a 

comunicação política tem o propósito de tornar o Estado mais dialógico com cidadão através 

de uma relação baseada na argumentação pública. Diferentemente da conversação, aqui há 

algo em disputa (ou pelo menos posto como objeto para conflitos e discordâncias) e a relação 

comunicacional é discursivamente apresentada e estruturada com este horizonte deliberativo.  

Para clarear tais diferenças, convém relembrar: no nível utilitário de responsividade  

há uma resposta do Estado a uma demanda instrumental do indivíduo; no nível informativo há 

uma resposta na forma de mensagem individual a uma demanda individual específica; no 

nível instrutivo há um conjunto mais estruturado de mensagens capaz de formar um diálogo 

que esclareça algo ao público de modo educativo. Já no nível argumentativo há um o 

horizonte da responsividade que mais se aproxima dos parâmetros normativos de uma 

deliberação pública pois se estrutura na troca pública de razões. 

  James Bohman (1996) explica a diferença entre diálogo e deliberação, quando afirma 

que “deliberação pública é o diálogo com um determinado objetivo. Ela tenta superar uma 

situação problemática resolvendo um problema ou solucionando um conflito”. ( p. 57)164. 

Uma distinção corroborada por diversos outros autores como Gastil (2008), Dahlgren (2005) e 

Roberts (2002). Isso não quer dizer que a deliberação seja necessariamente superior ao 

                                                 
163 Tradução própria do original em inglês: “Regular dialogue and feedback keep citizens and officials in touch 
with the fluxo e refluxo of public values and judgments. The value of citizen feedback, combined with new 
media technologies, has several distinct advantages: It has the capacity to enlarge the scope of political dialogue, 
and it serves as an educational process that brings issues into public focus and allows them to be defined 
(London 1994).” 
164 Tradução própria do original em inglês:  “Public deliberation is dialogue with a particular goal. It attempts to 
overcome a problematic situation by solving a problem or resolving a conflict. (BOHMAN, 1996, p. 57)” 
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diálogo. Para o autor, a deliberação incorpora a natureza do diálogo com características 

discursivas. Bohman faz ainda a diferenciação entre “diálogo” e “discurso”: 

 

Discursos empregam normas reguladoras específicas de justificação, e eles 
são normalmente estruturados em direção a uma espécie de reivindicação 
ou de outra. Por exemplo, discursos científicos são orientados para créditos 
de verdade, ao passo que discursos jurídicos são constrangidos pelos 
argumentos e alegações de que são compatíveis com o organismo de 
direito. Em contrapartida, o diálogo é o simples a troca de idéias. (1996, p. 
57)165 
 
  

Devido a estas suas peculiaridades deliberativas, o nível argumentativo da 

responsividade sustenta maior possibilidade de pressão na produção da decisão política166 e 

está mais vinculado às relações de accountability. Uma que o Estado cria um canal de 

deliberação online com o cidadão, se propondo a responder argumentativamente em público 

sobre um problema “x” ou “y”, tende a aumentar a pressão do principal (o representado) 

sobre o agente (o representante) nesses processos de prestação de contas. Como afirma Maia 

(2008b) esses novos recursos “ podem aprimorar o sistema de democracia representativa, 

aumentando o fluxo de informações provenientes do governo, tornando as autoridades mais 

responsivas” (p.345).   

Por fim, na discussão geral sobre os níveis de responsividade vale reforçar que não é a 

característica da ferramenta que os define, e sim a relação comunicacional estabelecida nesta 

ferramenta. Para ser responsiva a ferramenta ou objeto precisa ter características técnicas 

dialógicas mais desenvolvidas, como um chat, por exemplo.  Porém, um chat tem 

possibilidades técnicas para operar tanto no nível instrutivo (quando está voltado responder 

didaticamente em público) como também no nível argumentativo (quando está voltado para 

responder argumentativamente em público).  Depende do tipo de relação comunicativa que 

nele será estabelecido ou estipulado. Isso não quer dizer que um fórum online com propósito 

instrutivo seja necessariamente menos desejável que um fórum online com propósito 

argumentativo. Cada um sustenta níveis de responsividade que são necessários ao bom 

                                                 
165 Tradução própria do original em ingles: “Discurses employ specific regulative standards of justification, and 
they are typically structured toward one sort of claim or another. For example, scientific discourses are oriented 
toward claims of truth, whereas legal discourses are constrained by the arguments and claims that are consistent 
with the body of law. By contrast, dialogue is the mere give and take of reasons.” 
166 O que não quer dizer que, de fato, produza ou interfira efetivamente nesses processos decisórios. Isso 
dependerá de outras variáveis como com quem os agente do Estado estão debatendo em público (se é com o 
público, com especialistas ou outros pares etc); Além disso, deve-se perguntar sobre o valor deliberativo da 
discussão, a densidade e seriedade do que se discute e da discussão em si e outras variáveis como a importância 
do tema e seu impacto na vida real da comunidade. 
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funcionamento do sistema político, ainda que o último seja mais característico de um 

constrangimento democrático do tipo accountability ou esteja mais próximo ao horizonte 

normativo da democracia deliberativa.    

 

  

3.3.3  Terceiro requisito democrático: porosidade 
 
 

O terceiro requisito democrático da comunicação online do Estado para uma ideia 

forte de democracia trata-se daquilo que se pode chamar de porosidade.  Tendo em vista esta 

análise mais sistêmica proposta nesta tese, boa parte dos temas e do debate sobre participação 

e internet se encaixam neste requisito democrático. Essa expressão serve como uma metáfora 

para a obrigação de levar em conta a opinião e a vontade públicas e não como um novo 

conceito.  Neste sentido, as análises de Jürgen Habermas em Mudança estrutural da esfera 

pública e, principalmente, em Direito e Democracia já trazem um bom conjunto de 

justificativas sobre porque a opinião e a vontade públicas devem ser consideradas pelo 

sistema político: 

           

Até o momento tratamos a esfera pública política como se fosse uma estrutura 
comunicacional enraizada no mundo da vida através da sociedade civil. Este 
espaço público político foi descrito como uma caixa de ressonância onde os 
problemas a serem elaborados pelo sistema político encontram eco. Nesta 
medida, a esfera pública é um sistema de alarme dotado de sensores não 
especializados, porém, sensíveis no âmbito de toda a sociedade.  Na 
perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que reforçar a 
pressão exercida pelos problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-
los e a identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los e 
dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e 
elaborados pelo complexo parlamentar (HABERMAS, 1992, p. 91) 

 
 

Deste modo, falar em porosidade significa manter o Estado aberto a esses sensores da 

esfera pública.   Este é um requisito democrático que tenta refletir, de modo mais concreto, os 

anseios da soberania popular, servindo como canal para captar as demandas e os 

posicionamentos da opinião pública e transformar esses inputs em decisão política.  Pode-se 

interpretar os portais do Estado como receptores que tentam captar os sinais dessa “caixa de 

ressonância”, conforme a analogia do autor alemão. 

A necessidade de incorporar a opinião do cidadão na decisão política é uma exigência 

clássica na historia da democracia.  Porém, é na democracia moderna que isso se tornou 
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bastante complexo, devido à ênfase dada ao mecanismo da representação. Nela, o Estado 

pode estar suscetível ao público basicamente através de duas formas: 1) através da influência 

do cidadão sobre os agentes do Estado (esses últimos sendo aqueles que de fato tomarão a 

decisão); 2) através da participação direta do cidadão no processo de decisão política (onde a 

esfera civil toma as rédeas da decisão ou, pelo menos, tem sua opinião contabilizada de modo 

concreto)167. Deste modo, falar em porosidade aqui significa falar em propensão, abertura à 

influência pública e ao mesmo tempo significa falar também em propensão, abertura à 

participação pública.  

Em se tratando de produção da decisão política, apoiado na estrutura etimológica dos 

termos, participação política quer dizer tomar parte na decisão; já a influência política quer 

dizer exercer algum efeito no processo de decisão (e não necessariamente tomar parte 

enquanto agente ativo, como ocorre na participação). A rigor, nem todos os que falam de 

participação, principalmente os norteamericanos, referem-se a inferir na decisão política 

como sua razão única ou última. Referem-se, bem mais, a tomar parte da vida cívica, 

materializando a comunidade política no nível do bairro ou da localidade, realizando tarefas 

como voluntarismo cívico dentre ou na periferia do sistema político, oferecendo a contraparte 

cívica com o sistema político, reconhecida como esfera autônoma. Numa perspectiva de 

esquerda é que a participação se destina ao controle do Estado por parte do demos.  

Devido a essas visões diferenciadas, quando falamos em participação política é 

preciso responder a seguinte equação: Quem participa de que, de que modo e para que fim?  

Nesta mesma linha de raciocínio, Ugarte explica que: 

 

Em poucas palavras: as noções de participação e de cidadania não são – 
pelo menos não por si mesmas – as que outorgam significado ao conceito 
de democracia. Afirmar que “a democracia é a forma de governo na qual os 
cidadãos participam” é apenas parte da verdade. É necessário esclarecer 
quem são os cidadãos, de qual participação se trata e quais são as suas 
modalidades. [...] Por isso, como insistirei mais adiante, a noção de 
democracia substantiva, social ou material é desafortunada: é formal 
porque, por definição, apenas nos diz “quem” decide “como” o fazem, mas 
não pode (nem deve) dizer-nos “o que” deve ser decidido. Por outro lado, 
uma definição de democracia que não fizesse referencia ao método para 
adotar decisões se colocaria fora da noção – antiga e moderna – da palavra. 
( 2004, p. 93-96) 

                                                 
167 Essa perspectiva é baseada na visão habermasiana (com algumas adaptações) de que haveria dois modos para 
materializar a opinião pública. Como explica Gomes: “Em Direito e Democracia, fala-se de pelo menos duas 
vias empregadas para a concretização do processo de formação da opinião e da vontade. Uma via é a 
institucional; a outra, não.  De um lado, há a institucionalização legal do processo de formação da opinião e da 
vontade que “termina em decisoes a respeito de políticas e leis”(Habermas, [1992] 1994, p. 187). [...]  Do outro 
lado, temos a forma não-institucionalizada – ou informal ou autônoma – de se realizar a formação da opinião e 
da vontade públicas.” (GOMES, 2008b, p. 73-74) 
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Deste modo, quando se fala em participação neste capítulo tem-se em mente seguinte 

fórmula: participação do cidadão (quem), que participa da produção da decisão política (de 

que), mediante a contagem efetiva de sua opinião (de que modo), cuja finalidade é produzir 

uma ação a ser incorporada ou realizada pelo Estado (para que fim).  Algo diferente de 

influenciar que significa participar do processo de produção da decisão política, mas não é 

necessariamente participar da decisão em si. Uma diferença sutil, mas que pode ter efeitos 

bem distintos.   

Observando esta discussão no mais amplo é importante notar que, assim como outras 

temáticas, a abertura do Estado à opinião pública recebe tratamento diferenciado a depender 

da corrente democrática em questão. As correntes liberais a tratam predominantemente pelo 

viés da influência, enquanto as correntes de origem marxista ou republicana, como é caso da 

democracia participativa, irão defender que esta porosidade se aproxime das condições de 

participação política stricto sensu.  Do ponto de vista liberal168 essa abertura aconteceria 

principalmente de tempos em tempos, em momentos sazonais pré-definidos, onde a esfera 

civil é chamada a eleger seus representantes através do sufrágio do tipo eleitoral. Como 

sintetiza Gomes:  

 

A perspectiva liberal encaminha-s e noutro sentido porque adota outros 
pressupostos. O seu realismo peculiar atesta que a política se caracteriza 
essencialmente como luta por posições em busca do poder administrativo. 
Desta forma, o processo de formação da opinião e da vontade, em qualquer 
dos meios da sua realização, é basicamente uma competição entre grupos que 
se movem estrategicamente para assegurar ou adquirir posições; [...] 
(GOMES, 2008b, p. 76) 

 

O voto seria, segundo a perspectiva liberal, a abertura central exigida para qualquer 

sistema que se qualifique como democrático, complementada por mecanismos de influência e 

controle civis sobre os agentes do Estado. Pipa Norris (2001) , resume bem tal visão ao listar 

as três dimensões que envolvem a democracia representativa:   

 
É claro que a participação pública em massa constitui um elemento 
importante em qualquer conceituação da democracia, mas está longe de ser o 
único, nem mesmo o mais importante, critério de avaliação. Por outro lado, 
em consonância com os meus trabalhos anteriores, a teoria neste livro está 
enraizada na tradição clássica schumpeteriana que define representante ou 
democracia liberal em termos de suas características estruturais e 
institucionais. Compreendida desta forma, a democracia representativa 

                                                 
168 Principalmente na corrente do elitismo-competitivo.  
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envolve três dimensões: [1] – concorrência pluralista entre as partes e 
indivíduos para todas as posições do poder governamental; [2] - Participação 
entre cidadãos em condições de igualdade na escolha dos partidos e 
representantes através livres, justas e eleições periódicas e, [3] - liberdades 
civis e políticas para falar, publicar, reunir e organizar, como condições 
necessárias para assegurar uma concorrência efetiva e de participação.169  
(2001, p. 102) 

 

 Como se percebe, a primeira dimensão de Norris diz respeito às condições gerais de 

diversidade no embate político; a segunda, diz respeito ao processo eleitoral; a terceira se 

refere, também,  aos mecanismos de influência política170. Ou seja, para autora e para outros 

nesta perspectiva171, as eleições garantem a participação civil e, consequentemente, a 

legitimidade do sistema político. Afora este ponto central, a reconexão com o cidadão existiria 

apenas na forma de mecanismos de influência através do qual o cidadão poderia 

eventualmente laçar mão. Assim, dispositivos como imprensa livre, consultas públicas, ação 

de grupos de interesse, pesquisas de opinião, ação de lobbystas, etc. seriam os mecanismos de 

influência suficientes para os anseios liberais172. 

 No plano estrutural, está claro que o dispositivo das eleições são formas concretos de 

abertura do Estado. Aliás, é correto reafirmar que sem ela haveria dificuldades em tipificar 

um regime como sendo democrático. Por outro lado, na perspectiva participacionista seria 

necessário abrir o Estado para além do momento eleitoral, criando outros mecanismos que 

possam permitir que o cidadão tome parte na produção da decisão política, como já foi 

exposto no capítulo primeiro desta tese.  Para Barber (1984), por exemplo, seria necessário 

                                                 
169 Tradução própria do  original em ingles: “Of course mass public participation represents one important 
element in any conceptualization of democracy but it is far from the only, or even the most important, evaluative 
criteria. In contrast, in line with my previous work the theory in this book is rooted in the classical 
Schumpeterian tradition that defines representative or liberal democracy in terms of its structural or institutional 
characteristics. Understood in this way, representative democracy involves three dimensions: [1] - Pluralistic 
competition among parties and individuals for all positions of government power; [2] - Participation among 
equal citizens in the selection of parties and representatives through free, fair and periodic elections; and, [3] - 
Civil and political liberties to speak, publish, assemble, and organize, as necessary conditions to ensure effective 
competition and participation.” 
170 Fala-se "também", pois as liberdades de expressão, de imprensa e de assembléia não são simplesmente 
mecanismos de influência política. São também instrumentos para o pluralismo e de participação, como afirma a 
autora mais explicitamente. 
171 Por exemplo, para Bernard Manin (1997, p.6) a instituição central do governo representativo é a eleição e 
devota boa parte de The Principles of representative government  a este tema.   
172 Pelo menos nesta perspectiva liberal, outros liberais como Bobbio ou Dahl acrescentariam outros elementos 
para fortalecer o sistema.Também é importante lembrar alguns limites desses dispositivos de influência. Estes 
sempre são utilizados ou de fato apropriados pela esfera civil, a depender da cultura política. E nem sempre são 
vistos como verdadeiros instrumentos de reconexão e legitimidade democrática, como se pretende nesta 
perspectiva liberal.  Por exemplo, pesquisas demonstram que, para o cidadão comum, a eleição é a principal 
fonte da legitimidade democrática do sistema político hoje e nem sempre dão uma importância central aos 
demais dispositivos de influência (SHANE, 2004). 
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haver mais atividade participativa, pois o ato de votar, secreta e isoladamente, pode parecer 

bastante mecânico e potencialmente simplista:  

 
Rousseau constata o efeito revigorante que tais celebrações têm sobre o 
sentimento comunal de identidade, bem como sobre a autonomia cidadã 
individual e a capacidade de ação. Em contraste, o nosso principal ato 
eleitoral, o voto, é um pouco como usar um toalete público: vamos esperar 
na fila com uma multidão, a fim de nos fechar em um pequeno 
compartimento onde podemos aliviar-nos na solidão e na privacidade de 
nossas obrigações, puxar uma alavanca, e então, dando lugar ao próximo 
na fila, irmos silenciosamente para casa. (p. 188)173 
 

 

 Esta é uma caricatura tecida por um dos autores mais radicais da democracia 

participativa.  Embora devamos aceitar o argumento de que eleições são instrumentos 

inevitáveis, mas insuficientes para sustentar uma legitimidade robusta nas democracias 

contemporâneas, também é possível afirmar que, a depender da conjuntura política, uma 

eleição pode ser bastante ritualística e politicamente efervescente174.  Assim, para efeito desta 

tese, acredita-se  que o voto é uma das formas de porosidade  (talvez, a mais estrutural no 

arranjo do sistema democrático moderno) e  que outros dispositivos de abertura à opinião 

pública devem e precisam ser desenvolvidos concomitantemente, sem ter necessariamente 

como horizonte qualquer perspectiva totalizante de democracia direta pois é preciso 

resguardar os limites do plebicitarianismo175. Ao mesmo tempo, dispositivos de democracia 

direta não são necessariamente incompatíveis com a democracia representativa, como aponta 

Vitale: 

                                                 
173 Tradução própria do original em inglês: “Rosseau notes the invigorating effect that such celebrations have on 
them community’s sense of identity as well as on individual citizens’autonomy and capacity for action. In 
contrast, our primary electoral act, voting, is rather like using a public toilet: we wait in line with a crowd in 
order to close ourselves up in a small compartment where we can relieve ourselves in solitude and in privacy of 
our burden, pull a lever, and then, yielding to the next in line, go silently home.” 
174 Um bom exemplo disso foi a recente eleição presidencial norteamericana de 2008 que elegeu o primeiro 
presidente negro dos EUA, o democrata Barack Obama.  Neste pleito, notícias e manchetes relatam o aumento 
dos índices de participação do eleitorado e também registraram euforia cívica no país devido ao horizonte de 
renovação que a campanha do candidato conseguiu construir (ver < 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/eleicoesnoseua/ >).  
175 Ou seja, ferramentas de democracia direta (como plebiscito ou referendo) não são necessariamente os 
métodos mais sofisticados e qualificados para se materializar a soberania popular.  Isso depende do contexto e do 
caso em questão.  Por exemplo, a decisão tomada por um plenário de representantes legitimamente eleitos em 
meio a uma conjuntura de intensos debates e troca de opiniões, pode ter melhor qualidade e efeitos mais 
benéficos do que uma decisão tomada através de um plebiscito onde não tenha ocorrido esta efervescência 
discursiva e informativa.  Ou seja, um plebiscito sobre um tema complexo, feito em uma conjuntura de silêncio, 
apatia e ceticismo político pode ter resultados, talvez, mais problemáticos ao interesse público. Mecanismos de 
democracia direta só possuem efeitos satisfatórios se forem precedidos por diversos outros elementos do sistema, 
como publicidade sobre o tema a ser votado, conversação pública, argumentação pública entre partidários pró e 
contra,  ambiente institucional que garanta o livre fluxo de opiniões e de outros mecanismos qualificadores do 
debate e do bom entendimento para o cidadão. 
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O estabelecimento de uma democracia direta, clara inspiração na polis 
grega, tem sido tema recorrente em certos círculos de debate político 
contemporâneo. A dimensão e a maior complexidade que marcam as 
sociedades modernas constituiriam, porém, impedimentos a um sistema de 
participação direta dos cidadãos na vida pública. Para o pensamento 
dominante, apenas comunidades pequenas estariam aptas a promover 
assembléias face a face, dispensando a representação política. Na virada do 
século XXI, o desenvolvimento das experiências do Orçamento 
Participativo em diversos municípios brasileiros desafia esse argumento e 
aponta para um novo caminho de exercício do poder. (2004, p.239) 
  

 

Neste sentido, a política contemporânea experimenta diversos mecanismos voltados 

para abrir canais de participação e influência do cidadão sobre os negócios públicos. Alguns 

são típicos dispositivos de democracia direta, como referendo e plebiscito. Outros possuem 

características colegiadas mais consultivas (como Conselhos, comitês ou Fóruns) enquanto 

alguns possuem caráter deliberativo, mesclado com dispositivos de representação do tipo 

delegativa (como é caso das Conferências de políticas públicas temáticas ou o Orçamento 

Participativo adotado em algumas prefeituras).  Há também os dispositivos legais como 

petições ou reunião de assinaturas para propor leis ou forçar Estado a deliberar sobre 

determinado tema176.   

Aqui,  nota-se que há variadas formas e dimensões em que estes mecanismos de 

abertura institucional podem operar (seja numa simples consulta do tipo sondagem de 

opinião, seja através da votação em um Orçamento Participativo ). De tal modo, um 

dispositivo de porosidade está suscetível a ser qualificado de diferentes formas. Indo nesta 

mesma linha, a possibilidade de  qualificar ou julgar a opinião também é corroborado por 

Habermas, em Direito e Democracia, conforme análise de Gomes:  

 

Então, temos alguma novidade na perspectiva habermasiana, que consiste em 
afirmar que a opinião pode ser julgada de um ponto de vista qualitativo (as 
escalas), que o julgamento de qualidade se apóia numa avaliação dos 
procedimentos por meio dos quais ela é gerada (controvérsia, comunicação 
pública), que o juízo sobre a qualidade da opinião pública finda por ser um 
juízo sobre a sua legitimidade, que, portanto, há possibilidade de mensuração 
empírica da legitimidade da opinião pública (GOMES, 2008b, p. 95) 

 

                                                 
176 Ver discussão no capítulo segundo desta tese. Ver também: Laranjeira (1996); Santos (1998); Fadul (2000); 
Coelho (2004); Jacobi (2004); Alonso & Costa (2004); Lavalle, Houtzager & Anchrya (2004); Vitale (2004); 
Wampler (2005); Côrtes (2005); Coelho, Pozzoni & Montoya (2005); Fernandes & Bonfim (2005); Melo (2005); 
Schneider & Goldfrank,(2005); Lubambo & Coelho (2005); Lüchmann (2007). 
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No âmbito dos portais do Estado, a opinião (seja como influência ou como 

participação) pode também ser qualificada em níveis diferenciados. O voto online, as 

consultas públicas via internet, a sondagem de opinião online; o monitoramento dos inputs do 

cidadão são alguns exemplos de métodos distintos que abrem o Estado à opinião pública. Uns 

possuem mais proximidade com o modelo de uma strong democracy e outros se aproximam 

menos, o que nos reafirma a pertinência dos mesmos níveis comunicativos que também 

operam na publicidade e responsividade, como visto anteriormente: níveis (1) utilitário, (2) 

informativo, (3) instrutivo, (4) argumentativo. No caso peculiar da porosidade, há um quinto 

nível chamado de (5) decisório, como será visto na sequência. 

 Primeiramente, o nível utilitário da porosidade. Este ocorre quando a comunicação 

política tem o propósito de tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através de uma relação 

instrumental. Ou seja, quando o canal opera para gerar um serviço ou um produto com fim em 

si mesmo. Está ligada ao gerenciamento de dados capaz de produzir informações sobre as 

preferências dos cidadãos quando este utiliza a interface digital.  Quando o usuário navega em 

um portal, seus passos, preferências de links e todos os registros de input podem ser captados 

e sistematizados pelo sistema de gerenciamento técnico que está por trás do sítio. O resultado 

é a produção de pacotes de informações estatísticas que podem influenciar o processo de 

produção da decisão política ao serem tabulados e utilizados como sondagem de opinião pelo 

administrador público. Isso só ocorre porque o próprio canal de comunicação, principalmente 

em plataformas digitais, gera substratos de si próprio que podem ser tratados estatisticamente 

e interpretados como reflexo ou indício da opinião pública. Faz com que o agente estatal 

assuma um novo papel que é o de captar utilitariamente e processar inputs do cidadão para 

“aprender” sobre eles e tomar as melhores decisões possíveis, como explica Chadwick:      

 

O governo se torna uma "organização de aprendizagem", capaz de 
responder às necessidades dos seus cidadãos, que, por sua vez, são capazes 
de influenciar a burocracia pública pelos mecanismos de feedback rápidos, 
agregadores, tais como e-mail e sites interativos. Em contraste com as 
tecnologias fordistas, o governo eletrônico requer uma abordagem flexível, 
do tipo "construir e aprender" [...] (CHADWICK, 2003 p.447).177 
 

 

                                                 
177 Tradução própria do original em inglês: “Government becomes a “learning organization,” able to respond to 
the needs of its citizens, who are in turn able to influence public bureaucracies by rapid, aggregative feedback 
mechanisms such as e-mail and interactive web sites. In contrast to the Fordist technologies, e-government 
requires a flexible, “build and learn” […]” 
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Embora haja atualmente uma intensa proliferação do uso de mecanismos de 

gerenciamento e monitoramento de dados pelo Estado para fins democráticos (ou 

administrativos), a perspectiva da vigilância nem sempre é bem-vista. Nos EUA, por 

exemplo, já há restrições que visam impedir o Estado de coletar dados dos cidadãos online 

sem permissão prévia: 

 

O “Privacy Act” determina ainda que a agência avise os cidadãos ao 
coletarem informações em formulários destinados a alimentarem sistemas 
de registro de dados, devendo informar ainda aos referidos cidadãos quem 
autorizou a coleta, qual é o principal motivo da coleta da informação, e que 
usos rotineiros terão essas informações. A criação e manutenção de 
sistemas de registros de dados também é regulamentada pelo “Privacy 
Act”[...] (AKUTSU, 2005, p. 14-15) 
 
 

 De todo modo, com ou sem restrições, este é um novo canal para influência do 

cidadão, ainda  que seja estritamente instrumental, utilitário e prioritariamente sob domínio do 

Estado. Não se configura como um nível democraticamente denso de influência da opinião 

pública. Mas percebê-lo, significa atentar-nos para estas complexidades que a interface digital 

tem suscitado. Significa notar que existe um nível utilitário de baixo poder democratizante, 

mas não necessariamente irrelevante já que é capaz de melhorar a conexão Estado-cidadão, ao 

utilizar dados estatísticos sobre as preferências do público online. 

O segundo nível em que a porosidade pode se realizar diz respeito ao patamar 

informativo. Ocorre quando a comunicação política tem o propósito de tornar o Estado mais 

suscetível ao cidadão através de uma relação baseada no ato de informar (informação 

enquanto mensagem).  Em outras palavras, trata-se de um tipo de captação de preferências a 

partir de chamamentos do agente governamental para que o cidadão dê sua opinião em opções 

pré-estabelecidas, ou seja, na forma de mensagens que respondem a questões objetivas (por 

exemplo, um questionário online) . Do ponto de vista histórico, este nível trata da versão 

digital do mecanismo de sondagem de opinião que se tornou importante a partir da década de 

1930 com Gallup178. Este tipo de porosidade também está vinculada ao que James Fishkin 

(2002) chama de “opinião pública bruta”, isto é, a um tipo de opinião que não passa por 

processos dialógicos-discursivos para refiná-la e sim é captada a seco, in natura.  No nível 

informativo o cidadão produz um feedback a um estímulo específico oriundo do Estado 

através do ambiente digital. Pensando analogicamente, seria o vetor inverso da publicidade 

                                                 
178 Sempre bom observar que se fala aqui em “sondagem de opinião” enquanto a captura de preferências isoladas 
dos cidadãos e não em “opinião púbica”, que seria a captura da opinião geral do conjunto de cidadãos após 
passar por um processo de discussão pública, como distingue Champagne (1998). 
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informativa onde o Estado produz uma mensagem específica para o cidadão, após receber um 

estímulo. 

 Indo para o terceiro nível  -  o nível instrutivo -  vale recapitular para perceber as 

diferenças. No primeiro nível (utilitário) a porosidade significa a coleta e processamento de 

dados que são substratos do próprio processo comunicacional. No segundo nível 

(informativo) tem-se uma porosidade caracterizada pelo input de informação através de 

mecanismo de sondagem de opinião ou surveys. Já  no terceiro nível (instrutivo)  capta-se a 

opinião de modo mais dialógico que uma survey, sem que isso se configure necessariamente 

em algo argumentativamente estruturado (que seria o quarto nível) . Em outras palavras, o 

nível instrutivo ocorre quando a comunicação política tem o propósito de tornar o Estado mais 

suscetível ao cidadão através de uma relação baseada no ato de esclarecer, instruir, ou seja, no 

nível da conversação.  Por exemplo, se uma prefeitura decide aplicar um survey online que 

pergunta aos cidadãos onde gostariam que fosse construída uma escola e dá as opções dos 

possíveis lugares, trata-se de um nível informativo de porosidade. Se a mesma prefeitura 

resolve fazer um chamado aos cidadãos para que estes mandem suas propostas de lugar para a 

construção de uma nova escola deixando em aberto a forma como  isso deve ser encaminhado 

(isto é, deixando o cidadão livre pra instruir sua opinião da forma que achar melhor), aqui 

teremos um nível instrutivo de porosidade. Ou seja, no nível informativo o cidadão é 

solicitado a escolher objetivamente dentre um leque pré-determinado de opções. No nível 

instrutivo, ele é solicitado a esclarecer subjetivamente sobre o tema ou uma questão aberta. 

Trata-se de relações comunicativas distintas, ainda que o propósito seja o mesmo: tornar o 

Estado mais suscetível ao cidadão (porém, em níveis diferentes). Vale ainda ressaltar que, no 

nível instrutivo de porosidade, o Estado se compromete menos a acatar as propostas e 

esclarecimentos dados pelo cidadão sobre o tema abordado, pois não requer que sejam 

argumentativas, mas apenas propositivas-informais.  Neste caso, o tema está aberto para 

receber impressões subjetivas do público, não necessariamente documentos discursivamente 

estruturados sobre o assunto abordado.  Neste último caso, estaria no quarto nível: a 

argumentação.  

O nível argumentativo da porosidade  ocorre quando a comunicação política tem o 

propósito de tornar o Estado mais suscetível ao cidadão através de uma relação baseada 

argumentação pública. Trata-se de um tipo de consulta mais formal, geralmente prevista em 

lei, onde o Estado estabelece uma relação oficial com o cidadão (ou associações civis) para 

colher propostas discursivamente estruturadas.  
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Usar o ambiente digital para este fim é algo que vem sendo bastante concretizado em 

diversos países.  No Brasil, agências e ministérios federais tem recebido inputs da esfera civil 

sobre seus projetos (seja obra, lei, política pública etc.) na forma de consultas públicas online. 

Neste tipo de mecanismo organizações civis podem enviar propostas argumentativamente 

estruturadas para serem analisadas e levadas em conta pelo agente governamental. Tais 

subsídios se tornam oficialmente parte do processo público de produção da decisão política, 

isto é, entra como lance deliberativo.  Em outros países, também ocorre um fenômeno similar: 

 

O surgimento de formas inovadoras de participação pública e consulta 
política é indicativo da necessidade de os políticos trabalharem com 
mandatos dinamicamente sob tensão. As recentes experiências por parte dos 
parlamentos do Reino Unido e do Canadá com consultas políticas online tem 
servido para aproximar experiência e conhecimento dos cidadãos do 
processo de exame legislativo. Evidências preliminares sugerem que estas 
consultas têm servido para ampliar o leque de provas parlamentares e 
aumentam a eficácia dos consultados [sob o processo]. (COLEMAN & 
SPILLER, 2003, p. 12-13)179 

 

 A importância das consultas institucionais vem crescendo nas últimas décadas pois, 

além de propiciar mais subsídios sobre o que pensa o cidadão e organizações civis, também 

ajudam a criar mecanismos de porosidade formal em paralelo àqueles tradicionais, como 

eleições e referendos. Importante observar que os níveis utilitário, informativo, instrutivo e 

também o argumentativo residem no âmbito da influência. Ou seja, em ambos os três níveis 

de porosidade, o poder final da tomada de decisão está ainda concentrada no Estado. Isso 

porque:  

 

[...] só podemos exercer influência sobre decisões que não podemos 
diretamente tomar; o agente da decisão política por definição tem que ser 
outrem. Quando nós mesmos decidimos, sozinhos, podemos  sofrer 
influência, nunca exercê-la. Assim, quem luta por influência não luta pelo 
exercício in próprio do poder político, mas pela possibilidade de ser 
considerado apesar de – e na circunstância de  o poder político ser exercido 
por outros (GOMES, 2008d, p.3-4) 
 

 

                                                 
179 Tradução própria do original em inglês: “The emergence of innovative forms of public participation and 
policy consultation is indicative of the need for politicians to work with dynamically  energised mandates. 
Recent experiments by the UK and Canadian parliaments with online policy consultations have served to bring 
the experience and expertise of citizens closer to the process of  legislative scrutiny. Preliminary evidence 
suggests that these consultations have served to broaden the range of parliamentary evidence and increase the 
efficacy of consultees.” 
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Mesmo que o nível argumentativo da porosidade esteja ainda na zona da influência, é 

possível afirmar que está num patamar razoavelmente elevado.  Isso se justifica pelo fato de 

se configurar como lance efetivo dentro do processo de deliberação, sustentando maiores 

chances de constranger os agentes governamentais e maiores possibilidades de se transformar 

em decisão efetiva180. Algo que se explica devido a sua característica mais institucional que 

acaba gerando mais demandas por accountability. 

O quinto e último nível de porosidade é o que se pode chamar de nível decisório. 

Ocorre quando a comunicação política tem o propósito de tornar o Estado mais suscetível ao 

cidadão através do recebimento de uma ordem vinda da opinião pública. Algo que deve ser 

acatado como decisão política. Neste caso, o input será transformado em estímulo real no 

comportamento do Estado. Ocorre quando a comunicação mediada é utilizada para captar 

quantitativamente a opinião do cidadão.  Fala-se aqui especificamente do ato de votar sobre 

um tema “x” e ter a soma dos votos contabilizada como a decisão a ser cumprida pelo agente 

governamental181.  

Este é um nível de porosidade está nitidamente ligado ao horizonte da democracia 

direta e traz, obviamente, todos os seus problemas e limites. Um exemplo disso é o voto 

online182, cujo debate serve como um bom parâmetro para compreender alguns dos potenciais 

benefícios e limitações que este nível de porosidade pode acarretar.  

As primeiras experiências de eleição oficial via da Internet no mundo ocorreram no 

inicio da década de 2000, principalmente nos EUA (no estado do Arizona) e também na 

Alemanha.  Na visão de Jonhson e Kaye (2003)  “a internet eliminará a necessidade de se 

registrar para votar fisicamente ou se arrastar até local de votação para lançar uma cédula. 

                                                 
180 Ainda que os efeitos desses documentos deliberativos necessitem ser estudados em outras pesquisas, pois 
seria interessante averiguar até que ponto as proposições encaminhadas são de fato incorporadas na decisão 
política.  
181 Ou que, pelo menos, seja uma parte da decisão. Por exemplo, hipoteticamente pode-se pensar em um 
plebiscito ou referendo com pesos paritários ou proporcionais, onde os votos são somados por segmentos, e não 
por cabeça.  Neste caso pode haver casos onde, se contarmos paritariamente o candidato “x” obteve a maioria 
dos votos individuais, mas perdeu a eleição porque paritariamente o outro candidato obteve mais votos.  Mais ou 
menos no formato das eleições americanas. Na eleição presidencial de 2000, o republicano George W. Bush 
venceu o democrata Al Gore, por 271 a 266 votos no Colégio Eleitoral, mas teve a minoria dos votos populares 
(47.87% contra 48.38% Al Gore). Ou seja, a maioria não definiu a eleição. Assim, se um mecanismo de 
comunicação serve para colher parte da decisão que será contabilizada (proporcionalmente, que seja) terá a 
função da porosidade substantiva. 
182 Convém aqui fazer um breve esclarecimento do que se optou por denominar como “voto online”.  A literatura 
sobre o tema traz algumas distinções entre o voto produzido eletronicamente através de aparelhos eletrônicos 
isolados ou conectados em uma rede fechada própria, de um lado, e o voto produzido eletronicamente através da 
Internet.  Para ambos, é possível encontrar diferentes nomenclaturas como I-voting, e-voting  e voto eletrônico 
(ver CHEVRET, 2005; GIBSON, 2001). Para efeito desta tese, chamarei de “voto eletrônico” será o primeiro e 
de “voto online” o segundo.  Neste caso, um bom exemplo de voto eletrônico se dá no Brasil com as urnas 
eletrônicas implantadas desde 1990. No que interessa ao horizonte e objeto desta tese não trato deste tipo de voto 
e sim do “voto online”.  Justamente porque é tecnicamente viável através de portais do Estado na rede.     
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Assim, a facilidade de votação online vai estimular a participação política” [...] (p. 11 )183. Os 

autores também acreditam,  se apoiando em outros analistas,  que isso iria engajar  jovens que 

teriam desconfianças na mídia tradicional e também os idosos e pessoas com deficiência, que 

possuem dificuldades para chegar a locais de votação. Nota-se aqui uma visão otimista sobre 

a função das novas tecnologias da comunicação em propiciar aumento da participação ao 

facilitar tecnicamente o processo eleitoral.  Nitidamente, os autores partem de uma 

perspectiva que adota a hipótese da mobilização184 como parâmetro analítico sobre as 

potencialidades democráticas dessas novas tecnologias.  Percepções deste tipo não são 

necessariamente consensuais e tem produzido diversos debates sobre os reais efeitos e 

possibilidades do voto online (ver GIBSON, 2001; SOLOP, 2001; CHEVRET, 2005; 

SCHOEN & FAAS, 2005; KENSKI, 2005; HALL & ALVAREZ, 2008).   

Desde o ano de 2000, diversos outros países como França, Suíça, Reino Unido, 

Espanha, Itália, Finlândia, Estônia passaram a experimentar a internet para viabilizar eleições 

ou plebiscitos online (HALL & ALVAREZ, 2008).  Porém, apesar de haver um bom 

quantitativo de experiências, este tipo de recurso ainda não tem sido utilizado de modo 

massificado. Ocorre predominantemente através de projetos-pilotos ou voltados para nichos 

eleitorais específicos, como o voto de cidadãos que moram em outros países, como explicam 

Hall & Alvarez (2008, p. 138)185. 

Esta expansão comedida tem suas razões. Embora o voto online possa parecer um 

sedutor mecanismo para ampliar a participação do cidadão - que teria agora uma ferramenta 

ágil, barata e eficiente para emitir sua opinião sem intermediários - este esbarra nas ressalvas 

históricas no que diz respeito às críticas aos mecanismos de democracia direta, já apontadas 

nesta tese.  Mas não há apenas esta barreira. Gibson (2001) identifica três conjuntos de 

críticas que têm sido direcionadas ao voto online neste debate.  Primeiro, o voto online teria 

consequências negativas para a igualdade de participação do eleitor. Significa que, apesar do 

crescimento exponencial quanto ao uso da internet pelo cidadão comum, os problemas de 

exclusão digital permanecem e poderiam agravar as disparidades políticas entre aqueles que 

tem acesso e os que não tem.  Segundo, aumentaria o potencial para violações de segurança e 

para a privacidade do eleitor. Embora as plataformas digitais estejam desenvolvendo sistemas 

de software cada vez mais seguros, invasões ocorrem com frequência e isso poderia ser 
                                                 
183 Tradução própria do original em inglês: “The Internet will eliminate the need to physically register to vote or 
to trudge to the polling place to cast a ballot.  Thus, the ease of voting online will boost political participation 
[…]” 
184 Conforme dissertado anteriormente nesta tese.  
185 Com um diferencial para a Estônia. Neste país, o voto via Internet tem se tornado um canal habitual para 
eleição, como afirmam os autores. 
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danoso para o processo eleitoral.  Neste conjunto de críticas também pode ser incluído a 

invasão do sistema ou a manipulação de dados pelos próprios agentes ou técnicos que 

gerenciam o processo. Terceiro, a qualidade da participação seria reduzida. Para muitos 

autores  o ato de votar teria um significado ritualístico, quando os cidadãos saem paras as ruas 

com o intuito de exercitar um dos momentos mais importantes da prática democrática. O voto 

online - mais cômodo, prático e privado - se daria de um modo extremamente individualista, 

minando esta função simbólica do pleito eleitoral. 

Todas essas críticas resumidas por Gibson possuem bases sólidas e merecem ser 

levadas em conta ao analisarmos a função da porosidade no nível decisório.  Ao mesmo 

tempo, tais barreiras não podem ser vistas como empecilhos intransponíveis para este tipo de 

abertura à opinião pública.  Apesar de ainda ser cedo para chegar a conclusões mais 

definitivas, dados empíricos sobre experiências de voto online demonstram que há, em alguns 

casos, bons efeitos. Como demonstram Hall & Alvarez,  na Estônia o uso da internet para 

viabilizar o voto passou de 2 por cento (9.861 envio de cédulas pela internet) nas eleições 

municipais de 2005 para 5,5 por cento nas eleições parlamentares de 2007 (30.275 votos 

expressos via internet).  Segundo os autores, os eleitores estão cada vez mais acostumados 

com o voto online na medida em que a tecnologia está sendo usada e experimentada. E 

complementam: 

 

Evidências na Estônia sugerem que, como muitos tinham imaginado, o voto 
pela internet ajuda a mobilizar eleitores mais jovens a participarem no 
processo eleitoral. É também evidente que o voto eletrônico pode ajudar a 
trazer mais eleitores casuais - aqueles que votam em algumas eleições de vez 
em quando - no processo eleitoral. Criticamente, 10 por cento dos indivíduos 
que foram eleitores eletrônicos na Estônia afirmaram que provavelmente não 
teriam votado se o canal de votação pela internet não tivesse sido oferecido, 
sugerindo fortemente que a internet está movendo as pessoas a um eleitorado 
que, de outra maneira, provavelmente não teria votado (HALL & ALVAREZ, 
2008, p. 140-141)186 
 

 

Apesar deste bom indício, o caso não prova ainda que isso é generalizável. Sobretudo, 

aponta para a necessidade de se avaliar longitudinalmente estes processos e traçar maiores 

comparações em diferentes realidades políticas e culturais.  Sobretudo, é preciso ter em mente 

                                                 
186 Tradução própria do original em inglês: “Evidence in Estonia suggests that, as many had hypothesized, 
Internet voting helps to mobilize younger voters to participate in the election process. It is also apparent that e-
voting may help to bring more casual voters - those who vote in some elections or from time to time - into the 
electoral process. Critically, 10 percent of individuals who were e-voters in Estonia said that they probably 
would not have voted if the Internet voting channel had not been offered, strongly suggesting that Internet voting 
is moving people into the electorate who likely would not have voted otherwise” 
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que (1) o nível decisório de porosidade – ou instrumentos de democracia direta – são 

possíveis de existir e devem ser experimentados, desde que se observem seus pressupostos e 

limites; (2) o provável distanciamento entre esfera civil e esfera política, que caracteriza as 

democracias liberais, não é apenas um problema de comunicação187; (3) o uso da internet para 

exercer este tipo de função não significa que é um uso necessariamente superior. Em suma, há 

uma série de questões que precisam orbitar em torno de processos de votação online e que 

uma democracia direta via internet não é necessariamente o ápice de um modelo democrático 

forte. Este só se configura mediante a existência de uma série de outros requisitos, já listados, 

para que tenha efeitos políticos devidamente benéficos.  

 

 

*** 

 

Os três requisitos democráticos aqui discutidos (publicidade, responsividade e 

porosidade) podem ser vistos como pilares para a comunicação online entre Estado e cidadão.  

Interessante notar que tais requisitos não são apenas diretrizes abstratas e sim um horizonte 

real para as democracias contemporâneas. Não por acaso, tais exigências são também  os 

eixos de proposições governamentais oficiais, como o documento-diretriz do Comitê 

Executivo do Governo Eletrônico brasileiro (BRASIL, 2004, p. 6) , no qual é estipulado que: 

 

[...] o governo eletrônico deve orientar-se para as demandas dos cidadãos 
enquanto indivíduos e também, para promover o acesso e a consolidação dos 
direitos da cidadania especialmente: o direito ao acesso aos serviços públicos 
[responsividade];  o direito à informação [publicidade e responsividade]; o 
direito ao usufruto do próprio tempo pelo cidadão (economia de tempo e 
deslocamentos) [eficiência da máquina estatal]; o direito a ser ouvido pelo 
governo [porosidade] ; o direito ao controle social das ações dos agentes 
públicos [publicidade, responsividade e porosidade]; o direito à participação 
política [porosidade]. 

 

 Como se percebe, os três requisitos estipulados nesta tese tratam especificamente da 

relação entre cidadão e Estado e não de outras dimensões como a relação entre Estado e 

empresas privadas; ou entre Estado e organizações internacionais e nem mesmo trata de 

economia ou otimização administrativa. Este último tema, presente na citação acima, não foi 

enquadrado (por esta tese) como um dos requisitos democrático e sim como “eficiência da 

máquina estatal”. Isso ocorre pelo fato de considerar “eficiência da máquina estatal”, 

                                                 
187 Conforme um dos eixos teóricos tomados nesta tese, no final da seção 3.2. 
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“racionalização administrativa”, “integração institucionais“ etc. como elementos não-centrais 

ao âmbito da comunicação política entre Estado e cidadão, ainda que estes sejam cernes da 

ideia de  governo eletrônico e  para estudos em administração pública188. Em síntese, esta tese 

trata das obrigações político-comunicacionais desses portais para com os seus cidadãos, no 

âmbito das democracias modernas e não na esfera da administração da máquina estatal ou da 

racionalização dos recursos públicos. 

Para amarrarmos melhor estas teorizações no campo prático, convém agora pensar de 

que forma todo este debate travado até aqui pode ser empiricamente testado. O próximo 

capítulo trilhará por este caminho. Nele, tentar-se-á primeiramente justificar o objeto de 

pesquisa e validar os três estudos de caso, especificamente: os portais da (1) Presidência da 

República, (2) da Câmara dos Deputados e (3) do Supremo Tribunal Federal.   Em seguida, 

tentar-se-á configurar as bases metodológicas necessárias para aferir esses objetos e serão 

expostos os resultados da pesquisa com dados, gráficos, números e análises mais pertinentes.  

 
 

 
188 Lembrando que a literatura sobre governo eletrônico não trata apenas de portais na web ou de comunicação 
online: também  abarca os diferentes campos de atuação  e burocracia do Estado e suas intersecções com novas 
tecnologias, para além da relação comunicativa com o cidadão.   
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4  O ESTADO ONLINE:  TRÊS ESTUDOS DE CASO 

 

 

 

Este capítulo tem o objetivo de trazer três estudos de caso que envolvem as teorizações 

levantadas nesta tese. Está dividido em três partes. Primeiramente, na seção intitulada Portais 

do Estado como objeto de pesquisa, tentar-se-á situar o corpus em análise e traçar sua 

importância enquanto medium que sintetiza novos horizontes para a comunicação política 

entre Estado e cidadãos. Aqui, também serão apresentadas as ferramentas de coleta de dados. 

Na segunda parte, Especificando parâmetros para navegação orientada, a preocupação será 

detalhar os critérios utilizados para a coleta de informações no portal, explicitando os eixos 

quantitativo e qualitativo deste processo.  Por fim, a última seção será dedicada a expor e 

analisar três estudos de caso, respectivamente os portais da Presidência da República 

(Executivo), da Câmara dos Deputados (Legislativo) e do Supremo Tribunal Federal 

Judiciário). 

 

 

4.1   PORTAIS DO ESTADO COMO OBJETO DE ESTUDO  
 

Os portais do Estado na internet devem ser vistos hoje como promissores objetos de 

estudo que representam um novo formato de comunicação governamental.  Algo capaz de 

sintetizar as novas possibilidades comunicacionais e informativas entre esfera política e esfera 

civil. Estão inseridos num fenômeno maior que é o processo de digitalização dos medias 

eletrônicos. Neste processo, muitas das características do ambiente digital tendem a ser 

incorporadas por outras plataformas atualmente em de mutação. A TV digital, que entrou na 

fase inicial de funcionamento em vários países desde os anos 2000, é um exemplo disso189. O 

                                                 
189 No Brasil, o Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD) foi criado oficialmente em 26 de 
novembro de 2003, através do decreto presidencial n°4.901, com os parâmetros de implantação 
publicados em 20 de junho de 2006 através do decreto n° 5.820. De certo modo, o aparelho de 
televisão, como o conhecemos, está morto e deixará de funcionar após o período de simulcast . O 
período de simulcast  está sendo adotado na maioria dos países com o intuito de marcar a passagem 
para o sistema digital de TV e rádio. Trata-se do espaço de tempo onde o sinal analógico de televisão 
conviverá com o sinal digital simultaneamente, até ser definitivamente extinto.  No Brasil, o período 
de simulcast já está em curso, devendo durar 10 anos, com data prevista para acabar em julho de 2016 
(podendo haver prorrogação).  Após tal período de transição,  haverá apenas o sinal digital disponível 
e  os aparelhos analógicos só funcionarão mediante um codificador digital (o que vem sendo chamado 
de set-top box). 
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novo aparelho televisivo já dispõe de ferramentas interativas similares àquelas usadas na 

internet190 e a sua engenharia também é composta por hardware e software, por chips e 

programação lógica baseada em linguagem binária, estando tecnicamente muito mais próxima 

de um computador do que de um receptor de televisão analógico até então conhecido desde os 

anos 50. Isso resulta na disponibilização de recursos mais robustos de interatividade com o 

telespectador. Transforma a televisão em um dispositivo capaz de  captar a opinião do usuário 

em tempo real191;  dispor de canais específicos para a prestação de serviços públicos (como 

marcar uma consulta, fazer matrícula numa escola, pagar um boleto de imposto, etc.) e outros 

recursos típicos do ambiente digital (GRAHAM, 2002; SRIVASTAVA, 2002; NUNES, 

2009)  

Neste processo de convergência, a tendência é haver uma integração entre o modus 

operandi dos medias eletrônicos tradicionais e as potencialidades interativas das novas 

tecnologias. Vale lembrar que essa unificação não representa o fim da TV ou do rádio.  Estes 

permanecem operantes e mantêm a característica do fluxo predominantemente vertical de 

informação, porém com novas e frutíferas possibilidades técnicas de comunicação mais 

horizontal.  O cidadão continuará desejando desligar o computador e ligar a TV (ou abrir uma 

tela no próprio laptop) para apenas consumir conteúdo áudio-visual de fluxo linear. Os 

indivíduos continuarão a usar o rádio, pois ninguém consegue ainda ler e-mail (ou navegar em 

páginas interagindo com o mouse ) e dirigir ao mesmo tempo. Quando se liga uma FM em 

casa ou no carro, o intuito nem sempre é interagir: na maioria das vezes, pretende-se, apenas, 

consumir informações ou ouvir música. Aqui, não há nenhum crime.   

Por esta razão, como tais inovações ainda estão na sua fase inicial de implantação (ou 

mesmo, em fases de protótipos), tomar a internet como parâmetro para se analisar estas 

mudanças torna-se relevante e nos serve como um paradigma que aponta para a comunicação 

que teremos nas próximas décadas. O uso que o Estado tem feito do ambiente digital já 

antecipa importantes avanços, seja através de mecanismos interativos; seja através de robustos 

bancos de dados sobre informação pública disponível e acessível online   

Nesta tese, quando se fala em Estado, inclui-se aí a macro clivagem institucional em 

três Poderes interdependentes: Executivo, Legislativo e Judiciário. Os requisitos da 

                                                 
190 Em sua fase inicial a TV digital brasileira ainda não implantou as ferramentas interativas 
potencialmente possíveis.  Isso deverá ocorrer nos próximos anos, com a definição dos parâmetros de 
interatividade que ainda estão em debate.  
191 Por exemplo, sobre o que achou de determinado programa que assistiu gerando um tipo de input 
antes não possíveis no sistema analógico;  ou também poderá disponibilizar textos ou arquivos para 
download e ainda entrar no site de um produto durante a passagem de uma propaganda no intervalo de 
um filme. 



153 

publicidade, responsividade e porosidade são aplicáveis às instituições desses Três Poderes.  

Tanto o Executivo, como o Legislativo e até mesmo o Judiciário192 sustentam obrigações 

democráticas e comunicativas junto à esfera civil (a esfera onde reside a soberania popular), 

ainda que estas exigências tenham suas peculiaridades que precisam ser respeitadas na análise 

de dados. Por exemplo, é possível esperar que o Executivo crie sistemas de votação online 

para que os cidadãos de um bairro ou cidade votem em opções de projeto para aquela 

comunidade após diversas audiências públicas deliberativas.  Por outro lado, parece bem mais 

complexo e menos exequível esperar o mesmo do Judiciário, no que diz respeito às suas 

decisões. Importante notar que existem essas especificidade. Ao mesmo tempo, é preciso 

também não perder de vista que, no plano geral, as interfaces digitais das instituições desses 

Três Poderes podem e devem ser analisadas quanto aos princípios democráticos elencados, 

isto é, exigi-se que se tornem mais transparentes, mais responsivas e mais porosas à esfera 

civil, ainda que isso ocorra de modos e níveis diferenciados.  

Assim, para realizar estudo de caso, foram escolhidos três portais brasileiros, sendo 

um representante de cada Poder. O primeiro critério de escolha foi a esfera geopolítica de 

                                                 
192  Devido ao seu papel de “árbitro do jogo democrático”, o Judiciário acaba tendo certas 
peculiaridades que o tornaram o Poder com menor inserção nas disputas políticas do tipo eleitoral.  
Uma delas é a forma de ocupação dos cargos titulares. No Brasil - e quase todos os países-  os titulares 
deste Poder não passam por escrutínio público. Isso ocorre porque sua função seria menos “política” 
(o que não significa “despolitizada”)  e mais “técnica” (o que não significa ser apenas  “tecnocrática”). 
Isto é, não teria a função de produzir leis ou executá-las e sim zelar para que não sejam violadas e 
julgar estas violações quando for requerido para tal.  Por isso a ocupação desses cargos se dá, em seu 
princípio básico, por mérito e não por eleição.   Os titulares passam por concurso público onde são 
analisadas suas credenciais, formação, trajeto e capacidade técnica para ocupar tais posições. Mas isso 
não significa que estejam acima do princípio da soberania popular. Por ser um Poder relativamente 
blindado, o Judiciário gera dificuldades reais de controle externo, principalmente no que diz respeito à 
corrupção de juízes ou outras irregularidades que ficam mais visíveis e expostas nos outros dois 
Poderes.  Ao mesmo tempo, isso não significa total isolamento ou imunidade quanto às pressões da 
opinião pública e nem o desobriga a prestar contas, demonstrar transparência em seus procedimentos 
(salvaguardada casos e procedimentos que exigem correr em segredo de justiça), justificar as  razões 
de suas decisões ou ser mais poroso e estar mais atento às questões sociais e demandas da opinião 
pública (por exemplo, muitos juristas acreditam que os julgamentos devem também levar em conta a 
realidade social e não podem ficar restritos apenas à interpretação hermenêutica da lei). Como se trata 
de um segmento que tem, em última instância, a  soberania popular com fonte de sua legitimação, 
também está obrigado a cumprir determinados requisitos democráticos,  ainda que não se espere que 
isso ocorra exatamente do mesmo modo como há de ser no Executivo e Legislativo.  Interessante notar 
que, nas últimas décadas, tem se fortalecido o argumento de que o Poder Judiciário necessita de uma 
grande reforma afim de torná-lo mais efetivo, mais  ciente do seu papel e mais disponível ao controle 
público através de mecanismos de accountability , além de se tornar mais atento às demandas sociais e 
o sentido de Justiça  (FARIA, 1994, p.57;  CAMPILONGO, 1994, p.118; SADEK, 1994, p.37; 
FERRAZ, 1994, p.19-20; ANDRIGHI, 2003, p. 13). Algo que nem sempre está explicitamente ligado 
às demandas participacionistas e deliberacionistas de modo claro e objetivo, mas que sustenta, 
inevitavelmente, fortes influências deste debate. Sobretudo, isso vem no bojo das pressões por maior 
proximidade do Estado com os seus cidadãos e na busca por um modelo de democracia menos 
descolada da esfera civil. 
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atuação. Optou-se pela esfera federal por sustentar maior envergadura no desenvolvimento de 

ferramentas técnicas e outras inovações. Ocorre que as instituições federais são inúmeras e, 

por isso, seria necessário mais um recorte. Assim, o segundo critério foi optar pelos portais 

oficiais das casas ou instituições consideradas “titulares” de cada Poder. Aqui, o subcritério 

foi escolher os portais mais próximos a esses titulares e que possam representá-los enquanto 

ente político.  Deste modo, foram selecionados o portal da Presidência da República, o portal 

da Câmara dos Deputados Federais193 e o portal do Supremo Tribunal Federal (STF).   

 

 

4.1.1 Ferramentas de coleta de dados 

 

Nesta primeira década do século XXI, os portais do Estado na internet têm se 

sofisticando de modo bastante expressivo. Por aglutinarem um amplo conjunto de 

ferramentas, funções, conteúdos e formas de comunicação, os sítios podem ser avaliados a 

partir de variados métodos e diferentes parâmetros. Por exemplo, a existência de dispositivos 

de acessibilidade e o funcionamento padronizado de navegação online a partir de normas 

técnicas aceitas internacionalmente são aspectos que podem ser objeto de estudo específico. 

Neste caso, o método de análise pode ser mecânico, através de softwares e ferramentas 

disponíveis na própria rede (ver LEMOS et al, 2007, 148-149). A preocupação nesta tese não 

é técnica, embora isso também seja levando em conta ainda que pontualmente.  O intuito é 

analisar os objetos prioritariamente a partir de parâmetros qualitativos. 

Para atingir os propósitos aqui estabelecidos, foram utilizadas três ferramentas 

metodológicas visando aferir os objetos em questão: (1) entrevista pré-estruturada com os 

administradores responsáveis pelo portal; (2) simulações e testes de feedback (também 

chamado teste de responsividade) e (3) navegação orientada no sítio. A primeira tem caráter 

suplementar e será útil para problematizar os dados coletados, isto é, não consiste no eixo 

central da coleta. A segunda trata especificamente de testar ferramentas interativas detectadas 

e enviar mensagens para os canais de responsividade localizados no escopo da coleta de 

dados. A finalidade é averiguar empiricamente se tais objetos194 são de fato responsivos ou se 

                                                 
193 Optou-se aqui pela Câmara dos Deputados e não pelo Senado, pois a primeira casa possui maior 
número de representantes, além de ter, pelo menos até o ano 2008, um portal mais complexo e melhor 
desenvolvido quanto à disponibilidade de ferramentas e canais de comunicação. 
194 É preciso esclarecer o que será denominado de “objetos”, de agora por diante nesta tese.  Este será 
um nome genérico usado para se referir a todo dispositivo relativamente estruturado e com função 
pressuposta, publicamente acessível nos portais. São objetos:  páginas de HTML com texto, 
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estão operantes. A terceira é a mais importante e será a base de informações e dados utilizados 

nesta pesquisa. Trata-se da prospecção guiada nas páginas e links expostos nos sítios, 

categorizando dispositivos e conteúdos de acordo com os requisitos da publicidade, 

responsividade e porosidade e seus respectivos níveis analíticos. Convém especificar melhor 

cada ferramenta de pesquisa em seus detalhes. 

A entrevista pré-estruturada teve como objetivo captar informações suplementares 

para cruzar com os dados colhidos durante a navegação orientada.   Visa, sobretudo, colher a 

opinião daqueles que gerenciam tais canais na web e que poderia ser útil para esclarecer 

questões gerais sobre a arquitetura e manutenção dos portais195. Deste modo, foi previamente 

estruturada a partir de alguns eixos de informações consideradas mais relevantes. São eles:   

 
 Sobre objetivos e missão do portal 

 
 Sobre o portal e a proximidade com o cidadão 

 
 Quais seriam as áreas mais acessadas 

 
 Sobre a existência de sistemas de monitoramento de navegação e estudos de 

comportamento do usuário 
 

 Sobre o quantitativo e inteligibilidade de informação 
 

 Sobre pressões por maior interatividade nos portais 
 

 Sobre intercâmbio de informação entre os portais dos Três Poderes 
 

 Sobre voto online 
 

 
Em conformidade com esses eixos, foram elaboradas 11 questões, envidadas por e-

mail para os respectivos responsáveis de cada portal. As respostas também foram recebidas 

via correio eletrônico (ver Apêndice B).  As informações nelas contidas foram utilizadas 

qualitativamente durante o processo de análise dos dados da navegação orientada. 

 A segunda ferramenta de coleta de dados se refere a testes para averiguar se os canais 

que se propõem a dar feedbacks ou respostas aos cidadãos de fato cumprem essa promessa.  

Por exemplo, foram realizados testes para se confirmar se determinados serviços estão de fato 

                                                                                                                                                         
hiperlinks, dispositivos áudio-visuais, fóruns, chats, formulários para envio de mensagem, e-mails etc. 
Em outras palavras, diz respeito tão simplesmente a tudo aquilo que pode ser postado ou sustentado 
em um web-site. Isso servirá para demonstrar que um chat é um objeto e um formulário para envio de 
pergunta também o é. Porém, são objetos (dispostos no portal) que podem sustentar propósitos 
diferentes ou estabelecer relações comunicativas distintas. 
195 Ver questões formuladas e respondidas nos Apêndices C, D e E. 
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em operação, isto é, se respondem à demanda do usuário quando este insere algum dado no 

sistema.  Também foram enviadas mensagens através de formulários ou e-mails com o intuito 

de confirmar se haverá feedback informativo. Seguindo esta linha, testes similares foram 

executados em outras ferramentas potencialmente responsivas (como fórums online, listas de 

discussão ou chats que estiverem ativos no momento da coleta dos dados). No caso de objetos 

de responsividade no nível utilitário (como a emissão de documento, acompanhamento de 

processo ou segunda via de boleto de pagamento de imposto etc. ) o teste foi realizado sempre 

que viável, pois há casos  em que  não seria possível “simular” a obtenção do serviço já que 

exigem dados específicos que o pesquisador não possui (como número de processo 

protocolado no STF;  dados de cidadãos para se obter determinado documento; etc.). Nestes 

casos, o propósito estipulado na ferramenta será considerado mesmo que não se possa 

confirmá-lo devido a estes empecilhos. Isto é, pressupõe-se que se realizam por estarem 

publicamente expostos196. Caso haja um grande número desse tipo de ocorrência, será preciso 

pontuar tal problema qualitativamente na análise. Especificamente no caso de responsividade 

informativa (quando há canais como e-mail ou formulário para receber feedback, por 

exemplo) será obrigatório o envio de mensagens vinculadas ao tema ou área de atuação do 

responsável pelo canal (órgão, secretaria, departamento, etc.) com indagação simples, através 

de usuário fictício.  Nestes casos, só serão computados como responsividade aqueles canais 

que responderem adequadamente à questão solicitada. Ou seja, a mensagem precisa responder 

à indagação.  Se houver mensagem automática genérica, ou se a mensagem for devolvida pelo 

servidor (devido a endereço eletrônico inativo) ou não for respondida no prazo hábil de 5 dias 

úteis (isto é, 1 semana corrida, na prática), estes serão registrados na pesquisa como 

“inoperantes” e também devem ser anotados para análise qualitativa197.  Por fim, se os objetos 

de responsividade aparecerem a partir da terceira camada de navegação198 e se, neste âmbito, 

houver uma lista de vários objetos similares a serem testados (por exemplo, uma lista de e-

mails ou três formulários de envio de mensagem), testar-se-á apenas 1 desses objetos.  A 

                                                 
196 No caso de chats, o período de coleta de dados pode não coincidir com o calendário de sua 
realização. Neste caso, será considerado operante se houver arquivos de bate-papos antigos (enquanto 
registro de que ocorreram) ou se a resposta da entrevista pré-formatada sobre o tema for positiva neste 
sentido. 
197 Todos os envios de indagações, e seus respectivos usuários fictícios (um para cada Poder) estão 
devidamente documentados no Apêndice B (Registro e controle de responsividade informativa) 
198 O termo “camada” será utilizado aqui para designar a sequência de páginas que existem num site 
tomando como ponto de partida os links dispostos na página de entrada do portal (home).  A primeira 
camada é a home, isto é, a página inicial.  Todas as páginas que surgem após clicar num link da home 
compõem a segunda camada. Todas as páginas que aparecessem após clicar num link da segunda 
camada compõem a terceira camada e assim sucessivamente.  
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escolha ocorrerá seguindo o critério de “hierarquia de links”, conforme estipula a navegação 

orientada (ver na próxima seção deste capítulo).  

A terceira e mais importante ferramenta de coleta, a navegação orientada, consiste na 

exploração dos hiperlinks, mecanismos online e páginas do sítio através de determinados 

parâmetros pré-estabelecidos. Ou seja, tenta-se estipular um modo que garanta o mesmo 

percurso de navegação, perpassando pelos itens considerados relevantes para extrair 

informação adequada em cada um dos casos.  Como esta é a mais importante ferramenta de 

coleta de dados e demanda maiores explicações, a próxima seção deste capítulo irá detalhar os 

procedimentos e regras adotadas.  

 

 

4.2  ESPECIFICANDO PARÂMETROS PARA NAVEGAÇÃO ORIENTADA 

 

O que se chama aqui de navegação orientada nada mais é do que o conjunto de regras 

que estipula como se deve entrar e sair dos portais uma vez que existe um grande quantitativo 

de links dispostos em um imenso quantitativo de páginas interligadas. Também define a forma 

de se qualificar os objetos analisados a partir das categorias discutidas nesta tese. Diversas 

pesquisas têm lançado mão deste tipo de ferramenta, geralmente baseada em planilhas que 

guiam a prospecção em sites (NORRIS, 2001; SILVA, 2005; SOUZA, 2007; LEMOS et al, 

2007; MARQUES, 2008)199. Navegar a partir de determinados parâmetros pré-estabelecidos 

garante maior uniformidade na prospecção, gerando amostras de dados similares em cada um 

dos casos, algo que pode viabilizar a produção de análises comparativas posteriores.  

A navegação orientada ocorre simultaneamente levando em conta dois eixos 

analíticos: (a) o eixo quantitativo  e (b) o eixo qualitativo. A orientação quantitativa consiste 

nas regras de passo-a-passo necessário para entrar e sair dos portais analisados a fim de 

limitar  o escopo quantitativo de dados da amostragem.  Já a orientação qualitativa diz 

respeito às regras de tipificação dos objetos quanto às categorias estipuladas (isto é, quanto 

aos requisitos democráticos e relações comunicativas que sustentam).   

 

                                                 
199 Importante lembrar que, embora nesses estudos prevaleça a regra mais geral da navegação guiada 
por regras ou a navegação guiada por planilhas que tentam localizar elementos pré-estipulados, não 
significa que tais procedimentos sejam os mesmos em todas essas pesquisas. Alguns adotam formas 
mais simplificadas de navegação; outros, formas mais detalhadas.  Os objetos averiguados também 
variam de acordo com o intuito da pesquisa. Também o nome “navegação orientada” pode aparecer 
sob diferentes nomenclaturas. Interessa perceber que todas elas adotam a perspectiva do usuário, 
simulando uma navegação que está orientada por determinados fins empíricos. 
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4.2.1  Eixo quantitativo da navegação orientada 

 

 A navegação orientada, em seu eixo quantitativo, estipula primeiramente que serão 

analisados todos os objetos dispostos na home do Portal (a chamada primeira camada). A 

partir da segunda camada, há restrições quanto aos objetos a serem analisados. Antes de 

estipular estas restrições será preciso clarear alguns termos que serão citados nestas regras: 

 

a) Página interna - Refere-se a toda página do sítio que está na estrutura institucional do 

Portal.  Isso poderá ser aferido através da identificação do domínio200 ou da identificação de 

algum elemento textual/imagético que indique que o sítio em questão faz parte da estrutura do 

portal. Por exemplo, no portal da Câmara dos Deputados o domínio é camara.gov.br.  São 

consideras páginas internas aquelas que traze este mesmo domínio acrescentado de outros 

caminhos, separados por barras. Por exemplo, ao clicar no link “Conheça a Câmara” o 

endereço eletrônico disposto no navegador se altera para http://www2.camara.gov.br/conheca.  

Como se percebe, o domínio camara.gov se mantém.  Caso o link leve a um sítio com 

domínio totalmente distinto, então é preciso averiguar se há algum elemento textual ou 

imagem que indique pertencimento ao portal analisado.  Isso pode ocorrer através de citação 

no expediente declarando que o sítio  é um projeto que está sob tutela do portal estudado ou 

ainda imagens no formato barra superior ou inferior que indicam claramente que o sítio está 

sob jurisdição do portal.  As figuras 2 e 3 trazem dois exemplos de elementos textuais ou 

imagéticos que indicam este pertencimento ao portal. 

 

                                                 
200 Domínio é um termo técnico usado na área de governança da internet para identificar o endereço 
nominal de um sítio na internet.  Como explica o portal do Comitê Gestor da Internet no Brasil 
(CGIbr) domínio "é um nome que serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na 
internet. O nome de domínio foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços 
de computadores na internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma sequência grande de números".  
Assim, o domínio segue o seguinte padrão nominal:   nomeespecífico.areatemática.país.  No caso dos 
portais analisados (Presidência, Câmara dos Deputados e STF) os domínios são respectivamente: 
presidencia.gov.br, camara.gov.br e stf.jus.br.  Há casos em que a área ou o país pode não aparecer 
(como < www.ufba.br > ou < www.amazon.com >).  Maiores informações em < 
http://registro.br/faq/faq1.html > 
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Figura 2:  Reprodução da página Quem somos, do sítio Plenarinho 
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Figura 3:  Reprodução da página inicial do sítio da Controladoria-Geral da União 

 

 

b) Links replicantes - Em toda estrutura de sítios na internet é comum que determinados 

objetos se repitam em páginas secundárias.  Tratam-se de links, menus, ferramentas de busca, 

banners ou áreas inteiras que se replicam em diversas páginas e que levam para um mesmo 

“lugar” ou exercem o mesmo objetivo.  Estes objetos serão chamados de links replicantes.  

Nas imagens a seguir é possível visualizar um exemplo de links replicantes. A reprodução de 

telas a seguir tenta explicar melhor tal terminologia. Na primeira tela (Figura 4) mostra-se a 

home do portal.  Na segunda camada (Figura 5), há uma outra tela resultante do clique em um 

dos links desta home.  Percebe-se que há, em ambas as páginas (home e página secundária), 

alguns links, menus, boxes e banners em comum, isto é, que se repetem tanto no primeiro 

quanto na segunda camada.  A terceira tela (Figura 6), mostra justamente quais são esses links 

replicantes (com marcação em azul). Todo link replicante é analisado somente uma vez. Ou 

seja, quando aparecem replicados não são contabilizados ou analisados novamente.  
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Figura 4:  Reprodução da página inicial do portal da Presidência da República 

 

 

 
Figura 5:  Reprodução da página Serviços, do Portal da Presidência da República 
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Figura 6:  Reprodução estilizada da página Serviços, do Portal da Presidência da República 

 

 

c) Links de continuidade -  Um link de continuidade se refere às ligações dispostas na 

página que tem a função de dar seguimento à navegação anteriormente iniciada. São 

nitidamente um “prolongamento” do tema do link anterior.  Por exemplo, suponhamos que 

exista um link na home que esteja tematizado como  “Contas Públicas”. Ao clicar neste, 

segue-se para a segunda camada.  Na página da segunda camada encontra-se um outro link 

escrito “Veja aqui as contas do Poder Executivo”. Este link trata-se de um link de 

continuidade.  Ao clicar neste, entra-se na terceira camada. Suponhamos que no centro desta 

página terciária haja um texto explicando como usar a ferramenta e um hiperlink do tipo 

“clique aqui” para abri-la. Este também é um link de continuidade, pois dá seguimento ao 

mesmo tema que trata o link anterior.  Ao clicar, entra-se na quarta camada onde há uma 

ferramenta para escolher o orçamento por estado da Federação. As opções de links para os 

estados também são links link de continuidade.   

Na figura seguinte (Figura 7) é possível visualizar um exemplo deste tipo de link: 
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Figura 7:  Reprodução com  marcações de páginas secundárias do portal do STF 
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d) Cerne da página - Trata-se do centro de uma página do portal, isto é, da área disposta no 

centro da visão da tela. Estas áreas geralmente se referem ao principal objetivo dos links 

através dos quais são acessadas.  Por exemplo, quando se clica na opção de um menu este 

abrirá uma página cujo cerne trata especificamente do tema endereçado por esta ligação. A 

imagem a seguir  (Figura 8) expõe um exemplo de cerne, sendo este indicado pela marcação 

circular em vermelho: 

 
Figura 8:  Reprodução com marcações e comentários de páginas secundárias do portal do STF 
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e) Links e áreas integráveis - Como poderá ser visto logo adiante, nas regras para navegação 

por camadas, apenas a home e a segunda camada de páginas internas terão todos os seus 

objetos e links analisados.  A partir da terceira camada, o olhar estará focalizado no cerne da 

página.  Ocorre que algumas páginas trazem uma série de objetos que são idênticos, isto é, 

tratam de um mesmo conjunto que sustenta um mesmo objetivo central ou cumprem um 

mesmo requisito democrático.  Neste caso, a partir da terceira camada, a análise não registrará 

a ocorrência dos  links individualmente.  Estes  serão contabilizados pelo seu conjunto, isto é,  

serão contados apenas uma vez dando a esse grupo de links ou áreas integráveis um registro 

apenas. Por exemplo, se na home do portal (ou na segunda camada) há 10 notícias “linkadas”, 

cada uma será analisada como um objeto separadamente. Porém, a partir da página terciária a 

aparição de uma lista com 10 notícias será tratada como um “conjunto de links integráveis” 

que tem a função prioritária de informar. O mesmo pode ocorrer com uma lista de e-mails 

exposta na terceira camada.  Em ambos os casos, não haverá análise individual de cada link: 

haverá a escolha por amostragem que seguirá a “hierarquia de objetos”. 

 

f) Hierarquia de objetos -  Quando for necessário optar por um link ou objeto disposto a 

partir da terceira camada, será adotada a seguinte hierarquia para definir a escolha: 

 

1. Primeiro, opta-se pelo objeto (link, e-mail, ferramenta) que diz respeito ao titular 

da pasta (diretor, presidente, chefe, etc.). Isso se justifica adotando o critério de 

representatividade. 

2. Segundo, opta-se pelo objeto (link, e-mail, ferramenta) que diz respeito ao tema 

comunicação (como e-mail da assessoria de imprensa, secretaria de comunicação, 

departamento de informação, etc.). Isso se justifica pelo fato deste estudo tratar da 

comunicação do Estado e não necessariamente de conteúdos específicos; 

3. Terceiro, opta-se pelo objeto que trate de temas considerados prioritários do ponto 

de vista público, como saúde e educação (auto-justificativo);  

4. Quarto, se a lista trouxer opções de região, estado ou cidades, opta-se 

respectivamente pela região Nordeste, estado da Bahia, cidade de Salvador, 

localidade de onde esta pesquisa está oficialmente ancorada;  

5. Quinto, não havendo nenhuma das opções acima, opta-se pelo primeiro link da 

lista exposta. 
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 Após o esclarecimento dos termos, o passo seguinte é apontar as regras para 

navegação no eixo quantitativo.  Os caminhos e normas de prospecção nos portais serão 

ordenados aqui por camadas, a começar pela primeira página, conforme quadros a seguir:  

 

Primeira camada (home) 
 

1) Analisa-se toda a página. Cada objeto nela disposto será verificado ou testado. 
Primeiramente, categoriza-se aqueles objetos que executam alguma ação ou tem função 
que se realiza na home (por exemplo, e-mail, ou download de um arquivo etc).  
Categorizar significa dizer quais os seus propósitos identificados (isto é, quais requisitos 
democráticos  -  publicidade, responsividade e porosidade – são cumpridos)  e respectivas 
relações comunicativas em que ocorrem (se ocorrem no nível utilitário, informativo, 
instrutivo, argumentativo ou decisório) 
 

2) Após identificar os propósitos e relações comunicativas dos objetos que realizam funções 
ou ações na home, clica-se nos demais links rumo à segunda camada para identificar quais 
propósitos que estes hiperlinks apontam nas páginas secundárias. 

 
Quadro 2: Regras da navegação orientada para a primeira camada 

 
 
 

Segunda camada 

Se é uma página interna: Se é uma página externa: 
 

1) Exclui-se os links replicantes da 
análise; 

2) Analisa-se todo o resto da página, 
identificando, registrando e 
contabilizando os propósitos de cada 
objeto nela disposto; 

3) Clica-se em cada um dos links não-
replicantes rumo à terceira camada (o 
objetivo será dar continuidade à coleta 
de dados, identificando, registrando e 
contabilizando os propósitos que estes 
links apontam nas páginas terciárias) 
 

 
1) analisa-se somente o que se realiza no 

cerne da página  
2) caso haja links no cerne da página, 

verificar se algum é um link de 
continuidade (escolher  apenas 1 
considerado prioritário) e clicar  rumo à 
terceira camada 

 
 

Quadro 3: Regras da navegação orientada para a segunda camada 

 
Em casos específicos de existência de box-menu na primeira e segunda camada, cada 

link que surge neste objeto após a ação do mouse será considerado como um link de segunda 

camada (ver Figura 8). Isto é, ao clicar nestes a página consequente será considerada uma 

página de terceira camada.  

A partir desta terceira camada os links não são mais categorizados individualmente 

como ocorre na primeira e segunda camada. Ou seja, os links, áreas e objetos dispostos nesta 

camada terciária servirão para qualificar genericamente que tipo de propósitos ocorrem.  Por 
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exemplo, se na segunda camada há uma ferramenta de busca,  um índice remissivo e um mapa 

do site, seriam contabilizadas 3 objetos de publicidades na forma utilitária.  Se estes mesmos 

objetos  (não sendo replicantes) aparecessem  na terceira camada, seriam contabilizados 

apenas uma vez de modo genérico, isto é, constaria apenas como 1 publicidade na forma 

utilitária. Ou seja, significa dizer que a partir da terceira camada apenas detecta-se que 

requisitos estão presentes no cerne da página e, independente do número de objetos 

encontrados, a partir desta camada apenas confirma-se se existe o propósito e não haverá mais 

contabilização de quantas vezes este mesmo requisito aparece (como ocorre na home e na 

segunda camada).  

 
Terceira camada 

Se é uma página interna: Se é uma página externa: 
 

1) analisa-se o  que se realiza no cerne 
da página.  
 

2) Se houver links no cerne da página, 
poderá ser analisado apenas 1 link de 
continuidade  e 1 link que indique 
claramente o propósito de 
responsividade, desde que esteja 
situado no cerne da página (e-mail, 
fale conosco, etc.).  Havendo um 
conjunto de links integráveis, estes 
serão escolhidos seguindo os critérios 
de hierarquia dos objetos.  

 

 
3) analisa-se somente o que se realiza no cerne 

da página. Não clicar em nenhum link, a não 
ser que seja link de continuidade. Neste caso, 
também será escolhido apenas 1 link 
seguindo os critérios de hierarquia dos 
objetos 
 

 
 

Quadro 4: Regras da navegação orientada para a terceira camada  
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Figura 9:  Reprodução de imagem da página inicial do  

Portal da Presidência da República com menu-box 
 

 

Neste caso, a categorização dos links dar-se-á ainda de modo individual na terceira 

camada, pois considera-se que o menu-box é um meio termo entre um link de segunda camada 

e um link da home.  

Quarta camada
 

1) Seja qual página for (externa ou interna) analisa-se somente o que se realiza no 
cerne da página( por princípio, não clicar em nenhum  link, a não ser que sejam 
links de continuidade) 

 
2) Será permitido clicar em apenas 1 link se este for um link de continuidade 

(seguindo as regras de hierarquia para escolha de link).  Ou seja, se houver 5 
links de continuidade deverá ser escolhido apenas um. 

 
Quadro 5: Regras da navegação orientada para a quarta camada 

 
 

Quinta  e sexta camada 

 
Havendo ainda mais  links de continuidade poderá ir até a 7ª camada escolhendo 
apenas 1 link de continuidade (seguindo critérios de hierarquia de objetos).  

 

Quadro 6: Regras da navegação orientada para a quinta e no sexta camadas  
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Sétima camada 

 
 Nenhuma análise poderá ultrapassar esta camada. Caso a análise atinja este patamar 
(devido a sucessivos links de continuidade anteriores), a coleta se encerra aqui , 
mesmo que exista  outros links de continuidade que apontem para a oitava camada. 

 
Quadro 7: Regras da navegação orientada para a sétima camada  

 
  Para se visualizar melhor esses parâmetros de navegação e quantificação de objetos, 

tomemos um caso hipotético como exemplo.  Suponhamos que haja na home do portal o link 

“notícias”.  Ao clicar neste link, leva-se a uma página secundária com uma matéria noticiosa 

sobre a construção de uma avenida.  Neste caso, o texto-notícia é categorizando como um 

objeto que cumpre o requisito da publicidade.  Nota-se que o tipo de relação estabelecida é do 

tipo informativa201. Assim, temos uma publicidade que ocorre no nível informativo. 

Suponhamos que nesta mesma matéria existam dois outros hiperlinks. O primeiro, um link 

grafando a expressão “orçamento do projeto”  que leva a um arquivo de prestação de contas 

que  traz justificativas da obra, detalhando os gastos, custos orçados,  rubricas executadas do 

projeto. O segundo, um link no final do texto na frase “Entenda como a nova avenida vai 

afetar o bairro”, levando a um infográfico preocupado em esclarecer o impacto da obra e 

como isso trará benefícios ou como mudará a rotina daquela comunidade.  Ambos também 

são publicidade.  O link “orçamento do projeto” leva a uma publicidade que ocorre no nível 

argumentativo.  Já o link “Entenda como a nova avenida vai afetar o bairro” leva a uma 

publicidade que ocorre no nível instrutivo.  Neste caso, partindo do link inicial da home houve 

a identificação de 3 ocorrências de publicidade, sendo uma no nível informativo (a notícia em 

si), outra no nível argumentativo (a prestação de contas) e a última no nível instrutivo 

(esclarecendo o impacto na obra). Em suma, um link disposto na home pode levar à 

identificação de vários propósitos democráticos (requisitos) em diferentes níveis de 

ocorrência.  

 

 

4.2.2  Eixo qualitativo da navegação orientada 

 

Para se compreender melhor como cada objeto será tipificado qualitativamente no que 

se refere aos três requisitos democráticos (publicidade, responsividade e porosidade) e suas 

                                                 
201 Esta categorização e suas regras serão tratadas no próximo tópico, ao se discutir o eixo qualitativo 
da navegação orientada. 
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respectivas dimensões analíticas (níveis utilitário, informativo, instrutivo, argumentativo e 

decisório), serão expostos quadros que trazem um plano geral sobre as regras e as orientações 

desta qualificação.  Isso servirá como guia para categorizar os objetos localizados durante a 

navegação orientada. Nesses quadros, sintetiza-se o cruzamento entre requisitos democrático 

versus níveis analíticos, apontando também a direção predominante do fluxo de comunicação 

e exemplos. Na sequência dessa síntese, serão estabelecidas as regras para identificar o 

princípio democrático e as relações comunicativas potencialmente operantes nos objetos 

analisados: 

 

a) Publicidade:  

 

Direção 
predominante do 

fluxo de 
comunicação 

Tipo de relação 
comunicativa 
estabelecida 

Exemplos de objetos  

Nível 
 utilitário 

output 
Através de uma 

relação instrumental 

Mecanismos de busca; 
mapa do site; hotsite 
sobre como usar o 

portal; índices 
remissivos, etc 

Nível 
informativo 

output 

Através de uma 
relação informativa 
(informação  como 

mensagem) 

Textos na forma 
notícia, propaganda, 
peça publicitária, etc. 

Nível 
instrutivo 

output 
Através de uma 

relação instrutiva 

Textos institucionais;  
informações sobre o 
funcionamento da 

instituição, etc. 

Nível 
argumentativo 

output 
Através de uma 

relação 
argumentativa 

Relatórios, 
documentos na íntegra; 

dossiês; balanços 
financeiros 

Quadro 8:  Plano geral de qualificação de objetos no requisito da publicidade 

 

Para identificar se um objeto sustenta ou não o requisito da publicidade, é preciso 

indagar, primeiramente, se este tem o objetivo de tornar o Estado mais transparente ao 

cidadão.  Havendo resposta positiva, para se confirmar esta asserção, é preciso averiguar se o 

objeto ou ferramenta em questão sustenta um tipo de fluxo de comunicação 

predominantemente202 baseado em outputs. Obtendo também resposta positiva para esta 

                                                 
202 Usa-se  “predominantemente” pois parte-se da premissa que, mesmo uma matéria na seção de 
notícia não é puramente unidrecional:  pode sustentar algum nível de bidirecionalidade no próprio 
“ato” do usuário em acessá-la, pois este está produzindo informações sobre suas preferências de links 
no sistema de gerenciamento que podem existir hoje em portais na Rede (ainda que esta não seja a 
função-chave da matéria). 
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segunda aferição, o terceiro passo é verificar se o objeto analisado se assemelha a alguns 

exemplos-modelos de publicidade listados abaixo:   

 

Notícia, propaganda, peça publicitária, textos203 institucionais, textos com 

discurso do titular ou do agente do Estado, textos sobre as prerrogativas da 

instituição, textos sobre a história da cidade, do Estado ou do país; texto sobre 

a área em que atua a instituição204; informações sobre o funcionamento da 

instituição, Relatórios, documentos na íntegra, dossiês, balanços financeiros e 

outros documentos similares. 

  

Havendo resposta positiva para estas três perguntas básicas iniciais, ao objeto ou 

ferramenta pode ser atribuído o propósito de publicidade.  

 O passo seguinte é identificar em qual nível esta publicidade ocorre.  Para identificar 

tal tipificação, é preciso fazer a seguinte indagação:  

 

Que tipo de relação comunicativa este objeto sustenta ou pressupõe? 

 

 Se a resposta for: “uma relação instrumental”,  isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é dar visibilidade instrumental à informação, esta será uma  publicidade 

que opera no nível utilitário. Exemplos mais comuns: mecanismos de busca; mapa do 

site; hotsite sobre como usar o portal; índices remissivos, etc.  

 

 Se a resposta for: “uma relação informativa”, isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é dar visibilidade através de mensagens publicitárias/noticiosas, tentando 

informar sobre um tema específico, esta será uma publicidade opera no nível 

informativo. Exemplos mais comuns: textos na forma notícia, propaganda, peça 

publicitária, etc. 

 

 Se a resposta for: “uma relação instrutiva”, isto é, onde ao intuito principal da 

comunicação é dar visibilidade a algo tentando esclarecê-lo didaticamente, esta será 

                                                 
203 O termo “texto” refere-se a “texto escrito”, mas também  a “textos” na forma de áudio, fotografia 
ou imagem em movimento. Sobretudo, prevalece aqui a ideia de texto enquanto narrativa.  
204 Por exemplo, o texto sobre a história da educação no Brasil, no portal do Ministério da Educação.  
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uma publicidade que opera no nível instrutivo. Exemplos mais comuns: textos 

institucionais;  informações sobre o funcionamento da instituição, etc. 

 

 Se a resposta for: “uma relação argumentativa”, isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é dar visibilidade a algo através de um discurso pré-formatado, esta será 

uma publicidade que opera no nível argumentativo. Exemplos mais comuns: 

relatórios, documentos na íntegra; dossiês; balanços financeiros, etc. 

 

  Um mesmo objeto ou ferramenta pode incorporar um ou mais tipos de relação 

comunicativa. Por exemplo, se há uma matéria no portal que informa a construção de uma 

ponte que liga duas cidades, este objeto trata de publicidade no nível informativo, pois 

divulga ações cotidianas do Estado e expõe isso através de uma comunicação no formato 

mensagem. Porém, se no decorrer da matéria há hiperlinks que expliquem a história de cada 

uma dessas cidades, suas importâncias culturais e econômicas, este link sustentará uma 

publicidade no nível instrutivo, pois busca dar visibilidade ao município enquanto ente 

orgânico de uma estrutura geopolítica e o faz tentando esclarecer didaticamente. Se, também 

na mesma matéria, aparecer links com a prestação de contas da obra, detalhando gastos, com 

justificativas sobre o investimento, este link trata de uma publicidade que ocorre no nível 

argumentativo. 

 

b) Responsividade:  

 

 

Direção 
predominante do 

fluxo de 
comunicação 

Tipo de relação 
comunicativa 
estabelecida 

Exemplos de objetos  

Nível  
utilitário 

input/output 
Através de uma 

relação instrumental 

Serviços possíveis de serem 
realizados através da 

comunicação mediada; 
emissão de documentos 
burocráticos; pagamento 

online, etc 

Nível 
informativo 

input/output 

Através de uma 
relação informativa 
(informação  como 

mensagem) 

Ferramentas de e-mail, 
formulário para enviar 
perguntas ou solicitar 

resposta, etc. 

Nível  
instrutivo 

input/output 
Através de uma 

relação instrutiva 

Fóruns online ou chats para 
esclarecer uma campanha, 
um projeto, uma ação ou o 
próprio funcionamento do 

Estado; etc 
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Nível 
argumentativo 

input/output 
Através de 

argumentativa 

Fóruns online, chats ou 
listas de discussão  ou 

outras ferramentas 
dialógicas de cunho 

deliberativo, ou seja, que 
tenham uma decisão ou um 
conflito de fundo e que o 
Estado prontifique a dar 
justificativas ou razões 
públicas sobre o tema 

Quadro 9:  Plano geral de qualificação  de objetos no requisito da responsividade 

 

Para identificar se um objeto sustenta o requisito da responsividade, é preciso indagar, 

primeiramente, se este tem o intuito de tornar o Estado mais responsivo ao cidadão.  Havendo 

resposta positiva, para confirmar esta asserção é preciso averiguar se o objeto em questão 

sustenta um tipo de fluxo de comunicação que predomina um relativo equilibro205 entre 

inputs/outputs. Obtendo também resposta positiva para esta segunda questão, o terceiro passo 

é verificar se o objeto analisado se assemelha a alguns exemplos-modelos de publicidade 

listados abaixo:   

 

Serviços públicos206, ferramentas de feedback informativo como e-mails ou 

formulários online para receber e responder a questões ou demandas do cidadão; chats 

para tirar dúvidas; chats temáticos-discursivos; chats deliberativos; fóruns online para 

esclarecer questões temáticas; fóruns online temáticos-discursivos; fóruns 

deliberativos-consultivos e outros objetos correlatos.  

 

Havendo resposta positiva para estas três perguntas básicas iniciais, ao objeto ou 

ferramenta pode ser atribuído o propósito da responsividade.  

 O passo seguinte é identificar em qual nível esta responsividade ocorre. Para 

identificar tal tipificação, é preciso fazer a seguinte indagação:  

 

Que tipo de relação comunicativa este objeto sustenta ou pressupõe? 

                                                 
205 Ou seja, um objeto com função de responsividade precisa pressupor que haverá uma demanda do 
cidadão específica (um input) e uma resposta do Estado adequada a esta demanda (um output). Isto é, 
exige  um equilíbrio entre input e output.  
206 Aqui se entende por “serviço público” a materialização de uma demanda que reflete a resposta do 
Estado enquanto máquina que provê necessidades cotidianas do cidadão, como saúde, educação, 
segurança, emissão de documentos administrativo como boletos bancários, certidões, etc.  Uma 
matéria no portal que divulga a criação do serviço de emissão de tributos como IPTU não é um serviço 
em si conforme esta estipulação: esta, neste caso, é uma publicidade sobre um serviço. O serviço seria 
a emissão do documento em si, através do portal.  
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 Se a resposta for: “ uma relação instrumental”,  isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é dá resposta instrumental, na forma de um produto com objetivo em si 

mesmo, esta responsividade ocorre no nível utilitário. Exemplos mais comuns: 

serviços possíveis de serem realizados através da comunicação mediada; emissão de 

documentos burocráticos; pagamento online, etc  

 

 Se a resposta for: “uma relação baseada no ato de informar” (isto é, onde o intuito 

principal da comunicação é dar uma resposta individual sob a forma de mensagem), 

esta será uma responsividade que se dá no nível informativo.  Exemplos mais comuns: 

ferramentas de e-mail, formulário para tirar dúvidas ou solicitar resposta, chats 

privados, etc. 

 

 Se a resposta for: “uma relação instrutiva”, isto é, onde ao intuito principal da 

comunicação é dar respostas públicas, tentando explicar ou esclarecer  didaticamente 

algo, esta será uma responsividade que ocorre no nível instrutivo. Exemplos mais 

comuns: Fóruns online ou chats públicos voltados para esclarecer uma campanha, um 

projeto, uma ação ou o próprio funcionamento do Estado; etc. 

 

 Se a resposta for: “uma relação argumentativa”, isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é dar respostas públicas através de diálogo deliberativo sobre algo, esta 

será uma responsividade que se dá no nível argumentativo. Exemplos mais comuns: 

fóruns online, chats e listas de discussão de cunho deliberativo, ou seja, que tenham 

uma decisão ou um conflito de fundo e que o Estado prontifique a dar justificações ou 

razões públicas sobre o tema. 

 
Importante reforçar aqui uma diferença prática entre responsividade nos níveis 

informativo, instrutivo e argumentativo, já que ambas ocorrer através de ferramentas 

dialógicas como chat, fórum online etc.  Para isso, utilizar-se-á um exemplo já citado nesta 

tese: o mecanismo do chat.  Este é um objeto caracterizado por ser dialógico sincrônico, ou 

seja, receber o input e produzir o output com poucos segundos de intervalo. Devido a este 

aspecto, tem uma dinâmica bastante personalista,  pois quem faz o input do diálogo é um 

indivíduo e quem o responde, também o é (não é uma máquina, pois se fosse, não seria um 

bate-papo, seria uma outra categoria de objeto). Devido a estas características, um chat pode 
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sustentar diferentes tipos de relação comunicativa ( informativa, instrutiva e argumentativa) e 

pode tratar de diferentes temas (finanças, saúde, educação, segurança, etc.).  O que difere o 

nível de responsividade é a forma de relação comunicativa estabelecida.   

 

c) Porosidade:  

 

 

Direção 
predominante do 

fluxo de 
comunicação 

Tipo de relação 
comunicativa 
estabelecida 

Exemplos de objetos  

Nível  
utilitário 

output 
Através de uma relação 

instrumental 

Ferramentas de coleta de 
preferências de perfis, 

ou dispositivos de 
monitoramento do 

usuário na rede, etc. 

Nível 
informativo 

output 

Através de uma relação 
informativa 

(informação  como 
mensagem) 

Sondagens de opinião 
ou questionários de 
marcação objetiva e 

mecanismos afins, etc. 

Nível  
instrutivo 

output 
Através de uma relação 

instrutiva 

Formulários online ou 
ferramentas similares 
voltados para colher a 

opinião textual 
(explicada) do cidadão 
sobre um projeto, uma 
ação ou uma atividade 

do Estado. 

Nível 
argumentativo 

output 
Através de uma relação 

argumentativa 

Formulários online ou 
ferramentas similares 
voltados para colher 

propostas 
discursivamente 

estruturadas que visam 
ser subsídios a serem 
levados em conta no 
processo de produção  

da decisão política 

Nível decisório output 

Através de uma relação 
imperativa (o input será 

transformado em 
estímulo real no 

comportamento do 
Estado)   

 

Voto, plebiscito, 
referendo mediados por 

ferramentas de 
comunicação 

Quadro 10:  Plano geral de qualificação  de objetos no requisito da porosidade 

 
 

Para identificar se um objeto sustenta ou não o requisito da porosidade, é preciso 

indagar, primeiramente, se este tem o intuito de tornar o Estado mais suscetível, poroso ao 

cidadão. Em seguida, para confirmar, é preciso averiguar se o objeto em questão tem um 

fluxo de comunicação que predomina o input  (do cidadão) no processo de comunicação.  
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Após esta segunda aferição, o terceiro passo é verificar se o objeto analisado se assemelha a 

alguns exemplos-modelos de porosidade listados abaixo:   

 

Ferramentas de coleta de preferências de perfis; dispositivos de monitoramento do 

usuário na rede; sondagens de opinião ou questionários de marcação objetiva e 

mecanismos afins; formulários online ou ferramentas similares voltados para colher a 

opinião textual (explicada) do cidadão sobre um projeto, uma ação ou uma atividade 

do Estado; ferramentas que viabilizem coleta de voto para eleição oficial, realização 

de plebiscito ou referendo mediados por ferramentas de comunicação, etc .  

 

Havendo resposta positiva para estas três perguntas básicas iniciais, ao objeto ou 

ferramenta pode ser atribuído o propósito da porosidade.  

 O passo seguinte é identificar em qual nível esta porosidade ocorre. Para definir tal 

tipificação, é preciso fazer a seguinte pergunta:  

 

Que tipo de relação comunicativa este objeto sustenta ou pressupõe? 

 

 Se a resposta for: “uma relação instrumental”, isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é colher mecanicamente as preferências do usuário no portal, isto é, na 

forma de um produto com objetivo em si mesmo, esta será uma  porosidade que ocorre 

no nível utilitário. Exemplos mais comuns: ferramentas de coleta de preferências de 

perfis, ou dispositivos de monitoramento do usuário na rede, etc.  

 

 Se a resposta for: “uma relação informativa”, isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é tornar o Estado mais suscetível à opinião pública através de uma 

relação de recebimento destas preferências individuais sob a forma de mensagem, esta 

será uma porosidade que ocorre no nível informativo.  Exemplos mais comuns: 

sondagens de opinião online ou questionários de marcação objetiva e mecanismos 

afins.  

 
 Se a resposta for: “uma relação instrutiva”, isto é, onde ao intuito principal da 

comunicação é tornar o Estado mais susceptível à opinião pública estabelecendo uma 

relação de coleta de opiniões subjetivas-explicativas, que vão além de um questionário 

e aquém de um documento formal, esta será uma porosidade que ocorre no nível 
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instrutivo. Exemplos mais comuns: formulários online ou ferramentas similares 

voltados para colher a opinião textual (instruída) do cidadão sobre um projeto, uma 

ação ou uma atividade do Estado, etc.  

 
 Se a resposta for: “uma relação argumentativa”,  isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é tornar o Estado mais suscetível à opinião pública  através da coleta de 

posições argumentativamente construídas enquanto documentos que serão levados em 

conta num horizonte deliberativo, esta será uma posoridade que opera no nível 

argumentativo. Exemplos mais comuns: formulários online ou ferramentas similares 

voltados para colher propostas discursivamente estruturadas que visam ser subsídios a 

serem levados em conta no processo de produção  da decisão política, etc.  

 
 Se a resposta for: “uma relação imperativa”, isto é, onde o intuito principal da 

comunicação é tornar o Estado mais suscetível à opinião pública através da coleta 

quantitativa de posicionamentos cujo resultado se transforma em ordem a ser 

implementada enquanto política de Estado, esta  porosidade se dá no nível decisório.  

Exemplos mais comuns: voto, plebiscito, referendo mediados por ferramentas de 

comunicação, etc.  

 
É necessário fazer uma ressalva importante em relação à porosidade instrumental.  

Esta dificilmente é detectável em um estudo empírico que utilize o modo da navegação 

orientada no portal para aferi-la.  Isso ocorre porque os sistemas de monitoramento não estão 

visíveis ou disponíveis ao usuário.  Neste caso, a aferição precisa se dar através da obtenção 

desta informação junto aos gerenciadores do portal207.  Um outro elemento que se torna 

importante reforçar é que a porosidade pode ocorrer mediante o substrato de um chat ou um 

fórum responsivo explicativo ou responsivo discursivo. Isso só ocorre quando o resultado 

desta interação dialógica ou discursiva estiver previamente estipulado que será levado em 

conta na toma da decisão pelo agente político.   Neste caso, o propósito do chat ou do fórum 

sustentará também o propósito da porosidade explicativa ou porosidade discursiva, 

respectivamente. 

Por fim, após a delimitação e justificação do objeto de pesquisa e apresentação das 

ferramentas de coleta de dados,  o passo seguinte desta tese será trazer o resultado da pesquisa 

                                                 
207 Neste caso, algo previsto na entrevista pré-estruturada. 
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aplicada aos três estudos de caso propostos. Este será o intuito da próxima seção deste 

capítulo. 

 
 
 
4.3   TRÊS ESTUDOS DE CASO NO BRASIL 
 
 

A última seção deste capítulo traz especificamente o resultado da pesquisa aplicada em 

três estudos de caso: os portais da Presidência da República (Executivo), Câmara dos 

Deputados (Legislativo) e Supremo Tribunal Federal (STF).  Para melhor se compreender o 

conjunto de informações coletadas, cada caso será tratado separadamente nos próximos 

parágrafos.  Ao final do capítulo, haverá uma subseção com algumas notas comparativas. O 

intuito do estudo será perceber como portais do Estado podem ser analisados a partir de uma 

visão mais sistêmica e integrada acerca das características de seus conteúdos e ferramentas, 

tentado perceber não apenas os elementos normativos exigentes, mas também englobado 

outros pormenores que fazem parte da engrenagem desta interface digital. Será analisado 

como os requisitos democráticos da publicidade, responsividade e porosidade estariam sendo 

cumpridos, em que níveis cada um ocorre e quais os elementos quantitativos e, 

principalmente, qualitativos podem ser observados.  
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4.3.1  Analisando o portal da Presidência da República (Executivo) 
 

 
                   

Figura 10: Reprodução da página inicial do portal da Presidência da República 
 
 

O primeiro caso de estudo a ser abordado trata-se do portal da Presidência da 

República, acessível em < www.presidencia.gov.br >. Conforme dados da Secretaria de 

Comunicação da Presidência, órgão responsável pelo gerenciamento do projeto, a versão atual 

do sítio está em operação desde 2005. Além do portal da Presidência e dos ministérios, há 

ainda outros portais sob tutela do Executivo Federal, como o Brasil.gov  

<www.brasil.gov.br>, o Rede Governo <www.redegoverno.gov.br>, o Governo Eletrônico 

<www.governoeletronico.gov.br>  e alguns portais temáticos como o Transparência  

<www.transparencia.gov.br>. A escolha do portal da Presidência, dentre este conjunto de 

opções se deu pela ligação direta com o titular deste Poder em nível Federal.  Assim, este 

seria um bom representante do modo como a comunicação política se realiza entre o titular e 

seus agentes de governo de um lado, e o conjunto dos cidadãos, do outro.  

Ao final do período de coleta de dados foram analisados cerca de 200 objetos com 

hiperlinks dispostos na página inicial e na página secundária (e também links de 
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continuidade). Seguindo o modo de navegação orientada, estas entradas levaram a 

aproximadamente 441 propósitos democráticos identificados que se enquadram nos três 

requisitos discutidos no capítulo anterior.  Durante o processo de navegação não foram 

encontrados problemas operacionais crônicos ou graves, como demora no tempo de 

carregamento de dados no portal ou inoperância geral do sítio.  De modo mais específico, 

foram encontrados 10 links inoperantes em todo o percurso, como ligações para páginas 

inexistentes208 (2); links que não finalizam a execução da página a que se referem209 (5); 

endereços de e-mail com devolução de mensagem210 (3) e e-mails que não forneceram 

feedback informativo no prazo de 5 dias úteis.  

Em sua estrutura organizativa, o portal é composto por páginas internas comuns e 

também por dezessete sítios institucionais visíveis na home
211. Chama-se de sítios 

institucionais os portais de Secretarias, órgãos ou projetos que se comportam como web-sites 

mais ou menos autônomos (com estrutura própria de menu, área de destaque específica, etc.) e 

que operam sob tutela da Presidência212. 

No que diz respeito à dimensão da comunicação política do portal, tem-se a seguinte 

correlação de propósitos identificados: 92 % de publicidade; 5 %  de responsividade e 3 % de  

porosidade.  Nota-se aqui uma primazia da publicidade como o requisito democrático mais 

cumprido nos objetos analisados.  No gráfico a seguir é possível visualizar melhor tal 

proporção: 

                                                 
208 Links em: home/Ética/fale conosco, home/Transparência /chat. 
209 Advogado Geral da União, Conselhos, Fome Zero, Ritos e Cerimônias I e Ritos e Cerimônias I. 
Neste caso, todos eles estão na página de entrada do Portal. 
210 < sripr@planalto.gov.br  >, < seppir@planalto.gov.br >,  < faleconosco@portosdobrasil.gov.br  >. 
211 São eles: Casa Civil, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria de Relações 
Institucionais, Secretaria de Comunicação Social, Gabinete de Segurança Institucional, Secretaria de 
Imprensa e Porta-Voz, Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, Secretaria Especial de Portos, Secretaria de Assuntos Estratégicos, 
Controladoria-Geral da União, Comissão de ética pública, Portal Federativo, campanha Confiança 
Brasil e sítio Olho Vivo no Dinheiro público.  Este último é um sítio da Controladoria Geral da União 
que possui link na home do Portal da Presidência e, por ser específico-temático, também está sendo 
considerado como um sítio institucional específico. 
212 Excluem-se aqui aqueles sítios que não tem link na home do portal  - como o portal Transparência, 
que só tem link direto de entrada na segunda página  ou no sitio Olho Vivo no Dinheiro Público - e 
aqueles que possuem problemas operacionais em seus respectivos links na home, como é caso do 
Programa Fome Zero, do sítio do Advogado-Geral da União e do link Conselhos.  Estes não foram 
analisados por estarem inacessíveis através da home no momento da coleta de dados 
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Gráfico 1 : Ocorrência de requisitos democráticos nos objetos catalogados 

 durante a navegação orientada no Portal da Presidência da República 
 

 

Na prática, isso significa dizer que se um cidadão entra em todos os links dispostos na 

primeira página com o intuito navegar as páginas internas de segunda camada, indo até o 

cerne das páginas da terceira camada (algo que resumiria a navegação orientada), encontrará 

um quantitativo predominante de objetos voltados para o propósito da publicidade.  Para cada 

90 propósitos de publicidade detectados haverá 5 de responsividade.  Para cada 90 propósitos 

de publicidade, apenas 3 terão o propósito de porosidade.  Isso não quer dizer 

necessariamente que a responsividade e porosidade sejam ínfimos ou irrelevantes no portal.  

Quer dizer que a publicidade é mais recorrente, o que pode ser natural devido ao grande 

número de informações a serem disponibilizadas em um portal governamental enquanto 

repositório de conteúdos. Na tabela a seguir, há o cruzamento entre propósitos e relações 

comunicativas, a fim de dar um panorama mais detalhado do problema: 
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Tabela 1:  Plano geral quantitativo no portal da Presidência da República (%) 

 Publicidade Responsividade Porosidade Total 

Utilitária 7,9  % 1,4  % 0 9,3  % 

Informativa 39,9  % 3,6  % 2,3  % 45,8  % 

Instrutiva 41,3  % 0   0,45  % 41,75  % 

Argumentativa 2,9  % 0 0,23  % 3,13  % 

Decisória --- --- 0 0 

Total  92  % 5  % 3  % 100 % 

Propósito 
Relação  

 
 

Ao ordenar os níveis de publicidade, responsividade e porosidade da maior ocorrência 

para menor ocorrência213, tem-se o seguinte gráfico: 

 

   
Gráfico 2: Ocorrência quantitativa dos requisitos democráticos  

e seus níveis no portal da Presidência da República  
  

 

                                                 
213 Utilizar-se-á nesta análise expressões como “publicidade informativa”, “publicidade 
argumentativa”, “responsividade informativa”, “responsividade instrutiva”, “porosidade informativa” 
etc. para se referir ao nível que cada requisito ocorre.  Por exemplo, quando disser “publicidade 
informativa”  não se pretende criar uma categoria de publicidade mas apenas resumir na mesma 
expressão a frase “publicidade que ocorre no nível informativo” e assim por diante.  
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Como se percebe, a publicidade que ocorre num nível instrutivo é a mais recorrente, 

com 41,3% do total (logo seguida da publicidade informativa, com quase 40%).  O nível de 

responsividade predominante é aquele informativo, com 3,6 % de todas as ocorrências. Já a 

porosidade mais detectada é aquela que ocorre no informativo, com 2,3%.   

 Ao analisar a média geral quanto aos tipos de relação comunicativa que ocorreram no 

portal durante a navegação orientada, tem-se o seguinte gráfico distributivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Quantificação de relações comunicativas durante a  
navegação orientada no portal da Presidência da República 

 

 

É possível perceber que não há grande disparidade entre relações instrutivas (com 45,8 

%) e  informativas (com 41,8 %).  As relações utilitárias de comunicação aparecem mais 

abaixo, com 9,3 %.  Já a ocorrência de objetos com relações do tipo argumentativa é bem 

mais esporádica: fica em torno de 3,1 % das relações detectadas.   

 Feito esse panorama geral de dados, é preciso lembrar que todos esses percentuais 

contabilizados durante a navegação são de teor quantitativo e não qualitativo, por isso não 

compõem uma análise completa. Além disso, a comparação concorrente entre publicidade, 

responsividade e porosidade não deve ser a análise principal.  Isso porque os três propósitos 

não são antagônicos entre si: consistem nos três pilares de um mesmo tripé sistêmico para 

uma boa comunicação política do Estado. Ou seja, por si só essa macro comparação não 

determina uma avaliação efetiva da comunicação política exercida pelo Poder Executivo 

através do portal da Presidência. Serve, sobretudo, para se ter uma visão inicial, panorâmica 

(notadamente quantitativa), da ênfase dada ao cumprimento de cada um dos requisitos 



184 

democráticos na amostra de links desta pesquisa. Mesmo havendo baixos índices de 

porosidade e baixos índices de relações argumentativas, é preciso analisar mais 

microscopicamente como essas ocorrências se comportam e quais as suas características, pois 

o quantitativo não determina a qualidade ou a existência de todas as relações comunicativas 

que cada propósito pode sustentar.  O exame comparativo prioritário deve ocorrer dentro de 

cada propósito, para averiguar se há um equilíbrio entre relações utilitárias, informativas, 

instrutivas, argumentativas e decisórias (no caso da porosidade) e quais as características 

qualitativas disso (tipos de ferramentas usadas, tipos de recursos midiáticos operantes, a 

frequência de determinados conteúdos, a integração entre ferramentas e conteúdos, além das 

ênfases temáticas adotadas por esta comunicação política).  Assim, os próximos parágrafos 

serão dedicados à análise interna de cada um dos três requisitos democráticos, identificando 

os níveis em que ocorrem e quais as peculiaridades ou aspectos práticos que sustentam. 

 

 

a) Publicidade no portal da Presidência da República 

 

 No plano geral, o portal da Presidência da República cumpre o requisito da 

publicidade nos quatro níveis, com ênfase quantitativa de objetos que operam tal propósito 

nos níveis instrutivo e informativo, como sintetiza o gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 4: Ocorrência quantitativa de publicidade no portal da Presidência da República  
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A publicidade no nível utilitário é razoavelmente presente em todo o portal e é a 

terceira mais recorrente na amostra de links examinados, representando 8,6 % da publicidade 

identificada.  O que caracteriza este nível utilitário da publicidade consiste basicamente em 

três tipos de objetos mais comuns (por ordem de ocorrência): 1) listas de links externos como 

endereços de sites vinculados a determinado tema; 2) ferramentas de buscas específicas; 3) 

mapas de sites.  No que diz respeito às ferramentas de busca e mapa do site, embora seja 

desejáveis e possíveis de existirem em todos os sítios das secretarias e órgãos da Presidência, 

isso só acontece – enquanto ferramentas específicas - em apenas dois214 dos dezessete sítios 

institucionais do portal. E embora a ferramenta geral de busca do portal (disposta na home e 

que se replica também na barra superior da maioria dos sítios institucionais) tenha a opção 

“buscar nesta área”, este mecanismo se mostrou inoperante durante os testes realizados215.  

Ainda neste nível utilitário, no que diz respeito à existência de tutoriais que falem sobre a 

navegação e as características do próprio portal ou sítios que os compõe, há m link na home 

que leva a um pequeno texto sobre como usar estas ferramentas.  Mas isso está longe de ser 

um manual ou um tutorial efetivo.  Aqui, não há a preocupação consistente em falar sobre o 

próprio portal, de torná-lo mais inteligível ao cidadão, dando visibilidade à sua estrutura de 

modo mais detalhado, demonstrando como manusear determinadas ferramentas ou dando 

dicas de uso. Esta ausência de tutoriais também se repete na grande maioria dos sítios de 

secretarias especiais e outros órgãos diretamente subordinados a Presidência e que compõem 

o portal216. Isso aponta para um tipo de publicidade de nível utilitário que careceria de 

maiores sofisticações neste sentido.  

No que diz respeito à publicidade no nível informativo, que abarcou 43,4 % da 

publicidade identificada, o portal da Presidência sustenta um desenvolvimento mais 

consistente.  Há uma boa variedade de temas publicizados através de diversos formatos de 

objetos informativos como editais (sobre concursos, prêmios, licitação, notas e avisos), 

notícias, informes, entrevistas, peças publicitárias sobre campanhas, divulgação de eventos, 

agenda dos titulares, discurso de agentes governamentais. No que diz respeito à forma dos 

recursos de mídia utilizados, uma parte desse material está disponível em arquivos de áudio e 

                                                 
214 Especificamente: nos sítios da Controladoria Geral da União e no Portal Federativo, que possuem 
ferramenta de busca e mapa do site próprios. 
215 Em ambos os softwares de navegação utilizados.  
216 Com duas exceções: o site da Secretaria Especial de Portos (que traz uma página, também bastante 
sucinta, com algumas informações técnicas sobre acessibilidade do Portal) e o site da Secretaria de 
Comunicação Social (Secretaria de Imprensa, que possui um link para baixar duas laudas de texto 
numa espécie de resumo ou glossário de cada link da página inicial do sítio deste órgão). 
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vídeo. Mas isso não dá ao portal uma característica multimídia: o uso de som e imagem em 

movimento ocorre basicamente em três “áreas” específicas: no sítio institucional da Secretaria 

Especial de Aquicultura e Pesca (com algumas raras notícias/entrevistas em áudio); no o sítio 

da campanha Confiança Brasil (com spots publicitários em vídeo) e no link Café com o 

Presidente (com áudio de programa radiofônico semanal do presidente da República)217.  

Apesar da boa variedade de modos informativos, a tônica principal desta publicidade 

informativa é do tipo noticiosa.  Ao se analisar apenas a home, vê-se que não há uma área 

dinâmica de notícias com cobertura detalhada das ações do titular do Poder Executivo. Os 

textos noticiosos que aparecem na primeira página tem produção que varia entre 2 e 4 notícias 

por dia, algo não muito expressivo se comparado a outros portais do Estado ou se tivermos 

como parâmetro o modelo do jornalismo online hoje vigente. Mas isso não quer dizer que não 

exista uma produção massiva e ágil de notícias no portal como um todo. Ao se observar 

internamente, percebe-se que o volume total de informação noticiosa é bem maior do que 

aquilo que aparenta na home. Dos dezessete sítios de órgão, secretarias ou projetos que 

compõem o portal, dez tem produção de notícia própria diária218, algo que gira em torno de 3 

textos por dia. Isso daria um total estimado de 50 notícias diárias, levando em conta também 

os boletins e informativos. Aqui, já se teria um volume que se aproximaria de uma produção 

mais ideal de publicidade informativa do tipo noticiosa, capaz de dar uma boa visibilidade das 

ações do Executivo em seus diversos segmentos institucionais e em diversas áreas temáticas 

de interesse público.  

Se este volume de notícias é bastante expressivo e dá ao cidadão robusto canal de 

visibilidade sobre as ações diárias do Poder Executivo, do ponto de vista da forma ou da 

envergadura tecnológica, isso ainda não é devidamente sofisticado. Além de não usar recursos 

multimídia de modo mais generalizado, não há cruzamento sistemático desses objetos 

informativos com outros conteúdos ou ferramentas.  Por exemplo, no caso de peças 

noticiosas, a comunicação online possibilita fazer o cruzamento de matérias com leis, 

processos, outros sítios, outras notícias vinculadas ao tema, relatórios sobre assunto, prestação 

de contas sobre a obra noticiada, link para texto institucional que explique o órgão 

                                                 
217 O link Transparência (na home) possui uma secção de vídeos. Porém, este recurso multimídia tem 
caráter mais didático e não necessariamente noticioso. Por isso, está melhor enquadrado como 
publicidade instrutiva e não necessariamente informativa-noticiosa. 
218 As exceções são os sítios do Gabinete de Segurança Institucional, da Secretaria Especial de Portos, 
da Secretaria de Assuntos Estratégicos, da Comissão de Ética Pública, o sítio da campanha Confiança 
Brasil, o Portal Federativo e o sítio Olho Vivo no Dinheiro Público. Embora possuam produção de 
notícia, esta não ocorre diariamente (há intervalos de tempo que variam de 2 a 10 dias). 
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responsável pelo projeto noticiado, etc. Porém, isso não é uma característica do portal, ainda 

que haja tal possibilidade técnica hoje disponível 

 No que diz respeito à publicidade que ocorre no nível instrutivo, este cruzamento seria 

bastante relevante já que este é o tipo mais recorrente, representando cerca de 49 % de toda a 

publicidade identificada. Nesta forma de publicidade, há uma variedade bastante satisfatória 

de objetos e conteúdos com teor explicativo como textos institucionais sobre órgãos e 

secretarias da Presidência; história ou áreas de atuação; biografias e currículos dos titulares; 

textos que esclarecem atribuições dos órgãos e suas respectivas missões; alguns textos de teor 

mais didático; procedimentos que o cidadão deve ter em mente ao se relacionar com estes 

órgãos da Presidência; algumas cartilhas e manuais temáticos, além de links para leis 

correlacionadas, bem como a íntegra de decretos, medidas provisórias que também podem ser 

localizados em alguns casos. Apesar desta variedade, a maioria dos elementos de publicidade 

instrutiva detectados trata de pequenos textos institucionais. Todos os sítios de secretarias e 

órgãos foram organizados de modo a trazer alguma informação sobre suas atribuições e, na 

maioria, com algum perfil do titular da pasta. Isso possibilita o cidadão ter uma visibilidade 

sobre como funciona a Presidência e quais as áreas e pastas que estão sob a sua tutela, 

geralmente ligando com leis que criaram esses órgãos, ou que os regulamentam nas suas 

ações institucionais. 

 Este nível instrutivo da publicidade não é plenamente desenvolvido quanto a modos 

mais didáticos e pedagógicos de visibilidade pública.  Por exemplo, não é generalizada a 

existência de cartilhas ou manuais temáticos para o cidadão, algo que ajudaria em sua melhor 

compreensão da complexa estrutura do Executivo. Dos dezessete sítios institucionais no 

portal da Presidência, sete (cerca de 40%) traz algum tipo de manual, cartilha ou guia com 

esta função mais didática219. É, sem dúvida, um quantitativo relevante, mas não é uma 

característica estrutural do portal, pois mais da metade não tem este tipo de mecanismo. 

Também não há uma ênfase generalizada no que diz respeito à manutenção de objetos 

didáticos especificamente voltados para jovens, adolescentes ou crianças.  Este tipo de 

preocupação foi localizado apenas em dois sítios institucionais: na Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos e na Controladoria-Geral da União. Neste último exemplo, há um hotsite 

específico com este objetivo instrutivo, trazendo ferramentas de interação bem desenvolvidas.  

                                                 
219 São eles: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Secretaria Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial, Controladoria-Geral da União, sítio Olho Vivo no Dinheiro Público, Portal 
Federativo, Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca e Secretaria Especial de Portos. 
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Na imagem a seguir (Figura 11), é possível compreender melhor este projeto através de seu 

próprio texto de apresentação: 

 

 

Figura 11 : Reprodução da página Quem Somos do sítio Plenarinho 

  

Curiosamente, não há um projeto similar para o portal da Presidência como um todo.  

Nem mesmo há qualquer referência direta na home do portal sobre a existência deste tipo de 



189 

hotsite voltado para crianças220.  Não foram localizadas referências a outros projetos similares 

no material analisado. 

Ainda sobre o nível instrutivo da publicidade, também é possível afirmar que o uso de 

ferramentas multimídia para esta relação didático-explicativa não é um traço estruturante do 

portal da Presidência. No escopo dos dados coletados, a utilização de vídeos, animações ou 

produtos similares foi localizada apenas no sítio da Controladoria-Geral da União, 

principalmente no sítio Portal da Transparência (que, na prática, é um hotsite ligado a CGU). 

Este último traz vídeos sobre educação cidadã para auxiliar em aulas e workshops, tratando 

instrutivamente de temáticas como accountability, combate à corrupção e controle social do 

dinheiro público.  

O último nível de publicidade detectado trata-se daquele que estabelece relações 

argumentativas de comunicação. Apenas 3,2 % da publicidade encontrada têm este tipo de 

característica. Mas isso não quer dizer necessariamente que, no universo do volume de 

informação disponibilizada pelo portal, apenas este percentual diz respeito a características de 

publicidade argumentativa. A identificação dos propósitos se deu por links e objetos e não por 

medição de volume de informação.  Assim, um link pode trazer apenas um texto de uma 

página, como pode também trazer 500 páginas em PDF com um relatório completo de gestão.  

Obviamente que, mesmo diante dessas ressalvas, o percentual encontrado no portal da 

Presidência é baixo.  Mesmo que este índice não demonstre volume de informação, ele 

aponta, no mínimo, para o problema da ênfase dada, pois um link pode ser compreendido 

como um tópico no portal dedicado a um determinado propósito.  De tal modo, é possível 

afirmar que o portal da Presidência não tem uma característica de boa visibilidade para 

publicidade argumentativa, algo que priorize a exposição de dados sobre a gestão, balancetes, 

íntegra de informações sobre movimentação financeira, relatórios com números e 

justificativas quanto a ações ou programas realizados ou a serem implementados.  Mas, ao 

mesmo tempo, possui um bom quantitativo e volume deste nível de publicidade 

principalmente aquela do tipo contábil. Isso está bem concentrado no portal Transparência 

(com link via sítio de Olho Vivo no Dinheiro Público).  Neste link, há uma robusta ferramenta 

de busca de relatórios orçamentários caracterizando um tipo publicidade argumentativa bruta 

(isto é, mais ligada à noção de “abertura”, como foi discutido anteriormente), com números e 

dados de prestação de contas, como valores de recurso por exercício, por estado ou município, 

por ação do governo, por favorecido (entidades sem fins lucrativos, pessoas jurídicas, pessoas 

                                                 
220 Este só será visualizado na segunda camada, após clicar no link  “transparência” disposto na home 
ou no link na página de entrada do sítio da Controladoria-Geral da União. 
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físicas, etc.); relatórios sobre gastos diretos do governo por tipo de despesa, órgão executor, 

ação governamental (também apontando os favorecidos); e ainda por convênios, dando a 

opção por registros semanais, mensais. Nas telas a seguir (Figuras 12, 13 e 14) é possível 

visualizar melhor tal objeto através de simulação online. Na primeira tela (Figura 12) tem-se a 

página inicial do Portal da Transparência.  Na segunda imagem (Figura 13) é feito um teste 

pesquisando transferência de recursos por estado/município. Na terceira imagem (Figura 14), 

realiza-se uma segunda simulação pesquisando transferência de recurso por pessoa jurídica: 

 

 

Figura 12: Reprodução da página Portal da Transparência (Poder Executivo) 
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Figura 13:  Primeira reprodução de páginas vinculadas do Portal da Transparência 
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Figura 14:  Segunda reprodução de páginas vinculadas do Portal da Transparência 

 

Pelo menos no que diz respeito a dados financeiros sobre a ação do Poder Executivo, 

este tipo de ferramenta traz uma inovação relevante para a publicidade do Estado. Um 

conjunto de dados brutos que antes da internet seria de difícil acesso passou a ser disponível e 

visível para qualquer cidadão a partir de suas próprias casas, da escola ou do trabalho.  Aqui o 

cidadão pode ter dados integrais de repasses que tornam as contas do Executivo 

significativamente abertas, algo que pode ter bons efeitos nas relações de accountability.  

Porém, apesar desta ferramenta abrir para um quantitativo de dados bastante robusto, este 

mesma lógica de abertura não é uma característica de todo o portal, como foi dito. Dos 

dezessete sítios institucionais listados, oito (cerca de 50%) trazem algum tipo de publicidade 



193 

no nível argumentativo221.  Desses sítios institucionais, os sites da Controladoria-Geral da 

União, da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e da Secretaria de Assuntos 

Estratégicos são os mais desenvolvidos quanto a modos e objetos discursivos. Principalmente 

neles, é possível encontrar, além de publicidade bruta (do tipo abertura), também a 

publicidade argumentativa mais refinada (do tipo transparência) na forma de relatórios que 

mesclam dados discursivamente estruturados com textos de linguagem menos técnica, voltada 

para o cidadão comum.  Embora haja esses exemplos mais destacáveis, é importante lembrar 

que a outra metade dos sítios institucionais da Presidência não sustenta níveis argumentativos 

de publicidade. Algo que pode ser considerado bastante problemático do ponto-de-vista da 

exigência democrática por um Estado mais transparente através de modos mais sofisticados 

de comunicação política. 

 

b) Responsividade no portal da Presidência da República: 

 

Nem todos os níveis de responsividade foram detectados no portal da Presidência. 

Apenas duas formas foram identificadas no material analisado: a responsividade no nível 

utilitário e a responsividade no nível informativo. Não houve registros de responsividade 

instrutiva ou argumentativa. Assim, no âmbito deste propósito democrático, tem-se a seguinte 

distribuição gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Ocorrência quantitativa de responsividade no portal da Presidência da República 

                                                 
221 São eles: os sites da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de 
Assuntos Estratégicos, Controladoria-Geral da União, Portal Federativo, Secretaria de Comunicação 
Social e o próprio portal Olho Vivo no Dinheiro Público (que traz o link para o portal da 
Transparência, anteriormente citado) 
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No caso do nível utilitário de responsividade, não há aqui um desenvolvimento 

efetivo. O portal não tem características estruturais capazes de responder ao cidadão na forma 

de serviços, entendendo aqui serviço como um produto específico de uma demanda específica 

realizado via internet. Predominantemente, esta forma de responsividade está concentrada no 

link Portal de Serviços do Governo, que não chega a ser necessariamente um sítio 

institucional inerente ao portal da Presidência, e sim um site que opera no domínio externo  

<www.brasil.gov.br> e que traz um série de links para serviços que são realizados em páginas 

de ministérios ou até mesmo nos sites de estados da Federação. Esta relação utilitária de 

responsividade também é praticamente ausente nos demais sítios de órgãos e secretarias.  

 A tônica da responsividade do portal da Presidência, sem sobra de dúvida, é aquela do 

nível informativo. Mas apesar de ser predominante, o teste de feedback informativo 

demonstrou resultado geral insatisfatório. Foram identificados 27 objetos potencialmente 

responsivos. Para cada um destes, foram enviadas respectivas mensagens, com indagação 

simples, pertinente à área de atuação do órgão, programa, projeto ou área institucional sobre o 

qual o e-mail ou formulário está vinculado.  O gráfico a seguir (Gráfico 6) aponta o resultado 

geral dos testes, entre mensagens respondidas, não-respondidas em tempo hábil e devolvidas 

devido a problemas técnicos no e-mail do agente estatal: 

 

 
Gráfico 6: Responsividade informativa do portal da Presidência da República 

   

Como se percebe, metade das tentativas de obter uma resposta informativa do portal 

sofreu algum tipo de problema: seja pelo alto índice de e-mails inoperantes (cerca de 11%) 

seja pelo altíssimo índice de mensagens sem resposta no tempo hábil de 5 dias úteis (37%). 
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No que diz respeito aos e-mails respondidos, o tempo médio de resposta foi de 1,5 dia. Na 

verdade, 80 % das respostas ocorrem em até um dia útil.  Na prática, isso significa dizer que o 

requisito da responsividade no nível informativo tem problemas estruturais para ser cumprido. 

Conclui-se insatisfatório, uma vez que a metade dos objetos potencialmente responsivos não 

funciona. Ao mesmo tempo, a outra metade operante é ágil na concretização do feedback, 

dando ao cidadão uma resposta às suas demandas em tempo hábil, geralmente no mesmo dia 

da solicitação.        

 No que diz respeito aos níveis de responsividade não encontrados no portal – 

especificamente os níveis instrutivos e argumentativos – isso demonstra que o caso em análise 

tem carências estruturais que o impedem de cumprir o requisito de tornar o Estado mais 

responsivo ao cidadão através de relações comunicativas mais densas.  O portal não tem 

preocupação em ser plenamente responsivo, abarcando todas as formas de relação 

comunicativa de modo razoavelmente desenvolvido. Mesmo na responsividade do tipo 

informativa – a mais recorrente neste estudo de caso – há problemas estruturais.  O único 

indício de uma possível responsividade instrutiva ou argumentativa ocorre no sítio Olho Vivo 

no Dinheiro Público, que possui um link para um chat em seu menu lateral-esquerdo. Porém, 

o link está inoperante, levando a uma página inexistente.  

 

 

c) Porosidade no portal da Presidência da República: 

 

O terceiro requisito democrático detectado no portal da Presidência da República é 

aquele de menor ocorrência no plano geral quantitativo da pesquisa deste estudo de caso: 

menos de 2% dos objetos tem o propósito da porosidade.  Mais uma vez, embora já se saiba 

que não se deve ater a apenas este percentual geral,  é importante notar que o baixo índice de 

porosidade poderia ser bem maior se houvesse de fato preocupação do sítio em tornar-se mais 

suscetível ao cidadão. Um bom parâmetro disso é quando se compara à responsividade.  Por 

exemplo, do ponto de vista técnico, todo canal de responsividade é potencialmente um canal 

de porosidade, já que tem a capacidade de receber inputs. Mas esta abertura não é sugerida, 

exercitada ou apresentada pelo portal como uma possibilidade de fato, pois para cada 10 

propósitos de responsividade detectados existem apenas 2 propósitos da porosidade. Ou seja, 

muito aquém de uma paridade potencialmente possível entre ambas.   
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No que diz respeito aos níveis de porosidades detectados, obteve-se, por ordem de 

ocorrência, os níveis: informativo, instrutivo e argumentativo. Graficamente, tem-se a 

seguinte distribuição: 

 

 

Gráfico 7: Ocorrência quantitativa de porosidade no portal da Presidência da República 

  

Como se percebe, a preponderância da porosidade do tipo informativa é visível. Ao 

mesmo tempo, essa predominância tem baixa sofisticação. Quase todos os objetos de 

porosidade informativa se restringem a e-mails ou formulários voltados para receber 

sugestões, denúncias ou reclamações do cidadão.  Não há surveys ou outro tipo de porosidade 

informativa mais complexa. Uma pequena variação ocorre no hotsite da campanha Confiança 

Brasil, onde o cidadão pode deixar seu depoimento sobre as ações do governo. Algo como um 

quadro de mensagens e opiniões em público (não se configurando necessariamente como um 

fórum responsivo ou algo semelhante). Quanto ao nível instrutivo, esta porosidade é ainda 

mais esporádica e foi identificada apenas em dois momentos específicos. O primeiro, no sítio 

Olho Vivo no Dinheiro Público, através do qual é possível baixar alguns questionários sobre 

determinados programas do governo.  Com isso em mãos, o cidadão (junto a Conselhos 

específicos) pode preencher os dados requisitados (com questões objetivas e subjetivas) e 

enviar para o Poder Executivo que irá utilizar os dados como subsídios de avaliação desses 

programas, conforme demonstra a imagem da tela em questão (Figura 15): 
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Figura 15:  Reprodução da página Questionários do sítio da Controladoria-Geral da União 

 

Importante observar que o envio dos questionários preenchidos não se dá por e-mail, e 

sim por carta comum. De todo modo, foi considerado aqui um objeto de porosidade instrutiva 

devido ao fato do portal exercer papel fundamental neste processo com a disponibilização dos 

questionários online. A segunda ocorrência deste nível de porosidade foi localizada no sítio da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos (especificamente no link "trabalhe na SAE") onde há 

possibilidade do cidadão enviar projeto ou atividade social que executou para compor o banco 

de informações do órgão222. 

Quanto ao nível argumentativo, também detectado no material analisado, sua 

ocorrência é a mais rara. Foi localizada apenas em um objeto, especificamente no link 

Legislação (em "consulta pública"). Neste link o Poder Executivo abre consultas públicas 

sobre projetos de lei do Executivo, conforme Figura 16: 

 

                                                 
222 Algo que pode servir potencialmente como banco para contratações futuras e também como banco 
de projetos que podem servir como subsídio para se pensar em projetos similares.  
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Figura 16: Reprodução de página do link Legislação do portal da Presidência da República 

 

 

Importante ressaltar dois aspectos relevantes. Primeiro, este tipo de porosidade não é 

enfatizada na home e não está disposta em lugar de destaque.  Não por acaso, foi acessível 

somente na quinta camada da navegação. Segundo, não se trata de um tipo de abertura 

endereçada ao cidadão comum. Esta consulta é restrita a entidades da sociedade civil (ONGs, 

Associações, etc.) que devem enviar propostas formais (discursivamente elaboradas para 

compor um projeto de lei), a fim de ser levado em conta no encaminhamento que o Poder 

Executivo dará à matéria junto ao Poder Legislativo.   

Por fim, quanto ao nível utilitário de porosidade - que dificilmente poderia ser 

detectado pela navegação orientada - não há ferramentas ou sistemas de monitoramento mais 
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sofisticados em atividade no portal, como explica a Diretora de Internet vinculada à Secretaria 

de Comunicação da Presidência da República, Silvia Sardinha em entrevista a esta pesquisa:  

 

O ambiente atual não oferece tecnologia suficiente para um olhar apurado.  
O tempo médio de navegação pelo conteúdo do portal é menor que 2' 
[minutos]. A grande maioria vai diretamente à área específica de interesse. 
Podemos citar os banners do Caderno Destaques, Portal da Transparência e 
PAC como os links mais acessados. Caderno Destaques por oferecer 
informações relativas aos resultados de ações do Governo Federal; editado 
mensalmente, são as referências numéricas utilizadas pelo Presidente. Portal 
da Transparência por oferecer dados detalhados sobre execução de 
programas públicos e PAC pelo interesse da imprensa e dos governos 
estaduais e municipais223. 

 
 

Ou seja, embora haja algum tipo de registro sobre a navegação dos usuários, isso ainda 

não se configura em estatísticas mais apuradas. Ou seja, não se configura como algo apto em  

captar preferências, traçar perfis de comportamento do cidadão na rede e produzir 

informações relevantes para serem utilizadas como subsídios nas ações do Estado. 

  

                                                 
223 Trecho reproduzido de entrevista pré-estruturada. Ver Apêndice C. 
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4.3.2  Analisando o portal da Câmara dos Deputados (Legislativo) 
 
 

 

Figura 17: Reprodução da página inicial do portal da Câmara dos Deputados 

 

O segundo caso de estudo tratado nesta tese é o portal da Câmara dos Deputados 

federais. O sítio, acessível em www.camara.gov.br, foi lançado em 1997 e sua última 

modificação ocorreu em 2005, conforme dados da secretária executiva do Comitê Gestor do 

portal da Câmara dos Deputados,  Lígia Fregapani. Ao contrário da Presidência da República, 

a Câmara dos Deputados concentra toda sua atividade via internet em torno do mesmo 

domínio “camara.gov.br”. O portal não é composto por uma série de outros sítios 

institucionais, como acontece no executivo224.  

No período de coleta de dados do portal, contabilizou-se 287 objetos com hiperlinks 

dispostos na primeira camada (home) e segunda camada. Seguindo o modo de navegação 

orientada, estas entradas levaram a 344 propósitos identificados. Durante o processo de 

                                                 
224 Ainda que tenha sítios mais autônomos como o da TV Câmara, da Rádio Câmara e Plenarinho, 
estes estão visceralmente ligados ao Portal da Câmara. 
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navegação não foram encontrados problemas operacionais crônicos ou graves como demora 

no tempo de carregamento de dados ou inoperância geral do portal.  

No que diz respeito aos resultados quantitativos gerais obteve-se a seguinte correlação 

dentre o universo de todos os propósitos identificados: 89,2 % de publicidade; 7,8 % de 

responsividade e 2,9 % de  porosidade.  No gráfico a seguir é possível visualizar melhor tal 

distribuição: 

 

 

Gráfico 8 : Ocorrência de requisitos democráticos nos objetos catalogados  
durante a navegação orientada no portal da Câmara dos Deputados 

 
 

 

Estas proporções gerais parecem seguir o mesmo padrão do portal da Presidência: 

predomina a ocorrência de objetos voltados para publicidade, com uma leve diferença quanto 

à responsividade, onde o Legislativo parece ser um pouco mais responsivo.  Na tabela a seguir 

(Tabela 2), há o cruzamento entre propósitos e relações comunicativas, o que dará um 

panorama mais detalhado do problema: 
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Tabela 2:  Plano geral quantitativo no portal da Câmara dos Deputados 

 Publicidade Responsividade Porosidade Total 

Utilitária 13,7  % 1,7  % 0 15,4  % 

Informativa 33,4  % 5,5  % 2,6  % 41,5  % 

Instrutiva 37,2  % 0,6  % 0 37,8  % 

Argumentativa 4,9  % 0 0,3  % 5,2  % 

Decisória ---- ---- 0 0 

Total  89,2  %  % 7,8  % 2,9  % 100 % 

Propósito 
Relação  

  

 

 

Ao ordenar a publicidade, responsividade e porosidade detectadas e os respectivos 

níveis em que ocorrem,  da maior para menor ocorrência, tem-se o seguinte gráfico: 

 

 
Gráfico 9: Ocorrência quantitativa dos requisitos democráticos 

 e seus níveis no portal da Câmara dos Deputados  
 

 

Como se percebe, a publicidade do tipo instrutiva é a mais recorrente, com 37,2 % do 

total (logo seguida da publicidade informativa, com quase 33,4 %).  O tipo de responsividade 
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predominante é a informativa, com 5,5 % de todas as ocorrências. Já a porosidade mais 

detectada é aquela também do tipo informativa, com 2,6%.  Quando se analisa apenas os tipos 

de relação comunicativa que ocorreram no portal durante a navegação orientada, tem-se o 

seguindo gráfico distributivo (Gráfico 10): 

 

 
Gráfico 10: Quantificação de relações comunicativas durante a  

navegação orientada no portal da Câmara dos Deputados 
 

 

Como ocorre no portal da Presidência, aqui também não há grandes disparidades entre 

relações instrutivas (com 37,8 %), informativas (com 41,5 %).  As relações utilitárias de 

comunicação aparecem como terceira mais detectada, com 15,4 %. Neste caso, há uma 

diferença entre o portal da Câmara e da Presidência: o primeiro sustenta maior índice de 

relações utilitárias quando comparado ao portal do Executivo (15,4 % contra 9,3 %)225. Já a 

ocorrência de objetos com relações comunicativas do tipo argumentativo também é 

esporádica: fica em torno de 5,2 % das relações detectadas (algo um pouco maior que o portal 

da Presidência, que obteve 3,1 % neste  índice).   

 Seguindo o mesmo percurso de análise do caso anterior, os próximos parágrafos serão 

concentrados no exame mais qualitativo dos dados, em cada um dos propósitos democráticos 

e suas características específicas. 

 

 

 
                                                 
225 A análise geral demonstra que esta diferença se explica fundamentalmente devido à publicidade 
utilitária. O Portal da Câmara possui mais objetos com este tipo de propósito, quando comparado ao 
Portal da Presidência. 
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a)  Publicidade no portal da Câmara dos Deputados 

 

 Na publicidade do portal da Câmara todos os níveis de relação comunicativa foram 

detectados, como é possível visualizar no Gráfico 11: 

 

 
Gráfico 11: Ocorrência quantitativa da publicidade no portal da Câmara dos Deputados 

 

O nível utilitário de publicidade é razoavelmente presente em todo o portal, sendo o 

terceiro mais recorrente na amostra de links examinados, representando 15,3 % da publicidade 

identificada. O que caracteriza a publicidade utilitária encontrada consiste, sobretudo, na 

existência de diversas ferramentas de busca específicas em várias áreas internas do portal.  

Cerca de 70 % desta forma de publicidade é caracterizada pela ocorrência deste tipo de 

dispositivo. Isso torna o portal bastante manuseável e navegável para aquele cidadão que 

busca por uma informação específica no mar de dados que o site abarca. Alguns desses 

dispositivos de pesquisa no portal são significativamente avançados, e trazem diversas opções 

de busca, como é possível visualizar na Figura 18: 
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Figura 18:  Reprodução de página do link Deputados do portal da Câmara dos Deputados 

 

O restante dos objetos de publicidade no nível utilitário trata de listagem de links 

externos ao portal e mapa do sítio que, além de haver um mapa geral do portal, também há 

ocorrência deste objeto para algumas áreas específicas. Quando comparada à publicidade 

utilitária do portal da Presidência da República, a Câmara desenvolve uma série de 

ferramentas de modo bem mais consistente e sofisticado, além de ser quantitativamente mais 

recorrente na navegação.  

No que diz respeito ao nível informativo da publicidade, o portal é bastante 

desenvolvido .  Utiliza  diversos recursos multimídia e tem uma agilidade de cobertura em 

tempo real de notícias e discursos do plenário. Há uma boa variedade de objetos que tratam de 

notícias, divulgam eventos, publicam editais, textos propagandísticos (divulgando as ações da 

Casa ou seus agentes), coberturas específicas como reportagens especiais ou noticiário 

temático226, além de trazer a pauta do dia sempre atualizada. O portal publica ainda os 

discursos em plenário, escritos (captados através da taquigrafia) poucos minutos depois de 

ocorrerem. O noticiário da Agência Câmara produz um quantitativo de notícias bastante 

satisfatório, chegando na média de 20 notícias por dia. Ainda que haja menção de dispositivo 

                                                 
226 Como por exemplo, há uma área de cobertura de notícias especificamente voltada para divulgar a 
atuação das mulheres no parlamento. 
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de transmissão ao vivo de conteúdo áudio-visual na página referente à TV Câmara no portal, 

esta ferramenta se mostrou tecnicamente inoperante (ver Figura 19). Foram realizados testes 

em dois tipos de programas de navegação diferentes. O mesmo teste foi também realizado em 

outro computador, em dias distintos, com conexão à internet também diferenciada e se 

confirmou a inoperância do referido dispositivo. 

 

 
Figura 19:  Reprodução de página do link TV Câmara do portal da Câmara dos Deputados 

 

Já no caso da página da Rádio Câmara, esta disponibiliza a cobertura ao vivo de 

reuniões do plenário, das comissões e outros eventos da Casa, através de conteúdo radiofônico 

online. Neste caso, tanto é possível baixar programas radiofônicos em arquivo digital de áudio 

(mp3), quanto  é possível ouvir a programação diária no próprio navegador, no momento em 

que também é transmitida pelo espectro eletromagnético no sistema de radiodifusão 

tradicional.   

Além dessa sofisticação no conteúdo do tipo noticioso, há ainda um importante 

cruzamento entre os níveis informativo e instrutivo de publicidade. O corpo de matérias 

noticiosas geralmente trazem hiperlinks que ligam a outras notícias ou  à íntegra de projetos, 

leis ou proposições vinculadas. A imagem seguinte (Figura 20) demonstra uma notícia 

publicada no portal com diversos hiperlinks propiciando este cruzamento (na imagem, foram 

acrescidas marcações em vermelho indicando os links ativos): 
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Figura 20:  Reprodução de notícia do link TV Câmara do portal da Câmara dos Deputados 
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 Este cruzamento é significativo uma vez que os objetos de publicidade com teor 

instrutivo são bastante desenvolvidos no portal. Isto é, ao somar “notícia” com “explicações e 

detalhes sobre o tema noticiado”, por exemplo, tem-se um robusto mecanismo de visibilidade 

das ações da Casa que fortalecem este requisito democrático de modo mais conciso.  

Analisando mais detalhadamente o nível instrutivo da publicidade, o link  Conheça a Câmara 

traz uma boa síntese da preocupação do portal em abordar e esclarecer as diversas dimensões 

institucionais, históricas, contextuais e procedimentais da Casa, como é possível visualizar na 

tela a seguir (Figura 21): 

 

 
Figura 21:  Reprodução de página do link Conheça a Câmara do portal da Câmara dos Deputados 
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Além desse substancial conteúdo explicativo, o portal também traz ainda alguns 

manuais ou cartilhas didáticas e, principalmente, dispõe de complexo banco de dados para leis 

(incluindo legislação antiga e histórica) e organiza a publicidade deste acervo através de 

avançadas ferramentas de publicidade utilitária (como visto anteriormente). Também dispõe 

de glossário. Aqui, há ainda algumas sofisticações como versão de leis em áudio para 

deficientes visuais.  Por exemplo, é possível baixar toda a Constituição Brasileira em arquivo 

de áudio mp3.  Também usa de dispositivos multimídia como visita virtual (onde o cidadão 

pode “passear” pelas dependências da Casa) e possui um hotsite para crianças, tecnicamente 

bem avançado. Denominado de “Plenarinho” este sítio (com link na home do portal) é 

formatado em layout diferenciado, traz ferramentas interativas na forma de jogos 

educacionais, animações digitais com conteúdo didático além de outras ferramentas que 

tentam mesclar entretenimento com educação cívica.  Na tela a seguir (Figura 22) tem-se a 

página de entrada deste site: 
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Figura 22:  Reprodução da página inicial do sítio Plenarinho 

 

 

O projeto tenta ser uma versão infantil do portal da Câmara, traduzindo as notícias e os 

temas históricos ou cotidianos para uma linguagem específica, acessível a crianças e 

adolescentes, incluindo a criação de personagens para narrar determinadas questões. 

Quanto ao último nível de publicidade detectado neste estudo de caso – o nível 

argumentativo – embora esteja tenha um percentual de ocorrência relativamente baixo, algo 

em torno dos 5 % (tanto no plano geral quanto no âmbito da publicidade), há um bom volume 

de conteúdo, uma boa variedade de abordagem temática e uma boa visibilidade na home. 
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Também é possível afirmar que existe ainda um bom equilíbrio entre publicidade 

argumentativa bruta e refinada (isto é, entre abertura e transparência). É possível encontrar 

documentos de diretrizes/ações do parlamento; relatórios detalhados das atividades da Casa; 

lista com aquisições de bens e serviço com valores detalhados, atas de contratação e os 

contratos assinados (algo que mistura publicidade instrutiva com argumentativa); anuários 

estatísticos; estudos técnicos; plano plurianual; diretrizes orçamentárias; relatórios detalhados 

sobre obras com indício de irregularidades;  documentos de consultorias sobre adequação 

financeiro-orçamentária. Embora isso possa ser localizado em diversos links como 

“Comissões”, “Conheça o processo legislativo”, “Legislação” e  “Publicação e Estudos”,  boa 

parte deste tipo de conteúdo está concentrado principalmente em dois hiperlinks: 

“Transparência” e “Orçamento Brasil” (ambos com referência na home).   

Nitidamente, a preocupação e o volume de publicidade  no nível argumentativo -  bem 

como sua variedade e visibilidade -  são bem mais robustos quando comparados ao portal da  

Presidência da República. Com efeito, o cidadão tem um conjunto de informações de teor 

mais discursivo – seja do tipo abertura ou transparência – de fácil acesso, capaz de 

potencializar mecanismos de accountability ou fiscalização das ações e atividades desta Casa.  

Algo que a comunicação política pré-digital não seria capaz de promover em larga escala, de 

modo ágil e relativamente barato como é concretizado hoje pelo sítio da Câmara.  

 

 

b) Responsividade no portal da Câmara dos Deputados 

 

Três níveis de responsividade foram detectados no estudo sobre o portal da Câmara:  

níveis utilitário, informativo e instrutivo. Não houve registros de responsividade no nível 

argumentativo.  No gráfico a seguir (Gráfico 12) têm-se esses percentuais: 
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Gráfico 12: Ocorrência quantitativa da responsividade no portal da Câmara dos Deputados 

 

 

Nota-se que a proporção entre responsividade utilitária e responsividade informativa é 

basicamente a mesma do portal da Presidência. Porém, a existência da responsividade 

instrutiva, com cerca de 7 % do total da responsividade detectada, marca um diferencial neste 

segundo caso de estudo. 

Primeiramente, analisar-se-á a responsividade no nível utilitário. Esta representou 

cerca de 22 % de toda a responsividade encontrada no portal. É caracterizada pelo serviço de 

cadastramento para recebimento automático de notícias ou boletins por e-mail. Dos seis 

objetos de responsividade utilitária encontrados no portal, cinco tem esta finalidade (o outro 

trata de inscrição online para evento). Ou seja, além de ser bastante reduzido em termos 

quantitativos, também não há grandes sofisticações deste tipo de propósito no Portal da 

Câmara, o que poderia ser parcialmente justificado pela características institucionais do 

Legislativo que dispõe de uma variedade menor de serviços possíveis de serem realizados via 

internet. 

No que se refere ao nível informativo, que dá a tônica da responsividade do portal -  

com cerca de 70% de ocorrência neste tipo de propósito - o teste de feedback informativo 

obteve o seguinte resultado (Gráfico 13): 
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  Gráfico 13: Responsividade informativa do portal da Câmara dos Deputados 

  

 

Foram localizados 51 objetos potencialmente responsivos (dentre e-mails e 

formulários).  Deste total, em apenas 26 houve resposta adequada à mensagem enviada, no 

prazo hábil de 5 dias úteis. O tempo médio de resposta foi de 1,7 dias, sendo que 76% destas 

respostas ocorreram em um dia útil. 

Nota-se que ocorre basicamente o mesmo problema já detectado no portal da 

Presidência: metade dos objetos potencialmente responsivos não está inoperante ou não emite 

resposta. Ao se olhar a outra metade que é de fato responsiva, o tempo médio mantém-se num 

patamar satisfatório. Deste conjunto de objetos responsivos, alguns são e-mails específicos de 

parlamentares. A deficiência de resposta é ainda mais problemática quando se analisa apenas 

este universo: não mais que 30 % das mensagens endereçadas a deputados foram devidamente 

respondidas.  

O último nível de responsividade detectado na pesquisa – o nível instrutivo – tem 

baixa ocorrência quantitativa, mas consiste em um significativo instrumento quando analisado 

qualitativamente.  Foram identificados dois objetos com este propósito. O primeiro, através 

do link “Participação Popular” (disposto na home do portal) abre para chats realizados de 

tempos em tempos com deputados ou especialistas discutindo um determinado tema. A 

frequência dos chats não é regular: tem oscilado nos últimos 3 anos, conforme registros do  

próprio sítio. Apesar do texto da página de abertura indicar que os chats seriam realizados 

quinzenalmente, em 2008 ocorreram apenas 6 bate-papos.  Porém, nos anos anteriores esse 

número foi maior, conforme se pode visualizar no gráfico 14, a seguir: 



214 

 

 
Gráfico 14:  Chats realizados no portal da Câmara dos Deputados (2005 a 2008) 

 

  

Nota-se que a quantidade de chats vem caindo sucessivamente desde 2005. De todo 

modo, a existência deste mecanismo demonstra que há (ou houve) uma preocupação do portal 

em criar mecanismos de responsividade que vá além da responsividade utilitária ou 

informativa.  Nas duas telas a seguir  (Figuras 23 e 24) pode-se visualizar a página de entrada 

para os chats e também trecho arquivado do último bate-papo realizado em 2008: 

 

 
Figura 23:  Reprodução da página Participação Popular do portal da Câmara dos Deputados 
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Figura 24:  Reprodução parcial do registro de Bate-papo no portal da Câmara dos Deputados 

 

Neste pequeno trecho já é possível observar que o caráter dos chats não é 

necessariamente deliberativo, ou seja, não trata de um espaço público para discussão e 

deliberação sobre um tema de interesse geral (o que caracterizaria uma responsividade 
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argumentativa). O objetivo é esclarecer e tirar dúvidas sobre os temas abordados. E este 

objetivo parece ser bem realizado na ferramenta. 

O segundo objeto de responsividade instrutiva foi localizado no link “Plenarinho”.    

Na tela a seguir (Figura 25) é possível visualizar este experimento:    

 

 

Figura 25:  Reprodução parcial do registro de bate-papo no sitio Plenarinho (Legislativo) 

 

Em linhas gerais, os dois objetos de responsividade instrutiva detectados reforçam o 

caráter do portal quanto à tentativa de cumprir com mais sofisticação este requisito 

democrático, ainda que não tenha sido detectados objetos de responsividade argumentativa no 

material analisado.  

 

 

c) Porosidade no portal da Câmara dos Deputados 

 

No que ser refere ao requisito da porosidade, foram detectados apenas dois níveis, na 

seguinte proporção gráfica: 
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Gráfico 15: Ocorrência quantitativa de porosidade no portal da Câmara dos Deputados 

  

Como se percebe, a porosidade do tipo informativa prevalece com 90 % dos objetos 

relacionados a este propósito. Diferentemente do que ocorre no portal da Presidência da 

República, este tipo de porosidade não se concentra apenas em e-mails ou formulários abertos 

a sugestões, reclamações ou denúncias. Há também surveys, enquetes, blog com mecanismos 

para se postar comentários e um espaço no formato de mural para deixar opiniões, que é 

chamado de “fórum”. Importante ressaltar que, ainda que os blogs e o chamado “fórum” 

pudessem tecnicamente produzir “respostas” ou diálogos mais densos, estes não devem ser 

considerados com o propósito de responsividade. Isso ocorre porque não há feedback previsto 

- dos deputados ou agentes governamentais - nestes objetos, isto é, não se pressupõe que 

haverá respostas a indagações do cidadão eventualmente dispostas. Pelo menos não de modo 

estrutural no material analisado. Nas duas telas a seguir  (Figuras 26 e 27) pode-se visualizar 

melhor esta característica, respectivamente um exemplo de post do blog com comentários de 

usuários, e em seguida, tem-se o exemplo de um dos “fóruns”: 
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Figura 26: Reprodução da página de blogs do portal da Câmara dos Deputados 
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Figura 27: Reprodução de página do link Forum do portal da Câmara dos Deputados 
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No que se refere ao blog, das 20 últimas postagens de textos publicados, apenas 5 

receberam algum tipo de comentário de cidadãos. Quanto ao fórum, é possível notar que 

consiste na abertura de um tema onde os cidadãos colocam suas mensagens e opiniões 

publicamente.  Já o  objeto de survey  consiste em uma página que surge logo após o envio de 

mensagem através de formulários no portal.  Neste caso, a tela traz algumas perguntas sobre o 

perfil do cidadão que acessou a ferramenta. Algo a ser respondido online através de questões 

objetivas, como é possível visualizar na tela a seguir (Figura 28): 

 

 

Figura 28: Reprodução da página de survey do portal da Câmara dos Deputados 
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 Quanto ao segundo nível de porosidade detectada – que se refere a formas 

argumentativas de relação comunicativa – apenas um objeto foi identificado com este 

propósito. Especificamente, localizado na página da Comissão de Legislação Participativa. 

Trata-se da possibilidade de se encaminhar projetos de lei e outras proposições que poderão 

ser votadas pelo parlamento. Na tela a seguir (Figura 29) tem-se a página referente a este 

objeto, com explicações sobre como funciona tal encaminhamento: 
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Figura 29: Reprodução da página de Participação Popular do portal da Câmara dos Deputados 
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Assim como ocorre no portal da Presidência, este mecanismo é restrito a entidades da 

sociedade civil organizada e não está aberto ao cidadão de modo individualizado. Como se 

percebe na tela anterior, o portal ainda dispõe de documentos-modelo para que a proposta seja 

encaminhada formalmente, de acordo com os padrões exigidos pela Casa, isto é, nos 

diferentes formatos textuais de leis, onde deve vir justificativas e outras informações 

relevantes. 

  

 

4.3.3  Analisando o portal do Supremo Tribunal Federal (Judiciário) 
 
 

 
 

Figura 30: Reprodução da página inicial do portal do Supremo Tribunal Federal 



224 

O terceiro e último caso de estudo tratado nesta tese é o portal do Supremo Tribunal 

Federal (STF). O sítio, acessível em < www.stf.jus.br  >, foi lançado em 1996 e sua última 

modificação ocorreu em setembro de 2008, conforme dados da Sessão de Publicação de 

Conteúdo Eletrônico do STF. Assim como a Câmara dos Deputados, o STF concentra toda 

sua atividade via internet em torno do mesmo domínio “stf.jus.br”. O portal não é composto 

por uma série de outros sítios institucionais, como acontece no Executivo227.  

No período de coleta de dados do portal, contabilizou-se 150 objetos com hiperlinks 

dispostos na página inicial.  Seguindo o modo de navegação orientada, estas entradas levaram 

a aproximadamente 207 links ou objetos analisados.  Durante o processo de navegação não 

foram encontrados problemas operacionais crônicos ou graves como demora no tempo de 

carregamento de dados no portal ou inoperância geral do sítio.   

No que diz respeito aos resultados quantitativos gerais obteve-se a seguinte correlação: 

92,7 % de publicidade; 5,3%  de responsividade e 1,9 % de  porosidade.  No gráfico a seguir é 

possível visualizar melhor tal distribuição: 

 

 

Gráfico 16 : Ocorrência de requisitos democráticos nos objetos catalogados  
durante a navegação orientada no portal do Supremo Tribunal Federal 

 

Estas proporções gerais parecem seguir o mesmo padrão do portal da Presidência e da 

Câmara dos Deputados: predomina a ocorrência de propósitos de publicidade no portal, com 

uma leve diferença quanto à responsividade, onde o Judiciário parece ser um pouco menos 

responsivo que o Legislativo e Executivo (no plano geral quantitativo).  
                                                 
227 Ainda que tenha alguns sítios que são mais autônomos como o site da TV Justiça, da Rádio Justiça 
e Convenção de Haia.  
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Na tabela a seguir (Tabela 3), há o cruzamento entre propósitos e relações 

comunicativas, a fim de dar um panorama mais detalhado do problema: 

 

Tabela 3:  Plano geral quantitativo no portal do STF 

 Publicidade Responsividade Porosidade Total 

Utilitária 12,1  % 2,4  % 0 14,5  % 

Informativa 27,5  % 2,4  % 1,9  % 31,8  % 

Instrutiva 44,9  % 0,5  % 0 45,4  % 

Argumentativa 8,2  % 0 0 8,2  % 

Decisória --- --- 0 0 

Total 92,7 5,3 1,9 100 % 

Propósito 

Relação  

 

 

 

Ao ordenar a publicidade, responsividade e porosidade e seus respectivos níveis 

analíticos por ordem de ocorrência, tem-se o seguinte gráfico (Gráfico 17): 

 

 
Gráfico 17: Ocorrência quantitativa dos requisitos democráticos  

e seus níveis no portal do Supremo Tribunal Federal (STF) 
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Como se  percebe, a  publicidade no nível instrutivo  é  a  mais recorrente, com  quase 

50 % do total (logo seguida vem o nível informativo de publicidade, com 27,5 %). No que se 

refere ao plano geral da responsividade há um empate entre aquela do tipo utilitária e 

informativa, cada uma com 2,4 %. Quanto à porosidade, apenas o modo informativo foi 

detectado, com quase 2% do total geral dos propósitos aferidos.  Quando se analisa apenas os 

tipos de relação comunicativa que ocorreram no portal durante a navegação orientada, tem-se 

o seguindo gráfico distributivo (Gráfico 18): 

 

 
Gráfico 18: Quantificação de relações comunicativas durante a  

navegação orientada no portal do Supremo Tribunal Federal 
 

Nota-se que as proporções entre as relações comunicativas no portal do STF são mais 

contrabalançadas quando comparadas ao plano geral do portal da Presidência da República e 

da Câmara dos Deputados. Isso se explica, pois há maior ocorrência numérica de relações 

instrutivas e argumentativas neste portal do Judiciário, em relação ao Executivo e no 

Legislativo.  

 Seguindo o mesmo percurso de análise dos casos anteriores, os próximos parágrafos 

serão concentrados no exame mais qualitativo dos dados, em cada um dos requisitos 

democráticos detectados e suas características específicas. 
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a) Publicidade no portal do Supremo Tribunal Federal 

 

A publicidade do portal do Supremo também sustentou todos os quatro níveis de 

ocorrência, havendo a  seguinte correlação percentual (Gráfico 19): 

 

 
Gráfico 19: Ocorrência quantitativa da publicidade no portal do Supremo Tribunal Federal (STF) 

 

O nível utilitário da publicidade é razoavelmente presente em todo o portal e é o 

terceiro mais recorrente na amostra de links examinados, representando 13 % da publicidade 

identificada. Aqui, suas características consistem, sobretudo, na existência de diversas 

ferramentas de busca específicas, em várias áreas internas do portal e também para ligamentos 

a outros links.  Cerca de 90 % deste tipo de publicidade está dividida por esses dois tipos de 

objetos (o restante consiste em mapa do site, um índice remissivo também um pequeno texto 

tutorial sobre o uso de uma das ferramentas de busca).  

No que se refere à publicidade  no nível informativo, a segunda mais recorrente com 

cerca de 30 % da publicidade encontrada, há um diferencial em relação aos portais do 

Executivo e Legislativo. A tônica predominante não é o texto do tipo noticioso. Este aparece 

como um objeto dentre os mais detectados, abarcando cerca de 20% da publicidade 

informativa. Isso é balanceado com outros objetos informativos como atos dos ministros 
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(jurisprudência, acórdão, súmulas vinculante e decisões228) que também detém cerca de 20% 

deste tipo de publicidade.  Há ainda a divulgação de cerimônias e eventos, com cerca de 15%, 

além de resumo de ações realizadas pelo STF com 30% da publicidade informativa detectada. 

De modo menos recorrente, há ainda a divulgação de editais e também é exposta a agenda 

diária desta instituição, bem como resultado de votação do plenário.   

Ao analisar especificamente a dinâmica dos textos noticiosos, o portal do STF também 

sustenta um volume bastante satisfatório de notas e matérias de produção própria: uma média 

de 20 notícias diárias. Assim como ocorre na Câmara dos Deputados, os textos noticiosos do 

STF trazem um bom cruzamento com outros modos de publicidade (principalmente do tipo 

instrutivo), com hiperlinks para outras notícias e também para a íntegra de processos 

relacionados ao tema tratado em matérias. Na imagem a seguir (Figura 31) é possível 

visualizar um exemplo deste cruzamento (acrescida de marcações em vermelho para 

identificar os hiperlinks): 

 

                                                 
228 A divulgação da decisão em si - principalmente acórdão e jurisprudência - foi considerada 
publicidade informativa e a disposição da íntegra dessas decisões (que envolvem argumentos, contra-
argumentos, etc.) também foi considerada publicidade argumentativa, como se pode ver adiante. 
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Figura 31: Reprodução de página com notícias do portal do STF 

 

Esta publicidade de caráter informativo-noticioso também usa ferramentas multimídia, 

seja no formato de som ou imagem em movimento.  A Rádio Justiça replica sua programação 

através de seu sítio (com link no portal do STF). Já a TV Justiça também dispõe do mesmo 

mecanismo para transmissão televisiva, porém, em testes realizados durante o período de 
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coleta de dados houve problemas para obter o sinal via Internet. Em alguns desses testes foi 

possível captar o sinal, em outros não. Como explica o analista judiciário da TV Justiça, 

Lucas Duarte, a transmissão online da programação televisiva tem sofrido problemas técnicos 

devido ao aumento do acesso desde o final de 2008. Assim, estaria havendo um 

“congestionamento” e somente após algumas tentativas é que se torna possível captar o sinal 

online.  Quando ocorre de fato o funcionamento do dispositivo, é possível, inclusive, assistir 

ao vivo a audiências e reuniões do plenário do STF.  Na imagem a seguir (Figura 32) temos 

um exemplo visual deste mecanismo multimídia de publicidade informativa: 

 

 
Figura 32: Reprodução de página do sítio da TV Justiça (STF) 

 

Na Rádio Justiça, além da transmissão ao vivo via internet, também é possível baixar 

programas radiofônicos em arquivos mp3. Este conjunto de objetos e mecanismos de 

publicidade informativa dá ao Supremo uma visibilidade pública bastante robusta. O cidadão 

pode acompanhar detalhes das ações da instituição, bem como assistir diariamente os atos dos 

ministros e a realização de audiências, em sua maioria acerca de importantes decisões de teor 

constitucional.  

 No que diz respeito à publicidade no nível instrutivo, há uma boa variedade de objetos, 

como textos institucionais (simples e também mais detalhados); textos históricos; currículos e 

biografias dos ministros; prerrogativas e papéis; informações sobre o funcionamento da Corte 

(incluindo normas internas); organograma, legislação específica; detalhamento sobre o 
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quantitativo de ações; documentos como petições iniciais que abriram processo, bem como o 

processo na integra229; há ainda comentários que explicam a interpretação de determinadas 

passagens da legislação230; glossário com termos da área jurídica. Como se percebe, o cidadão 

tem aqui inúmeros modos de compreender a instituição e obter um nível instrutivo de 

publicidade bastante sofisticado.  Não obstante, o portal peca por não dispor de manuais ou 

cartilhas231. Também não dispõe de objeto explicativo voltado para públicos como 

adolescentes e crianças, ocorrência que foi localizada nos portais do Executivo e que é 

bastante desenvolvido no portal da Câmara. 

 O quarto nível de publicidade detectado neste estudo de caso trata-se daquele de teor 

discursivo.  Quando comparada aos outros dois estudos de caso (do Executivo e do 

Legislativo) este foi o maior índice de publicidade argumentativa encontrada. É caracterizada 

predominantemente por objetos como acórdão na íntegra, ou jurisprudência232; relatórios de 

prestação de contas com balancetes e movimentação orçamentária; pareceres ou decisões dos 

ministros sobre determinados casos, na íntegra (com argumentos jurídicos e justificativas das 

decisões). Importante notar que toda essa publicidade argumentativa é predominantemente do 

tipo bruta (aberta).  Sobretudo porque, além de incluir os dados de prestação de contas e 

números contábeis gerais, neste nível também se encaixam os textos de acórdão, 

jurisprudência e decisões dos ministros que são caracterizados por uma linguagem jurídica 

bastante técnica para o cidadão comum.  De todo modo, o portal dá uma robusta visibilidade 

às razões públicas dos ministros, potencialmente acessível a qualquer cidadão através de uma 

conexão da internet, que pode visualizar documentos inteiros, sobre diversos temas de 

interesse geral,  no que se refere às atividades e posicionamentos da Suprema Corte brasileira.   

 

 

                                                 
229Algo que às vezes também assume características de publicidade argumentativa, quando há a íntegra 
dos argumentos de voto dos ministros. 
230 Que não chega a ser um discurso argumentativo, mas uma explicação de cunho técnico-didático. 
231 Pelo menos não foi detectado no material analisado. 
232 Jurisprudência é a repetição uniforme e constante de uma decisão sempre no mesmo sentido. 
Consiste na decisão irrecorrível de um tribunal, ou um conjunto de decisões dos tribunais ou a 
orientação que resulta de um conjunto de decisões judiciais proferidas num mesmo sentido sobre uma 
dada matéria e proveniente de tribunais da mesma instância ou de uma instância superior como o STJ 
ou TST.(Fonte: glossário do Portal do STF/Wikipédia). Acórdão é a decisão do órgão colegiado de um 
tribunal (câmara, turma, seção, órgão especial, plenário etc.), que se diferencia da sentença, da decisão 
interlocutória e do despacho, que emanam de um órgão monocrático, seja este um juiz de primeiro 
grau, seja um desembargador ou ministro de tribunais - estes, normalmente, na qualidade de relator, de 
presidente ou vice-presidente, quanto os atos de sua competência (Fonte: glossário do Portal do 
STF/Wikipédia). 



232 

 

 

b) Responsividade no portal do Supremo Tribunal Federal 

 

Na responsividade do portal do Supremo, três níveis foram detectados: níveis 

utilitário, informativo e instrutivo.  Não houve registros de responsividade no nível 

argumentativo.  No gráfico a seguir (Gráfico 20) há os percentuais desta presença: 

 

 

 

Gráfico 20: Ocorrência quantitativa da responsividade no portal do Supremo Tribunal Federal (STF) 

 

 

Percebe-se que a proporção da responsividade  nos níveis utilitário e informativo tem 

o mesmo padrão dos portais da Presidência e da Câmara.  A existência da responsividade 

instrutiva, com cerca de 9 % do total da responsividade detectada, marca um diferencial, 

assim como também ocorre no caso do Legislativo. É possível afirmar que o nível utilitário de 

responsividade caracteriza-se fundamentalmente pela disponibilidade de serviços para 

acompanhamento de processos; encaminhamento e registro de petições via portal; além de 

serviços onde o usuário pode se cadastrar e receber em seu e-mail o andamento de processos 

ou o recebimento de pesquisa específica sobre a jurisdição de um tema. Na imagem a seguir 

(Figura 33) é possível visualizar a tela inicial de um desses objetos: 
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Figura 33: Página do link e-STF do portal do Supremo Tribunal Federal 

 

Aqui, como na maioria dos casos, é necessário ter alguns dados específicos para obter 

esse serviço, seja protocolo, número do processo e outros como CPF (em caso de pessoa 

física) ou CNPJ (em caso de pessoa jurídica). 

No que se refere à responsividade no nível informativo, que também somou cerca de 

45 % da responsividade detectada, foram identificados 10 objetos potencialmente responsivos 

(basicamente e-mails e formulários de mensagens). Deste universo, 1 se mostrou inoperante 

por problemas técnicos233, 4 não produziram resposta no tempo hábil e 5 foram devidamente 

responsivos.  No gráfico a seguir (Gráfico 21) tem-se essas proporções em termos 

percentuais: 

 

                                                 
233 Mensagem devolvida por problemas técnicos no e-mail museu@stf.gov.br. 
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Gráfico 21: Responsividade informativa do portal do Supremo Tribunal Federal 

 

Nota-se que se repete o mesmo padrão do portal da Presidência e da Câmara dos 

Deputados: metade dos objetos potencialmente responsivos estão inoperantes ou não emitem 

resposta.  Para as mensagens respondidas, o tempo médio de recebimento foi de 1,8 dias úteis, 

sendo que 80% dessas respostas ativas foram emitidas no prazo de um dia (o que também 

condiz com média encontrada no Executivo e Legislativo).  

A terceira e última responsividade detectada foi aquela de nível instrutivo. Esta 

ocorreu através de um objeto, localizada no link “imprensa/ TV Justiça”, mediante um link de 

continuidade neste sítio. Trata-se um chat realizado com especialista sobre tema da área 

jurídica.  Na tela a seguir (Figura 34) tem-se uma amostra visual deste evento: 
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Figura 34: Reprodução parcial de registro de bate-papo da TV Justiça (STF) 

 

Há dois fatores qualitativos que devem ser levados em conta neste caso. Primeiro, o 

chat não é realizado necessariamente pelo STF enquanto ação institucional em sentido 

restrito, mas enquanto um evento produzido por um órgão de imprensa da Corte, a TV Justiça.  

Obviamente, algo que não retira a existência deste tipo de publicidade já que há uma ligação 

direta com o portal e com a própria instituição. Segundo, o chat foi realizado apenas uma vez. 

Especificamente no ano de 2007, conforme afirma o analista judiciário da TV Justiça, Lucas 

Duarte. Segundo ele, também não há previsão de quando poderá haver um segundo evento 

desta natureza. Ou seja, embora se tenha contabilizado a existência da responsividade 

instrutiva pelo menos enquanto precedente, é preciso fazer a ressalva de que esta não é um 

tipo de responsividade de fato em atividade. Ainda que possa ser retomada futuramente.  
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c) Porosidade no portal do Supremo Tribunal Federal 

 

No que ser refere ao propósito da porosidade, apenas uma forma foi detectada no 

portal: a porosidade do tipo informativa. Foram encontrados não mais do que 4 objetos 

possíveis de serem caracterizados neste requisito. Todos sustentam uma mesma característica: 

trata-se de e-mails ou formulários voltados basicamente para sugestões. Na tela a seguir 

(Figura 35), tem-se a imagem de um desses objetos que consiste na página subsequente do 

link “Central do Cidadão” disposto na home: 

 

 
Figura 35: Reprodução da página Central do Cidadão do portal do STF 

 

 

Quanto à possibilidade de haver ferramentas de porosidade de nível utilitário não 

visíveis na navegação orientada, a coordenadora de imprensa do STF, Andréa Mesquita, 

explica que:    
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Temos um controle de acessos às matérias do site. [...] Atualmente são mais 
de 550 mil acessos por mês às notícias do STF, com média de 20 matérias 
publicadas por dia. [...] Em 2008, foram 9.605.520 acessos às notícias até o 
dia 15 de dezembro último. [...] Não temos ninguém que analise 
comportamento. Apenas temos o levantamento estatístico (quantitativo) dos 
acessos como já foi dito anteriormente. Não temos um medidor 
qualitativo234. 

 

  

Ou seja, não chega a existir uma produção de substrato que possa ser usado em 

processos de melhoria ou como insumos sobre o que quer e o que pensa o cidadão quanto à 

ação da Suprema Corte Brasileira.  

 

 

4.3.4   Notas comparativas 
 
 
 Este último tópico não tem o intuito de fazer um exame comparativo aprofundado 

sobre o universo dos dados aqui analisados. Até porque, o objetivo dos três estudos de caso 

não foi propiciar uma inspeção definitiva sobre esses objetos de pesquisa, e sim testar 

empiricamente o cumprimento dos três requisitos democráticos e os níveis em que ocorrem, 

tentando fazer prospecção de números e tentando demonstrar algumas prospecções 

qualitativas.  Aqui,  trata-se de resgatar alguns pontos mais gerais das informações dispostas e 

traçar algumas linhas de amarração, respectivamente no que se refere à publicidade, 

responsividade e porosidade. Antes de tratar sobre cada um desses propósitos, o gráfico a 

seguir (Gráfico 22) traz o plano geral dos Três Poderes, isto é, a média aritmética que o 

Estado obteve (Executivo, Legislativo e Judiciário)235 ao somarmos os dados dos três estudos 

de caso: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 Reprodução de trecho da entrevista estruturada realizada com gerenciadores dos portais como parte 
da coleta de dados desta pesquisa. Ver Apêndice E. 
235 Ou, para se ser mais exato, a média que a esfera federal do Estado, representada pelas as 
instituições máximas de cada um dos Três Poderes, obteve. Já que o Estado também comporta os 
níveis estadual e municipal, que não fizeram parte dos estudos de caso desta tese. 
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Gráfico 22:  Panorama quantitativo das relações comunicativas identificadas nos três estudos de caso 

 

Primeiro, no que diz respeito à publicidade, os três portais trazem um desenvolvimento 

bastante razoável, pelo menos no que diz respeito ao tipo informativo e instrutivo. Também 

há um bom desempenho da publicidade de nível utilitário, porém esta ainda não tem o grau de 

desenvoltura desses dois níveis predominantes. Quanto à publicidade de nível argumentativo, 

esta ainda carece de maior atenção nos três estudos de caso.  Ainda assim, é possível perceber 

um maior desenvolvimento deste nível de publicidade no portal do Supremo Tribunal Federal. 

No gráfico a seguir (Gráfico 23) tem-se uma visão geral nos três casos analisados (por ordem 

de ocorrência): 
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Gráfico 23: Quantificação da publicidade nos objetos catalogados 

 durante navegação orientada nos três estudos de caso 
 

O índice relativamente maior de publicidade argumentativa no portal do STF pode ser 

explicado, em parte, pelo próprio caráter desta instituição, que consiste em produzir decisões 

que devem ser apoiadas em argumentos formais e discursivamente estruturados.  Ou seja, o 

próprio “produto” ou a atividade principal desta Corte tende a ter um caráter mais discursivo 

devido a esta natureza institucional.  Ao mesmo tempo, este nível argumentativo da 

publicidade existente nos portais do Executivo e Legislativo também não deve ser 

considerado ínfimo. Apesar do percentual diminuto, a análise qualitativa demonstrou que há 

bom volume de conteúdo e dados. Porém, é possível aumentar os índices ou criar mais 

objetos de publicidade argumentativa em seus portais e torná-los mais visíveis e recorrentes 

nos objetos.  Nos três casos estudados, prevalece a existência de um nível argumentativo de 

publicidade que se caracteriza menos pela forma “transparência” e se aproxima mais do modo 

“abertura” (conforme distinção exposta no capítulo terceiro desta tese).   

No plano geral da publicidade, os dados demonstram que, atualmente, é 

disponibilizado ao cidadão brasileiro um acervo de informações públicas (seja utilitária, 

informativa, instrutiva ou argumentativa) capaz de qualificar sua visão sobre o Estado e 

reforçar os mecanismos de entendimento e controle público. Sobretudo porque a comunicação 

política online exercida hoje por estas instituições é elemento potencializador da conexão 

entre agentes públicos e cidadãos, dando mais condições para o exercício da cidadania e 

soberania popular. 
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Segundo, no que diz respeito à responsividade, encontra-se aqui não apenas um 

quantitativo menor (o que pode ser natural quando comparado à tendência de ocorrer mais 

objetos de publicidade num portal) mas, principalmente, há pouca sofisticação qualitativa. No 

gráfico a seguir (Gráfico 24) tem-se um demonstrativo geral numérico da ocorrência deste 

propósito nos Três Poderes lado a lado: 

 

 
Gráfico 24: Quantificação da responsividade  nos objetos 

 catalogados durante navegação orientada nos três estudos de caso 
 
 

Não foi encontrada nenhuma forma de responsividade argumentativa em nenhum dos 

casos analisados. Obviamente que no caso do Poder Judiciário, também devido às suas 

características institucionais, este tipo de objeto tende a ser de fato mais raro.  Porém, no caso 

do Executivo e Legislativo a ausência é bem marcante, pois demonstra que o Estado não tem 

usado de fato deste tipo de diálogo mais denso com seus cidadãos. A responsividade no nível 

utilitário parece ser um pouco mais desenvolvida no Legislativo e Judiciário devido a um 

robusto sistema de acompanhamento de processos e outros serviços similares (principalmente 

neste último Poder). Já a responsividade no nível informativo – mais comum aos três estudos 

de caso – sustenta problemas estruturais, pois, em média, metade dos objetos potencialmente 

responsivos não comprovam este papel de fato quando testados.  No gráfico a seguir (Gráfico 

25) tem-se a média geral (média aritmética dos três casos) entre mensagens respondidas, não-

respondidas em tempo hábil e devolvidas devido a problemas técnicos no e-mail do agente 

estatal: 
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Gráfico 25: Panorama da responsividade informativa nos três estudos de caso 

 

 

Na média geral, menos da metade dos objetos são de fato responsivos. De todo modo, 

quando emitem feedback informativo o tempo médio geral de 1,7 dias. 

Terceiro, no que diz respeito à porosidade, tem-se o seguinte gráfico geral: 

 

 
Gráfico 26: Quantificação da porosidade nos  objetos 

 catalogados durante navegação orientada nos três estudos de caso 
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Os resultados demonstraram que nenhum dos portais analisados tem efetivado 

mecanismos de porosidade utilitária. Embora em todos eles exista algum monitoramento geral 

de acesso do usuário às páginas do sítio, não há sistemas que gerenciem e tratem 

estatisticamente tais informações. Já a porosidade no nível instrutivo foi encontrada apenas no 

Poder Executivo. Já a porosidade de nível argumentativo foi detectada no Executivo e 

Legislativo.  Ao mesmo tempo em que é natural não encontrar objetos de porosidade 

argumentativa no Judiciário devido à sua natureza institucional, é possível dizer que as 

próprias petições poderiam ser consideradas um tipo de porosidade argumentativa indireta. 

Ou seja, tratam de subsídios argumentativamente organizados que tentam influenciar a 

decisão dos ministros e do plenário da Suprema Corte. De todo modo, optou-se por não 

categorizá-las desta forma, pois isso requereria uma análise mais minuciosa do teor dos 

diversos documentos do processo judicial para estipular quais poderiam se enquadrados de 

fato como porosidade argumentativa e averiguar até onde procede essa possível interpretação 

do ponto de vista jurídico-democrático. Se adotássemos essa perspectiva, a aparição deste tipo 

de porosidade seria bem mais forte no Judiciário. Já no Executivo e Legislativo, há uma 

característica relevante em comum: as aparições de porosidade no nível argumentativo não 

estão abertas ao cidadão enquanto indivíduos, mas a organizações civis (como ONGs, 

associações, etc.). Quanto à porosidade de teor informativo, houve ocorrência em todos os 

casos, basicamente trata-se de objetos como e-mail e formulários abertos para sugestão, 

reclamação ou denúncias. Neste caso, mesmo o mais fechado de todos os Poderes (o 

Judiciário) manteve percentual de ocorrência bastante similar ao Executivo e Legislativo. De 

todo modo, falta maior atenção dos portais para abertura de mais canais de porosidade. Por 

fim, não foram detectados nenhum objeto de porosidade no nível decisório nos objetos 

analisados.   
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5  CONCLUSÃO 

 

 

 

 A tese de doutoramento aqui proposta tratou do problema da comunicação 

política do Estado contemporâneo num cenário de importantes mudanças, seja no 

campo da comunicação - com o advento da internet e o processo de digitalização dos 

media -, seja no campo da política - com o diagnóstico de uma crise do sistema 

democrático e emergência dos modelos participacionista e deliberacionista. Se aqui não 

há o vislumbre de que tais mudanças significaram uma revolução, tampouco há a 

convicção de que nada mudou. Sobretudo, os estudos em comunicação política 

ganharam nesta primeira década do século XXI mais complexidade nos seus objetos e 

fenômenos. Ao se observar, por exemplo, a comunicação política praticada hoje pelo 

Estado, esta possui características bastante distintas quando comparada àquela de 20 

anos atrás. E não se trata apenas uma mudança conjuntural: há inovações estruturais 

suficientes para se pensar, nos próximos anos, em estudos que avancem para uma teoria 

da comunicação política do Estado, utilizando os sítios na internet como um bom 

parâmetro para este fim. 

 As amarrações teóricas e empíricas estabelecidas nesta tese não pretenderam dar 

conta destas complexidades emergentes e nem mesmo fundar uma teoria da 

comunicação política do Estado. Sobretudo, se propuseram a contribuir - ainda que 

pontualmente - para uma melhor compreensão e melhor aferição sobre o problema. Para 

isso, o estudo foi constituído de capítulos que analisaram hipóteses, contextualizaram o 

problema, expuseram os debates teóricos, propuseram caminhos com alguma 

preocupação metodológica e testaram empiricamente esse conjunto de asserções.  

Num plano mais geral, é possível perceber três pilares ou três movimentos que 

sustentaram este trabalho, que correspondem respectivamente a cada um dos capítulos 

de desenvolvimento apresentados. Primeiramente, há o pilar da revisão da literatura em 

teoria democrática contemporânea, trazendo o debate sobre crise do sistema político, a 

emergência de modelos alternativos de democracia. Sobretudo, corrobora-se nesta tese 

que o modelo liberal precisa de fato reformar-se, buscando alternativas que reduzam os 

efeitos colaterais da dinâmica de representação hoje vigente. Algo que tende a exacerbar 
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a divisão do trabalho político, com representantes demasiadamente autônomos e 

profissionalizados de um lado, e representados cada vez mais apartados e inaudíveis, do 

outro. Perceber tal problema, não significa necessariamente que o modelo liberal deva 

ser expurgado e que outra forma de governo deva ser estabelecida a partir do nada. É 

preciso notar que há elementos e avanços na tradição liberal que merecem ser 

reconhecidos e aprimorados numa democracia moderna, como os mecanismos de 

transparência do Estado e accountability, por exemplo.  

Na outra ponta desta mesma arena, estão os modelos participativo e deliberativo. 

Estes, por sua vez,  trazem novas questões a serem incorporadas e levadas adiante. Algo 

que busca colocar o cidadão no centro do sistema democrático, como haveria de ser. 

Sobretudo, é preciso notar que, na prática, os elementos da tradição liberal e aqueles das 

correntes alternativas não são excludentes: podem agir de modo complementar e 

suplementar dentro de uma mesma lógica sistêmica.  Ao mesmo tempo, torna-se 

necessário levar em conta os limites, críticas e ressalvas já elencadas em relação aos 

modelos participativo e deliberativo de democracia e não torná-los, inapropriadamente, 

algo que está acima de qualquer suspeita. Ter em mente todos esses elementos no atual 

contexto democrático é, assim, o passo inicial para se pensar o problema da 

comunicação política e, especificamente, a relação entre Estado, ambiente digital e 

cidadania.  

O segundo movimento desta tese tentou levar esse quadro de discussão em teoria 

democrática contemporânea mais especificamente para o campo da comunicação. O 

diagnóstico de que haveria uma crise de legitimidade da democracia liberal, a 

emergência de modelos alternativos de democracia e o déficit democrático do mass 

media constituem as dimensões centrais das tendências e influências que o debate sobre 

potencialidades democráticas da internet herdou nos últimos anos. Estudos, pesquisas e 

relatórios governamentais foram e estão sendo produzidos nesta linha de abordagem, 

reafirmando um paralelo entre as características interativas do ambiente digital e as 

possibilidades para aumentar a participação civil nos negócios públicos ou melhorar a 

relação discursiva entre esfera civil e esfera política. Esta vinculação deve ser 

sustentada em vários aspectos pois constituem características importantes para a 

democracia contemporânea, entretanto deve-se evitar prognósticos simplistas de causa-

efeito. Neste sentido, argumentou-se que as potencialidades dialógicas e informativas do 

ambiente digital para cumprir as demandas e os anseios participacionistas e 
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deliberacionistas são pertinentes, porém encontram seus limites e ressalvas. Isto é, é 

possível aumentar a participação civil e fortalecer a deliberação pública utilizando essas 

ferramentas comunicacionais, mas isso não implica automaticamente num patamar 

maximum de realização dos anseios normativos dessas correntes democráticas 

reivindicatórias através das TICs.  

Para se compreender melhor a complexidade existente entre tecnologia e 

política, alguns eixos nortearam as análises subsequentes deste trabalho. Algo que pode 

ser resumidos nos seguintes pontos: (a) o provável distanciamento entre esfera civil e 

esfera política, que caracteriza as democracias liberais, não é apenas um problema de 

comunicação; (b) os processos de comunicação não tem a obrigação de serem 

constantemente ou prioritariamente políticos, o que nos leva a pensar que existem outras 

questões que envolvem tal fenômeno; (c) apesar da potencialidade para  comunicação 

horizontal, o ambiente online também pode produzir formas hierárquicas ou produzir 

relações verticalizadas no fluxo de informação e interação;  (d) as novas tecnologias da 

comunicação e informação não demarcam uma substituição dos meios eletrônicos 

tradicionais: na verdade, se incorporam a um sistema pré-existente, tornando-o mais 

complexo; (e) as TICs não são intrinsecamente democráticas já que podem também ser 

utilizadas para outros fins, inclusive intuitos autoritários ou autocráticos; (f)  no que se 

refere ao Estado, a ênfase dada às potencialidades da participação política e da 

deliberação pública no debate contemporâneo precisa ser redimensionada, ou seja, 

argumentou-se que é preciso equilibrar melhor a preocupação com a participação 

política ou deliberação stricto sensu e pensar em algo que se direcione a uma teoria da 

comunicação política do Estado de modo mais estruturado. Nesta perspectiva, deve-se 

manter a importância de um horizonte normativo que busque aumentar a participação e 

a deliberação públicas, porém, é preciso reenquadrar tais demandas numa análise mais 

integral que envolva outros elementos geralmente considerados à margem (e que por 

isso, nem sempre são aprofundados) ou tidos como periféricos neste debate.   

Tentando aprofundar este último eixo, que está mais intimamente vinculado às 

preocupações da tese, afirmou-se que é possível organizar uma análise mais frutífera ao 

identificar os princípios ou exigências da democracia moderna para a interface digital 

do Estado. A partir daí, a proposta foi traçar as relações comunicativas através das quais 

esses requisitos democráticos podem ser mediados pela comunicação online. Deste 

modo, os requisitos da publicidade, responsividade e porosidade foram considerados 
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aqui como os três nós mais fundamentais para esta comunicação política em específico. 

A publicidade é um tema já tradicional em teoria democrática e consiste em tornar o 

Estado mais transparente aos seus cidadãos, com maior grau de visibilidade da esfera 

política para o conjunto do corpo civil. Documentos, informações e conteúdos dispostos 

em portais governamentais são alguns exemplos de mecanismos que tentam cumprir tal 

requisito.  A responsividade diz respeito ao princípio de que o agente do Estado deve 

dar respostas ao cidadão, ou seja, precisa estabelecer formas de diálogo com os seus 

mandantes. Não se trata necessariamente de accountability e sim de um dos elementos 

constituintes deste processo historicamente desenvolvido pela tradição liberal. A 

depender da forma como ocorre, o ato de responder pode significar tanto “uma resposta 

na forma de serviço público” como “uma resposta na forma justificação pública”. Neste 

último caso, aí sim têm-se algo que pode estar inserido mais nitidamente numa relação 

ou num processo de accountability.  Já a porosidade se refere à abertura do Estado e 

seus agentes para a opinião pública, isto é, quando a interface digital cumpre o papel de 

tornar a estrutura estatal mais porosa aos anseios, preferências e opinião dos cidadãos. 

Neste requisito há maior proximidade de questões como a participação política em 

sentido restrito e também a influência civil nos negócios públicos. Isso pode se 

materializar em diversos dispositivos de abertura, alguns mais simplificados como 

consultas do tipo survey, indo até as formas mais próximas da democracia direta como o 

voto online.  

Notou-se que os três requisitos enumerados podem ser tratados por ferramentas 

ou conteúdos online através de formas comunicativas mais densas ou menos densas.  

Isto é, um determinado canal pode ser apenas informativo e foi projeto e está mantido 

para traçar este tipo de relação comunicativa, enquanto outro pode ter características 

que vá além da disposição de informação ao ser utilizado para tratar de uma relação 

comunicativa mais densa, como uma discussão pública.  Este fenômeno ocorre, como 

foi posto, devido ao tipo de relação comunicativa que é estabelecido na ferramenta de 

comunicação. Isto irá definir em que níveis de intensidade a publicidade, responsividade 

e porosidade poderão ocorrer. Neste sentido, foram propostos cinco níveis, que estão 

baseados em cinco formas de relação comunicativa: (a) níveis utilitário, (b) informativo; 

(c) instrutivo; (d) argumentativo e (e) decisório (este último aplicável apenas à 

porosidade).  A percepção desses níveis demonstrou ser útil para se compreender que as 

ferramentas podem cumprir os requisitos democráticos através de comunicação mais 
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simples ou mais densa; mais ágil ou mais prolixa; mais informal ou mais formal. Ou 

seja, há diferentes formas de se mediar publicidade, responsividade e porosidade diante 

das características multiuso da interface digital.  

Observando os requisitos no plano geral, também está claro que não basta que o 

portal realize parcialmente as três exigências democráticas dispostas.  Para ser efetivo, é 

preciso que cada requisito seja desenvolvido de modo balanceado em todos os níveis 

possíveis.  Por exemplo, um portal governamental que cumpre os três requisito, porém 

apenas nos níveis utilitário e informativo, consiste num sítio que  tem algum grau de 

publicidade, responsividade e porosidade ao cidadão, porém de modo elementar e 

carece de maiores sofisticações.  Em outro caso hipotético, um portal governamental 

que sustenta os três princípios apenas nos patamares mais altos - isto é, nos níveis 

instrutivo e argumentativo - sustenta paradoxos que precisariam ser sanados, pois relega 

a segundo plano elementos básicos que também desempenham algum papel na 

engrenagem do sistema democrático e nesta comunicação online do Estado com o 

cidadão.  Comparativamente, este portal tende a ter uma publicidade, responsividade e 

porosidade mais sofisticada quando comparada ao primeiro exemplo, porém não 

sustenta estes requisitos integralmente. Um terceiro portal que cumprisse todos os 

requisitos e alcançasse, em cada qual, uma maior variedade de níveis seria aquele que 

mais se aproxima de um modelo forte, capaz de repercutir efetivamente numa 

aproximação entre cidadão e Estado.   

Como se percebe, trata-se de uma análise com características sistêmicas, através 

da qual se aposta não apenas nos macro-elementos, mas também naqueles que estariam 

em patamares menos qualificados numa valoração democrática (uma responsividade 

argumentativa tem um valor democrático mais denso que uma responsividade utilitária, 

por exemplo), mas que ainda sim cumprem determinada função no bom funcionamento 

da engrenagem política. Perceber o cruzamento entre requisitos democráticos e cinco 

níveis analítico não consiste em um simples paralelismo. Está vinculado à ideia-base de 

que princípios democráticos mediados pelo ambiente digital estão suscetíveis ao modus 

operandi deste medium que é caracterizado por relações interativas bastante flexíveis 

que vão desde relações utilitárias, passando por relações dialogicamente mais densas e 

chegando até relações decisórias do tipo push-bottom. Grosso modo, algo similar ocorre 

quando as práticas políticas (como as campanhas eleitorais, por exemplo) também se 

tornaram suscetíveis à lógica dos mass media, principalmente da televisão, 
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estabelecendo relações comunicativas com o eleitor, baseadas na lógica do espetáculo e 

do entretenimento. No mais, se existem níveis diferenciados de publicidade, 

responsividade e porosidade - baseados em relações comunicativas distintas - , é 

importante lembrar que entre esses três requisitos não se pressupõe a existência de uma 

hierarquia.  São pernas de um mesmo tripé que se equilibra. Trata-se de um conjunto de 

exigências que representam necessidades do sistema democrático e que dizem respeito 

aos papeis da comunicação mediada neste sentido.  

Aqui se chega ao terceiro e último movimento desta tese, que é justamente a 

tentativa de testar empiricamente essa proposição teórica. Para isso, tomou-se três 

portais do Estado brasileiro, representante de seus titulares do âmbito federal, em cada 

um dos Três Poderes, como estudos de caso. Respectivamente: os portais da Presidência 

da República, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Através de ferramentas de coleta de dados como entrevistas pré-estruturadas, testes e 

simulações dos dispositivos interativos e navegação orientada nos portais, obteve-se um 

grande volume de informações sobre quão são desenvolvidos os três requisitos 

democráticos e seus níveis analíticos nesses objetos.  Este estudo não pretendeu fazer 

uma análise pormenorizada entre os dados encontrados e os seus efeitos políticos e 

sociais.  O objetivo foi pensar numa análise mais sistêmica sobre a comunicação online 

do Estado através dos portais governamentais, o que poderá ser útil para estudos futuros 

que queiram avançar no campo dos efeitos sociais, práticas políticas e recepção. 

No que diz respeito especificamente à análise dos casos em questão, o resultado 

pode ser organizado em quatro conclusões ou achados mais relevantes.  Primeiro, é 

possível afirmar que todos os três casos desenvolvem, em menor ou maior grau, os 

requisitos da publicidade, responsividade e porosidade.  Em linhas gerais, a publicidade 

é o princípio mais efetivado nos portais. Do ponto-de-vista da ocorrência quantitativa, 

representa em média cerca de 90% dos objetos da amostra estudada. Está bastante 

desenvolvido nos quatro níveis, sendo o nível instrutivo, seguido do informativo os 

mais recorrentes quantitativamente. Importante não perder de vista que a análise 

qualitativa detectou a existência de publicidade no nível argumentativo nos três casos 

analisados. Ou seja, as interfaces digitais dessas três instâncias institucionais analisadas 

parecem estar num bom caminho para cumprir este primeiro requisito, com uma boa 

variedade em todos os níveis de ocorrência.  Em termos práticos, isso significa dizer 

que o Estado online - representado por estes três estudos de caso - sustentam hoje um 
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robusto meio de conexão com o cidadão ao dispor informações, notícias, dados e 

documentos capazes de tornar estas instituições mais transparentes, através de boa 

variedade de relações comunicativas. Embora a forma mais densa de relação 

comunicativa –o nível argumentativo – não esteja plenamente desenvolvido, já existe 

hoje nesses portais um volume de informação capaz de qualificar o debate público sobre 

temas pertinentes e aumentar a possibilidade de controle público sobre os agentes 

governamentais.  

Quanto à responsividade, aqui encontra-se maiores problemas em seu 

desenvolvimento.  Nem todos os níveis de responsividade foram atingidos pelos portais.  

O nível discursivo não foi detectado na amostra.  O sítio com menor grau de 

responsividade é o Portal da Presidência, onde só foram localizados níveis utilitários e 

informativos de responsividade. Aquele que consegue ser responsivamente um pouco 

mais integral é o Portal da Câmara e, em segundo lugar, o Portal do STF. Esse 

diferencial se dá, em comparação ao Executivo, devido à existência do nível instrutivo 

de responsividade, principalmente pelo fato de haver chats, em ambos os casos, 

voltados para tirar dúvidas ou esclarecer questões ou temas da alçada desses Poderes236. 

Aqui, também é importante frisar a precariedade da responsividade informativa no que 

se refere ao teste de feedback. Todos os portais tiveram índices muito similares de 

inoperância de ferramentas potencialmente responsivas (como e-mails e formulários) 

onde aproximadamente a metade desses objetos simplesmente não responde ou 

demonstra defeitos técnicos.  Na prática, significa dizer que as chances do cidadão 

receber resposta dessas instituições a uma pergunta simples através da ferramenta e-

mail é de apenas 50%237. Algo extremamente problemático diante das potencialidades 

de interação dessas novas tecnologias.   

Quanto à porosidade, este é o requisito menos recorrente nos portais o que é, de 

algum modo, esperado, uma vez que a abertura demasiada do Estado para o cidadão 

encontra resistência no modelo liberal vigente ou, pelo menos, não é uma de suas 

preocupações centrais. A porosidade detectada nos três estudos ocorre 

predominantemente no nível informativo, com algumas ocorrências relevantes na forma 

 
236 Relembrando aqui que, no caso do STF este dispositivo só ocorreu uma única vez até a data de coleta 
de dados e se deu através da TV Justiça e não necessariamente como uma ação diretamente efetivada com 
características mais institucionais.  Algo diferente do que ocorre na Câmara, cuja realização de bate-papo 
se tornou algo frequente e já faz parte da estrutura do portal.  
237 Considerando aqui o tempo hábil de 5 dias úteis (o que corresponde a uma semana em tempo corrido). 
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discursiva nos portais do Executivo e Legislativo.  Curiosamente, nenhum portal 

desenvolve o nível utilitário de porosidade, o que demonstra ainda pouca atenção dos 

agentes públicos às capacidades dessa interface digital em captar as preferências dos 

cidadãos quando estes utilizam suas ferramentas. Não foi detectado o nível decisório de 

porosidade.  Algo também esperado, uma vez que dispositivos de democracia direta 

online ainda estão em sua fase inicial no mundo e com raríssimas ocorrências no Brasil. 

Todas essas informações e o conjunto de detalhamento expostos na análise dos 

dados trazem um interessante mapeamento desses objetos, em seus pormenores, sem 

perder de vista o horizonte normativo que requer uma democracia forte. Algo que pode 

ser aprimorado enquanto mecanismo de avaliação dos portais e acompanhamento do seu 

desenvolvimento, além de ser possível traçar algumas análises comparativas.  

Após esses três movimentos mais fundamentais, torna-se agora necessário 

retomar as hipóteses iniciais deste trabalho e averiguá-las. É possível corroborar a 

hipótese de que ambiente digital traz inovações estruturais importantes na comunicação 

política do Estado, capaz de aumentar os canais de participação civil. Neste sentido, a 

participação pôde ser vista dentro de um sistema maior, estruturado nos três requisitos 

democráticos e suas dimensões analíticas. Ao tirar o peso do horizonte participativo e 

colocá-lo dentro de uma luneta de análise mais sistêmica, abre-se caminho para analisar 

o Estado como um todo, e não apenas os Poderes Executivos e Legislativos. Isto é, o 

Poder Judiciário, que vem sendo relegado a segundo plano pelos estudos empíricos, 

passa a ter seu lugar à mesa, já que é possível exigir e analisar níveis de porosidade 

nesses três Poderes, salvaguardando suas diferenças institucionais. Dificilmente poder-

se-ia exigir participação política dos cidadãos nos negócios do STF, por exemplo, 

devido às próprias características deste Poder nas democracias modernas.  

A segunda hipótese acredita que, sob o ponto de vista da democracia digital, a 

qualificação das ferramentas comunicacionais não está apenas vinculada ao conteúdo 

que dispõe, mas também ao tipo de relação que se estabelece nestes dispositivos de 

mediação. A pesquisa empírica demonstrou que isso é bastante provável, uma vez que 

os estudos de caso apontaram a existência empírica de formas diferenciadas de tratar os 

temas interferindo no nível em que ocorrem os requisitos democráticos expostos. Isto é, 

um mesmo tema pode ser tratado através de diferentes formas comunicacionais e isso 

demonstrou ser característica relevante no processo. Por exemplo, um portal pode 

publicizar uma notícia que informa aos cidadãos sobre aprovação do seu orçamento 
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anual para o próximo exercício.  Tem-se  aqui uma relação informativa.  O mesmo tema 

“orçamento do governo” pode ser tratado de outro modo neste mesmo portal, ao se 

disponibilizar todos os dados, informações, argumentos, balancetes e detalhes deste 

orçamento aprovado. Neste caso, tem-se aqui uma relação argumentativa. Ambas 

cumprem o requisito da publicidade, mas a relação estabelecida em cada uma delas é 

diferenciada e sustenta efeitos políticos qualitativamente distintos.  Considera-se isso 

aplicável a outros portais governamentais também em níveis municipal e estadual. 

A terceira hipótese apontou que seria possível detectar padrões no que se refere 

às características da comunicação política entre portais dos Três Poderes. Foi possível 

perceber, nos estudos de caso, que os tipos de relação comunicativa que se estabelecem 

nos sítios não são aleatórios: priorizam determinadas formas de comunicação com seus 

cidadãos em detrimento de outras e isso pode nos servir como um elemento qualificador 

quanto ao modo de cumprimento dos três requisitos democráticos estudados. A 

existência pouco desenvolvida (ou a inexistência) de relações comunicativas mais 

densas (principalmente do tipo argumentativa e decisória) reflete justamente a 

preponderância do modelo liberal e alguma influência dos modelos alternativos de 

democracia (estes necessitando ter maior desenvoltura nos portais).  De tal modo, a 

sistemática proposta nesta tese e aplicada em três diferentes portais de três poderes 

demonstram padrões: por exemplo, a responsividade informativa (em boa parte medida 

através dos testes de feedbacks) tem as mesmas características nos três casos (onde 

cerca de 50% dos e-mails ou formulários testados não emitem respostas traz o mesmo 

percentual-padrão em ambos os três casos).  A média geral da publicidade em termos de 

ocorrência quantitativa também é predominante em todos eles. Também é possível 

verificar que há uma ênfase em objetos de publicidade instrutiva e, em segundo lugar, 

aquela do nível informativo.     

Perpassando por essas hipóteses há ainda a percepção de que é possível de fato 

aferir as categorias apresentadas, ainda que possam necessitar de melhorias.  De modo 

geral, no momento da coleta de dados, percebeu-se uma identificação clara quando uma 

ferramenta tem um propósito democrático “x” e opera no nível “y”, ainda que haja 

casos de dispositivos que abarcam diversas características.  Isso é bastante relevante por 

fazer o debate descer do pedestal teórico e visitar o patamar prático. Esta aplicação se 

demonstrou operante uma vez que tenta criar parâmetros de análise de portais do Estado 
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e estabelecer uma luneta adequada à complexidade do fenômeno (em plena expansão no 

mundo).   

É preciso estar claro que, ao ganhar em sistemática, o estudo portais do Estado 

aqui proposto nos coloca horizontes de pesquisa que não poderiam ser aprofundadas 

neste trabalho. A tese tenta contribuir ao  propor um modo de pensar a interface digital 

do Estado a partir de um sistema construído pelo cruzamento de requisitos democráticos 

(a serem cumpridos) com as formas de relação comunicativa através da qual esses 

requisitos podem ser materializados. Isso pode ajudar a integrar estudos mais 

especializados como, por exemplo, avaliar os efeitos políticos da publicidade instrutiva 

na cidadania; ou estudar as características discursivas da responsividade argumentativa; 

ou examinar a relação entre a porosidade dos portais e influência política; e assim 

sucessivamente. No que diz respeito aos três estudos de caso, estes não nos permite 

afirmar universalismos: serve-nos, sobretudo, como exemplos representativos de como 

este tipo de estudo pode ser desenvolvido e como poderia ser aplicado em outros portais 

dessas três esferas do Estado. Somente estudos empíricos com grandes amostragens de 

portais e sítios em cada uma das esferas de poder, nos diversos níveis e jurisdições é que 

nos permitiriam avaliar que exigências democráticas estão sendo cumpridas pelo Estado 

online, em que níveis (ou que relações comunicativas prevalecem) e a partir daí 

teríamos informações capazes de caracterizar e compreender melhor este fenômeno no 

âmbito das democracias modernas.  Quanto mais requisitos democráticos cumprirem e 

quanto mais formas de relações comunicativas forem estabelecidas, mais robusto será o 

papel da interface digital do Estado nas democracias modernas. Requisitos democráticos 

mal cumpridos e relações comunicativas existentes apenas nos níveis elementares 

significa identificar uma lacuna a ser superada. 

Observando o comportamento do objeto de pesquisa no plano geral, acredita-se 

que os portais governamentais se configuram hoje como paradigmas da nova 

comunicação política do Estado. A internet deve ser pensada como parte de um 

processo maior que é digitalização dos media eletrônicos. Na prática, os problemas e 

questões da comunicação política no ambiente web também tendem a se reproduzir em 

outros ambientes e mecanismos interativos em pleno desenvolvimento (como TV 

digital, pages, celulares, etc., salvaguardada suas especificidades midiáticas).   

Assim, é preciso avançar em análises teóricas e empíricas que sejam capazes de 

observar não apenas a ponta do iceberg, mas também a suas bases submersas, que 
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isoladas parecem ter importância menor, mas que no conjunto sistêmico cumprem 

funções relevantes. Algo que também suscite o desenvolvimento de parâmetros 

avaliativos capazes de serem aplicados a um conjunto maior de portais, também nos 

níveis locais e municipais e registrar como estão se desenvolvendo na linha do tempo 

através de estudos longitudinais.  

Por fim, acredita-se que é preciso direcionar a pesquisa para algo que se 

aproxime de uma teoria da comunicação política do Estado, uma vez que as novas 

tecnologias da comunicação abriram novas trincheiras para relação entre esfera política 

e esfera civil.  Fronts que antes não existiam ou que, pelo menos, estavam adormecidos. 

 



254 

 

REFERÊNCIAS 
 
 
 
 
 
AKUTSU, Luiz. Portais de governo no Brasil: accountability e democracia delegativa. Texto 
apresentado no X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública. Santiago (Chile), 18 - 21 out. 2005. 
 
ALBRECHT, Steffen. Whose voice is heard in online deliberation? A study of participation 
and representation in political debates on the Internet. Information, Communication & 
Society, 9 (1), p. 62–82, 2006. 
 
ALBUQUERQUE, Afonso de. Spots políticos: americanização da propaganda política 
brasileira? Textos de Cultura e Comunicação, 39, p. 113-13129, 1998. 
 
______. Política Partidária e Política Midiática: Substituição ou Coexistência? 
Contemporânea, 3 (1), p. 11-40, 2005. 
 
ALMOND, Gabriel A.;  VERBA, Sidney (Org.) The civic culture revisited. Boston & 
Toronto: Little, Brown and Company, 1980. 
 
ALONSO, Angela;  COSTA, Valeriano. Dinâmica da participação em questões ambientais: 
uma análise das audiências públicas para o licenciamento ambiental do Rodoanel.  In: 
COÊLHO, V. Schattan P.; NOBRE, Marcos (Org.). Participação e Deliberação: teoria 
democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 
2004, p. 313-342. 
 
ANDRIGHI, Fátima Nancy. O papel do poder judiciário em uma democracia 
representativa. Palestra proferida na Escola de Comando e Estado Maior do Exército - 
Ministério do Exército - Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2003. Disponível em 
<http://bdjur.stj.gov.br/jspui/bitstream/2011/11473/1/Papel_Poder_Judici%C3%A1rio_Demo
cracia_Representativa.pdf  >  Acesso em 20 dez. 2008. 
 
ARANTES, Rogério Bastos. Judiciário: entre a Justiça e a Política. In: AVELAR, Lúcia;  
CINTRA, Antônio Octávio (Org.) Sistema político brasileiro: uma introdução. São Paulo: 
Editora Unesp, 2007, p. 81-116. 
 
ARNSTEIN, Sherry. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning 
Association. 35(4), p. 216-24, 1969. 
 
ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
 
ARTERTON, Christopher. Teledemocracy: can technology protect democracy? Newbury 
Park: Sage, 1987. 
 
AUSTIN , Regina. The black public sphere and mainstream majoritarian politics. Vanderbilt 
Law Review, 50 (2), p. 339-346, 1997. 
 



255 

 

AVEIRO DIGITAL. Programa 2003-2006. Aveiro: CEAD, 2003. 
 
AXWORTHY, Thomas S. The Accountability Ladder: Five Steps Toward Democracy. In: 
World Forum for Democratization in Asia - Primeira Conferência Bienal. 15-17 de 
setembro de 2005. Taipei, Taiwan. Disponível :  
 < www.wfda.net/UserFiles/File/speeches/Axworthy.pdf  >  Acesso em: 21 set. 2008. 
 
AZEVEDO, Sérgio de; ANASTASIA, Fátima. Governança, “Accountability” e 
Responsividade. Revista de Economia Política, 22 (1), p. 79-97, 2002. 
 
BARBER, Benjamin R. Strong Democracy: participatory politics for a new age. Londres e 
Los Angeles: University of California Press, 1984. 
 
BARNES, Marian. The same old process? Older people, participation and deliberation. 
Ageing & Society,  25, p. 245–259, 2005. 
 
BECKERS, D., BESSELAAR, P. van den. e MELIS, I. Digital cities: organization, content, 
and use. In: ISHIDA, T. ; ISBISTER, K. (Org.). Digital Cities: experiences, technologies and 
future perspectives. Berlin: Lecture Notes in Computer Science, 2000, p. 18-32 (Vol. 1765). 
 
BECKER, Lee B. & WHITNEY, D. Charles. The effects of media dependencies on audience 
assessment of government. Communication Research,  7(1), p. 95-120, 1980 
 
BELL, Daniel A. Democratic deliberation: the problem of implementation. In: MACEDO, S. 
(Org). Deliberative Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford University 
Press: Oxford e New York, 1999, p. 70-87. 
 
BENNETT, W. Lance.  Communicating global activism :  strengths and vulnerabilities of 
networked  politics.  Information, Communication & Society, 6 (2),  p. 143–168, 2003. 
 
BENNETT,  Stephen Earl;  RHINE, Staci L.;  FLICKINGER, Richard S. & BENNETT, 
Linda L.M. "Video Malaise" Revisited: Public Trust in the Media and Government. The 
International Journal of Press/Politics, 4(4), p. 8-23, 1999. 
 
BENHABIB, Seyla (Org). Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the 
Political. Princeton: Princeton University Press, 1996. 
 
BENTHAM, Jeremy.  Of publicity and privacy, as applied to judicature in general, and to the 
collection of the evidence in particular. In:  The Works of Jeremy Bentham, published 
under the Superintendence of his Executor, John Bowring. Edimburgo: William Tait, 
1843a. 11 vols. Disponível em: 
 < http://oll.libertyfund.org/title/1923/116124 > Acesso em: 2 nov. 2008. 
 
______. Of publicity. In:  The Works of Jeremy Bentham, published under the 
Superintendence of his Executor, John Bowring. Edimburgo: William Tait, 1843b. 11 vols. 
Disponível em < http://oll.libertyfund.org/title/1921/113929  > Acesso em: 2 nov. 2008. 
 
BERGER, Guy. Theorizing the media–democracy relationship 
in southern Africa. Gazette: The International Journal for Communication Studies, 64(1), p. 
21–45, 2002. 



256 

 

 
BEST, Samuel J.;  KRUEGER, Brian S. Analyzing the representativeness of internet political 
participation. Political Behavior,  27(2), p. 183-216, 2005. 
 
BLUMLER, Jay G.;  KAVANAGH, Dennis. The Third Age of Political Communication: 
Influences and Features. Political Communication, 16 (9), p. 209–230, 1999. 

 
BOBBIO, Noberto. O futuro da democracia. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
BODIN, Jean. On Sovereignty. Cambridge e Nova York: Cambridge University Press, 1992. 
 
BOGGS, Carl. The great retreat: Decline of the public sphere in late twentieth-century 
America. Theory and Society, 26, p. 741-780, 1997. 
 
BOHMAN, James. Expanding dialogue: The Internet, the public sphere and prospects for 
transnational democracy. The Sociological Review, 52, p. 131-155, 2004. 
 
______. Public Deliberation: Pluralism, Complexity and Democracy. Cambridge:  MIT 
Press, 1996.  
 
BOLAÑO, César. Rádio, TV, Internet: impressões sobre a teoria do rádio de Brecht. Revista 
de Economía Politica de las tecnologías de la información y comunicación, 5 (2), p. 5-16, 
2003. 
 
BORGIDA , Eugene; STARK, Emily N. New Media and Politics: Somes Insights From 
Social and Political Psychology. American Behavioral Scientist. 48 (4), 2004, p.  467-478. 
 
BOROWIAK , Craig T. Accountability Debates: The Federalists, The Anti‐Federalists, and 
Democratic Deficits. Journal of Politics, 69 (4 ), p. 998 – 1014, 2007. 
 
BOUWMAN,  Harry & WIJNGAERT,  Lidwien Van de. Content and context: an exploration 
of the basic characteristics of information needs.New Media & Society, 4(3), p. 329–353, 
2002. 
 
BOVENS , Mark. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. 
European Law Journal, 13 ( 4), p. 447–468, 2007. 
 
BIMBER, Bruce. The Internet and citizen communication with government: does the medium 
matter? Political Communication, 16, p. 409–428, 1999. 
 
BRANTS, Kees. Guest Editor’s Introduction: The Internet and the Public Sphere. Political 
Communication, 22, p. 143–146, 2005. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm > Acesso em: 5 
jan. 2008.  
 
BRASIL. Poder Executivo - Comitê Executivo do Governo Eletrônico. Oficinas de 
Planejamento Estratégico 



257 

 

Relatório Consolidado. Brasília, 2004 . Disponível em: < 
http://www.governoeletronico.gov.br/biblioteca/arquivos/diretrizes-de-governo-eletronico > 
Acesso em: 6 fev. 2009.  
 
 
BRECHT, Bertold. Teorias de la radio (1927-1932). Revista de Economía Politica de lãs 
tecnologías de la información y comunicación, 5 (2), p. 17-20, 2003. 
 
BROTHERS ,Robyn. The computer-mediated public sphere and the cosmopolitan ideal. 
Ethics and Information Technology, 2,  p. 91–98, 2000. 
 
BROWN,David. Participation in poverty reduction strategies: democracy strengthened or 
democracy undermined ?In: HICKEY, Samuel;  MOHAN, Giles (Org.). Participation: From 
Tyrany to Transformation ? Nova York e Londres: Zed Books, 2004, p. 237-251. 
 
BRYAN, C. Manchester: democratic implications of an economic initiative? In: 
TSAGAROUSIANOU, R.; TAMBINI D.;  BRYAN, C. (Org.). Cyberdemocracy: 
Technology, cities and civic networks. London: Routledge, 1998. p. 152-166. 
 
BUCHSTEIN, Hubertus. Bytes that Bite: the Internet and deliberative democracy. 
Constellations, 4 (2),  p. 248-263, 1997. 
 
BUCY, E. P.; GREGSON, K. S. . Media participation: A legitimizing mechanism of mass 
democracy. New Media & Society, 3 (3), p. 357–380, 2000. 
 
BURKE, Peter. A fabricação do rei: a construção da imagem pública de Luis XIV. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1994.  
 
BUTTON, Mark;  RYFE, Devid Michael. What Can Learn from the Practice of Deliberative 
Democracy? In: GASTIL, John; LEVINE, Peter (Org.). The Deliberative Democracy 
Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century. São 
Francisco: Jossey-Bass, 2005, p.20-33. 
 
CAMARGO , Thiago de Azevedo.  Câmara dos Deputados, Accountability e Reforma 
Política. Fórum UFMG/UIPERJ/UFPE, 7 e 8 nov. 2007.  Disponível em: < 
http://neic.iuperj.br/textos2/Thiago%20Camargo.pdf >  Acesso em: 25 out. 2008.  
 
CAMMAERTS,  Bart;  AUDENHOVE,  Leo Van. Online Political Debate, Unbounded 
Citizenship, and the Problematic Nature of a Transnational Public Sphere. Political 
Communication, 22, p. 179–196, 2005. 
 
CAMPBELL,  Alex. The search for authenticity: An exploration of an online skinhead 
newsgroup. New Media & Society, 8(2), p. 269–294, 2006. 
 
CAMPILONGO, Celso Fernandes . O Judiciário e a democracia no Brasil. Revista da USP, 
21, 1994. 
 
CARPIGNANO, Paolo. The shape of the sphere: the public sphere and the materiality of 
communication. Constellations, 6 (2), p. 177-189, 1999. 
 



258 

 

CARPINI , Michael X. Delli. Gen.com: Youth, Civic Engagement, and the New Information 
Environment. Political Communication, 17,  p. 341–349, 2000. 
 
CARPINI, Michael X. Delli;  KEETER, Scott. The Internet and an informed citizenry. In:  
ANDERSON, David M.;  CORNFIELD, Michael (Org.) The Civic Web: online politics and 
democratic values.  Nova York: Rowman & Littlefield Publischers, 2003, p. 129-153. 
 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia, sociedade e 
cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1999; v. 1. 
 
______. The Internet Galaxy: reflections on the Internet, Busines and Society. Oxford: 
Oxford University Press, 2003. 
 
CHADWICK, Andrew.   Bringing E-Democracy Back In Why It Matters for Future Research 
on E-Governance. Social Science Computer Review, 21(4), p. 443-455, 2003. 
 
______.   Internet politics: States, citizens, and new communication technologies. Nova 
York e Oxford: Oxford University Press, 2006 
 
CHAMPAGNE, Patrick. Formar a opinião: novo jogo político. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 
CHAN, Sophia. Effects of attention to campaign coverage on political trust. International 
Journal of public opinion research, 9(3), p. 286-296, 1997. 
 
CHEVRET, Christine. "Le vote électronique par Internet: du déplacement du rituel électoral à 
la perte de la symbolique républicaine", Esprit critique, 5 (4),2003. Disponível em  
< http://www.espritcritique.org >  Acesso em: 12 abr. 2005. 
 
CLEAVER JR,  Harry M. The Zapatista effect: The Internet and the rise of an alternative 
political fabric. Journal of International Affairs, 51 (2), p. 621-640, 1998. 
 
CLEAVER, Frances. Institutions, agency  and the limitations of participatory approaches to 
development. In: COOKE, Bill;  KOTHARI, Uma (Org.). Participation: the new tyranny ?  
Londres e Nova York: Zed Books, 2001, p. 36-54. 
 
COÊLHO, Vera Schattan P.; POZZONI, Barbara ;  MONTOYA, Mariana Cifuentes. 
Participation and public policies in Brazil. In: GASTIL, John;  LEVINE, Peter (Org.). The 
Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the 
Twenty-First Century. São Francisco: Jossey-Bass, 2005, p. 174-184. 
 
COÊLHO, Vera Schattan P.Conselhos de saúde enquanto instituições políticas: o que está 
faltando ? In: COELHO, Vera S. P.; NOBRE, Marcos (Org.). Participação e deliberação: 
teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 
34, 2004, p. 255-269. 
 
COLEMAN, Stephen; SPILLER, Josephine. Exploring new media effects on representative 
democracy. The Journal of Legislative Studies, 9 (3), p. 1-16, 2003. 
 



259 

 

COLEMAN, Stephen;  GOTZE, John. Bowling together: online public engagement in policy 
deliberation. Hansard Society, 2001. Disponível em < http://www.bowlingtogether.net > 
Acesso em: 25 mar. 2005.  
 
COLEMAN, Stephen. Can the New Media Invigorate Democracy ? The Political Quarterly, 
1999,  p. 16-22. 
 
CONWAY, Maura. Reality Bytes: Cyberterrorism and Terrorist 'Use' of the Internet. 
Dublin: College Green - Department of Political Science, 2002. Disponível em < 
http://doras.dcu.ie/498/1/first_mon_7_11_2002.pdf  >  Acesso em: 26 out. 2008. 
 
COOKE,  Bill; KOTHARI, Uma (Org.). Participation: the new tyrany ? Londres & Nova 
York: Zed Books,2001. 
 
CORNFIELD, Michael. Adding in the Net: making citizenship count in the digital age. In:  
ANDERSON, David M.;  CORNFIELD, Michael (Org.) The Civic Web: online politics and 
democratic values.  Nova York: Rowman & Littlefield Publischers, 2003,  p. 97-112. 
 
CÔRTES, Soraya. Fóruns participativos e governança: uma sistematização das contribuições 
da literatura. In: LUBAMBO et al. (Org.).  Desenho institucional e participação política: 
experiências no Brasil contemporâneo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 13-32. 
 
COSTA, Eduardo. Classificação de serviços de governo eletrônico. In: FERRER, Florência; 
SANTOS, Paula (Org). E-government: o governo eletrônico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 
2004, p.25-31. 
 
CREIGHTON, James L. The public participation handbook: making better decisions 
through citizen involvement. São Francisco:  Jossey-Bass,  2005. 
 
COULDRY, Nick. Digital divide or discursive design? On the emerging ethics of information 
space. Ethics and Information Technology, 5, p. 89–97, 2003. 
 
CUNHA, Maria A. Viegas Cortez da; REINHARD, Nicolau . Portal de Serviços Públicos e de 
Informação ao Cidadão : Estudo de Casos no Brasil. In: XXV Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (EnANPAD). Campinas, 16 - 
19 set. 2001. Disponível em:  
<http://www.anpad.org.br/evento.php?acao=trabalho&cod_edicao_subsecao=50&cod_evento
_edicao=5&cod_edicao_trabalho=2827f > Acesso em: 22 set. 2008.  
 
CUNHA, Maria Alexandra Viegas Cortez da. Meios eletrônicos e transparência: a interação 
do vereador brasileiro com o cidadão e o poder executivo. Texto apresentado no X Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. 
Santiago (Chile), 18 - 21 out. 2005. 
 
DAHL, Robert A. Poliarquia. São Paulo: Edusp, 2005. 
 
DAHLBERG, Lincoln. Democracy via cyberespace: mapping the rhetorics three prominent 
camps. New Media & Society, (3) 2, p. 157-177, 2001a. 
 



260 

 

______.  Democracy via cyberespace: mapping the rhetorics three prominent camps. New 
Media & Society, (3) 2, p. 157-177, 2001a. 
 
______. Computer-Mediated Communication and The Public Sphere: A Critical Analysis. 
Journal of Computer-Mediated Communication, 7 (1), 2001b. 
 
DAHLGREN, Peter. Television and the public sphere. Thousand Oaks: Sage, 1995. 
 
______.  The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and 
Deliberation. Political Communication, 22, 2005, p. 147–162. 
 
DAVIS, Glyn. Alexis de Tocqueville and the Internet. The Harvard International Journal 
of Press/Politics. 2(2), p. 120-126,  1997. 
DAVIS, Kevin. Kant's Different "publics" and the justice of publicity. Kant-Studion, 83 (2), 
1992, p.170-184. 
 
DAVIS, Richard. The Web of Politics: The internet's impact on the American political 
system. Nova York: Oxford University Press, 1999. 
 
______. Politics online: blogs, chatrooms, and discussion groupsin American democracy. 
Londres e Nova York: Routledge, 2005. 
 
DEAN, J. Why the Net is not a Public Sphere. Constellations, 10 (1), p. 95-112, 2003. 
 
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 
 
DEIBERT, Ronald J. International plug´n play? Citizen activism, the Internet, and global 
public policy. International Studies Perspectives, 1, p. 255-272, 2000. 
 
DELICATH,  John W. Image Events, the Public Sphere, and Argumentative Practice: The 
Case of Radical Environmental Groups. Argumentation, 17, p. 315–333, 2003. 
 
DETH, Jan W. Van Deth. Interesting but irrelevant: Social capital and the saliency of politics 
in Western Europe. European Journal of Political Research,  37, p. 115-147, 2000. 
 
DIAMOND, Larry; PLATTNER, Marc. F.; SCHEDLER (Org.). The self-restraining state: 
power and accountability in new democracies.. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999. 
 
DIMAGGIO, Paul; HARGITTAI, Eszter; NEUMAN, W Russell; ROBINSON, John P. 
Social implications of the Internet. Annual Review of Sociology, 2001, 27, p. 307-336. 
 
DOCTER, S. e DUTTON, W. H. The first amendment online: Santa Monica’s Public. In: 
TSAGAROUSIANOU, R.; TAMBINI D.; BRYAN, C. (Org.). Cyberdemocracy: 
Technology, cities and civic networks. London: Routledge, 1998. p. 125-151. 
 
DOMINGO, Pilar. Judicial independence and judicial reform in Latin America. In: 
DIAMOND, Larry; PLATTNER, Marc. F.; SCHEDLER (Org.)The self-restraining state: 
power and accountability in new democracies.. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999 , p. 
151-176. 



261 

 

 
DOMINGUES, José Maurício. Cidadania, direitos e modernidade. In: SOUZA, Jessé (Org.) 
Democracia hoje: novos desafios para a teoria democratica contemporânea. Brasília: Editora 
UnB, 2001, p. 213-242. 
 
DOWDLE, Michael W. Public accountability: conceptual, historical,and epistemic mappings. 
In: DOWDLE, Michael W. (Org.).Public accountability: designs, dilemmas and 
expreriences.Nova York: Cambridge University Press, 2006, p. 1-19. 
 
DOWNEY, John;   FENTON, Natalie. New Media, Counter Publicity and the Public Sphere. 
New Media & Society, 5 (2), p. 185-202, 2003. 
 
DOWNS, Anthony. An Economic Theory of Democracy. Nova York: Harper, 1957. 
 
DRYZEK, John S. Legitimidade e economia na democracia deliberative.  In: COELHO, Vera 
S. P.; NOBRE, Marcos (Org.). Participação e deliberação: teoria democrática e experiências 
institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p.41-62. 
 
DRYZEK. John S. Legitimacy and economy in deliberative democracy. Political Theory, 29 
(5), p. 651-669, 2001. 
  
DULONG, Renaud. A crise da relação Estado/sociedade local vista através da política 
regional. In: POULANTZAS, Nicos (Org.). O Estado em crise. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1977, p. 189-212. 
 
DUNN, Delmer D. Mixing elected and nonelected officials in democratic polity making: 
fundamentals of accountability and responsibility. In: PRZEWORSKI, Adam; STOKES, 
Susan C ;  MANIN, Bernard (Org.) Democracy, accountability and representation. Nova 
York: Cambridge University Press, 1999, p. 297-325. 
 
DUTTA-BERGMAN, M. J. Complementarity in consumption of news types across 
traditional and New Media. Journal of Broadcasting & eletronic Media, 48 (1), p. 41-60, 
2004. 
 
DUTWIN, David. The character of deliberation: equality, argument, and the formation of 
public opinion. International Journal of Public Opinion, 15 (3), p. 239-264, 2003. 
 
EDELMAN, Murray. Constructing the Political spectacle. Chicago: University of Chicago 
Press, 1988. 
 
EDWARDS, Bob;  FOLEY, Michael W.. Civil Society and Social Capital Beyond Putnam. 
American Behavioral Scientist, 42,  p. 124-139, 1998. 
 
ESTER,  Peter;  VINKEN, Henk. Debating Civil Society  On the Fear for Civic Decline and 
Hope for the Internet Alternative. International Sociology,  18(4), p.659–680, 2003. 
 
EVERS, Adalbert.  Social Capital and Civic Commitment: On Putnam’s Way of 
Understanding. Social Policy & Society, 2 (1), p. 13– 21, 2003. 
 



262 

 

FADUL, Élvia. Orçamento Participativo: limites e contradições de um modelo decisório 
inovador. In: IVO, Anete Leal (Org.). O poder da cidade: limites da governança urbana. 
Salvador: Edufba, 2000 p. 121-150. 
 
FALLOWS, James.  Detonando a notícia: como a mídia corrói a democracia americana.  Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996. 
 
FARIA, José Eduardo. Os desafios do Judiciário. Revista USP, p. 46-56, 1994. 
 
FERGUSON, Martin. Estratégias de governo eletrônico: o cenário internacional em 
desenvolvimento. In: EISENBERG, J. e CEPIK, M. (org) Internet e Política: teoria e prática 
da democracia eletrônica.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 103-140. 
 
FERNANDES, Antônio Sérgio Araújo; BONFIM, Washington L. de Souza. A 
democratização da gestão municipal no Brasil: a abordagem teórica do objeto. In: 
LUBAMBO et al. (Org.).  Desenho institucional e participação política: experiências no 
Brasil contemporâneo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 131-152. 
 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. O Judiciário frente à divisão dos poderes: um princípio 
em decadência? Revista USP, p. 12-21, 1994. 
 
FERRAZ, Marcelo. O sistema de informações gerenciais no estado de São Paulo como 
facilitador do e-government. In: FERRER, Florência; SANTOS, Paula (Org). E-government: 
o governo eletrônico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 106-113. 
 
FERRER, Florencia. Introdução. In: FERRER, Florência; SANTOS, Paula (Org.) E-
government: o governo eletrônico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2004, p. xii-xix. 
 
FIGUEIREDO , Argelina Cheibub. Institutional Power and the Role of Congress as a 
Mechanism of Horizontal Accountability: Lessons from the Brazilian Experience. Texto 
apresentado durante a Conference Institutions, Accountability, and Democratic 
governance in Latin America, Kellogg Institute for International Studies, University of 
Notre Dame, 8 – 9 maio, 2000. 
 
FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Instituições e Política no Controle do Executivo. Dados - 
Revista de Ciências Sociais, 44(4), p. 689 a 727, 2001. 
 
FISH, Stanley. Mutual respect as a device of exclusion. In: MACEDO, S. (Org). Deliberative 
Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford University Press: Oxford e New 
York, 1999, p.88-102. 
 
FISHKIN, James S. Possibilidades democráticas virtuais: perspectivas da democracia via 
Internet. In: EISENBERG, J. e CEPIK, M. (Org) Internet e Política: teoria e prática da 
democracia eletrônica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 17-45. 
 
FISHKIN,James ; FARRAR, Cynthia. Deliberative Polling: From Experiment to Community 
Resource. In: GASTIL, John; LEVINE, Peter (Org.). The Deliberative Democracy 
Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First Century. São 
Francisco: Jossey-Bass, 2005, p.68-79. 
 



263 

 

FLORISBELO, Glauco Regis ; GUIJT, Irene. Participatory municipal developtment plans in 
Brazil: divergent partners constructing common futures. In: HICKEY, Samuel;  MOHAN, 
Giles (Org.). Participation: From Tyrany to Transformation ? Nova York e Londres: Zed 
Books, 2004, p. 190-204. 
 
FOUNTAIN, Jane E. Toward a Theory of Federal Bureaucracy for the Twenty-First Century. 
In: KAMARCK, Elaine Ciulla; NYE Jr., Joseph S. (Org.) Governance.com: Democracy in 
the Information Age. Washington: Brookings Institution Press, 2002,  p. 117-140. 
 
FOX, Jonathan. The Difficult Transition from Clientelism to Citizenship: Lessons from 
Mexico. In: CHALMERS, Douglas A. et al (Org). The New Politics of Inequality in Latin 
America. Nova York: Oxford University Press, 1997, p. 391-420. 
 
FRASER, Nancy. From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 
“Postsocialist” Age. Justice Interrruptus,1997. Disponível em 
< http://www.ethicalpolitics.org/blackwood/fraser.htm > Acesso em: 10 nov. 2008. 
 
FREY, Klaus. Governança eletrônica: experiências de cidades européias e algumas lições para 
países em desenvolvimento. In: EISENBERG, J.; CEPIK, M. (org.) Internet e Política: teoria 
e prática da democracia eletrônica.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002. p.141 –163. 
 
FUNG, Anthony. One city, two systems: democracy in an electronic chat room in Hong 
Kong. The Public, 9 (2), p. 77-94, 2002. 
 
FUNG, Archon. Receitas para esferas públicas: oito desenhos institucionais e suas 
conseqüências. In: COELHO, Vera S. P.;  NOBRE, Marcos (Org.). Participação e 
deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São 
Paulo: Editora 34, 2004, p. 173-209. 
 
GALSTON, William A. Diversity, toleration, and deliberative democracy: religious 
minorities and public schooling. In: MACEDO, S. (Org). Deliberative Politics: essays on 
democracy and disagreement. Oxford e New York: Oxford University Press, 1999. p. 39-48. 
 
GALSTON, William A. If political fragmentation is the problem, is the Internet the solution? 
In:  ANDERSON, David M.; CORNFIELD, Michael (Org.) The Civic Web: online politics 
and democratic values.  Nova York: Rowman & Littlefield Publischers, 2003,  p. 35-46. 
 
GASTIL, John; DILLARD, James Price. Increasing political sophistication through public 
deliberation. Political Communication, 16, p. 3-23, 1999. 
 
GASTIL, John. Is Face-to-Face Citizen Deliberation a Luxury or a Necessity? Political 
Communication, 17, p. 357–361, 2000. 
 
______. Adult civic education through the national issues forums: developing democratic 
habits and dispositions through public deliberation. Adult Education Quarterly, 54 (4), p.  
308-328, 2004. 
 
______. Political communication and deliberation. Londres: Sage Publications, 2008. 
 



264 

 

GAVENTA, John. Towards participatory governance: assessing the transformative 
possibilities. In: HICKEY, Samuel; MOHAN, Giles (Org.). Participation: From Tyrany to 
Transformation ? Nova York e Londres: Zed Books, 2004, p. 3-24 
 
GIBSON, Rachel. Elections Online: Assessing Internet Voting in Light of the Arizona 
Democratic Primary. Political Science Quarteriy.  116(4), p. 561-583, 2001. 
 
GIMMLER,  Antje.  Deliberative democracy, the public sphere and the internet. Philosophy 
& Social Criticism, 27(4), p. 21–39, 2001. 
 
GLASER, Jack.  Studying hate crime with the Internet: What makes racist advocate racial 
violence. Journal of Social  Issues, 58 (1), p. 177-193, 2002. 
 
GOMES, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massa. São 
Paulo: Paulus, 2004. 
 
______. Internet e participação política em sociedades democráticas. Revista Famecos, 27, p. 
58-78, 2005a. 
 
______. A democracia digital e o problema da participação civil na decisão política. Revista 
Fronteiras, 7(3), p. 214-222, 2005b. 
 
______. Apontamentos sobre o conceito de esfera pública política. In: MAIA, Rousiley ; 
CASTRO, Maria Céres P.S.(Org.) Mídia, esfera pública e identidades coletivas. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006, p. 49-62. 
 
______. Uma agenda de pesquisa sobre Democracia Digital. Texto apresentado na IV 
Jornadas de Comunicação e Democracia entre grupos de pesquisa da UFBA e UFMG, 
Belo Horizonte: UFMG, 2007. 
 
______. Esfera pública política e comunicação em Mudança Estrutural da Esfera pública de 
Jürgen Habermas. In: GOMES, Wilson;  MAIA, Rousiley C.M. Comunicação e democracia: 
Problemas & perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008a, p. 31-67. 
 
______. Esfera pública política e comunicação em Direito e Democracia de Jürgen 
Habermas. In: GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley C.M. Comunicação e democracia: 
problemas & perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008b, p. 69-115. 
 
______. Da discussão à visibilidade. In: GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley C.M. 
Comunicação e democracia: problemas & perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008c, p. 117-
162. 
 
______. Uma agenda de pesquisa sobre Democracia Digital. Texto apresentado na V 
Jornadas de Comunicação e Democracia entre grupos de pesquisa da UFBA e UFMG, 
Belo Horizonte: UFMG, 2008d. 
 
GRAHAM, Andrew. Broadcasting policy and the Digital Revolution. Political Quartely, 69, 
p.30-42, 2002. 
 



265 

 

GRAHAM, Todd; WITSCHGE, Tamara. In search of online deliberation: Towards a new 
method for examining the quality of online discussions. Communications, 28, p. 173-204, 
2003. 
 
GRAU. Nuria Cunill. Critical Junctures of Social Accountability: Lessons from Latin 
America. In: PERUZZOTTI. Enrique;  SMULOVITZ. Catalina (Org). Enforcing the Rule of 
Law: Social Accontability in the New Latin American Democracies. Pittsburgh: University of 
Pittsburgh Press. 2006. p. 115-133. 
 
GUIDI, Leda. Democracia eletrônica em Bolonha: a rede Iperbole e a construção de uma 
comunidade participativa on-line. In: EISENBERG, J.; CEPIK, M. (Org.) Internet e Política: 
teoria e prática da democracia eletrônica.  Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002.  p.  164-190. 
 
GUTMANN, Amy; THOMPSON, Dennis. Democracy and Disagreement. London, 
Cambridge e Massachusetts: Harvard University Press, 1996. 
 
HABERMAS, Jürgen.  A crise de legitimação no capitalismo tardio. 2.ed. Rio de Janeiro: 
Tempo Brasileiro, 2002.  
 
______. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro,  2003. v. 1; v. 2.  
 
______. Três Modelos Normativos de Democracia, Lua Nova - Revista de Cultura e 
Política, 36, p. 39-48, 1995. 
 
______. Mudança estrutural da esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,1984. 
 
HALL, Thad E.; ALVAREZ, Michael. Voting Online Around the World. In: MORGAN E. 
FELCHNER (Org.). Voting in America:  American Voting Systems in Flux: Debacles, 
Dangers, and Brave New Designs (vol. 3). Westport: Praeger Publishers, 2008,  p. 137-143 
 
HAMILTON, Alexander; MADISON, James ; e JAY, John. O Federalista. Belo Horizonte: 
Editora Líder, 2003 
 
HARDIN, Russell. Deliberation: method, not theory. In: MACEDO, S. (Org). Deliberative 
Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford University Press: Oxford e New 
York, 1999, p. 103-119. 
 
HEALD, David. Transparency and the ethics of communication. In: HOOD, Christopher ; 
HEALD, David (org). Transparency: the key to better governance ? Nova York: Oxford 
University Press, 2006, p. 59-74. 
 
HELD, David. Modelos de democracia. Belo Horizonte: Paidéia, 1987. 
 
HELLER, Mária.  New ICTs and the Problem of ‘Publicness’. European Journal of 
Communication,  21(3), 311–329,  2006 
 
HELLWIG,  Timothy; SAMUELS,  David. Electoral Accountability and the Variety of 
Democratic Regimes. B.J.Pol.S. 38, p. 65–90, p. 2007 
 



266 

 

HICKEY,  Samuel; MOHAN, Giles (Org.). Participation: From Tyrany to Transformation ? 
Nova York e Londres: Zed Books, 2004 
 
HICKEY, Samuel; MOHAN, Giles.Towards participation as transformation: critical themes 
and challenges In: HICKEY, Samuel;  MOHAN, Giles (Org.). Participation: From Tyrany to 
Transformation ? Nova York e Londres: Zed Books, 2004, p.25-41. 
 
HILL, Kevin A.; HUGHES, John. Cyberpolitics: citizen activism in the age of the internet. 
Lanham e Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, 1998. 
 
HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 
São Paulo: Martin Claret, 2002. 
 
HONNETH, Axel. Luta por Reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São 
Paulo: Editora 34, 2003. 
 
HOLTZ-BACHA, Christina .  Videomalaise Revisited: Media Exposure and 
Political Alienation in West Germany. European Journal of Communication, 5, 
p. 73–85, 1990. 
 
HOOD, Christopher. Transparency in historical perspective. In: HOOD, Christopher; 
HEALD, David (org). Transparency: the key to better governance ? Nova York: Oxford 
University Press, 2006, p.3-24. 
 
HOOGHE,  Marc. Watching Television and Civic Engagement: Disentangling the Effects of 
Time, Programs, and Stations. The Harvard International Journal of Press/Politics, 7(2), 
p. 84-104, 2002. 
 
ISHIDA, Toru. Understanding digital cities. In: ISHIDA, T. ; ISBISTER, K. (Org). Digital 
Cities: experiences, technologies and future perspectives. Berlin: Lecture Notes in Computer 
Science, 2000 (Vol. 1765). 
 
JACOBI, Pedro Roberto. A gestão participativa de bacias hidrográficas no Brasil e os 
desafios do fortalecimento de espaços públicos colegiados. In: COÊLHO, V. Schattan P.;  
NOBRE, Marcos (Org.). Participação e Deliberação: teoria democrática e experiências 
institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 270-289. 
 
JACOBSON , Thomas L.;   STOREY, J. Douglas. Development Communication and 
Participation: Applying Habermas to a Case Study of Population Programs in Nepal. 
Communication Theory, 40 (2), p. 99–121, 2004. 
 
JACKSON,  Linda A.;  EYE, Alexander von; BARBATSIS, Gretchen; BIOCCA, Frank, 
FITZGERALD, Hiram E.;  ZHAO, Yong. The impact of internet use on the other side of the 
digital divide. Communications of the Association for Computing Machinery - ACM , 47 
( 7), p. 43-47, 2004. 
 
JANKOWSKI. NichollS; SELM, Martin van. The promise and practice of public debate in 
cyberspace. In: HACKER, kenneth L.; DIJK, Jan Van (Org.).  Digital Democracy: issues of 
theory and practice. London: Sage Publications, 2000, p.148-165. 
 



267 

 

JENNINGS, M. Kent; ZEITNER, Vicki. Internet use and civic engagement: a longitudinal 
analysis. Public Opinion Quarterly, 67 (3), p. 311-332, 2003. 
 
JOHNSON, Dennis W. Congress online: bridging the gape between citizens and their 
representatives. Nova York: Routledge, 2004. 
 
JOHNSON, Pauline. Habermas’s Search for the Public Sphere. European Journal of Social 
Theory, 4(2), 215–236, 2001. 
 
JOHNSON, Thomas J.; KAYE, Barbara K. A Boost or Bust for Democracy? How the Web 
Influenced Political Attitudes and Behaviors in the 1996 and 2000 Presidential Elections. 
Press/Politics, 8(3), p. 9-34, 2003. 
 
KAKABADSE, A.; KAKABADSE, N.K.; KOUZMIN, A. Reinventing the Democratic 
Governance Project through Information Technology? A Growing Agenda for Debate. Public 
Administration Review, 63 (1), p. 44-60, 2003. 
 
KANT, Immanuel. Para a paz perpétua. Rianxo: Instituto Galego de Estudos de Segurança 
Internacional e da Paz, 2006, v.5.  
 
KEES BRANTS. Guest Editor’s Introduction: The Internet and the Public Sphere.Political 
Communication, 22, p. 143–146, 2005. 
 
KENSKI, Kate; STROUD, Natalie J. Connections between internet use and political Efficacy, 
knowledge and participation. Journal of Broadcasting & Eletronic Media, 50 (2), p. 173-
192, 2006. 
 
KENSKI, Kate. To I-Vote or Not to I-Vote? Opinions About Internet Voting from Arizona 
Voters. Social Science Computer Review, 23(3), p. 293-303, 2005.  
 
KLEIN, H.  Tocqueville in cyberspace: Using the Internet for citizen associations. The 
Information Society,15 (4), p. 213 – 220, 1999 
 
KOLANKIEWICZ , George . Social Capital and Social Change. Britsh Journal of 
Sociology, 47 (3), 1996. 
 
KOTHARI,  Uma. Power, knowledge and social control in participatory development. In: 
COOKE, Bill; KOTHARI, Uma (Org.). Participation: the new tyranny ?  Londres e Nova 
York: Zed Books, 2001, p. 139-152. 
 
KRAUT, Robert; KIESLER, Sara; MUKHOPADHYAY, Tridas; SCHERLIS, William; 
PATHERSON, Michael. Social impact of the Internet: What does it mean? Communications 
of the Association for Computing Machinery - ACM, 41 (12); p. 21-22, 1998. 
KRAUT, R., KIESLER, S., Boneva, B., CUMMINGS, J . N., HELGESON, V.;  
CRAWFORD, A. M. (2002). Internet paradox revisited.  Journal of Social Issues, 58(1), p. 
49-74, 2002. 
 
KRUEGER , Brian S.  Assessing the potential of Internet political participation in the United 
States: a resource approach. American Politics Research, 30(5), p. 476-498, 2002. 
 



268 

 

KU, Agnes S. Habermas’s Search for the Public Sphere. Sociological Theory, 16 (2), p. 172-
192, 1998. 
 
LARANJEIRA, Sônia. Gestão pública e participação: a experiência do Orçamento 
Participativo em Porto Alegre. São Paulo em Perspectiva, 10 (2), p. 129-137, 1996. 
 
LAVALLE, Adrián Gurza; HOUTZAGER, Peter P. ; ACHRYA, Arnab. Lugares e atores da 
democracia: arranjos institucionais participativos e sociedade civil em São Paulo. In: 
COÊLHO, V. Schattan P.; NOBRE, Marcos (Org.). Participação e Deliberação: teoria 
democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 
2004, p. 343-367. 
 
LATTMAN-WELTMAN, Fernando. Mídia e Accountability: Dimensões e Condições da 
Poliarquia. Texto apresentado no X  Encontro Anual da Compós. Brasília: Unb, 2001. 
Disponível em: <www.unb.br/fac/comunicacaoepolitica/Weltman2001.pdf >  Acesso em: 26 
jan. 2007.  
 
LAURSEN, John Christian. The subversive Kant: the vocabulary of "public" and "publicity". 
Political Theory, 14 (4), 1986. 
 
LEAL, Ney Gilberto. As interfaces com a sociedade – o cidadão em tela. Em FERRER, 
Florencia ; SANTOS, Paula. E-government: o governo eletrônico no Brasil.  São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 64-69. 
 
LEMOS, André;  ROCHA, Flávia. Governo eletrônico. In: LEMOS, André (Org.). Cidade 
digital: portais, inclusão e redes no Brasil. Salvador: Edufba, 2007, p. 99-111. 
 
LEMOS, André; MEIRELLES, Luize; MORAES, Patrícia. Análise de conteúdo dos portais 
governamentais. In: LEMOS, André (Org.). Cidade digital: portais, inclusão e redes no 
Brasil. Salvador: Edufba, 2007, p.113-139. 
 
LEMOS, André; MAMEDE, José; MEIRELLES, Luize; NÓBREGA, Rodrigo; SILVA, 
Sivaldo Pereira. Análise da interface dos portais governamentais: metologia e teste piloto. In: 
LEMOS, André (Org.). Cidade digital: portais, inclusão e redes no Brasil. Salvador: Edufba, 
2007, p.141-157. 
 
LEMOS, André. Aspectos da cibercultura: vida social nas redes telemáticas. In: PRADO, José 
Luiz Aidar.  Críticas das práticas midiáticas: da sociedade de massa às ciberculturas, São 
Paulo: Hacker Editores , 2002, p. 11-129. 
 
LEMOS, André. Cibercidades. In: LEMOS, A.; PALACIOS, M. (Org). Janelas do 
ciberespaço: comunicação e cibercultura. Porto Alegre: Editora Sulina, 2000. p. 9-38. 
 
LENIHAN, Donald G.. E-Government, Federalism and Democracy:  The New 
Governance. Ottawa: Centre for Collaborative Government, 2002 (Col. Changing 
Government, Vol. 9). 
 
LENK, K. Electronic support of citizen participation in planning processes In: HAGUE, B.; 
LOADER, B.D. (Orgs.). Digital Democracy:  discourse and decision Making in the  
Information Age. London: Routledge, 1999.  p. 87-95. 



269 

 

 
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999. 
 
LINDKVIST, Lars; LLEWELLYNB, Sue. Accountability, responsibility and organization. 
Scandinavian Journal of Management, 19, p. 251–273, 2003. 
 
LIVINGSTONE, Sonia.  New media, new audiences ? New Media & Society, 1(1), p. 59-66, 
1999. 
 
LO, Ven-hwei;  WEI, Ran. Third-person effect, gender, and pornography on the Internet.  
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 46 (1), p. 13-33, 2002. 
 
LUBAMBO, Catia;  COÊLHO, Denilson Bandeira. Governo e sociedade civil aprendem: O 
que revela a experiência recente de participação em Pernambuco? In: LUBAMBO et al. 
(Org.).  Desenho institucional e participação política: experiências no Brasil 
contemporâneo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005b, p. 13-32. 
 
______. In: LUBAMBO et al. (Org.).  Desenho institucional e participação política: 
experiências no Brasil contemporâneo. Petrópolis, RJ: Vozes, 2005, p. 256-298. 
   
LÜCHMANN, Lígia Helena Hahn. A representação no interior das experiências de 
participação. Lua Nova, 70, P. 139-170, 2007. 
 
MACEDO, S. (Org). Deliberative Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford 
University Press: Oxford e New York, 1999. 
 
MACINTOSH, Ann; ROBSON,  Edmund;  SMITH, Ella; WHYTE, Angus.  Electronic 
Democracy and Young People.  Social Science Computer Review,  21 (1), p.  43-54, 2003. 
 
MACPHERSON, C. B.  The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford 
University Press, 1977. 
 
McQUAIL, Denis. Teoria da comunicação de massas.  Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2003. 
 
MAIA, Rousiley C. M. Democracia e a internet como esfera pública virtual: aproximando as 
condições do discurso e da deliberação. Apresentado na X Reunião Anual da COMPÓS, GT 
Tecnologias informacionais de Comunicação e Sociedade. Brasília:UnB, 2001. Disponível em 
 < http://www.unb.br/fac/comunicacaoepolitica/Rousiley2001.pdf >  Acesso em: 20 jul. 2007. 
 
______. Redes cívicas e Internet: do ambiente informativo denso às condições da deliberação 
pública. In: EISENBERG, J. e CEPIK, M. (Org.). Internet e Política: teoria e prática da 
democracia eletrônica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2002, p. 46-72. 
 
______. Mídia e deliberação: atores críticos e o uso público da razão. In: MAIA, Rousiley ; 
CASTRO, Maria Céres P.S.(Org.) Mídia, esfera pública e identidades coletivas. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006, p. 153-182. 
 



270 

 

______. Visibilidade midiática e deliberação Pública. In: GOMES, Wilson; MAIA, Rousiley 
C.M. Comunicação e democracia: problemas & perspectivas. São Paulo: Paulus, 2008a, p. 
195-220. 
 
______. Redes cívicas e Internet: efeitos democráticos do associativismo. In: GOMES, 
Wilson; MAIA, Rousiley C.M. Comunicação e democracia: problemas & perspectivas. São 
Paulo: Paulus, 2008b, p. 329-348. 
 
MALINA, A. Perspectives on citizen democratization and alienation in the virtual public 
sphere. In: Digital Democracy: discourse and decision Making in the Information Age. 
London: Routledge, 1999. p. 23-38. 
 
MANIN,  Bernard. The principles of representative government. Nova York: Cambridge 
University Press, 1997; 
 
MANIN, Bernard; PRZEWORSKI, Adam;  STOKES, Susan C. Eleições e representação. 
Lua Nova, 67, p. 105-138, 2006. 
 
MARGETTS, Helen. Transparency and digital government. In: HOOD, Christopher;  
HEALD, David (org). Transparency: the key to better governance ? Nova York: Oxford 
University Press, 2006, p. 197-210. 
 
MARQUES, Francisco Paulo  Jamil. Almeida; MIOLA, Edna. Internet e Parlamento: Um 
estudo dos mecanismos de participação oferecidos pelo Poder Legislativo através de 
ferramentas online. E-Compós, 9, p. 1-20. 2007. 
 
MARQUES, Francisco Paulo Jamil Almeida. Participação política e Internet: Meios e 
oportunidades digitais de participação civil na democracia contemporânea, com um estudo do 
caso do estado brasileiro. 2008. 498f. Tese (Doutorado em Comunicação e Cultura 
Contemporâneas) – Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 
 
MARTINS, Wolney Mendes. Classificação das atividades de governo eletrônico e as 
oportunidades de aperfeiçoamento das relações sociedade/Estado. In: FERRER, Florência;  
SANTOS, Paula (Org). E-government: o governo eletrônico no Brasil. São Paulo: Saraiva, 
2004, p.18-24. 
 
MAZZOLENI, Gianpietro. A Return to civic and political engagement prompted by 
personalized political leadership? Political Communication, 17, p. 325–328, 2000. 
 
MEHRA, Bharat; MERKEL, Cecelia; BISHOP, Ann Peterson. The internet for empowerment 
of minority and marginalized users, New Media & Society, 6(6), p. 781–802, 2004. 
 
MELO, Marcus André. Instituições orçamentárias municipais e o processo legislativo em 
Recife. In: LUBAMBO et al. (Org.).  Desenho institucional e participação política: 
experiências no Brasil contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2005, p. 186-220. 
 
MELVILLE, Keith; WILLINGHAM, Taylor L.; DEDRICK, John R. National Issues Forums: 
A Network of Communities Promoting Public Deliberation. In: GASTIL, John;  LEVINE, 
Peter (Org.). The Deliberative Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic 
Engagement in the Twenty-First Century. São Francisco: Jossey-Bass, 2005, p. 37-58. 



271 

 

 
MILL, John Stuart. On Liberty and other writings. Nova York e Cambridge: Cambridge 
University Press, 1989. 
 
MIN, Seong-Jae. Online vs. Face-to-Face Deliberation: Effects on Civic Engagement. 
Journal of Computer-Mediated Communication, 12, 2007, p. 1369-1387. 
 
MITCHELL, William J., E-topia: a vida urbana, mas não como a conhecemos. São Paulo: 
Editora Senac, 2002. 
 
MITRA, Ananda. Marginal voices in Cyberspace. New Media & Society, 3 (1), p. 29–48, 
2001. 
 
MONTESQUIEU. O Espírito das Leis. 3. ed. aumentada. São Paulo: Saraiva, 1994.  
 
MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Lisboa: Gradiva, 1996. 
 
MOY, P.; SCHEUFELE, D. A. & HOLBERT, R. L. Television use and social capital: Testing 
Putnam’s time displacement hypothesis. Mass Communication & Society, 2(1), p. 25-43, 
1999 
 
MUSSO, J.; WEARE, C.; HALE, M.  Designing web technologies for local governance 
reform: Good management or good democracy? Political Communication, 17 (1), p.1-19, 
2000. 
 
NEGRINE, Ralph M. & LILLEKER, Darren G. The professionalization of political 
communication: continuities and change in media practices. European Journal of 
Communication, Vol. 17(3),  p. 305-323, 2002 
 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
 
NEWTON, Kenneth. Social Capital and Democracy. American Behavioral Scientist, 40, 
575-586, 1997. 
 
______. Mass Media Effects: Mobilisation or Media Malaise? British Journal of Political 
Science, 29, p. 577–600, 1999 
 
NÖELLE-NEUMANN, Elizabeth. The Spiral of Silence: public opinion - our social skin. 
Chicago: University of Chicago Press, 1993. 
 
NOGUEIRA FILHO, Dalmo; AGUNE, Roberto Meizi. Gestão dos negócios públicos.  In:  
FERRER, Florência;  SANTOS, Paula (Org). E-government: o governo eletrônico no Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p.95-105. 
 
NORRIS, Pipa. Does televison erode social capital? A reply to Putnam. Political Schience & 
Politics, 29(3), p. 474-480, 1996. 
 
______. Democratic Phoenix: Reinventing political activism.  Nova York: Cambridge 
University Press, 2002.  
 



272 

 

______. Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. 
Nova York: Cambridge University Press, 2001. 
 
NOVOTNY, Patrick. From polis to agora: the marketing of political consultants. Havard 
International Journal of Press Politics, 5 (3), p. 12-26, 2000. 
 
NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e utopia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,1991. 
 
NUNES, Pedro (Org.). Mídias Digitais & Interatividade.  João Pessoa: Editora da 
Universidade Federal da Paraíba, 2009. 
 
NYLEN, William. Reconstructing the Workers'Party (PT): Lessons from North-Eastern 
Brazil. In: CHALMERS, Douglas A. et al (Org). The New Politics of Inequality in Latin 
America. Nova York: Oxford University Press, 1997, p. 421-446. 
 
O'DONNELL, Guillermo A. Horizontal accountability in new democracies. Journal of 
Democracy , 9(3), p. 112-126, 1998. 
 
______. Horizontal accountability in new democracies. In: DIAMOND, Larry; PLATTNER, 
Marc. F.;  SCHEDLER (Org.). The self-restraining state: power and accountability in new 
democracies. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999, p. 29-52. 
 
OECD. Engaging citizens in policy-making: information, consultation and public 
participation. Paris: OECD Publications Service, 2001. 
 
______. Promise and Problems of E-Democracy:  Challenges of Online Citizen 
Engagement. Paris: OECD Publications Service, 2003. 
 
OLIVER, Pamela E.; MYERS,  Daniel J. How events enter the public sphere: conflict, 
location, and sponsorship in local newspaper coverage of public events. The American 
Journal of Sociology; 105 (1), p. 38-87, 1999. 
 
OLSSON, Tobias. Appropriating civic information and communication technology: a critical 
study of Swedish ICT policy visions. New Media & Society,  l8(4), p. 611–627, 2006, p. 46-
72. 
 
ORNEBRING,  Henrik. Televising the Public Sphere Forty Years of Current Affairs Debate 
Programmes on Swedish Television. European Journal of Communication, 18(4), p. 501–
527, 2003. 
 
O'NEILL, Onora. Transparency and the ethics of communication. In: HOOD, Christopher ; 
HEALD, David (org). Transparency: the key to better governance ? Nova York: Oxford 
University Press, 2006, p.75-90. 
 
PAPACHARISSI, Z.; RUBIN, Alan. Predictors of Internet use.  Journal of Broadcasting & 
Eletronic Media, 44 (2), p. 175-796, 2000. 
 
PAPACHARISSI, Z. The virtual sphere: The Internet as a public sphere. New Media & 
Society, 4 (1), p. 9-27, 2002. 
 



273 

 

PATEMAN, Carole. Participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 
PAXTON, Pamela. Is Social Capital Declining in the United States? A Multiple Indicator 
Assessment. American Journal of Sociology, 105 ( 1), p.  88–127, 1999. 
 
PELLANDA, Nize M. C.; SCHLÜNZEN, Elisa T. M.; JUNIOR, Klaus S. (org) Inclusão 
Digital: tecendo redes afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. 
 
PERNALETE, Luisa Cecilia. Democracia, participação, cidadania.  São Paulo: Edições 
Loyola, 2006. 
 
PHILP, Mark. Delimiting Democratic Accountability. Political Studies, p. 1-26, 2008.  
(artigo publicado avulso, online, em abril, fora do volume regular.) 
 
PINHO, José Antônio Gomes; SACRAMENTO, Ana Rita Silva. Transparência na 
Administração Pública: o que mudou depois da Lei de Responsabilidade Fiscal? Um estudo 
exploratório em seis municípios da Região Metropolitana de Salvador. In: Encontro de 
Administração Pública e Governança – ENAPG, 2004, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 
Janeiro, 2004. 
 
PITKIN, Hanna Fenichel. The concept of representation. Berkeley: University of California 
Press, 1972. 
 
PLATÃO. Diálogos III: A República. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 
 
PLASSER, Fritz. American campaign techniques worldwide. Havard International Journal 
of Press Politics, 5 (4) p. 33-54, 2000. 
 
PLONKA, Beata. Show-politics: pseudo-events on the european political scene. European 
Journal of Communication Research, 23 (2), p. 227-237, 1998. 
 
PNUD, Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. A democracia na América 
Latina: rumo a uma democracia de cidadãs e cidadãos. Trad. Mônica Hirts. Santana do 
Parnaíba, SP: LM&X, 2004. 
 
PORTES, Alejandro.  Social capital: Its origins and applications in modern sociology. 
Annual Review of Sociology, 24, p. 1-25, 1998. 
 
POULANTZAS, Nicos. As transformações atuais do Estado, a crise política e a crise do 
Estado. In: PULANTZAS, Nicos (Org.). O Estado em crise. Trad. Maria Laura Viveiros de 
Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1977, p. 3-41. 
 
______. O Estado, o Poder, o Socialismo. Rio de Janeiro: Graal, 1980. 
 
PRAT, Andrea. The more closely we are watched, the better we behave ? In: HOOD, 
Christopher;  HEALD, David (Org). Transparency: the key to better governance ? Nova 
York: Oxford University Press, 2006, p. 91-106. 
 
PUTNAM, Robert D.. Making democracy work: civic traditions in Modern Italy. Princeton: 
Princeton University Press, 1993. 



274 

 

 
______. Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy, 6 (1), 
p.  65-78, 1995a. 
 
______. Tuning in, Tuning Out - the Strange Disappearance of Social Capital in America, 
Political Science & Politics, 28 (4), p.  664-683, 1995b. 
 
______. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. New York: 
Simon & Schuster, 2000. 
 
RADCLIFF, Benjamin; WINGENBACH, Ed. Preference aggregation, functional pathologies, 
and democracy: A social choice defense of participatory democracy. The Journal of Politics, 
62 (4), p. 977-998, 2000. 
 
REES, Laurence. Vende-se política.  Rio de Janeiro: Revan, 1995.  
 
REIS, Fábio W. Deliberação, interesses e “sociedade civil”. In: COELHO, Vera S. P. 
NOBRE, Marcos (Org.). Participação e deliberação: teoria democrática e experiências 
institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 63-92. 
 
RHEINGOLD, Howard. The Virtual Community: homesteading on the electronic frontier. 
Cambridge: MIT Press, 2000 
 
ROBERTS , Nancy C.. Keeping Public Officials Accountable through Dialogue: Resolving 
the Accountability Paradox. Public Administration Review,  62(6), p. 658-669,  2002. 
 
ROBINSON, Michael J. Public affairs television and the growth of political malaise: the case 
of "The Selling of the Pentagon”. The American Political Science Review, 70(2), p. 409-
432, 1976). 
 
ROJO, Alejandra; RAGSDALE, Ronald G. Participation in electronic forums: implications 
for the design and implementation of collaborative distributed multimedia. Telematics and 
Informatics, 14 (1), p. 83-96, 1997. 
 
ROSENTHAL, Alan. The decline of representative democracy: process, participation, and 
Power in state legislatures. Washington: CO Press, 1998. 
 
ROTHMAN, Stanley. The mass media and democratic well being in the United States. 
International Journal on World Peace, 13(3), p.49-64, 1996 
 
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a economia política e do contrato social. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1996. 
 
RUBIM, Antonio Albino Canelas. Espetáculo, política e mídia. Texto apresentado no XI  
Encontro Anual da Compós. Rio de Janeiro: UFRJ, 2001. Disponível em: < 
http://www.compos.org.br/data/biblioteca_757.pdf >  Acesso em: 26 jan. 2009. 
 
SADEK, Maria Tereza Aina. Poder Judiciário: perspectivas de reforma. Opinião Pública, 
Campinas, 10 (1), p. 01-62, 2004. 
 



275 

 

SALLOIS, Jacques; CRETIN, Michel.  O papel social dos altos funcionários e a crise do 
Estado. In: POULANTZAS, Nicos (Org.). O Estado em crise. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1977, p. 213-239. 
 
SANTOS, Boaventura de Souza. Participatory budgetin in Porto Alegre: toward a 
redistributive democracy. Politics and Society, 26 (4), p. 69-86, 1998. 
 
SAPPINGTON,  David E. M. Incentives in Principal-Agent Relationships. The Journal of 
Economic Perspectives, 5(2), p. 45-66, 1991. 
 
SCHEDLER, Andreas. Conceptualizing accountability. In: DIAMOND, Larry; PLATTNER, 
Marc. F.; SCHEDLER (Org.). The self-restraining state: power and accountability in new 
democracies. Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999a, p. 13-28. 
 
SCHEDLER, Andreas. Restraining the State: conflicts and agents of accountability. In: 
DIAMOND, Larry; PLATTNER, Marc. F.; SCHEDLER (Org.). The self-restraining state: 
power and accountability in new democracies.Londres: Lynne Rienner Publishers, 1999b, p. 
333-350. 
 
SCHMIDTKE, 0liver. Berlin in the Net: prospects for cyberdemocracy from above and from 
below. In: TSAGAROUSIANOU, R; TAMBINI, D.; BRYAN, C. (Org.) 
Cyberdemocracy: Technology, cities and civic networks. London: Routledge, 1998 p. 60-83. 
 
SCHNEIDER, Aaron; GOLDFRANK, Benjamin. O PT e o Orçamento Participativo no Rio 
Grande do Sul. In: LUBAMBO et al. (Org.).  Desenho institucional e participação política: 
experiências no Brasil contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2005, p.221-255. 
 
SCHEUFELE,  Dietram A.; NISBET,  Matthew C. Being a Citizen Online: New 
Opportunities and Dead Ends. The Harvard International Journal of Press/Politics, 7(3),  
p. 55-75, 2002. 
 
SCHOEN, Harald; FAAS, Thorsten faas. When Methodology Interferes With Substance The 
Difference of Attitudes Toward E-Campaigning and E-Voting in Online and Offline Surveys. 
Social Science Computer Review, 23 (3), p.326-333, 2005.  
 
SCHULZ, Winfried. Media Change and the Political Effects of  Television: Americanization 
of the Political Culture? Communications 23(4), p. 527-543, 1998. 
 
SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, Socialism, and Democracy. London: Allen and 
Unwin, 1976. 
 
SCHWARZELMÜLLER Anna F. Inclusão digital: uma abordagem alternativa. Texto 
apresentado no VI Cinform: Encontro Nacional de Ciência da Informação.  Salvador, 14 -
17 jun. 2005.  
 
SEGALL, Shlomi. Political Participation as an Engine of Social Solidarity: A Sceptical View. 
Political Studies, 53, p. 362–378, 2005. 
 



276 

 

SEGARRA, Monique. Redefining the Public/Private mix: NGOs and the Emergency Social 
Investment Fund in Ecuador. In: CHALMERS, Douglas A. et al (Org). The New Politics of 
Inequality in Latin America. Nova York: Oxford University Press, 1997, p. 489-515n 
 
SELIGSON, Amber L. Civic Association and Democratic Participation in Central America: A 
Test of the Putnam Thesis. Comparative Political Studies, 32(3), p.  342-362, 1999. 
 
SHAH, Dhavan V. Civic Engagement, interpersonal trust, and television use: an individual-
Level assessment of social capital". Political Psychology, 19(3), p. 469-496, 1998. 
 
SHAH, Dhavan V.; KWAK, Nojin;  HOLBERT, R. Lance. “Connecting” and 
“Disconnecting” With Civic Life: Patterns of Internet Use and the Production of Social 
Capital. Political Communication, 18, p. 141–162, 2001. 
 
SHANE, Peter M. The electronic federalist: the Internet and the eclectic institutionalization of 
democratic legitimacy.In: SHANE, Peter M. (Org.) Democracy online: the prospects for 
political renewal through the Internet. Nova York e Londres: Routledge, 2004,  p. 65-82. 
 
SHAPIRO,  Ian. Enough of Deliberation: politics is about interests and power. In: MACEDO, 
S. (Org). Deliberative Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford e New York: 
Oxford University Press, 1999, p. 28-38. 
 
SILVEIRA, Sérgio Amadeu da. O novo desafio da democracia na sociedade da 
informação, 2002.  Disponível em: < sampa.net4.com.br/sgc/casca.asp?idn=296 > Acesso 
em:  20 abr. 2006. 
 
SIMON,  William. H. Three limitations of  deliberative democracy.  In: MACEDO, S. (Org). 
Deliberative Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford University Press: 
Oxford e New York, 1999, p. 49-57. 
 
SINCLAIR, Amanda. The chameleon of accountability: forms and discourses. Accounting 
Organizations and Society, 20(2/3), p. 2190237, 1995. 
 
SILVA, Sivaldo Pereira da. Política e ciberespaço: graus de participação democrática no uso 
da Internet pelos governos das capitais brasileiras. 2005. 197 f. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação e Cultura Contemporâneas) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de 
Comunicação. 
 
SOKOLOFF, Harris; STEINBERG, Harris M.; PYSER, Steven N. Deliberative City Planning 
on the Philadelphia Waterfront. In: GASTIL, John; LEVINE, Peter (Org.). The Deliberative 
Democracy Handbook: Strategies for Effective Civic Engagement in the Twenty-First 
Century. São Francisco: Jossey-Bass, 2005, p. 185-196. 
 
SOLOP, Frederic I. Digital Democracy Comes of Age: Internet Voting and the 2000 Arizona 
Democratic Primary Election. PSOnline,1, p. 289-293, 2001. 
 
SOUZA, Leandro dos Santos de. Cidade, informação, internet e política: uma análise de 
sites governamentais de serviços públicos da cidade do Salvador, 2007. 176f.  Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Informação) - Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciência 
da Informação. 



277 

 

 
SPINELLI, Martin. Democratic rhetoric and emergent media: the marketing of participatory 
community on radio and the Internet. International Journal of Cultural Studies, 3 (2), p. 
268-278, 2000. 
 
SRIVASTAVA, Hari Om. Interactive TV technologia and markets. Londres e Boston: 
Artech House, 2002 
 
STANLEY,  J. W.;  WEARE, C. The Effects of Internet Use on Political Participation: 
Evidence from an Agency Online Discussion Forum. Administration & Society, 36, 503-
527, 2004. 
  
STREET, John.  A política perdida, a política transformada, a política colonizada: Teorias do 
impacto dos meios de massa. Political Studies Review, 3, p. 17-33, 2005.    
 
STREET, John. Remote Control? Politics, Technology and `Electronic Democracy'.  
European Journal of Communication,  12(1), p. 27–42, 1997. 
 
STRØM, Kaare. Delegation and accountability in parliamentary democracies. European 
Journal of Political Research, 37, p. 261–289, 2000. 
 
STROMER-GALLEY, Jennifer. Diversity of Political Conversation on the Internet: Users' 
Perspectives. Journal of Computer-Mediated Communication, 8 (3),  2003.  
 
SUSTEIN, Cass. Republic.com. Princeton: Princeton University Press, 2001. 
  
SWANSON, David L. The Homologous Evolution of Political Communication and Civic 
Engagement: Good News, Bad News, and No News. Political Communication, 17, p. 409–
414, 2000. 
 
TAKARASHI, T. (Org.). Sociedade da Informação no Brasil: Livro verde. MCT, Brasília, 
2000. 
 
TAMBINI, D. New media and democracy: the civic networking movement. New Media & 
Society, 10, 305-329, 1999. 
 
______. Civic networking and universal rights to connectivity: Bologna. In: 
TSAGAROUSIANOU, R.; TAMBINI D.; BRYAN, C. (Org.). Cyberdemocracy: 
Technology, cities and civic networks. London: Routledge, 1998. p. 84 –109. 
 
TAYLOR, C. The Politics of Recognition. In: GUTMANN, A. (Org.) Multiculturalism. 
Princeton: Princeton University Press. 1994, pp. 25-74 tecnologías de la información y 
comunicación, 5 (2), p. 17-20, 2003. 
 
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social de mídia. Petrópolis: 
Vozes, 1998. 
 
______. O escândalo político: poder e visibilidade na era da mídia. Petrópolis-RJ: Vozes, 
2002. 
 



278 

 

TOCQUEVILLE, Alexis de. Democracia na América. São Paulo: Nacional, 1969.  
 
TOFFLER, Alvin. A terceira onda. São Paulo: Record, 1995. 
 
TOLBERT et al. Civic Community in Small-Town America: How Civic Welfare Is 
Influenced by Local Capitalism and Civic Engagement. Rural Sociology,  67(1),  p. 90–113, 
2002. 
 
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo (Vol. I): porque as notícias são como são. 
Florianópolis: Editora Insular, 2005 

TRICATE, Heloísa. E-government e a necessidade de sistemas integrados de gestão.  In: 
FERRER, Florencia ; SANTOS, Paula (Org). E-government: o governo eletrônico no Brasil. 
São Paulo: Saraiva, 2004, p.121-128. 
 
TRISTÃO, Gilberto. Transparência na administração pública. In: VII Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, 
Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002. 
 
TSAGAROUSIANOU,  R. Back to the future of democracy? New technologies, civic 
networks and direct democracy in Greece. In: TSAGAROUSIANOU, R.; TAMBINI D.; 
BRYAN, C. (Org.). Cyberdemocracy: Technology, cities and civic networks. Londres: 
Routledge, 1998. p. 41-60. 
 
TULLY, James. Struggles over Recognition and Distribution. Constellations, 7 (4), p. 469-
482, 2000. 
 
TYLER, Tom. R. Is the Internet changing social life? It seems the more things change, the 
more they stay the same. Journal of Social Issues, 58 (1), p. 195-205, 2002. 
 
URBINATI , Nadia, Representation as advocacy a study of democratic deliberation. Political 
Theory, 28 (6), p.758-786, 2000.  
 
URGATE, Pedro Salazar. Que participação para qual democracia ? In: COELHO, V. Schattan 
P.; NOBRE, Marcos (Org.). Participação e Deliberação: teoria democrática e experiências 
institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 93-106. 
 
USLANER, Eric M. Social Capital, television, and the "Mean World": trust, optimism, and 
civic participation. Political Psychology, 19(3), p. 441-467, 1998. 
 
______. Social Capital and the Net.  Association for Computing Machinery, 43 (12), 2000. 
 
USLANER, Eric M.; BROWN, Mitchell. Inequality, trust, and civic engagement. American 
Politics Research, 33 (6), p. 868-894, 2005. 
 
VILAS, Carlos M. Participation, Inequality, and the Whereabouts of Democracy.In: 
CHALMERS, Douglas A. et al (Org). The New Politics of Inequality in Latin America. 
Nova York: Oxford University Press, 1997, p. 3-42. 
 



279 

 

VINCENT, Susan. Participation, resistance and problems with the "local" in Peru: towards a 
new political contract ? In: HICKEY, Samuel; MOHAN, Giles (Org.). Participation: From 
Tyrany to Transformation ? Nova York e Londres: Zed Books, 2004, p. 111-124. 
 
VITA, Álvaro. Democracia deliberativa ou igualdade de oportunidades políticas? In: 
COELHO, Vera Schattan P.; NOBRE, Marcos (Org.). Participação e Deliberação: teoria 
democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 
2004, p.107-130. 
 
VITALE, Denise. Democracia direta e poder local: a experiência brasileira do Orçamento 
Participativo. In: COELHO, Vera Schattan P.;  NOBRE, Marcos (Org.). Participação e 
Deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São 
Paulo: Editora 34, 2004, p. 239-254. 
 
VREESE,  Claes H. de. The Spiral of Cynicism Reconsidered. European Journal of 
Communication , 20(3), p.283–301, 2005 . 
 
WAGLE,  Udaya R. Political Participation and Civic Engagement in Kathmandu: An 
Empirical Analysis with Structural Equations. International Political Science Review, 27 
(3), p. 301–322, 2006. 
 
WALZER, Michael. Deliberation, and What Else ?  In: MACEDO, S. (Org). Deliberative 
Politics: essays on democracy and disagreement. Oxford e New York: Oxford University 
Press, 1999, p. 58-69. 
 
WAMPLER, Brian ;  AVRITZER, Leonardo.  Públicos participativos: sociedade civil e novas 
instituições no Brasil democrático. In: COELHO, Vera Schattan P.;  NOBRE, Marcos (Org.). 
Participação e Deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil 
contemporâneo. São Paulo: Editora 34, 2004, p. 210-238.    
WAMPLER, Brian. Expandindo accountability através de instituições participativas? 
Ativistas e reformistas nas municipalidades brasileiras. In: LUBAMBO et al. (Org.).  
Desenho institucional e participação política: experiências no Brasil contemporâneo. 
Petrópolis: Vozes, 2005, p. 33-62 
 
WARREN, Mark E.. What can democratic participation mean today? Political Theory, 30 
(5), p. 677-701, 2002. 
 
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1998 (Vol. I e II). 
 
WEBER, Maria Helena. Comunicação e espetáculos da política. Porto Alegre: Editora da 
UFRGS, 2000. 
 
______. Visibilidade e credibilidade: tensões da comunicação política.  In: MAIA, Rousiley ;  
CASTRO, Maria Céres P.S.(Org.) Mídia, esfera pública e identidades coletivas. Belo 
Horizonte: Editora UFMG, 2006, p. 117-138. 
 
WEBER, Lori M.; LOUMAKIS, Alysha; BERGMAN, James. Who Participates and Why? 
An Analysis of Citizens on the Internet and the Mass Public. Social Science Computer 
Review. 21 (1) 2003, p. 26-42. 



280 

 

 
WEBSTER, James G.;  LIN, Shu-Fang. The internet audience: web use as mass behavior. 
Journal of  Broadcasting & Electronic Media, 46 (1), p.-1-12, 2002. 
 
WEGER, Harry Jr.;  AAKHUS, Mark. Arguing in internet chat rooms: argumentative 
adaptations to chat room design and some consequences for public deliberation at a distance. 
Argumentation and Advocacy, 40, p. 23-38, 2003. 
 
WELLMAN et al.  Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement Social Capital?: 
Social Networks, Participation, and Community Commitment. American Behavioral 
Scientist, 45,  2001. 
 
WESTEN, T. Electronic Democracy: Ready or Not, Here It Comes. In: Briefing Book 
Outline: E-Government, 2001, p. 11–20. Disponível em:  
< www.netcaucus.org/books/egov2001/pdf/edemoc.pdf > Acesso em: 12 abr. 2007.  
 
WIKLUND, Hans. A Habermasian analysis of the deliberative democratic potential of ICT-
enabled services in Swedish municipalities. New Media & Society, 7(2), p. 247–270, 2005 
 
WILHELM, Anthony G. Virtual sounding boards: how deliberative is online political 
discussion. In: HAGUE, B.; LOADER, B.D. (Org.). Digital Democracy: discourse and 
decision Making in the Information Age. London: Routledge, 1999. p. 154-178. 
 
______. Civic participation and technology inequality: the “killer application”is education. In:  
ANDERSON, David M.;  CORNFIELD, Michael (Org.) The Civic Web: online politics and 
democratic values.  Nova York: Rowman & Littlefield Publischers, 2003,  p.113-128. 
 
WITSCHGE, Tamara. Online Deliberation: Possibilities of the Internet for Deliberative 
Democracy. Texto apresentado no Euricom Colloquium Electronic Networks & 
Democratic Engagement. Pittsburgh: Carnegie Mellon University, Outubro de 2002 
 
WINN, Peter; FERRO-CLÉRICO, Lilia. Can a leftist Government Make a Difference? The 
Frente Amplio Administration of Montevideo, 1990-1994. In: CHALMERS, Douglas A. et al 
(Org). The New Politics of Inequality in Latin America. Nova York: Oxford University 
Press, 1997, p. 447 
 
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
 
WOLTON, Dominique. Internet, e Depois? Uma teoria critica das novas mídias. Porto 
Alegre: Sulina, 2003 
 
WRIGHT, Chares R. Comunicação de massa: uma perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: 
Edições Bloch, 1968 
 
ZHANG, Junhua. Will the government ‘serve the people’?.  New Media & Society, 4 (2), p. 
163–184, 2002 
 
 



281 

 

 
APÊNDICE A ‐  PLANILHA GERAL DE COLETA DE DADOS DURANTE NAVEGAÇÃO ORIENTADA  

(NOTAS DE PESQUISA EMPÍRICA) 
 
 

 
 
 
Portal:  Presidência da República 
Endereço eletrônico na internet: www.presidencia.gov.br 
Período de coleta de dados:  10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2009 
 
 
 

Quadro de siglas 
 
(PU) – Publicidade utilitária (isto é, publicidade que ocorre no nível utilitário) 
(PI) – Publicidade informativa (isto é, publicidade que ocorre no nível informativo) 
(PE) – Publicidade instrutiva (isto é, publicidade que ocorre no nível instrutivo) 
(PD) – Publicidade arguentativa (isto é, publicidade que ocorre no nível argumentativo) 
 
(RU) – Responsividade utilitária (isto é, responsividade que ocorre no nível utilitário) 
(RI) – Responsividade informativa (isto é, responsividade que ocorre no nível informativo) 
(RE) – Responsividade instrutiva (isto é, responsividade que ocorre no nível instrutivo) 
(RD) – Responsividade arguentativa (isto é, responsividade que ocorre no nível argumentativo) 
 
(PRU) – Porosidade utilitária (isto é, porosidade que ocorre no nível utilitário) 
(PRI) – Porosidade informativa (isto é, porosidade que ocorre no nível informativo) 
(PRE) – Porosidade instrutiva (isto é, porosidade que ocorre no nível instrutivo) 
(PRA) – Porosidade arguentativa (isto é, porosidade que ocorre no nível argumentativo) 
(PRH) – Porosidade decisória (isto é, porosidade que ocorre no nível decisório) 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Destaques do 
Governo ‐ Portal 
de Serviços do 

Governo 
(Caixa‐menu) 

‐‐‐‐ 

Consulta Situação 
Cadastral Pessoa Física 
– CPF 

 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐  (RU) Consulta à situação de documento CPF  Link  externo 

Aposentadoria por 
idade 

 Publicidade 
instrutiva 
 

   (PE) Texto explicando como se aposentar;   Link externo 

Andamento de 
processos de 
concessão inicial de 
benefícios 

 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(RU) ferramenta para consulta de andamento 
de processo 

Link externo 

Aposentadoria 
especial 

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐   (PE) Texto explicando como se aposentar;   Link externo 

Andamento de 
processos de revisão 
de benefícios 

 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(RU) ferramenta para consulta sobre 
andamento de processo  

Link  externo 

Auxílio‐doença 
 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐   (PE) Texto explicando como se aposentar;   Li nk externo 

Concursos  ‐‐‐‐ 
Publicidade 
informativa 

(PI) Tabela informando os concursos realizados 
e o número de vagas 

Li nk externo 

Serviço de informações 
científicas em saúde 
pública 

 Publicidade 
utilitária 
 

‐‐‐‐  (PU) busca específica;   Link externo 

Aposentadoria por 
invalidez 

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐  PE) Texto explicando como se aposentar   

Bulário Eletrônico 
 

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐  (PE) Texto sobre bulário eletrônico  Link externo 

Veja mais serviços; 
 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(PU)Traz menu‐box para encontrar 
informações de serviços sobre outras áreas. 

Link externo 
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III Prêmio SEAE 2008 
(Box) 

 Responsividade 
informativa 

  (PI) lista dos vencedores do prêmio;   Link externo 

Pro‐Uni (Box)  ‐‐‐‐ 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
utilitária 

 Responsividade 
Utilitária 

(PE) dá dicas para sobre o tema; (PU) dá 
ferramenta para buscar instituições que 
participam do programa; (RU) emissão da 
segunda via da ficha de inscriçao. 

 

           

   

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Destaques do 
Governo ‐ Portal 

Agência de 
Notícias 

(Caixa‐menu) 

 Publicidade 
instrutiva 

(explica 
institucionalmente o 
que é a radiobras) 

AGÊNCIA BRASIL 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) Página com notícias  Link externo 

RADIOAGÊNCIA 
NACIONAL   Publicidade 

informativa 
 ‐‐‐‐  (PI) Página com notícias 

Link externo, conteúdo 
em mp3 

   
 

       

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Destaques do 
Governo – Em 

questão 
(Caixa‐menu) 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa (7) 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PI) Notícias sobre ações do governo (uma 
espécie de  “boletim” , com 7 links para 
matérias); (PU) pois traz ferramenta de busca 
específica; (RU) pois traz serviço para receber o 

Link interno 
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 Responsividade 
utilitária 

boletim via e‐mail 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Destaques do 
Governo – Fome 

Zero 
(Caixa‐menu) 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐    LINK INOPERANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

En Español 
 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PE) traz informações institucionais sobre o 
Brasil e a República em língua espanhola 

Link interno 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 
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In English 
 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PE) traz informações institucionais sobre o 
Brasil e a República em língua inglesa 

Link interno 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Mapa do site 
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PI) ferramenta mapa do site – com arquitetura 
da informação do portal 

Link interno 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fale conosco  ‐‐‐‐ 

Presidência da República 
‐ 
protocolo@planalto.gov
.br 

 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

E‐MAIL INOPERANTE (sem feedback) 

foi realizado o teste de 
responsividade para o 
email 
protocolo@planalto.gov.b
r mas não houve retorno à 
mensagem no prazo hábil 
de 5 dias úteis (mensagem 
indagando sobre políticas 
para deficientes físicos 
executadas pela 
Presidência) 
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Fale como Governo (link 
para formulário) 

 
 

 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) pois traz email  
casacivil@planalto.gov.br  

Enviada e‐mail indagando 
sobre endereço físico da 
Casa civil para 
casacivil@planalto.gov.br  
(resposta recebida) 

 
 

Fale com o Presidente 
(link replicante) 
 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante na home (em Presidente)  LINK REPLICANTE 

 
 
 

Fale com a Biblioteca ‐ 
biblioteca@planalto.gov
.br)  

 
 

 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

(PI) pois traz email  
biblioteca@planaldo.gov.br  
 
 
 
 
 

Enviada mensagem com 
pergunta sobre baixar 
livros online para 
biblioteca@planaldo.gov.
br  
(resposta recebida) 

Webmaster ‐ (link para 
formulário) 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

E‐MAIL INOPERANTE (sem feedback) 

foi realizado o teste de 
responsividade para o 
email 
protocolo@planalto.gov.b
r mas não houve retorno à 
mensagem no prazo hábil 
de 5 dias úteis (mensagem 
indagando sobre links 
inoperantes no portal) 
 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Busca 
 Publicidade 

utilitária  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PU) ferramenta de busca no portal 
 

Link interno 
A ferramenta tem várias 
clivagens para busca por 
área institucional 

mailto:casacivil@planalto.gov.br�
mailto:casacivil@planalto.gov.br�
mailto:biblioteca@planaldo.gov.br�
mailto:biblioteca@planaldo.gov.br�
mailto:biblioteca@planaldo.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Ajuda 
 Publicidade 

utilitária  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PU) texto explicativo sobre o funcionamento 
do portal 
 

Link interno 
O texto não é profundo. 
Menos de uma página. 
Bastante resumido 
 

             

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Estrutura da 
Presidência 
(Caixa‐menu) 

‐‐‐‐ 
Casa Civil 
 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
utilitária (1) 

 Publicidade 
informativa (6) 
 Publicidade 
instrutiva (5) 

 Responsividade 
informativa (1)) 

 

(PE) Texto sobre as funções da Casa Civil; (PE) 
texto sobre a ministra; (PI) link atos do 
governo;  

(PI) editais de licitação; (PI) link notícias; (PE) 
no link publicações traz relatório que esclarece  
as ações do governo acerca do PAC e pré‐sal 
(trazem números gerais... porém, não 

Link interno 
 
Enviado email para 
cpl@planalto.gov.br 
perguntando sobre 
licitação, mas NÃO SE 
OBTEVE RESPOSTA EM 
TEMPO HÁBIL 

mailto:cpl@planalto.gov.br�
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detalhados o suficiente para serem 
considerados dentro de uma estrutura 
discursiva); (PE) no link câmeras setoriais traz 
explicações  sobre as atribuições de cada 
Câmara (incluindo leis); (RI) no link fale 
conosco email  casacivil@planalto.gov.br ; (PI) 
Box notícias traz matérias; (PU) link‐box 
agenda abre página com ferramenta de busca 
sobre o tema; (PI) link‐box notas e 
comunicados traz informações sobre ações do 
governo; (PE) link‐box notas e comunicados 
também traz notas de esclarecimentos;  (PI) 
Box‐link Atos do Governo traz notas sobre 
ações do governo. 

(responsividade não 
contabilizada) 

Enviado email para 
casacivil@planalto.gov.br 
perguntando sobre 
atribuições da Casa Civil 
(resposta recebida) 

Matérias do Box notícias 
trazem íntegra de leis a 
que se referem, mas só se 
realiza na 5ª  camada (não 
contabilizado) 

Link “livro Livro OCDE” 
repete link publicações (já 
contabilizado) 

Link Reunião Ministerial 
repete link publicações (já 
contabilizado) 

Há banners exógenos não 
analisados 

Secretaria Geral da 
Presidência da 
República 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
instrutiva (8) 

 Publicidade 
informativa (5) 

 Responsividade 
informativa (1) 
 

(PE) link sobre a secretaria traz texto 
institucional; (PE) link Articulação Social traz 
atribuições; (PE) link Estudos e Pesquisas 
Político‐Institucionais traz texto sobre 
atribuições; (PE) link Juventude traz texto 
sobre atribuições da Secretaria Nacional de 
Juventude; (PE) link Internacional traz texto 
sobre atribuições; (PI) link imprensa traz notas 
e notícias; (RI) link fale conosco traz email para 
dúvidas sg@planalto.gov.br ; (PI) Box‐notícias 
com matérias e notas; (PE) link Conferências e 
Conselhos Nacionais abre texto que fala sobre 

Link interno 
 
Enviado email para 
sg@planalto.gov.br  
indagando sobre 
atribuições do órgão 
(resposta recebida) 
 
Banner Juventude abre 
um hotside cujo cerne 
traz links para notícias 
(não contabilizado pois 

mailto:casacivil@planalto.gov.br�
mailto:casacivil@planalto.gov.br�
mailto:sg@planalto.gov.br�
mailto:sg@planalto.gov.br�
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o que é o mecanismo das conferências; (PE) 
link  60 anos dos Direitos Humanos  abre 
hotsite falando sobre o aniversário da 
declaração dos Direitos Humanos; (PI) Banner 
cúpula do Mercosul traz notícias sobre o 
evento; (PI) Banner ODM traz notícias sobre o 
prêmio; (PI) link Clipping traz coletânia de 
notícias sobre o governo na imprensa; (PE) link 
Programa de Formação de Conselheiros 
Nacionais traz breve texto explicando do que 
se trata;  

iria para a quinta camada) 

Secretaria de Relações 
institucionais 
 

 Publicidade 
informativa (6) 

Publicidade instrutiva 
(6) 

 

(PE) link Sobre a Secretaria traz texto 
institucional; (PE) link Ministro traz biografia 
do ministro; (PE) link Asessoria Especial traz 
texto sobre competências do órgão;  (PE) link 
gabinete do Ministro traz texto sobre 
competências e atribuições; (PE) link subchefia 
de Assuntos Parlamentares traz texto sobre 
competências e atribuições; (PE) link  
Secretaria do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social traz texto sobre 
competências e atribuições;  PI) box‐link 
notícias; (PI) box‐link Comitê Gestor traz 
matéria sobre o tema; (PI) box‐link Encontro 
com novos prefeitos traz matéria; (PI) box‐link 
Foro Consultivo traz matéria; (PI) box‐link CDES 
traz matéria; (PI) box‐link Observatório da 
Eqüidade traz matéria. 

 Link interno 
 
O  link fale conosco traz 
email 
sripr@planalto.gov.br  
que está inoperante pois 
mensagem retornou 
conforme abaixo:  
 To:      
sripr@planalto.gov.br 
 Subject: sobre o titular 
 Sent:    Tue, 3 Feb 2009 
15:52:19 ‐0200 
 
did not reach the 
following recipient(s): 
 
SRIPR ‐ Secretaria de 
Relações Institucionais on 
Tue, 3 Feb 2009 16:02:49 
‐0200 
   The recipient was 
unavailable to take 
delivery of the message 
       The MTS‐ID of the 
original message is: 
c=br;a=redegoverno;p=pr
esidencia;l=CONTAS09020
318021FYCK87K 
   

mailto:sripr@planalto.gov.br�
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MSEXCH:MSExchangeMT
A:PLANALTO:CARAJA 
 
 

Secretaria de 
comunicação social 
 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
instrutiva (5) 
 Publicidade 
informativa (7) 
 Publicidade 
argumentativa 
(1) 
 

 
(PE) link Sobre a Secretaria texto sobre 
atribuições;(PE) link Agências e investimentos 
texto sobre a relação com agências; (PI) link 
Campanhas traz texto e audios de campanhas 
do governo; (PI)link Imprensa traz box com 
notícias específicas;(PE) link Instrumentos 
normativos traz links para instruções 
normativas do órgão; (PI) link Marcas traz 
arquivos com a logo do governo;(PE) link 
Patrocínio traz texto explicativo sobre o 
Departamento de Patrocínio; (PI) linK 
Licitações traz informações (brevíssimas) sobre 
editais aprovados; (PI) (PE) link Publicações 
traz arquivos com discurso do presidente na 
íntegra além de textos em PDF explicando a 
atividade de órgãos como a Petrobrás; (PI) link‐
box Comunicação Digital traz notícias sobre 
empresas classificadas em concorrência 
pública; (PI) (PA) Investimento em Mídia ‐ 2007 
traz matéria sobre o tema e traz link com 
balancetes e números do investimento ... um 
tipo de publicidade argumentativa bruta. 

 
Spots de campanha com 
áudio em mp3; 
 
Links institucionais com 
íntegra de lei 
 
Enviado email para 
secom@planalto.gov.br 
indagando sobre como 
receber informativos da 
Presidência (teste de 
responsividade sem 
resposta em 5 dias úteis) 
 
Link Plano Anual de 
Comunicação traz texto 
explicativo e programa 
para que o órgãos do 
governo preencha e 
devolta como sugestão 
para a Secom (um tipo de 
porosidade horizontal) 

Gabinete de Segurança 
Institucional 
 

 Publicidade 
informativa (7) 
 

 Publicidade 
instrutiva (5) 
 Publicidade 
informativa (1) 

 

(PE) link Sobre o GSI traz texto institucional; 
(PE) link Ministro traz biografia do ministro; 
(PE)  link Cerimonial militar explica o tema; (PI) 
link  Notícias traz notícias específicas sobre o 
órgão; (PE) link Publicações traz alguns 
arquivos explicando ações do órgão;  (PE) 
Legislação traz legislação sobre o órgão; (PE) 
link Mundo jovem no OBID informa portal para 
jovens sobre o problema das drogas; ( 
 
PI) link‐box Jovens podem contar com 
informações sobre drogas no portal "Mundo 
Jovem" abre hotsite com matérias no cerne 

 
Existe link “fale conosco” 
mas não expõe email, 
apenas telefone 

mailto:secom@planalto.gov.br�


291 

 

sobre esta atividade; (PI) link‐box Sistema de 
Capacitação da Segurança Presidencial leva 
para hotsite que explica o que é o sistema; (PI) 
link‐box Simpósios de Proteção ao 
Conhecimento informa sobre esta ação do 
governo. (PI) banner saei traz cerne com 
notícias sobre simpósio; (PI)Agencia Nacional 
de Inteligencia traz certe com informaçao 
sobre simpósio; (PI) banner senad traz site 
institucional cujo cerne expõe notícias.(PI) 
banner ( não legível) leva a site com datas de 
eventos do órgão. 

Advogado Geral da 
União 

SITE 
INOPERANTE 

SITE 
INOPERANTE 

‐‐‐‐  Servidor não responde 

Secretaria de Imprensa 
e Porta‐Voz 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa (2) 

 Publicidade 
instrutiva (1) 
 

 
 Publicidade 
utilitária (3) 

 Publicidade 
informativa (7) 
 Publicidade 
instrutiva(1) 

 

 
(PI) foto‐notícia sobre atividades da 
presidência;(PE) link normas explica como 
funciona a secretaria; (PU) link Pesquisar liga a 
ferramenta de busca;(PI) links de fotos Galeria 
de Fotos |   Foto Oficial |   Foto do Casal.  
 
(PI) link Agenda traz atividades diárias do 
presidente; (PI) link informe da hora traz 
breves notas sobre atividade da presidência; 
(PI) discursos e entrevistas traz o presidente 
falando sobre ações e outras atividades; (PI) 
link fotografia traz banco de imagens do 
presidente da república; (PI) (PU) Sala de 
imprensa traz links par releases, notas oficiais, 
artigos e traz ferramenta de busca; (PU) (PI) 
link viagens e credenciamento traz 
informações sobre viagens realizadas pelo 
presidente, informando suas atividades em 
cada localidade e apontando o evento sem 
números ou valores;  (PE) (PU) link mais 
informações traz biografia do presidente e 
primeira dama além de breve texto sobre o 
site do órgão, explicando sua estrutura, no 
formato mapa do site; (PI) link dados 
estatísticos traz lista informando as entrevistas 
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dada pelo presidente da república; 

Secretaria Especial de 
Políticas para 
Mulheres 
 

‐‐‐‐  

 Publicidade 
informativa (7) 

 Publicidade 
instrutiva (9) 

 Publicidade 
argumentativa 
(3) 

 Responsividade 
informativa (1) 

 Porosidade 
informativa (2) 

 
(PE) link Sobre a Secretaria traz texto 
institucional; (PE) link Ministra traz biografia da 
titular; (PE) link Programas e Projetos traz 
brochuras em PDF sobre campanhas e selos 
acerca da questão de gênero; (PE) link 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher traz 
breve texto explicativo sobre este dispositivo 
institucional; (RI)(PE) (PRI) link Ouvidoria traz 
texto explicando o que é a ouvidoria e email 
para contato ouvidoria@spmulheres.gov.br  e 
formulário que apontam para tirar dúvidas, 
deixar sugestões e orientações ao órgão; (PI) 
link Notícias, Midias e Traduções traz notícias 
sobre a área de atuação do órgão; (PE) (PA) 
link Publicações instrutivas e também relatório 
oficial sobre atividade com detalhamento do 
tipo publicidade argumentativa refinada; (PRI) 
(PE) link Pesquisas e Sistemas de Informação 
traz texto explicando a ferramenta e dispõe 
email para receber contribuições e 
informações do público 
web@spmulheres.gov.br. (PI) link Editais e 
Resultados traz resultado de editais; (PE) lin 
Legislação e explica algumas passagens; (PE) 
link Articulação Internacional traz texto 
institucional sobre a articulação; (PI) box‐link 
noticias; (PI) box‐link clipping mulher; (PA) link‐
box Aplicação de Recursos traz balancetes de 
gastos da secretaria... típica publicidade 
argumentativa bruta; (PA) link‐box Pacto 
Nacional traz relatório de ações da secretaria, 
publicidade argumentativa refinada;(PI) link 
CONVÊNIOS SPM traz dado sobre convêncio; 
.(PI)  link II Plano Nacional de Políticas para as 
Mulheres sobre açoes; (PI) banner mulheres 
donas da própria vida traz informaçÕes sobre 
campanha; ( 
 

Enviado email para 
ouvidoria@spmulheres.go
v.br  indagando sobre 
escritório em Salvador 
(resposta recebida) 
 
link fale conosco repete 
email  
 
link‐box selo pró‐
equidade é replicante 
 
traz explicaçÕes de lei 
 
o link atendimento à 
mulher é replicante da 
home 

mailto:ouvidoria@spmulheres.gov.br�
mailto:ouvidoria@spmulheres.gov.br�
mailto:ouvidoria@spmulheres.gov.br�
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Secretaria Especial de 
Aquicultura e Pesca 
 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
utilitária (1) 
 Publicidade 
informativa (12) 
 Publicidade 
instrutiva (11) 
 Publicidade 
argumentativa 
(1) 
 

(PE) link Sobre a Secretaria texto institucional; 
(PE) link Aqüicultura texto que explica o campo 
de atuação; (PE) link Ministro texto com 
biografia do titular; (PE) link Pesca texto que 
fala sobre o campo de atuação;(PE) link 
Rastreamento‐PREPS sobre a Política Nacional 
de Rastreamento de Embarcação Pesqueiras; 
(PE) link Registro sobre o mecanismo Registro 
Geral da Pesca; (PI) link Crédito e 
Financiamento traz texto sobre ação do 
governo para crédito nesta área; (PA) link 
Dados estatísticos traz uma série de relatórios 
e dados sobre a área;  (PI) link Notícias; (PE)link 
Publicações como manuais e guias; (PE) (PI) 
link Legislação traz editais e leis; (PE) link Links 
de interesse traz lista com outras instituições 
da área de pesca; (PI) link Comercialização traz 
informação sobre Feira do Peixe, uma ação da 
secretaria; (RI) link Fale conosco abre para 
email comunicacao@seap.gov.br  ; (PI) link‐box 
notícias; (PU) (PE) link‐box Telecentro com 
mapa para localização de informações 
(endereço, telefone, responsável) de 
telecentro de pescadores nos estados e 
também explica do que se trata; (PI) link‐box 
Registro Geral da Pesca ‐ RGP traz nota 
avisando sobre cancelamento de registro; (PI) 
link‐box Águas Produtivas traz notícia sobre 
projeto; (PI) link SEAP lança Política de 
Desenvolvimento Territorial traz notícia sobre 
ação; (PI) link‐box Mais Pesca e Aqüicultura 
traz notícia sobre ação; (PE)(PI) banner conape 
e participação popular traz sites sobre 
conselhos e encontros; (PI) banner ciência e 
tecnologia traz notícia; (PI) traz informações 
sobre licitações e convênios firmados; 

Link interno 
 
 
 
 
link Consulta a processos 
não funciona 
 
 
noticias com audio e 
vídeo e pronunciamento 
do titular 
 
Email enviado para  
comunicacao@seap.gov.b
r , porém, não houve 
resposta no tempo hábil 
de 5 dias úteis. 
 

Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos 

 Publicidade 
informativa (3) 

 Publicidade 
instrutiva (14) 

(PI) link‐box notícia 1; (PI) link‐box notícia2; (PI) 
link‐box notícia3; (PI) link‐box notícia4;(PE) link 

Proteção a Pessoas 
Ameaçadas traz apenas 

mailto:comunicacao@seap.gov.br�
mailto:comunicacao@seap.gov.br�
mailto:comunicacao@seap.gov.br�
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   Publicidade 
informativa (9) 
 Responsividade 
informativa (1) 

Sobre a Secretaria traz texto institucional; (PE) 
link Ministro traz texto biográfico sobre titular; 
(PE) link Conselhos traz texto institucional; (PE) 
link Autoridade Central traz texto institucional; 
(PE) link Crianças e Adolescentes Texto 
explicativo sobre a história da secretaria e do 
movimento ; (PI) link Pessoa Idosa traz notícia; 
(PE) link Brasil sem Homofobia explica o que é 
o programa;  (PE) link Mortos e Desaparecidos 
Políticos explica a lei que trata do tema; (PI) 
link Combate a Violações traz pequena nota 
sobre esta ação da secretaria; (PI) link 
Combate ao Trabalho Escravo traz texto 
informativo sobre as ações nesta área; (PE) link 
Promoção dos Direitos Humanos traz texto 
explicativo sobre Educação em Direitos 
Humano; (RI)(PE) link Ouvidoria‐Geral da 
Cidadania traz email ouvidoria@sedh.gov.br e 
também explica o que é; (PI) link Ouvidorias de 
Polícia e Policiamento Comunitário traz texto 
explicando do que se trata o Programa de 
Apoio Institucional às Ouvidorias de Polícia e 
Policiamento Comunitário; (PE) link Hanseníase 
traz principais leis e instrumentos sobre o 
tema;  (PE) link  Legislação traz instrumentos 
legais sobre o tema; (PI) link Notícias; (RI) link 
Fale com a SEDH traz email 
direitoshumanos@sedh.gov.br ; (PI) link editais 
da SEDH traz editais; (PE) link‐box  A Polícia me 
Parou. E Agora? traz manual sobre o tema;  
(PE) link‐box Olha o menino maluquinho aí traz 
texto educativo; (PI) link‐box É tempo de 
leitura! traz revista;(PI) link‐box Você tem 
nome e sobrenome?? sobre ação da 
secretaria;(PE) link‐box livro direito à memória 
traz livro em PDF;(PI) banner superando as 
desigualdades traz notícia sobre conferencia 
de Direitos humanos promovida pelo orgao. 
 
 

duas linhas sobre o que é 
o tema (desconsiderado) 
acessibilidade página em 
construçao 
 
 
traz algumas cartilhas 
educativas (para criança e 
para adultos) 
 
Enviar email para 
ouvidoria@sedh.gov.br   
Indagando se esse é um 
email que serve apenas 
para colher informações 
ou se também tira dúvidas 
sobre o funcionamento da 
SEDH. Porém, não houve 
resposta no tempo hábil 
de 5 dias. 
 
Também  enviada 
mensagem para 
direitoshumanos@sedh.g
ov.br (resposta recebida) 

mailto:ouvidoria@sedh.gov.br�
mailto:direitoshumanos@sedh.gov.br�
mailto:ouvidoria@sedh.gov.br�
mailto:direitoshumanos@sedh.gov.br�
mailto:direitoshumanos@sedh.gov.br�
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Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial  

 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa (6) 
 Publicidade 
instrutiva (8) 
 Publicidade 
argumentativa 
(1) 
 

(PE) link Sobre a Secretaria traz texto 
institucional; (PE) link Ministro traz texto 
biográfico sobre o titular; (PI) link Ações, 
programas e projetos traz informações sobre 
atividade; (PI) link Quilombos idem; (PI) link 
FIPIR traz informações sobre ações deste 
forum; (PE) link CNPIR fala sobre atribuições do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial; (PI) link Notícias; (PA)(PE) link 
Publicações traz cartilhas e também relatórios 
detalhados; (PE) link  Legislação traz decretos;; 
(PI) link Cidadania Quilombola traz notícias 
sobre o tema; (PE) link Mapa da População 
Negra traz detalhamento sobre o tema; (PE) 
link Sistema PIR traz arquivo com dados 
institucionais nos estados; (PE) link  
Informações sobre Convênios traz informações 
instrutivas; (PI) banner destaques seppir é um 
boletim informativo; 

Link interno 
 
Publicidade 
argumentativa refinada 
 
link Fale conosco traz 
email 
seppir@planalto.gov.br 
porém está inoperante 
(retornou) conforme 
mensagem abaixo To:      
seppir@planalto.gov.br 
 Subject: informação 
sobre escritório 
 Sent:    Tue, 3 Feb 2009 
15:59:59 ‐0200 did not 
reach the following 
recipient(s): SEPPIR ‐ 
Secretaria Especial de 
Politicas de Promocao e 
Igualdade Racial on 
Tue, 3 Feb 2009 16:03:06 ‐
0200    The recipient was 
unavailable to take 
delivery of the message 
       The MTS‐ID of the 
original message is: 
c=br;a=redegoverno;p=pr
esidencia;l=CONTAS09020
318021FYCK88DMSEXCH:
MSExchangeMTA:PLANAL
TO:CARAJA 
 
 
 
 
 link box subsídios para 
SEPPIR à II Conapir 
(inoperante) 

mailto:seppir@planalto.gov.br�
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Secretaria Especial de 
Portos 
 

 Publicidade 
informativa (5) 

 Publicidade 
utilitária (3) 

 Publicidade 
instrutiva (7) 

 Publicidade 
informativa (5) 

 

 
(PI) link Dia do portuário; (PI)  lini para 
Notícia1; (PI) Link artigo Pedro brito traz 
informe do titular sobre suas ações; (PI) link 
Acompanhe a Agenda do Ministro no Exterior; 
(PI) link notícia2; 
 
 
(PE) link Institucional traz texto institucional; 
(PE) Sistema Portuário Nacional traz texto 
institucional; (PI) link Programas e Projetos traz 
informações sobre prerrogativas do órgão; (PI) 
link Relações Internacionais traz informações 
sobre convênios assinados; (PE) link Segurança 
Global Portuária traz dados sobre segurança 
neste segmento; (PI) link Eventos; (PE) link 
Conselhos traz Manuais e Estatutos para 
conselhos; (PI)(PE) Licitações traz õ sobre 
realização de licitações além de legislaçao 
sobre o assunto;  (PI) link Destaques traz 
notícias; (PE) link Instituto Nacional de 
Pesquisas Hidroviarias traz informações 
institucionais sobre o órgão; (PE) link Portos 
200 Anos traz informações históricas sobre 
este segmento; (PU) link "link" traz lista com 
links para outros segmentos;  (PU) box busca 
trata‐se de ferramenta de busca; (PU) 
acessibilidade explica modos de uso do portal 
 
 
 
 
 
 

No link contato há email 
faleconosco@portosdobr
asil.gov.br  , porém está 
inoperante (devolvido) 
conforme mensagem 
abaixo  To:      
faleconosco@portosdobr
asil.gov.br 
 Subject: endereço... 
 Sent:    Tue, 3 Feb 2009 
16:00:45 ‐0200 did not 
reach the following 
recipient(s): PORTOS ‐ 
Fale Conosco on Tue, 3 
Feb 2009 16:09:37 ‐0200 
   The recipient was 
unavailable to take 
delivery of the message 
       The MTS‐ID of the 
original message is: 
c=br;a=redegoverno;p=pr
esidencia;l=CONTAS09020
318081FYCK9N9MSEXCH:
MSExchangeMTA:PLANAL
TO:ARAGUAIA 
 
 
 
 
 
Traz página específica 
sobre acessibildiade 

Secretaria de Assuntos 
Estratégicos 
 

 Publicidade 
informativa (2) 

 Publicidade 
instrutiva (3) 

 Publicidade 
informativa (4) 

 Publicidade 
argumentativa 
(2) 

 
(PI) notícia 1; (PI) notícia2; 
 
 
(PE)  link sobre a SAE traz texto institucional; 
(PE) link Ministro  traz biografia do titular; 
(PE)(PA) (PI) link Projetos estratégicos traz 

 
Enviado email para 
imprensa.nae@planalto.g
ov.br indagando se há 
como receber boletim da 
SAE  (resposta recebida) 
 

mailto:faleconosco@portosdobrasil.gov.br�
mailto:faleconosco@portosdobrasil.gov.br�
mailto:imprensa.nae@planalto.gov.br�
mailto:imprensa.nae@planalto.gov.br�
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 Responsividade 
informativa (2) 

 Porosidade 
informativa (1) 

 Porosidade 
instrutiva (1) 
 

informações sobre projetos, iniciativas e 
explica ações... publicidade argumentativa 
refinada; (PI) link Notícias; (PI)(RI) link Sala de 
imprensa traz noticias e emails (e‐mail 
principal: imprensa.nae@planalto.gov.br ) ; 
(PA) link Publicações traz diversos cadernos na 
forma de relatórios, tipo publicidade 
argumentativa refinada; (PRE) link trabalhe na 
SAE abre a possibilidade para envio de projeto 
já realizado para compor o banco de 
informações do órgão; (RI) (PRI) link Contatos 
abre email falecomsae@planalto.gov.br  para 
SUGESTÕES e dúvidas; (PI) banner VIII 
encontro nacional de estudos estratégicos traz 
informações sobre evento. 

Também para 
falecomsae@planalto.gov
.br  indagando qual o 
endereço físico da 
Secretaria (resposta 
recebida) 
 

Controladoria‐Geral da 
União 

 

 Publicidade 
utilitária (4) 

 Publicidade 
informativa (8) 

 Publicidade 
instrutiva (13) 

 Publicidade 
argumentativa 
(3) 

 Porosidade 
informativa (2) 

 
(PU) mapa do site; (PE) link perguntas mais 
frequentes; (PU) link sites relacionados traz 
outros links para outras instituições; (RI) (PRI) 
link fale conosco traz formulário para tirar 
dúvidas 
http://www.cgu.gov.br/FaleConosco/formFale
Conosco.asp  e traz também link para 
ouvidoria para receber sugestões 
cgu@cgu.gov.br ; (PE) link Auditoria e 
Fiscalização  explica esta atribuição do órgão; 
(PE) link  Prevenção da Corrupção  explica 
atribuição do órgão; (PE) link Correição  explica 
atribuição do órgão; (PE) link Ouvidoria explica 
esta atribuição do órgão;(PI) box‐link notícias; 
(PI) box‐link destaques traz informações sobre 
ações do órgão; (PE) link CGU traz texto 
institucional;  (PE) banner O que você tem 
haver com a corrupção traz outro site 
explicando o tema; (PE) link Ministro traz texto 
sobre o titular; (PI) link Imprensa traz relises e 
outras informações;(PI) link Eventos traz 
notícias sobre eventos; (PI) link licitações traz 
editais de licitação; (Pi) link concursos traz 
editais de concursos; (PE)  link Legislação traz 
leis específicas; (PA) link Publicações traz 

 
 
 
 
link olho vivo no dinheiro 
público é replicante na 
home do portal da 
presidência 
 
Enviado email para  
cgu@cgu.gov.br  
Indagando quem é o 
titular do órgão (não 
houve resposta no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 
 
 
Há portal educativo para 
crianças didático 
 

mailto:imprensa.nae@planalto.gov.br�
mailto:falecomsae@planalto.gov.br�
mailto:falecomsae@planalto.gov.br�
mailto:falecomsae@planalto.gov.br�
mailto:cgu@cgu.gov.br�
mailto:cgu@cgu.gov.br�
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balancetes e outros relatórios de prestação de 
contas, aqui encontra‐se tanto responsividade 
argumentativa bruta quanto refinada; (PE) link 
Portalzinho da criança cidadã é um hotsite 
voltado para crianças; (PI) link Revista da CGU; 
(PE) (PU) link Biblioteca Virtual ‐ BVC  é um 
hotsite cujo objetivo é promover a pesquisa e a 
divulgação de informações sobre corrupção e 
áreas afins; (PRI) link denúncias traz formulário 
para receber denúncias 
http://www.cgu.gov.br/Denuncias/formDenun
cia.asp ; (PD) link processos de contas anuais 
traz relatório de gestão, sendo tipificada como 
publicidade argumentativa refinada; (PE)(PI) 
banner um por todos e todo por um divulga 
campanha e traz cartilha explicando‐a; 
(PU)(PA) banner Portal da transparência abre 
ferramenta de busca‐escolha por exercício e 
publicidade argumentativa BRUTA pois 
também traz dados brutos de orçamento etc. ; 
(PE) banner Transparência pública traz texto 
explicativo sobre o programa  (traz também no 
corpo o mesmo link da ferramenta de busca do 
banner anterior, por isso, este link é 
replicante) 

Conselhos 
SITE 

INOPERANTE 
SITE 

INOPERANTE 
‐‐‐‐  Servidor não responde 

Comissão de Ética 
pública 

LINK 
REPLICANTE DA 

HOME 

LINK 
REPLICANTE DA 

HOME 
‐‐‐‐ 

LINK REPLICANTE DA 
HOME 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Presidente 

 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
 

 link Biografia traz 
trajetória e 

curriculum do 
presidente; 

Atribuições 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) link Atribuições explica as atribuiçÕes do 
cargo;   

Agenda 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
 (PI) link Agenda traz atividades diárias do 
presidente;    

Foto oficial 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) link  Foto oficial;  

 

Gabinete pessoal 
 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) link  Gabinete pessoal traz atribuições 
deste órgão;  

 

Primeira‐Dama 
 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) link Primeira‐Dama traz biografia da 
primeira‐dama do país;  

 

Fale com o Presidente  ‐‐‐‐ 

 Responsividade 
informativa 

 Porosidade 
informativa 

(RI) (PRI) Fale com o Presidente traz formulário 
para "comentários, elogios, sugestões, 
dúvidas, denúncias e reclamações ao 
Presidente da República 
https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.
php  ;  

Enviada mensagem para 
https://sistema.planalto.g
ov.br/falepr2/index.php  
(resposta recebida) 

Fale com a Primeira‐
Dama 

  

 Responsividade 
informativa 

 Porosidade 
informativa 

(RI) (PRI) link Fale com a Primeira‐Dama traz 
formulário para "comentários, elogios, 
sugestões, dúvidas, denúncias e reclamações" 
https://sistema.planalto.gov.br/fale1dm/index
.php   

Enviado mensagem para 
https://sistema.planalto.g
ov.br/fale1dm/index.php  
(resposta recebida) 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/falepr2/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/fale1dm/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/fale1dm/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/fale1dm/index.php�
https://sistema.planalto.gov.br/fale1dm/index.php�
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Vice‐presidente 

 Publicidade 
instrutiva 

 
(PE) link biografia 
traz curriculum e 
trajetória do vice‐

presidente 

Atribuições 
 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
 (PE) traz texto institucional sobre atribuições e 
atividades do vice‐presidente   

Sobre a Vice‐
Presidência 
 

EMAIL 
INOPERANTE 

EMAIL 
INOPERANTE 

 Email sem resposta em tempo hábil. 

 

Enviado email para 
adriano@planalto.gov.br  
(chefe de gabinete)  
indagando se há previsão 
de quando o vice‐
presidente retomaria suas 
atividades (sem resposta 
no tempo hábil de 5 dias)  

 

Residência oficial 
 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
 

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Legislação  ‐‐‐‐ 

Base da Legislação 
Federal 
 

Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) (PE) traz ferramenta de busca avançada 
com base de legislação bastante completa 

Revista Jurídica é link 
replicante da home 

Códigos 
 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐ 
(PE) traz códigos‐leis na íntegra em suas 
versões atuais   

Constituição 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐ 
(PE)  traz todas as constituições dos estados e 
também a constituição federal 

Há um bom banco de 
dados aqui 

Consulta Pública 
 

‐‐‐‐ 
 Porosidade 
argumentativa 

(PE) links para legislação; (PRA) link para 
consultas em aberto onde a ministra da Casa 
Civil chama o a sociedade civil para dar sua 
opinião  discursivamente organizada a partir 
de projeto de lei proposto (ver nas OBS. trecho 

Trecho da Porosidade 
instrutiva:  
 
A MINISTRA DE ESTADO 
CHEFE DA CASA CIVIL DA 
PRESIDÊNCIA DA 

mailto:adriano@planalto.gov.br�
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) enviar email 
recursosgeneticos@planalto.gov.br  para 
confirmar se qualquer cidadão pode opinar 
individualmente ou se é restrito à entidades. 
Resposta: restrito a entidades da sociedade 
civil 

REPÚBLICA torna público 
[...]bioprospecção ou 
elaboração ou 
desenvolvimento de 
produtos comerciais[...] A 
relevância da matéria 
recomenda a sua ampla 
divulgação, a fim de que 
todos possam contribuir 
para o seu 
aperfeiçoamento. 
Eventuais sugestões 
poderão ser 
encaminhadas, até o dia 
28 de fevereiro de 2008, à 
Casa Civil da Presidência 
da República[...] ou pelo 
e‐mail: 
recursosgeneticos@planal
to.gov.br 
DE 1999 até 2009 foram 
abertas 23 CONSULTAS 
PÚBLICAS DESTE TIPO 
SOBRE DIVERSOS TEMAS 

Decreto‐Lei 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
‐‐‐‐ 

(PE) links para decretos‐leis   

Decretos 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
‐‐‐‐ 

(PE) links para decretos   

Emendas à 
Constituição 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
‐‐‐‐  (PE) links para emendas constitucionais   

Leis 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
‐‐‐‐  (PE) links para leis   

Medidas Provisórias 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
‐‐‐‐  (PE) links para medidas provisórias   

Projetos de Lei   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE) links para projetos de leis   

mailto:recursosgeneticos@planalto.gov.br�
mailto:recursosgeneticos@planalto.gov.br�
mailto:recursosgeneticos@planalto.gov.br�
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  instrutiva 
 

Resenha Diária 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

 
 

‐‐‐‐ 
(PI) pois traz resumo dos atos do executivo; 
(PE) links para a íntegra dos atos em si 

 

    Súmulas Vinculantes 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐ 
(PU) pois traz link para página do STF; (PE) pois 
traz sumulas vinculantes 

 

   
Classificação Decimal 
de Direito 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐ 
(PU) pois traz informações sobre catalogação 
de informação legislativa (biblioteconomia); 
(PE) pois traz explicações sobre o tema 

 

   
Manual de Redação da 
Presidência da 
República 

‐‐‐‐ 
 Publicidade 

instrutiva 

(PE) traz link para manual de redação cujo 
objetivo é “uniformizar e simplificar as normas 
de redação de atos e comunicações oficiais.” 

 

   
Modelos sobre 
elaboração de atos 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐‐ 
(PE) modelos textuais em que se baseiam os 
atos do governo  

 

   
 

Política de uso 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PU) pois explica as regras sobre o uso das 
informações (leis) do link legislação; (PE) pois 
explica a forma e a razão deste uso 

 

    Fale conosco 
 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(Pi) pois existe formulário de mensagens para 
https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_cor
po.asp  

Enviada mensagem 
indagando sobre como 
receber a Constituição 
impressa 
https://sistema.planalto.g
ov.br/brasil/fale_corpo.as
p (resposta recebida) 

   
"SISTEMA PUSH" 
Cadastre‐se aqui     

 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐ 

(PU) pois abre um formulário onde o cidadão 
pode se cadastrar e receber por email 
informações sobre leis e legislação assinadas 
pela presidência 

 

   
Senado Federal 
Câmara dos Deputados 
Supremo Tribunal 

 Publicidade 
utilitária (3) 

‐‐‐‐  (PU) Links para portais de outros Poderes   

https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_corpo.asp�
https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_corpo.asp�
https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_corpo.asp�
https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_corpo.asp�
https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_corpo.asp�
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Federal 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Informações 
históricas 

‐‐‐‐ 
Presidentes 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz informações biográficas, políticas e 
históricas de cada presidente da República 
 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Principais 
programas 

‐‐‐‐ 

Vários links similares:  
Novo modelo de 
desenvolvimento  
 
Cidadania e inclusão 
 
Democracia e diálogo 
 
 
Política externa  
 
Gestão transparente  

 
Justiça e segurança 
pública 

 Publicidade 
instrutiva (6) 

 Publicidade 
informativa 

(6) 

‐‐‐‐ 

(PE) (PI) traz pequenos textos sobre cada um 
dos programas que mescla “informe” sobre 
ações e resultados desses programas bem 
como sua finalidade e características 

 
O link Desenvolvimento 
regional  é replicante da 
home (em São Francisco) 
 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 
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Palácios 
‐‐‐‐ 

 
Vários links similares: 
 
Galeria de fotos  
 
Obras de arte  
 
Ritos e cerimônias  
 
Exposições  
 
Visitas  
 
Palácio da Alvorada  
 
Granja do Torto 

 Publicidade 
instrutiva (7) 
 

‐‐‐‐ 
(PE) cada um dos links traz detalhes sobre cada 
palácio; obras de arte da República além de 
ritos. 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícias I 
Publicidade 

informativa (1) 

Vários links similares 
que serão 
considerados 
replicantes  nas 
análises de notícias 
seguintes: 
 
Comunicação Pública 
 
Imprensa e Jornalismo 
 
Internacional 
 

 Publicidade 
informativa 

(15) 
  

(PI)  abre notícia;  (PI) as demais referente aos 
links replicantes trata de uma espécie de 
“editorias”, em sua maioria trazem clipping, 
isto é, notícias (geralmente sobre o Estado ou 
governo) em outros jornais comerciais.  De 
todo modo considera‐se uma relação 
informativa 

 

Não há suplementos ou 
hiperlinks no corpo da 
notícia 
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Internet 
 

Mídia 
 
Novas Tecnologias 
 
Pesquisas 
 
Publicações 
Publicidade e 
Patrocínio 
 
Relações Públicas 

 
Tecnologia da 
Informação 
 
Telecomunicações 
 
TV Pública 
 
TV e Rádio 
 
Universidades 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia II 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PI)  abre notícia; 

Links replicantes 
contabilizados 
anteriormente  
 
Não há suplementos ou 
hiperlinks no corpo da 
notícia 
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          (PI)  abre notícia;   

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia III 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PI)  abre notícia; 

Links replicantes 
contabilizados 
anteriormente  
 
Não há suplementos ou 
hiperlinks no corpo da 
notícia 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia IV 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PI)  abre notícia; 

Links replicantes 
contabilizados 
anteriormente  
 
Não há suplementos ou 
hiperlinks no corpo da 
notícia 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

Notas qualitativas  Observações 
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(home / pag. secundaria)  (página quaternária) 

Notícia V 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PI)  abre notícia; 

Links replicantes 
contabilizados 
anteriormente  
 
Não há suplementos ou 
hiperlinks no corpo da 
notícia 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia VI 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PI)  abre notícia; 

Links replicantes 
contabilizados 
anteriormente  
 
Não há suplementos ou 
hiperlinks no corpo da 
notícia 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia VII 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PI)  abre notícia; 

Links replicantes 
contabilizados 
anteriormente  
 
Não há suplementos ou 
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hiperlinks no corpo da 
notícia 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner campanha 
“Confiança Brasil” 

 

Apresentação 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PI) Box‐link O Brasil é notícia; 
 

Economia 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) texto informativo‐publicitário 

 

Investimentos 
 Publicidade 
informativa 

 ‐‐‐‐ 
(PI) texto informativo‐publicitário 

 

Inovação  
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) texto informativo‐publicitário 

 

Exportação 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) texto informativo‐publicitário   

Conheça a campanha 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) vídeos spots publicitários   

O Brasil é notícia 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) clipping de notícias de outros veículos não‐
governamentais 

 

Sua notícia  
 Porosidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PRI) espaço onde o cidadão pode deixar seu 
depoimento ou comentar notícias 

O espaço é público e os 
comentários  são 
filtrados... ver regras de 
uso no apêndice. 

Confiança Brasil 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) vídeos spots publicitários   
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Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Café com o 
presidente 

 Publicidade 
instrutiva 

 
 
(PE) abre com 
texto 
explicando do 
que se trata o 
programa  
radiofônico 

Contato 
 

E‐MAIL  
INOPERANTE 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

 E‐mail sem resposta em tempo hábil 

Enviado email para 
imprensa@planalto.gov.b
r indagando sobre como 
conseguir spot em que o 
presidente trata do 
problema do 
biocombustível (spot 
existe) 
O email é replicante mas a 
forma que estava disposta 
não o é (resposta não 
recebida no tempo hábil 
de 5 dias úteis) 

   
Busca 

 

 Publicidade 
utilitária 

 
 

(PU) traz ferramenta de busca interna sobre os 
spots 

 

    Spots 
 Publicidade 

informativa 
 

 
(PI) spots em texto e som com fala do 
presidente da república; 

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Ética (Box) 
Publicidade 
instrutiva (1) 

Sobre a Comissão  
 

Publicidade 
instrutiva (1) 

   (PE) link Sobre a Comissão traz texto   
 Traz texto com leis 

mailto:imprensa@planalto.gov.br�
mailto:imprensa@planalto.gov.br�
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(PE) link Perguntas 

e Respostas; 

institucional    
 

Legislação  
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Legislação traz leis específicas da área  

 

Declaração 
Confidencial de 
Informações  
 

 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 

(PE) link Declaração Confidencial de 
Informações traz informações explicando 
procedimentos; 

 

Autoridades 
abrangidas  

 

Publicidade 
instrutiva (1) 

  
(PE) link Autoridades abrangidas traz lista dos 
cargos de chefia do executivo;   

Rede de Ética  
 
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link  Rede de Ética traz texto de decreto 
explicando a rede; 

 

Promoção da Ética  
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Promoção da Ética traz texto 
explicando do que se trata; 

 

Funções e 
Responsabilidades  

 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Funções e Responsabilidades explica 
funcões das entidades quanto a questão ética; 

 

Publicações  
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Publicações traz código de ética, leis 
sobre o tema etc.; 

 

Reuniões da CEP  
 

 Publicidade 
informativa (1) 

 
(PI) link Reuniões da CEP traz atas das reuniões 
da da Comissão de Ética Pública; 

Traz atas de reuniões 

Notícias  
 

 Publicidade 
informativa (1) 

  (PI) link Notícias ;   

Links de interesse  
 

 Publicidade 
utilitária (1) 

 
(PU) links de interesse traz links externos de 
outras instituições; 

 

Galeria de Fotos  
 

 Publicidade 
informativa (1) 

  (PI) link Galeria de Fotos ;   

Boas Idéias  
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Boas Idéias traz informaçÕes sobre 
forum; 

 

Information in 
English  

 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

 Publicidade 
utilitária (1) 

 

PE)(PU) link Information in English traz 
informações básicas institucionais em inglês e 
é publicidade utilitária pois traz mecanismo de 
busca; 

 

Fale Conosco 
Sugestões  
 

INOPERANTE    LINK INOPERANTE  LINK INOPERANTE 
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Fale Conosco 
Consultas e Denúncias 
 

 Porosidade 
informativa (1) 

‐‐‐ 
(PRI) link Fale Conosco Consultas e Denúncias 
traz formulario para receber informações e 
fazer denúncias  etica@planalto.gov.br   

O mesmo e‐mail também 
tem papel de 
responsividade, mas o 
teste já foi realizado e 
contabilizado 
anteriormente (pois 
também é replicante no 
site da CGU) 

Atividade paralela 
 Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link‐box Atividade paralela? Consulte a 
Comissão explica procedimentos;;  

 

Box notícias 
Publicidade 
informativa (1) 

  (PI) box‐link noticas;    

Presentes e Brindes 
Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Presentes e Brindes explica 
procedimentos;  

 

Conflito de Interesses   
Publicidade 
instrutiva (1) 

 
(PE) link Conflito de Interesses  explica 
procedimentos; 

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Atendimento à 
Mulher 

 Publicidade 
utilitária (1) 

 
(PU) link 

atendimento à 
Mulher traz mapara 

do brasil para 
buscar informaçÕes 
sobre órgaos que 
atuam com a 

questão de gênero 
em cada estado 

Mapa com links para 
vários estados 

(escolhido pelo critério 
de hierarquia a Bahia 
enquanto estado e 
Salvador enquanto 

cidade representante 
deste estado) 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

E‐MAIL 
INOPERANTE 

(RI) da série de emails escolhido 
Bahia/Salvador 
centroreferencialv@salvador.ba.gov.br;  

 
Enviado email para 
centroreferencialv@salva
dor.ba.gov.br sobre se há 
escritório da secretaria 
em Salvador (resposta 
não recebida no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 
 

mailto:centroreferencialv@salvador.ba.gov.br�
mailto:centroreferencialv@salvador.ba.gov.br�
mailto:centroreferencialv@salvador.ba.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Transparência  
(link‐box) 

‐‐‐‐ 

O programa 
 

Publicidade 
instrutiva 

   (PE) explica do que se trata o programa;  
 

Legislação 
 

 Publicidade 
instrutiva 
 

 
(PE) traz vasta legislação sobre o assunto 
transparência   

Notícias 
 

 Publicidade 
informativa 

 
(PI) traz notícias específicas sobre o programa 

 

Educação Presencial 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
  

(PE) explica como funciona a ação (não 
necessariamente noticia ou informa o modo 
em que acontece) 

 

Educação a Distância 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 
 

(PE) explica como funciona a ação (não 
necessariamente noticia ou informa o modo 
em que acontece) 

 

Parcerias 
 Publicidade 

instrutiva 
 

 

(PE) explica como funciona a ação (não 
necessariamente noticia ou informa o modo 
em que acontece) 

 

Acervos técnicos 
 Publicidade 

informativa 
 

 

(PI) pois traz apenas pequena nota informando 
que a ação foi realizada (não explica como ela 
funciona, como o cidadão pode ter acesso, etc) 

 

Vídeos 
 Publicidade 

instrutiva 
 

 

(PE) embora sejam vídeos, trata‐se não de 
spots publicitários mas de vídeos voltados para 
educação cidadã e para auxiliar em aulas e 
workshops 

Vídeos didáticos 
educacionais  

Material de divulgação 
 Publicidade 

informativa 
 

 
(PI) pois trata‐se de logomarcas e outras peças 
publicitárias do projeto 
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Questionários 

 Porosidade 
instrutiva 

 Publicidade 
instrutiva 

 

 

(PRE) pois abre para questionários pré‐
estruturados abre para questionários que 
podem ser aplicados pelo cidadão (junto a 
conselhos municipais) sobre o andamento de 
determinados projetos ou programas do 
governo e, ao serem preenchidos, devem ser 
encaminhados para o governo com os dados 
(não se trata de um survey, que seria 
informativo, mas de um documento pré‐
formatado com opções objetivas mas também 
com espaço para escrever subjetivamente 
sobre o tema; (PE) pois além desta porosidade, 
os próprios questionários e a página explicam 
como proceder e também como funciona cada 
programa 

Ver página nos apêndices 

Textos técnicos 
 Publicidade 

argumentativa  
 

(PA) pois traz textos técnicos que trazem 
argumentos sobre conceitos que estão no 
campo de atuação do programa. Embora sejam 
nomeados pelo portal de “textos técnicos” 
aqui devem ser categorizados de publicidade 
argumentativa refinada pois não se trata de 
dados brutos ou discurso técnico 
especializado: trata‐se de discurso acadêmico 
(de ciências humanas) mas compreensível para 
cidadãos comuns com algum grau de 
escolaridade não‐técnica ou de camada 
superior 

 

Publicações 
 Publicidade 

instrutiva  
 

(PE) pois traz cartilhas em pdf explicando sobre 
controle social etc. 

Cartilhas didáticas 
educacionais 

    chat  INOPERANTE  INOPERANTE  INOPERANTE 
LINK APONTA PÁGINA 
NÃO ENCONTRADA 

   

Perguntas mais 
frequentes 
 
 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐ 
(PE) traz lista com perguntas e respostas 
explicando 

 

   
Sites de interesse 
 

 Publicidade 
utilitária 

 ‐‐‐ 
(PU) traz links para diversos outros sites sobre 
o tema 

 

    Denúncias 
 Publicidade 
utilitária  

 Publicidade 
 

(PU) pois traz listagem de contatos locais sobre 
o tema; (PRI) pois traz uma bem estruturada 
ferramenta para receber denuncias sobre 
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instrutiva 
 Porosidade 
informativa 

corrupção etc. (PE) pois além de tudo explica 
bem como encaminhar e do que se trata 

    Fale conosco 
 Responsividade 
informativa 

‐‐‐ 
(PI) pois abre formulário 
http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/
index.asp . 

Enviada mensagem 
indagando se se há algum 
escritório ou posto do 
Programa Olho Vivo na 
cidade de Salvador. 
http://www.cgu.gov.br/ol
hovivo/FaleConosco/inde
x.asp   (resposta recebida) 

   
link‐barra 
depoimentos 

 Publicidade 
informativa 

 
(PI) pois traz curtos depoimentos publicitários 
sobre o projeto 

 

   
 

box‐link notícias 

 Publicidade 
informativa 
 

  (PI) notícias   

    Box‐link destaques 
 Publicidade 

informativa 
 

 
(PI) pois traz notícia sobre vencedores de 
concurso;  

Seria também explicativo 
mas há dois links 
replicantes: portalzinho e 
cartilha (que já foram 
incoporados no link CGU) 

   
Banner o que vc tem a 
ver com a corrupção 

LINK 
REPLICANTE 

LINK REPLICANTE 
Link replicante do link da home Controladoria 
Geral da União 

Link replicante 

   
 

Banner licitações 
assistente interativo 

LINK 
REPLICANTE 

LINK REPLICANTE 
Link replicante do link da home Controladoria 
Geral da União 

Link replicante 

   
Banner Portal da 
Transparência 

LINK 
REPLICANTE 

LINK REPLICANTE 
Link replicante do link da home Controladoria 
Geral da União 

Link replicante 

   
Concurso de desenho 
e redação da CGU 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐ 
(PE) pois explica do que se trata o concurso e 
(PI) pois também, ao mesmo tempo, divulga e 
anuncia esta ação 

 

http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/index.asp�
http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/index.asp�
http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/index.asp�
http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/index.asp�
http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/index.asp�


315 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Ritos e 
cerimônias I 

LINK 
INOPERANTE 

LINK INOPERANTE  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Link inoperante 

LINK INOPERANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Ritos e 
cerimônias II 

LINK 
INOPERANTE 

LINK INOPERANTE  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Link inoperante por ligar ao mesmo endereço 
da home  LINK INOPERANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

São Francisco   Publicidade     Publicidade  ‐‐‐‐  (PI) pois abre numa espécie de matéria sobre o   
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informativa 
 Publicidade 

instrutiva 
 
 

(PI)(PE) pois traz 
texto que mistura 
notícia das ações 
com explicação 
sobre o projeto 

Programas e projetos 
de Infra‐estrutura  

 
  
 

informativa  tema 

   
Ministério da 

Integração Nacional  
 

 Publicidade 
instrutiva 

exógeno 
(PE) pois traz pequena nota no centro da 
página explicando o projeto 

Link exógeno, por isso, só 
se analisou o cerne 
 

             

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner Em 
questão 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Link replicante da home em Destaque‐Em 
questão  LINK REPLICANTE 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner Caderno 
de Destaques 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Link replicante de Estrutura da Presidência‐ 
Secretaria de Comunicação Social.  Não 
precisou ser reanalizado pelas camadas pois 
possui apenas 1 camada. 

LINK REPLICANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner 
Mensagem para o 

Congresso 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PE) pois traz a íntegra do pronunciamento 
oficial do presidente ao Congresso Nacional 
(um pronunciamento que abre o exercício). (PI) 
pois divulga esta ação do Estado 

Pronunciamento na 
íntegra 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Portal Federativo 
(banner) 

Publicidade 
informativa  

 
(PI) pois traz um 
Box com dois 

Institucional 
 Publicidade 

instrutiva  
 

‐‐‐‐ 
(PE)  traz texto institucional 

 

Diálogo Federativo 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz links com leis e textos onde 
“Entenda como o Governo Federal se relaciona 
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destaques para 
notícias 

com os municípios” 

Carta‐compromisso 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PE) pois traz texto de carta compromisso e 
também informa e (PI) divulga esta iniciativa 
do Estado 

 

 
Publicações 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PE) e (PI) pois a revista é ao mesmo tempo 
informativa da ação e tenta explicar no 
formato cartilha 

 

Manuais 
 Publicidade 

instrutiva 
 

(PE)  pois traz manuais didáticos explicativos   

Agenda Nacional de 
Apoio à Gestão 
Municipal 

 Publicidade 
instrutiva 

 
(PE)  pois traz agenda de ação (diretrizes) 
explicando‐a 

 

Estudos federativos 
 Publicidade 

informativa 
 

(PI) pois apenas uma lista de estudos 
realizados, mas não dá link para estes... assim, 
interpretou‐se que o portal apenas divulga ou 
informa que esses estudos existem 

 

Notícias 
 Publicidade 
informativa 

  (PI) notícias   

Links úteis 
 Publicidade 
utilitária 

  (PU) lista de links institucionais   

Fale conosco 
 Responsividade 
informativa 

 
(RI) pois traz email para contato: 
portalfederativo@planalto.gov.br 
portalfederativo@planalto.gov.br  

Enviado email para  
portalfederativo@planalt
o.gov.br indagando se o 
portal produz algum 
boletim próprio e como 
posso receber (resposta 
recebida) 

Mapa do sítio 
 Publicidade 

utilitária 
 ‐‐‐  (PU) ferramenta de mapa do site   

link box‐eventos 
 Publicidade 

informativa 
  (PI) informa sobre eventos   

mailto:portalfederativo@planalto.gov.br�
mailto:portalfederativo@planalto.gov.br�
mailto:portalfederativo@planalto.gov.br�
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Banner Apoio a gestão 
municipal 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

 

(PE) e (PA) pois traz um relatório que mescla 
explicação com orientações na relação 
federativa , traz leis e também é formatado e 
publicidade argumentativa pois também é 
formatado como um documento 
argumentativo sobre a ação a que o hotsite se 
refere 

 

             

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª  e 2ª  
camada 

(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª  
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner Revista 
Jurídica 

 Publicidade 
Instrutiva  

 
(texto no cerne, 
sobre a revista) 

Artigos  
 

‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa (1) 

(PI) link Artigos traz artigos sobre mudanças 
em leis;    

Sobre a Revista  
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

‐‐‐‐ 
 (PE) link Sobre a Revista traz texto sobre o que 
é a revista;   

Expediente  
 

 Publicidade 
instrutiva (1) 

‐‐‐‐ 
 (PE) link  Expediente traz informações sobre os 
agentes governamentais;   

Edições Anteriores  
 

‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa (1) 

 
(PI) link Edições Anteriores traz edições da 
revista 

 

Fale Conosco  
 

 Responsividade 
informativa (1) 

‐‐‐‐ 
((RI) link Fale Conosco  traz o email 
revista@planalto.gov.br  

Enviado email Indagando 
como obter exemplares 
digitais da Revista  para 
revista@planalto.gov.br(r

mailto:revista@planalto.gov.br�
mailto:revista@planalto.gov.br�
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esposta recebida) 

Mapa do Site 
 Publicidade 
utilitária (1) 

‐‐‐‐  (PU) link Mapa do Site   
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Portal:  Câmara dos Deputados Federais 
Endereço eletrônico na internet: www.camara.gov.br 
Período de coleta de dados:  10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2009 
 
 
 

Quadro de siglas 
 
(PU) – Publicidade utilitária (isto é, publicidade que ocorre no nível utilitário) 
(PI) – Publicidade informativa (isto é, publicidade que ocorre no nível informativo) 
(PE) – Publicidade instrutiva (isto é, publicidade que ocorre no nível instrutivo) 
(PA) – Publicidade argumentativa (isto é, publicidade que ocorre no nível argumentativo) 
 
(RU) – Responsividade utilitária (isto é, responsividade que ocorre no nível utilitário) 
(RI) – Responsividade informativa (isto é, responsividade que ocorre no nível informativo) 
(RE) – Responsividade instrutiva (isto é, responsividade que ocorre no nível instrutivo) 
(RA) – Responsividade argumentativa (isto é, responsividade que ocorre no nível argumentativo) 
 
(PRU) – Porosidade utilitária (isto é, porosidade que ocorre no nível utilitário) 
(PRI) – Porosidade informativa (isto é, porosidade que ocorre no nível informativo) 
(PRE) – Porosidade instrutiva (isto é, porosidade que ocorre no nível instrutivo) 
(PRA) – Porosidade argumentativa (isto é, porosidade que ocorre no nível argumentativo) 
(PRH) – Porosidade decisória (isto é, porosidade que ocorre no nível decisório) 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Glossário 
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de busca para 
glossário sobre o portal  glossário 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Mapa do portal 
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de mapa do site para  
portal   

             

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fale conosco 

 Porosidade 
informativa 

 
(PRI) , que na 
verdade ocorre após 
o envio da 
mensagem (ou seja, 
na quarta camada)  
em  cada link.  Como 
no segundo link o 
mesmo survey  se 
repete (é replicante) 
então foi 
categorizado apenas  
uma vez 

Portal 
 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

(RI) pois traz ferramenta para envio de 
mensagem para cada um dos  sub‐links 
apontados 

Enviadas 6 mensagens 
para cada um dos links‐
formulários  
http://www2.camara.gov.
br/internet/faleconosco?c
ontexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  
 
Deste montante, os links 
de formulário Orçamento 
da União e Publicações 
não deram resposta em 
tempo hábil de 5 dias 
úteis. 

Biblioteca e arquivo 
 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

leis federais 
 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

orçamento da união 
Sem resposta 
para email 
enviado 

‐‐‐‐ 

http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=http://www2.camara.gov.br/faleconosco�
http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=http://www2.camara.gov.br/faleconosco�
http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=http://www2.camara.gov.br/faleconosco�
http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=http://www2.camara.gov.br/faleconosco�
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projeto de leis e 
outras proposições 

 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

    publicações 
Sem resposta 
para email 
enviado 

‐‐‐‐   

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Busca 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de busca para sobre 
o portal; (PE) explica determinados termos 
usados no parlamento 

glossário 

             

 
 
 
 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Acessibilidade 

 Publicidade 
instrutiva  

 Publicidade 
informativa 

 Responsividade 
informativa 

 
(PE) abre com texto 

explicando o 
programa; (PI) traz 
notícias no final; 

Apresentação 
Já contabilizado 
no 2ª   camada 

      

Ações 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐ 

(PI) pois traz texto falando das ações do 
programa 

 

 Legislação em Áudio 
    
 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz leis na íntegra e (PU) pois traz 
essas leis em áudio 

Há aqui uma sofisticação 
de publicidade utilitária 
que é tornar a informação 
acessível a qualquer 
cidadão, inclusive pessoas 
com deficiência visual 

 Guia Legal ‐   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE) pois traz guia na íntegra e (PU) e traz esse   
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(RI) traz email (o 
mesmo do link fale 

conosco) 

Portadores de 
deficiência visual 
 

instrutiva 
 Publicidade 

utilitária 

material em áudio também 

 Eventos 
    
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) pois traz notícias sobre eventos e 
seminários 

 

 Glossário 
     
 

 Publicidade 
utilitária 

 ‐‐‐‐ 
(PU) traz glossário específico da página (que 
não é replicante ao da home) 

glossário 

Textos Eletrônicos 
     
 

 Publicidade 
instrutiva 

  
 ‐‐‐‐ 

(PE) traz links para diversos textos e leis sobre 
o tema acessibilidade 

 

 Bibliografia 
    
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) pois apenas divulga uma lista com  textos 
sobre acessibilidade (não traz os textos em si) 

 

 Outros Portais 
    

 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(PU) pois traz lista de links externos sobre o 
tema acessibilidade 

 

Fale conosco 
Já contabilizado 
no 2ª camada 

   (RI) acessibilidade@camara.gov.br  

Enviada mensagem 
indagando se o site da 
Câmara tem algum 
dispositivo que possibilite 
a "leitura" dos textos para 
pessoas com deficiência 
visual  
acessibilidade@camara.g
ov.br 

Banner como lidar 
com pessoas com 
deficiência 

LINK INOPERANTE  LINK INOPERANTE  Link não funciona  LINK INOPERANTE 

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Conheça a 
Câmara 

   Apresentação 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) bastante informação sobre quantos são os 
deputados, qual o papel da Câmara etc. 

 

mailto:acessibilidade@camara.gov.br�
mailto:acessibilidade@camara.gov.br�
mailto:acessibilidade@camara.gov.br�
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Cultura 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
informativa 
 

 ‐‐‐‐ 
(PE) fala sobre as prerrogativas da Câmara 
quanto à proteção da cultura e (PI) pois 
também divulga esta ação (incluindo editais);  

Enviado email para 
cultural@camara.gov.br 
indagando se há como ver 
o acervo online (sem 
resposta em temo hábil) 

Conselho de Altos 
Estudos  

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

 Responsividade 
informativa 
 

 ‐‐‐‐ 

 (PI) pois também texto que divulga esta ação e 
traz notícias; (PE) pois traz leis sobre 
vinculadas; (PA) pois traz documentos de 
diretrizes e análises sobre área de atuação do 
Conselho, considerando publicidade 
argumentativa refinada; (RI) pois traz email 
específico caeat@camara.gov.br  

Tem publicidade 
argumentativa refinada 
 
Enviado email para 
caeat@camara.gov.br 
indagando quem são os 
membros da 
comissão(resposta 
recebida) 

 Mesa Diretora 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) pois traz detalhes do membros da mesa 
diretora 

Haveria responsividade 
informativa mas já é 
replicante para deputados 
(enviado para o 
presidente da casa que é 
o mesmo da mesa) 

Deputados    LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na home  LINK REPLICANTE 
Comissões   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na home  LINK REPLICANTE 

Lideranças dos 
Partidos 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
informativa (7) 

‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações bibliográficas sobre 
cada líder (e deputados) das bancadas de 
partidos; (RI) pois traz email de cada deputado. 
Foram enviados emails para os 23 líderes de 
partidos listados:  
 
dep.candidovaccarezza@camara.gov.br 
 
dep.joseanibal@camara.gov.br 
 
dep.ronaldocaiado@camara.gov.br 
 
dep.marciofranca@camara.gov.br 
 
dep.marionegromonte@camara.gov.br 
 
dep.brizolaneto@camara.gov.br 
 

Enviado email para líderes 
de partido indagando se o 
deputado, enquanto líder 
do partido na Câmara, 
possui algum web‐site ou 
blog onde divulgue suas 
ações parlamentares (ver 
lista ao lado). Do total de 
emails enviados, 4  foram 
devolvidos(e‐mail 
inoperante), 7 
respondidos e 
12 ficaram sem resposta 
em tempo hábil (5 dias 
úteis) 
 

mailto:cultural@camara.gov.br�
mailto:caeat@camara.gov.br�
mailto:caeat@camara.gov.br�
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dep.sarneyfilho@camara.gov.br 
 
dep.fernandocoruja@camara.gov.br 
 
dep.ivanvalente@camara.gov.br 
 
dep.juvenil@camara.gov.br 
 
dep.henriquefontana@camara.gov.br 
 
dep.waldirneves@camara.gov.br 
 
dep.henriqueeduardoalves@camara.gov.br 
 
dep.sandromabel@camara.gov.br 
 
dep.rodrigorollemberg@camara.gov.br 
 
dep.jovairarantes@camara.gov.br 
 
dep.jomoraes@camara.gov.br 
 
dep.hugoleal@camara.gov.br 
 
dep.ulduricopinto@camara.gov.br 
 
dep.cleberverde@camara.gov.br 
 
dep.miguelmartini@camara.gov.br 
 
dep.carloswillian@camara.gov.br 
 
dep.viniciuscarvalho@camara.gov.br 

Conselho de Ética e 
Decoro Parlamentar  

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
informativa 

  ‐‐‐‐ 

(PI) pois traz notícias específicas do conselho ; 
(PE) pois traz documentos como código de 
ética; (RI) pois abre traz o email 
cedpa@camara.gov.br  

Enviado email para 
cedpa@camara.gov.br 
indagando se há como 
receber algum 
informativo do Conselho 
por email (resposta 
recebida) 

mailto:cedpa@camara.gov.br�
mailto:cedpa@camara.gov.br�
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 Procuradoria 
Parlamentar 

 Publicidade 
instrutiva 
 

 ‐‐‐‐ 
(PE) pois traz pequeno texto explicando do que 
se trata a procuradoria;  

Enviado email para 
propa@camara.gov.br 
indagando qual o 
endereço para 
correspondência da 
Procuradoria (resposta 
não recebida no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 

Estrutura 
Administrativa     

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz pequeno texto explicando do que 
se trata cada departamento do organograma;   

Enviado email indagando 
sobre o endereço pra 
correspondência 
corpi.cedi@camara.gov.br 
resposta não recebida no 
tempo hábil de 5 dias 
úteis) 

Programas 
Institucionais 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐ 

(PI) pois traz pequeno texto divulgando (não 
necessariamente explicando) cada 
programa/ação listado; (PE) pois alguns desses 
links são menos informativos e mais 
explicativos, trazendo inclusive leis;  

Enviado email para 
Cooperação técnica 
indagando se há algum 
convênio com 
parlamentos de países 
europeus 
aproj@camara.gov.br   
resposta não recebida no 
tempo hábil de 5 dias 
úteis) 

Visite a Câmara 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) pois traz ferramenta para visita virtual a 
Camara 

Ferramenta de visita 
vitual 

 A História da Câmara 
dos Deputados 

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐ 
(PE) história da Casa incluindo documentos 
antigos 

 

   
Ouvidoria 
Parlamentar   

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na home  LINK REPLICANTE 

    Museu da Câmara 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PE) pois explica do que se trata o Museu; (PI) 
pois ao mesmo tempo divulga  e dá notícia de 
sua existência enquanto ação (o texto sustenta 
este tom) 

 

           

 

 

mailto:propa@camara.gov.br�
mailto:corpi.cedi@camara.gov.br�
mailto:aproj@camara.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Agenda da 
Câmara 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 

(PU) é uma avançada ferramenta de busca 
sobre a agenda e pauta da câmara; (PI) pois dá 
notícia das ações e atividades diárias da casa 

 

             

 

 
Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Transparência   

Orçamento da 
Câmara dos 
Deputados 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 
(PA) pois traz diversos números de gastos do 
orçamento da Casa.  Considerado publicidade 
argumentativa bruta 

Publicidade 
argumentativa bruta 

Relatório de Gestão 
Fiscal 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 
(PA) pois traz diversos números de balancetes 
fiscais  do orçamento da Casa.  Considerado 
publicidade argumentativa bruta 

Publicidade 
argumentativa bruta 

Estatística dos 
Trabalhos da Câmara 
dos Deputados 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PI) pois traz informações sobre a 
produtividade da Casa e suas ações; (PA) pois 
também abre para relatórios mais detalhados, 
neste caso, categorizado como publicidade 
argumentativa refinada 

Publicidade 
argumentativa refinada 

Cargos de Natureza 
Especial 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz lista de cargos de comissão 
ocupados (nominalmente, por setor) 

 

Contratos 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz lista das empresas que prestam 
serviço à Casa inclusive com pequena tabela 
sobre o status de cada empresa na prestação 
de serviço (não se trata de dados detalhados 
sobre o contrato) 

 

Aquisições realizadas 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de busca específica; 
(PE) pois traz a lista das empresas e o que foi 
adquirido com elas no que diz respeito a 
compras; (PA) pois no conjunto dos links 
configura‐se um relatório com valores, número 
de empenho que cada empresa vendeu a 
Câmara, neste caso, considerado publicidade 
argumentativa bruta 

Publicidade 
argumentativa bruta 
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Atas de registro de 
preços 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PA) pois traz lista com os contratos na íntegra 
assinados com empresas, neste caso, 
considera‐se publicidade argumentativa bruta 
pois os contratos são técnicos e não são 
didáticos ou claros para qualquer cidadão 

Publicidade 
argumentativa bruta 

Licitações 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐‐ 

(PI) pois divulga a possibilidade de acompanhar 
a licitação (e fala disso como uma ação da Casa 
para o cidadao) ; (PE) pois o texto é também 
de algum modo explicativo 

 

Concursos 
 Publicidade 

informativa 
   (PI) traz editais para concurdsos   

   
Deputados  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE   Link já replicante na home  LINK‐BOX replicante 
       

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Deputados 

Publicidade 
utilitária (2) 
Publicidade 
instrutiva (1) 

Responsividade 
utilitária (1) 

 
 

(PU) pois traz dois 
boxes, um com 
ferramenta de 
busca por 
deputados 

selecionando 
temas como 
Proposições 
relatadas, 
Discursos 

proferidos em 

Pesquisa   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
 Suplentes em 
Exercício  

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐  (PE) traz lista com os suplentes em atividade   

 Bancadas dos 
Partidos 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante de Conheça a Câmara  LINK REPLICANTE 

Histórico de 
Movimentação 
Parlamentar 
 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

 ‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de busca para 
localizar o deputado com opções sobre o que 
quer saber de suas ações na Casa; (PI) pois 
trata de mostrar como o deputado está 
atuando 

 

 Frentes 
Parlamentares   

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐‐ 
(PE) traz lista das frentes parlamentares e seus 
respectivos coordenadores (não traz email) 

 

 Mulheres no 
Parlamento 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
informativa 

 ‐‐‐ 

(PE) pois traz texto explicando a importância 
da mulher no parlamento além de links de 
continuidade para leis sobre o tema; (PI) pois 
traz notícias sobre a ação de deputadas ou 
temas correlatos 

 

Arquivo (formato 
excel) com 

 Publicidade 
instrutiva  

 ‐‐‐‐ 
(PE) pois viabiliza baixar um documento em 
planilha digital com dados de todos os 

 



330 

 

plenário, votações 
em plenário  etc  e 
o outro (PU) trata 
de busca livre pelo 
nome do peputado 
(PE) pois os links 
podem levar a 
íntegra de 
proposições 

apresentadas por 
cada deputado; 
(RU) pois traz 
serviço para 

recebimento de 
notícias do 

deputado por email 
 

informações dos 
Deputados 

deputados (não é instrutiva pois seria 
replicante) 

Discursos e Notas 
Taquigráficas   

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

  

‐‐‐‐ 
(PU) pois traz ferramenta para buscar por 
deputado  com detalhes de sessões, datas etc; 
(PI) pois divulga a ação do deputado na casa 

 

 Bancada na Eleição 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) pois traz quadro geral sobre qual partido 
tem quais deputados eleitos na casa 

 

Bancada na Posse  
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) idem, pois traz quadro geral sobre qual 
partido tem quais deputados em atividade na 
casa 

 

 
Líderes e Vice‐Líderes 
dos Partidos     
       

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante de Conheça a Câmara  LINK REPLICANTE 

Relação Simplificada  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
 Reuniões do Colégio 
de Líderes 

 Publicidade 
informativa 

 ‐‐‐‐  (PI) pois traz a pauta do dia da Casa   

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Projetos de Lei e 
Outras 

Proposições 

Publicidade 
utilitária  

 
(PU) pois o cerne 
da página traz 
avançada 

ferramenta de 
busca de 

proposições 

Acompanhamento de 
Proposições por E‐
Mail 

 Responsividade 
informativa (RI) 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(RU) Acompanhamento de proposição por 
email pois traz serviço para receber 
andamento de matérias via email 
(PE) pois explica como funciona o serviço e 
como proceder 
 

 

 Redações Finais           
Proposições 
tramitando em 
regime de urgência   
 

‐‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

(PI) pois informa sobre o trabalho da Casa; (PE) 
pois traz a íntegra dos projetos em tramitação 
ou texto final 

 

Em fase de  ‐‐‐‐‐   Publicidade  (PI) pois informa sobre o trabalho da Casa; (PE)   
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emendamento ao 
projeto 

informativa 
 Publicidade 
instrutiva 

pois traz a íntegra dos projetos em tramitação 
ou texto final 

 Em fase de 
emendamento ao 
substitutivo 
   

‐‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

(PI) pois informa sobre o trabalho da Casa; (PE) 
pois traz a íntegra dos projetos em tramitação 
ou texto final 

 

 Em fase de recurso  ‐‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

(PI) pois informa sobre o trabalho da Casa; (PE) 
pois traz a íntegra dos projetos em tramitação 
ou texto final 

 

Box‐busca 
Proposições 
Apresentadas 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) pois trata‐se de um box com busca de 
preposições por categoria; (PI) pois informa 
sobre o trabalho da Casa; (PE) pois traz a 
íntegra dos projetos em tramitação ou texto 
final 

 

Serviço de Integração 
Tecnológica 

 Porosidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

  

‐‐‐‐ 
(PRI) pois traz formulário para “sugerir” algo ao 
SIT;  (PE) pois traz texto explicando o 
departamento além de perguntas e respostas;  

Enviada mensagem 
indagando como fazer 
para receber emails sobre 
o andamento de uma 
matéria para o formulário 
http://www2.camara.gov.
br/internet/faleconosco?c
ontexto=sitcamara  
(porém, não se obteve 
resposta no tempo hábil 
de 5 dias úteis ) 

Proposições mais 
consultadas 

 Publicidade 
utilitária 

 ‐‐‐‐‐ 
(PU) pois trata‐se de um Box que tem a função 
de dar visibilidade àquelas informações mais 
procuradas, ou seja, de torná‐las mais visíveis 

 

           
           
           
           

           

 

 

http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=sitcamara�
http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=sitcamara�
http://www2.camara.gov.br/internet/faleconosco?contexto=sitcamara�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Plenário 

 Publicidade 
informativa 

 
 

 (PI) traz a ação dos 
parlamentares em 

plenário; 
(multimidia) 

 Sessões 
 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da página de entrada   LINK REPLICANTE 

 Discursos e Notas 
Taquigráficas 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante em “deputados”  LINK REPLICANTE 

Questões de Ordem 
 Publicidade 

utilitária 
 Publicidade 
informativa 

(PU) pois abre com ferramenta para buscar 
questões de parlamentares por nome, data, 
etc; (PI) pois abre a questão de ordem em si 
(isto é, a ação do parlamentar em plenário)  

 

 Oradores Inscritos 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PI) pois traz uma tabela listando os oradores 
inscritos (não traz links para os discursos) 

 

Sessões de 
Homenagem 

 Abre tabela 
vazia 

Abre tabela 
vazia 

Abre tabela vazia, por isso não foi categorizado 
pois não se sabe se está vazia por não haver 
sessões agendadas ou se está vazia por não 
funcionar 

 

 Ordem do Dia (pdf) 
 Publicidade 

informativa 
  

  Publicidade 
instrutiva 

 

(PI) pois informa ordem do dia do plenário; 
(PE) pois abre documento explicando tais 
ordens  

 

Pauta da Semana 
(pdf) 

 Publicidade 
informativa 

  

  Publicidade 
instrutiva 

 

(PI) pois informa a pauta da semana do 
plenário; (PE) pois abre documento explicando 
tais pautas 

 

Resultado da votação 
eletrônica e lista de 
presença 
     

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

(PU) pois abre ferramenta de busca específica; 
(PI) pois lista os deputados presentes e 
também as votações do plenário 

 

 Resultado das 10 
últimas sessões 
deliberativas 

 Publicidade 
informativa 
 

 ‐‐‐‐ 
(PI) pois traz resumo do plenário, ou seja, o 
que se votou, quantos votos etc.  

 

         

COBERTURA DO 
PLENÁRIO EM AUDIO E 
TEXTO AO VIVO, 
BASTANTE SOFISTICADA 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Comissões 

Publicidade 
instrutiva 
 
(PE) explica do que 
se trata as 
comissões  

Apresentação    LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante, o mesmo da entrada  LINK REPLICANTE 

Mistas 
 Publicidade 

instrutiva 
 Publicidade 
informativa 

(PE) pois explica cada comissão; (PI) pois traz 
notícias das comissões  

 

Temporárias 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐  (PE) pois explica cada comissão;    

Temporárias da 53ª 
Legislatura 

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐‐  (PE) pois explica cada comissão;    

Todas as comissões   
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) pois traz a ordem do dia das comissões   

Arquivo pdf  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante,  do item anterior  LINK REPLICANTE 

Permanentes 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) pois lista as comissões permanentes e dá 
link explicando‐as 

 

Reuniões ‐ Pesquisa 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

 ‐‐‐‐ 
(PU) pois abre ferramenta de busca por 
reunião; (PI) pois  traz informações sobre esses 
eventos 

 

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Conheça o 
Processo 
Legislativo 

 

Fluxo do processo 
legislativo 

 Publicidade 
instrutiva 

 Porosidade 
informativa 

 ‐‐‐‐ 
(PE) explica o fluxo do processo; (PI) traz 
enquete indagando se o cidadão considera o 
fluxo complicado 

 Traz cartilha, didático 

Video explicativo 
sobre o processo 
legislativo 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) o vídeo explica o processo... multimídia  Didático, multimídia 

  Glossário  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante da home  LINK REPLICANTE 

Manual de Atuação 
Parlamenta 

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐ 
(PE) traz diversos manuais, inclusive explicando 
como deve proceder presidente, mesa, 
parlamentares, comissões etc. 

Manuais, cartilhas, 
didático 

Consultoria   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE) explica do que se trata o órgão   
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Legislativa  instrutiva 
Consultoria de 
Orçamento e 
Fiscalização 
Financeira 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) explica do que se trata o órgão   

Legislativo do Brasil 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PE) pois o texto tem o objetivo de esclarecer 
toda a atividade da Casa; (PA) pois trata de um 
longo documento, por capítulos, ordenado 
argumentativamente acerca do papel da casa. 
Neste caso, considerou‐se publicidade 
argumentativa refinada pois trava um diálogo 
discursivo com o cidadão 

 

 Manual de Redação 
Oficial e Parlamentar  

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐‐  (PE) manual sobre redação oficial   

Regimento Interno 
da Câmara dos 
Deputados 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) texto sobre o funcionamento da Casa   

           
           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Interação 
legislativa 

 

Receba notícias da 
Câmara dos 
Deputados por e‐
mail 

 Responsividade 
utilitária 

 ‐‐‐‐  (PU) para receber notícias por email   

Radionovela 
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) traz radionovela explicando o 
funcionamento da Caca 

Didático, multimidia 

Bandeiras dos 
estados 

 Publicidade 
utilitária 

 ‐‐‐‐ 
(PU) leva para o pode legislativo dos estados 
da federação 

 

Apresentação  
 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da entrada da página  LINK REPLICANTE 

 Quem somos  
 Publicidade 

instrutiva 
 ‐‐‐‐ 

(PE) traz texto explicando a função deste 
“departamento” 

 

 Federal      Publicidade   ‐‐‐‐  (PU) pois traz links para outros órgãos que não   
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utilitária  a Camara 

Estadual 
 Publicidade 

utilitária 
 ‐‐‐‐ 

(PU) pois traz links para outros órgãos que não 
a Camara 

 

Portal Orçamento 
Brasil     

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da home  LINK REPLICANTE 

Plenarinho  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da home  LINK REPLICANTE 
Agência Câmara  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da home  LINK REPLICANTE 
Jornal da Câmara   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da home  LINK REPLICANTE 
Rádio Câmara   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da home  LINK REPLICANTE 
    TV Câmara  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da home  LINK REPLICANTE 
Portal do Governo     
Brasileiro  
     

 Publicidade 
utilitária 

 ‐‐‐‐ 
(PU) pois traz links para outros órgãos que não 
a Camara 

 

Tribunal de Contas 
da     União 

 Publicidade 
utilitária 

 ‐‐‐‐ 
(PU) pois traz links para outros órgãos que não 
a Camara 

 

         

OBS Geral: há uma série 
de banner do lado direito, 
todos são replicantes e 
alguns estão inoperantes 

 

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Legislação 
 

Publicidade 
utilitária  

 
(PU) pois traz 
ferramenta de 

busca de todo tipo 
de legislação 

Sobre esta página  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) traz texto institucional   

Pesquisa   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante da entrada da página  LINK REPLICANTE 

Constituição Cidadã  

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PE) traz hotsite institucional sobre  os 20 anos 
da Constituição Federal; (PI) também traz 
notícias sobre esta comemoração 

 

Regulamentação da   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE) traz texto institucional sobre    
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Constituição   instrutiva  Dispositivos constitucionais sujeitos a 
regulamentação 

Normas aprovadas  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz texto integral das emendas 
constitucionais, leis complementares e leis 
ordinárias aprovadas por Sessão Legislativa 

 

MP em Dia 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) noticia as Medidas provisórias em 
tramitação; (PE) traz íntegra dos textos 

 

Anuário Estatístico 
do Processo 
Legislativo  

 Publicidade 
informatva 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

 ‐‐‐‐ 

(PI) pois traz dados sobre a atuação dos 
deputados informando o que fizeram; (PE) pois 
tenta esclarecer procedimentos e trâmites da 
casa; (PA) pois trata de um longo documento 
formatado argumentativamente, meio que 
prestando contas sobre essas atividades  (o 
documento tem 222 páginas) 

 

Constituição de 1988 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) traz a íntegra do texto legislativo   

Constituições 
anteriores  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) traz a íntegra do texto legislativo   

Regimento Interno 
da CD 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) traz a íntegra do texto legislativo   

Diários e Anais 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz a íntegra do texto legislativo (textos 
antigos) 

 

Coleção das Leis do 
Império (1808 ‐ 
1889)  
 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz a íntegra do texto legislativo (textos 
antigos) 

 

Coleção de Leis da 
Republica (1889 ‐ 
2000) 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz a íntegra do texto legislativo (textos 
antigos) 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

 
Biblioteca 

 

Cátalogo de Obras 
Raras da Biblioteca 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz lista de acervo sobre temas ligados ao 
Estado 

 

Estudos e Notas 
Técnicas 
 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz lista de acervo sobre temas ligados ao 
Estado 

 

Apresentação 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) traz texto institucional sobre a Biblioteca   

Arquivo Sonoro  

 Publicidade 
utilitária 

 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de busca para 
áudios; (RI) pois traz email através do qual 
pode‐se solicitar um arquivo de áudio antigo 
sedau.cedi@camara.gov.br  

Enviado email solicitando 
o áudio do dep. Ulisses 
Guimarães quando 
promulgou a constituição 
de 1988 
sedau.cedi@camara.gov.b
r (resposta recebida) 
 

Tabela de 
Temporalidade 

Ferramenta de 
busca  com 
propósito pouco 
inteligível 
(demasiadamente 
técnico) 

Ferramenta de 
busca  com 
propósito pouco 
inteligível 
(demasiadament
e técnico) 

Ferramenta de busca  com propósito pouco 
inteligível (demasiadamente técnico) 

Não categorizado 

Conheça a Biblioteca 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) texto institucional    

Conheça o Arquivo 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) texto institucional    

Câmara dos 
Deputados  

 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐  (PU) abra para ferramenta de busca do acervo   

Rede Virtual de 
Bibliotecas ‐ RVBI  

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE   Idem ao anterior  LINK REPLICANTE 

Instruções para 
Consulta e 
Empréstimo  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) texto com instruções para consulta e 
empréstimo  

 

Empréstimo entre 
Bibliotecas 

Diz respeito a 
relação entre 

‐‐‐‐ 
diz respeito a relação entre bibliotecas (não 
com o cidadão) 

Não categorizado 

mailto:sedau.cedi@camara.gov.br�
mailto:sedau.cedi@camara.gov.br�
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bibliotecas (não com 
o cidadão) 

Coleção de Jornais  
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) pois informa o acervo que está disponível   

Livros em Destaque  
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) pois informa o acervo que está disponível   

Sumário Periódicos  
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) pois informa o acervo que está disponível   

Indicadores 
Econômicos e Sociais 

 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(PU) pois leva para outros links sobre o tema 
indicaroes  

 

         
           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Publicações e 
estudos 

‐‐‐‐ 

Publicações oficiais da 
Câmara dos Deputados 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva  

(PU) pois traz ferramenta de busca específica; 
(PE) pois trata‐se de documentos históricos da 
atividade parlamentar 

 

Publicações, cartilhas e 
manuais 

 Publicidade 
instrutiva 

 ‐‐‐‐ 
(PE) lista com todos os manuais da Casa 

Didático, manuais 

Publicações editadas 
pela Câmara dos 
Deputados. 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

(PI) pois traz catálogo com lista de publicações 
disponíveis  (em papel ) pela editora da 
Câmara; (PE) pois parte do acervo está 
disponível em PDF e trata de temas vinculados  
ao funcionamento da Casa; (PA) estudos 
técnicos discursivamente estruturados. 

 

Estudos técnicos 
específicos 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 
 

 

Manual de Redação da 
Câmara dos Deputados 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
Link replicante de Processo Legislativo 

LINK REPLICANTE 

Legislativo do Brasil  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
Link replicante de Processo Legislativo 

LINK REPLICANTE 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

 
Licitações 

 

Cadastro de 
Fornecedores 
 

 Não trata de 
comunicação 
política com o 
cidadão 

‐‐‐‐ 
Não trata de comunicação política com o 
cidadão 

Não categorizado 

 Compras Eletrônicas 

 Não trata de 
comunicação 
política com o 
cidadão 

‐‐‐‐ 
Não trata de comunicação política com o 
cidadão 

Não categorizado 

Editais 

 Não trata de 
comunicação 
política com o 
cidadão 

‐‐‐‐ 

Não trata de comunicação política com o 
cidadão, apesar da chamada “editais” trata de 
documentos para empresas (e não 
necessariamente de editais de chamada) 

Não categorizado 

 Contratos  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
Link replicante  

LINK REPLICANTE 

Aquisições realizadas   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
Link replicante  

LINK REPLICANTE 

Atas de Registro de 
Preços 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE 
Link replicante  

LINK REPLICANTE 

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Concursos e 
estágios  

 
Em andamento 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) informa sobre concursos e estágios, além 
de trazer editais   

Realizados   Publicidade  ‐‐‐‐  (PI) informa sobre concursos e estágios, além   



340 

 

informativa  de trazer resultados 
Estágio‐visita de Curta 
Duração   

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) informa sobre estágio   

Estágio Universitário 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) informa sobre concursos e estágios, além 
de trazer lista com entidades conveniadas 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Participação 
popular 

‐‐‐‐ 

bate‐papos 
realizados 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
instrutiva 

 ‐‐‐‐ 

(PE) pois trata‐se dos arquivos dos chats 
realizados com a presença de deputados que 
respondem a temas específicos; (RE) pois os 
chats ocorrem periodicamente com deputados  
ou especialistas que tiram dúvidas e 
respondem sobre determinados temas 

Não é porosidade pois 
não há indicativo no 
portal de que estas 
conversas serão levadas 
em conta na tomada de 
decisão. 

Link‐box Forum 
 Porosidade 

informativa 
 ‐‐‐‐ 

(PRI) pois o fórum não traz respostas dos 
deputados às indagações dos cidadãos. Apenas 
fazem uma pergunta e postam as opiniões dos 
cidadãos na página (há várias perguntas não 
respondidas, por isso, não é responsividade) 

Um tipo de porisidade 
informativa diferenciada 

Link‐box Blogs 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

 Porosidade 
informativa 

 ‐‐‐‐ 

(PI) pois traz textos explicando a ação de 
alguns deputados;  (PE) alguns dos textos são 
menos informativos das ações e mais 
explicativos de um tema que trata o blog; (PRI) 
pois os blogs permitem comentários 

Comentários em blogs 

Fale com o deputado  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante da home  LINK REPLICANTE 
Ouvidoria 
Parlamentar 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante da home  LINK REPLICANTE 

 Sua proposta pode 
virar Lei 
 

         

Bate‐papo 
 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante da própria página  LINK REPLICANTE 

Comissão de   Publicidade   Porosidade  (PE) pois explica como funciona a Comissão e  Porosidade instrutiva 
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Legislação 
Participativa 

instrutiva 
 Responsividade 

informativa 
 

argumentativa   do que se trata; (RI) pois abre email para tirar 
dúvidas clp@camara.gov.br ; (PRA) pois dispõe 
de mecanismos para o recebimento de 
propostas de lei , argumentativamente 
estruturadas na forma de lei, oriundas da 
sociedade civil organizada 

restrita a ONGs e similares 
 
Enviado email indagando 
se um cidadão comum 
pode encaminhar projeto 
clp@camara.gov.br  
(mensagem respondida)  

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Orçamento Brasil   

Entenda o 
Orçamento 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz links explicando como funciona o 
orçamento, incluindo cartilha 

 

Fiscalize o 
Orçamento 

 Publicidade 
instrutiva 
 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
argumentativa 
 

(PE) explica como funciona o sistema Fiscalize; 
(PU) pois traz ferramenta para buscar 
relatórios de orçamento dos estados; (PA) pois 
gera relatório sobre o orçamento solicitado em 
detalhes numéricos e contábeis, com mais de 
600 páginas em PDF , por isso, publicidade 
argumentativa bruta 

Publicidade 
argumentativa bruta 

PPA ‐ Plano 
Plurianual 

   
 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PA) pois trata de relatório de avaliação, com 
dados, gráficos e números, sendo postos em 
textos argumentativamente organizado, por 
isso, publicidade argumentativa refinada 

Publicidade 
argumentativa refinada 

 LDO ‐ Lei de 
Diretrizes 
Orçamentárias 
     

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PE) (PA) traz vários textos, alguns com teor 
mais explicativo, outros com teor de dados na 
íntegra, por isso, tem‐se aqui dois tipos: 
argumentativa bruta e refinada 

argumentativa bruta e 
refinada 

LOA ‐ Lei 
Orçamentária Anual 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

 (PE) (PA) traz vários textos, alguns com teor 
mais explicativo, outros com teor de dados na 
íntegra, por isso, tem‐se aqui dois tipos: 
argumentativa bruta e refinada 

argumentativa bruta e 
refinada 

Créditos Adicionais 
 Publicidade 

utilitária 
 Publicidade 

‐‐‐‐ 
(PU) pois traz ferramenta de busca específica 
para créditos adicionais; (PI) pois informa a 
tramitação do projeto 

 

mailto:clp@camara.gov.br�
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informativa 

Obras com Indícios 
de Irregularidades 
     

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 
(PU) traz ferramenta de busca específica; (PA) 
relatórios sobre obras irregulares, considerado 
aqui como argumentativa refinada 

argumentativa refinada 

Prestação de Contas 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz Quadro de Tramitação de Contas 
do Governo (não as contas em si) 

 

Legislação Correlata 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) lista uma série de leis que ditam a questão 
do orçamento 

 

Adequação 
Orçamentária e 
Financeira  

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PE) traz leis e normas sobre o tema; (PA) traz 
relatórios de consultorias avaliando a questão 
orçamentária, publicidade argumentativa 
refinada 

Publicidade 
argumentativa refinada 

Estudos e Notas 
Técnicas 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 
(PD) traz relatórios e estudos avaliando a 
questão orçamentária, publicidade 
argumentativa refinada 

 

Transferências a 
Estados 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante nesta mesma página  LINK REPLICANTE 

Transferências a 
Municípios 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante nesta mesma página  LINK REPLICANTE 

Investimentos do 
Orçamento da União 
p/UF  

 Publicidade 
argumentativa 

 ‐‐‐‐ 
(PA) orçamentos dos Estados quanto a 
investimento em estatais e seguridade social, 
tipo discursivo bruto 

Publicidade 
argumentativa bruta 

 Orçamentos 
Estaduais e Capitais 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante nesta mesma página  LINK REPLICANTE 

Comissão Mista de 
Orçamento 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PE) abre páginas com notícias da Comissão 
Mista de Orçamento 

 

Consultoria de 
Orçamento da 
Câmara  
 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz texto institucional sobre a 
consultoria 

 

Consultoria de 
Orçamento do 
Senado 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PU) pois aponta link para outro portal, do 
Senado; (PE) pois explica do que se trata esta 
comissão 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Plenarinho   

Busca 
 Publicidade 

utilitaria 
   (PU)  traz ferramenta de busca específica    

Pinga Foguinho 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
instrutiva 

  

(PE) pois traz registro de chats realizados; (RE) 
pois existe a ferramenta de chat voltado para 
crianças onde deputados ou especialistas tiram 
dúvidas sobre determinado tema pré‐
agendado 

 

Camara dos 
Deputados 

Retorno a home do 
portal da Câmara 

‐‐‐‐  (Retorno a home do portal da Câmara 
Retorno a home do portal 
da Câmara 

Dicionário 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

 (PE) espécie de glossário para crianças (não há 
ferramenta de busca e sim uma lista em ordem 
alfabética) 

glossário 

Links 
 Publicidade 

utilitária 
    (PU) lista de links para outros sites   

Fale Conosco  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

Enviado mensagem 
indagando quando será o 
próximo chat  para o 
formulário 
http://www.plenarinho.g
ov.br/plenarinho/fale‐
conosco/ (porém, sem 
resposta no tempo hábil 
de 5 dias úteis) 
 

Quem  Somos 
 Publicidade 

instrutiva 
 

‐‐‐‐ 
(PE) uma espécie de expediente do 
portalzinho, explicando objetivos etc. ;  

Enviado mensagem para a 
coordenadora do projeto 
indagando desde quando 
existe o portalzinho 
raquel.melo@camara.gov.
br (porém, sem resposta 
no tempo hábil de 5 dias 
úteis) 
 

Camara 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links explicando o que é a 
Câmara, qual as funções etc. 

 

Deputados 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links explicando o que é um 
deputado, qual as funções etc. 

 

http://www.plenarinho.gov.br/plenarinho/fale-conosco/�
http://www.plenarinho.gov.br/plenarinho/fale-conosco/�
http://www.plenarinho.gov.br/plenarinho/fale-conosco/�
mailto:raquel.melo@camara.gov.br�
mailto:raquel.melo@camara.gov.br�
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Notícias 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) notícias em linguagem didática 

Diversos recursos de 
vídeo e animação 

Cidadania 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links explicando o que é 
cidadania, etc. 

 

Brasil 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links explicando o que é o país, 
história, personalidades etc.  

 

Educação 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) diversos links explicativos e educacionais   

Ecologia 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links explicando  a questão 
ecológica 

 

Saúde 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links explicando  a questão da 
saúde 

 

Sala de Leitura 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) uma espécie de biblioteca digital   

Diversão 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) diversos links que usam de jogos e 
brincadeiras para discutir as questões políticas   
e de cidadania 

 

Seu Espaço 
 Porosidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PRI) trata‐se de um espaço interativo onde a 
criança pode mandar sugestões e recados etc.  

 

Clubinho cadastre‐se 
 Responsividade 

utilitária 
 

‐‐‐‐ 
(PRI) trata‐se de um espaço onde a criança 
pode se cadastrar e receber mensagens e 
participar de promoções ;  

Para se obter esse serviço 
é preciso se cadastrar. 
Pelo detalhamento dos 
dados que se pede no 
formulário, também pode 
servir como banco de 
dados para traçar o perfil 
do usuário (escolaridade, 
onde mora, gênero, idade, 
etc.). Mas não está dito 
que isso será utilizado 
como uma forma de 
porosidade utilitária. 

agencia de noticias  LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante no próprio site  LINK REPLICANTE 
eu sou a reporter 
xereta 

Descreve 
personagem 

‐‐‐‐  Descreve personagem  Não categorizado 

Me chamo vital, 
queremos que voce... 

Descreve 
personagem 

‐‐‐‐  Descreve personagem  Não categorizado 

hoje é dia de... 
 Publicidade 

informativa 
 ‐‐‐‐  (PI) agenda de eventos    

A importância do   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE)  explica sobre o papel do presidente da   
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presidente da 
Camara 

instrutiva  Câmara  

me chamo adão 
Descreve 
personagem 

‐‐‐‐  Descreve personagem  Não categorizado 

plenarinho para 
professores 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE)  explica sobre o portal e como usá‐lo 
didaticamente (link voltado para professores) 

 

banner meu recesso 
foi assim 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 

 (PI) traz o depoimento de alguns deputados 
que escreveram “redação” sobre suas “férias”  
(alguns, citam atividades políticas que 
realizaram durante as férias) 

 

banner volta às aulas 
Conta a história de 
uma criança na volta 
das férias 

   conta a história de uma criança na volta das 
férias 

Não categorizado 

banner entenda a 
mesa diretora 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) sobre o que é a mesa diretora    

banner câmara mirim 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PI)  basicamente traz notícias (mas não é 
replicante) 

 

banner material 
escolar 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) trata de direitos e deveres quanto a 
questão de material escolar 

 

banner novas leis em 
2008 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI)  fala sobre as leis aprovadas informando a 
ação dos deputados 

 

banner vamos jogar 
 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Link replicante no próprio site  LINK REPLICANTE 

banner abuso sexual: 
não caia nessa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz uma animação que fala do problema 
do abuso sexual e dos direitos da criança 

 

banner projeto de 
decreto legislativo 
uma dupla dinânica 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz uma animação que tenta esclarecer o 
que significa o tema legislativo 

 

banner continue a 
história 

entretenimento  ‐‐‐‐  entretenimento  Não categorizado 

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Ouvidoria   Porosidade  Conheça a Ouvidoria   Publicidade    (PRI)  traz formulário aberto para sugestões;  Enviada mensagem 
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informativa  Parlamentar  instrutiva  (PE) explica o órgão  indagando para onde são 
encaminhadas as 
sugestões feitas à 
Ouvidoria  para o 
formuláriohttp://www2.c
amara.gov.br/canalinterac
ao/faledeputado  (porém, 
sem resposta no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fale conosco  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Replicante de ouvidoria 

LINK REPLICANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fale com o 
deputado 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Replicante de ouvidoria 

LINK REPLICANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

http://www2.camara.gov.br/canalinteracao/faledeputado�
http://www2.camara.gov.br/canalinteracao/faledeputado�
http://www2.camara.gov.br/canalinteracao/faledeputado�
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Agencia Câmara 

 Publicidade 
informativa  

 Publicidade 
utilitária 
 
 

(PI) abre com 
matéria; (PU) traz 
busca específica 

Box‐área com links 
correspondentes 

 Publicidade 
informativa (8) 
 

‐‐‐‐ 
(PI) mais notícias por segmento (dia, semana, 
etc);  

Acompanhamento em 
tempo real 

Conheça a Agência 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PE) link sobre o que é a Agência Câmara; .(RI) 
pois aponta para email no cerne da página 
agencia@camara.gov.br  

Enviada mensagem 
indagando como receber 
por email as notícias 
produzidas pela Agencia 
Câmara 
agencia@camara.gov.br  
(mensagem respondida) 

Enquete 
 Porosidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PRI) enquete   

 
 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐ 
(RU) serviço para recebimento do boletim da 
Câmara 

 

Banco de imagens 
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) imagens dos deputados e plenário   

Notas sobre discursos 
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) informa por Estado trechos de discurso em 
plenário dos parlamentares  

 

Arquivo de bate‐papos  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐‐  LINK REPLICANTE   

Arquivo de enquetes 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) informa sobre  enquetes realizadas   

Agencia internacional 
 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) notícias em outra língua   

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Jornal da Câmara 

 Publicidade 
informativa 

 
(PI) notícias 

Box‐área com links 
correspondentes 

Publicidade 
informativa (5) 

 ‐‐‐‐ 
(PI) editorias (política, econômica, etc.) e 
edições anteriores  e jornal em PDF   

Expediente 
 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐‐  (PE) sobre o que é o Jornal    

Fale conosco  LINK INOPERANTE   ‐‐‐‐‐  Link aponta página não encontrada  LINK INOPERANTE 

Busca 
 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐  (PU) busca específica   

mailto:agencia@camara.gov.br�
mailto:agencia@camara.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Rádio Câmara 

 
 Publicidade 
informativa (3) 

 Publicidade 
utilitária 

 Responsividade 
informativa 

 
 

(PI) link‐box com 
notícias em auldio 
em três abas ; (PU) 
pois traz feramente 

de busca 
específica;  

Use nosso material 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PI) embora a página não traga notícias, 
informa como terceiros podem usar 
gratuitamente o material produzido pela Rádio 
“por qualquer emissora que tenha interesse 
em divulgar o trabalho da Câmara dos 
Deputados”.  E abre para fazer cadastro (o que 
não chega a ser um serviço). Prevalece aqui o 
tom informativo 

 

 Rádio ao Vivo 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI)  noticias em áudio ao vivo  Áudio  

Podcast da Rádio 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) notícias em áudio para arquivo mp3   

Como sintonizar 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE)  explica como sintonizar a rádio   

Programação 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programação das notícias   

Acesse os Programas 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programação das notícias   

Últimas Notícia 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) notícias   

Câmara Aberta 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programa de notícias do dia   

 Câmara em Foco 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programa   

 Câmara em Revista 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programa   

 Voz do Brasil 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programa   

 Fale Conosco 
 Porosidade  

informativa 
‐‐‐‐ 

(PRI) pois o email traz a possibilidade de enviar 
sugestões 

 
 
 há email no cerne da 
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página(ainda na segunda 
camada)   (mensagem não 
respondida no tempo 
hábil de 5 dias úteis)  
 
radio@camara.gov.br , 
enviada mensagem 
indagando como se é 
possível baixar os 
programas da rádio 
câmara em mp3, para 
ouvir no meu ipod ou 
computador 
Enviado email indagando 
se há como receber o 
sinal da rádio em Salvador  
para o formulário 
http://www2.camara.gov.
br/radio  (mensagem não 
respondida no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 

Banner trocando 
idéias 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz programa   

Banner Assembleia 
Legislativa 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) traz notícias sobre assembléias legislativas 
estaduais 

 

Banner Pinga Fogo 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programa   

Banner palavra de 
especialista 
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz programa   

Banner Reportagem 
especial 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz programa   

Banner o ortográfico 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) traz spots informando sobre o acordo 
ortográfico; (PE) os spots tem caráter 
educativo 

 

Banner Dicas do 
pediatra 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) traz programa basicamente didático 
educacional 

 

Banner a música do 
dia 

entretenimento  ‐‐‐‐  entretenimento  Não categorizado 

mailto:radio@camara.gov.br�
http://www2.camara.gov.br/radio�
http://www2.camara.gov.br/radio�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

TV Câmara 

 
 Publicidade 
informativa (3) 

 Publicidade 
utilitária 

 
 

(PI) link‐box com 
notícias em audio 
em três abas ; (PU) 
pois traz feramente 

de busca 
específica; 

Programação 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz programação das notícias   

 Conheça os 
Programas 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz programação das notícias   

Assista à TV pela 
internet 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) traz transmissão da programação através 
do site 

Áudio‐visual 

Destaques da 
semana 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz programação das notícias   

 Conheça a TV 
Câmara 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PI) trata do que é a TV Câmara   

Sintonize 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PI)explica como sintonizar a TV    

Fale Conosco 

 Responsividade 
informativa 

 Porosidade 
informativa 

‐‐‐‐ 

(RI) abre formulário para encaminhar dúvidas 
ou (PRI) fazer sugestões 
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/
default.asp?selecao=FALECONOSCO  

Enviado mensagem 
indagando se é possível 
sintonizar a TV em 
Salvador 
http://www.camara.gov.b
r/internet/tvcamara/defa
ult.asp?selecao=FALECON
OSCO (mensagem 
respondida no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 
 

Banner jornalismo 
 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz  notícias copiladas da semana   

Banner  Entrevistas e 
debates 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz debates realizados   

Banner cultura ‐ 
Câmara ligada 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz programação das notícias   

http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=FALECONOSCO�
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=FALECONOSCO�
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=FALECONOSCO�
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=FALECONOSCO�
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=FALECONOSCO�
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/default.asp?selecao=FALECONOSCO�
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Banner cultura ‐ 
sábado temático 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  (PI) traz notícias   

           
           

           

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

10 Anos da Rádio 
Câmara 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

(PI) pois fundamentalmente divulga esta ação 
da Câmara (não é necessariamente uma 
explicação institucional) 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Tutorial sobre a 
Reforma 

Ortográfica da 
Língua 

Portuguesa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 

(PI) pois fundamentalmente explica esta 
mudança de modo didático (mudança esta 
aprovada pelo congresso) 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 
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Serviço: 
Acompanhe seu 

Deputado 

 Responsividade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(RU) serviço para cadastrar email e receber 
informações sobre a movimentação e ação de 
um deputado em específico; (PI) pois trata de 
informar sobre a ação do deputado enviando 
mensagens no formato notícia 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Cadastre‐se e 
receba notícias de 
votações sobre os 
temas de seu 
interesse 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐‐ 
 

‐‐‐‐ 
LINK REPLICANTE 

LINK REPLICANTE 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Serviço: Arquivo 
Sonoro 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PU) serviço de busca de arquivo sonoro  (PI) 
pois trata de informar sobre a ação do 
deputado enviando mensagens no formato 
notícia 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Programa: Gestão 
Ambiental ‐ 
Ecocâmara 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
informativa 

 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐ 
 

‐‐‐‐ 

(PE) traz texto institucional do programa; (RI) 
traz email para contato 
ecocamara@camara.gov.br  

Enviado email indagando 
qual é a comissão da 
Câmara que trata do 
problema ambiental ou, 
mais especificamente, do 
problema dos resíduos 
sólidos  
ecocamara@camara.gov.
br (mensagem respondida 
no tempo hábil de 5 dias 
úteis) 

             

   

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Inscrições 
 
 

 Publicidade 
informativa 

 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PI) pois traz área para divulgação de eventos 
da Casa; (RI) pois possibilita a inscrição desses 
eventos online 

 

             

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Outros Eventos 
Programados      

 
 

 Publicidade 
informativa 
 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PI) pois traz área para divulgação de eventos 
da Casa;    

mailto:ecocamara@camara.gov.br�
mailto:ecocamara@camara.gov.br�
mailto:ecocamara@camara.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª pág.) 

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Eventos 
Realizados 

 Publicidade 
informativa 
 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
 

 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Câmara faz I 

 Publicidade 
informativa 

 Responsividade 
informativa 

 ‐‐‐‐   ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PI) pois traz notícia sobre eventos e atividades 
da Casa;  

Envidada mensagem para 
email 
imprensa@camara.gov.br  
indagando quando o novo 
presidente  da Câmara 
assume o cargo 
(mensagem não 
respondida no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 

             

   

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Câmara faz II 
 Publicidade 

informativa 
 ‐‐‐‐   ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PI) pois traz notícia sobre eventos e atividades 
da Casa   

             

mailto:imprensa@camara.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fique por dentro I 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PI) pois informa o andamento de um projeto 
de lei; (PE) pois explica do que se trata dando 
link para a íntegra do documento 

 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fique por dentro 
II 

 

 Publicidade 
informativa 

 
 

(PI) a tônica da 
página é informar e  

traz links para 
notícias vinculadas 

ao tema 

O que é o Fique por 
dentro 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) explica do que se trata a sessão e qual a 
sua função no portal 

 

Apresentação ‐ A 
crise financeira 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na própria página   

Documento de 
Referência da 
Consultoria 
Legislativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PE) traz um texto que, embora não explique 
ou esclareça temas vinculados diretamente à 
Câmara, trava uma relação de esclarecer o 
problema da crise para o cidadão, por isso, 
trata‐se de uma publicidade que trava uma 
relação comunicativa do tipo instrutiva  

 

Legislação Federal 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz uma série de leis que tratam do temas 
vinculados à crise financeira 

 

Projetos de Lei e 
outras proposições 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) pois trata especificamente de projetos de 
leis, ou seja, aquilo que está na pauta 
enquanto ação do parlamento 

 

Bibliografia  não categorizado  ‐‐‐‐  não categorizado  não categorizado 

Textos eletrônicos 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz uma série de textos de especialistas, 
autoridades e políticos falando sobre a crise e 
o sistema financeiro (textos no formato artigo) 

 

Temas anteriores  
 Responsividade 

informativa 
 Porosidade 

‐‐‐‐ 

(RI) pois o cerne da página está preocupado 
em expor email para o cidadão solicitar  e 
receber por email mais informações sobre os 
temas abordados anteriormente; (PRI) pois 
também abre a possibilidade de receber 

Enviado email para 
ceate.cedi@camara.gov.b
r  indagando qual foi o 
último tema abordado, 
antes da crise financeira 

mailto:ceate.cedi@camara.gov.br�
mailto:ceate.cedi@camara.gov.br�
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sugestões para temas futuros  
ceate.cedi@camara.gov.br  

(mensagem respondida) 

Endereços 
eletrônicos 

 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐  (PU) traz link sobre o tema para fora do portal   

           

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Fique por dentro 
III 

 Publicidade 
informativa 

 
 

(PI) a tônica da 
página é informar 
sobre o tema a ser 
tratado e  traz links 

para notícias 
vinculadas ao tema 

O que é o Fique por 
dentro 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na home   

Apresentação ‐ A 
crise financeira 

LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na própria página   

Documento de 
Referência da 
Consultoria 
Legislativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PE) traz um texto que, embora não explique 
ou esclareça temas vinculados diretamente à 
Câmara, trava uma relação de esclarecer o 
problema do pré‐sal para o cidadão, por isso, 
trata‐se de uma publicidade que trava uma 
relação comunicativa do tipo instrutiva  

 

Legislação Federal 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz uma série de leis que tratam do temas 
vinculados ao setor petroleiro 

 

Projetos de Lei e 
outras proposições 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) pois trata especificamente de projetos de 
leis, ou seja, aquilo que está na pauta 
enquanto ação do parlamento 

 

Legislação 
estrangeira 

não categorizado  ‐‐‐‐  não categorizado 
não categorizado (embora 
se aproxime de uma 
publicidade instrutiva) 

Bibliografia  não categorizado  ‐‐‐‐  não categorizado  não categorizado 

Textos eletrônicos 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz uma série de textos de especialistas, 
autoridades e políticos falando sobre a crise e 
o sistema financeiro (textos no formato artigo) 

 

Temas anteriores   LINK REPLICANTE  LINK REPLICANTE  Replicante na home   
Endereços 
eletrônicos 

 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐  (PU) traz link sobre o tema para fora do portal   

   
Link‐box Novo marco 
regulatório para o 
setor petroleiro 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) traz texto de uma consultoria sobre o 
tema 

 

           

mailto:ceate.cedi@camara.gov.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Box de busca 
Pesquisas rápidas 

 Publicidade 
utilitária (3)  

 
(PU) Três campos no 
Box:  deputados, 
projetos de lei e 
outras matérias e 

comissões 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa (1) 

 Publicidade 
instrutiva (2) 

 
 

‐‐‐‐ 

(PI) pois informam sobre projetos de leis e 
outras ações em andamento; (PE) pois abre 
para informações institucionais como biografia 
dos deputados e função/composição de de 
comissões 

Apesar das 3 ferramentas 
de busca serem de algum 
modo uma repetição de 
buscas já detectadas, 
foram consideras aqui 
não‐replicantes pois trata‐
se de um modo mais 
“resumido” de busca 
(chamada de “busca 
rápida), o que a diferencia 
ligeiramente das buscas 
mais complexas já 
identificadas. 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Sobre o portal  ‐‐‐‐ 

Comitê Gestor do 
Portal da Câmara dos 
Deputados  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) tipo de expediente com explicando do que 
se trata o comitê gestor 

 

Centro de 
Documentação e 
Informação ‐ CEDI    

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) tipo de expediente com explicando do que 
se trata o comitê gestor 

 

Centro de 
Informática ‐ CENIN 

 Publicidade 
instrutiva 
 

‐‐‐‐ 
(PE) missão, valores e institucional do centro;  
 

Há objeto do tipo  email. 
Enviada mensagem 
indagando se há alguma 
sessão de documentos 
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antigos no portal 
(documentos digitalizados 
como mapas, etc. ) 
coarq.cedi@camara.gov.b
r  (mensagem não 
respondida no tempo 
hábil de 5 dias úteis) 

Diretoria‐Geral   
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) texto institucional   

Secretaria de 
Comunicação Social ‐ 
SECOM 

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
informativa 

 ‐‐‐‐ 
(PE) pois traz texto institucional sobre a 
secretaria; (RI) pois traz email para contato 
secom@camara.gov.br  

Enviado email indagando 
qual o ano em que o site 
foi criado 
secom@camara.gov.br  
(mensagem respondida) 

Centro de 
Informática 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐ 
Link replicante (abre formulário para envio de 
mensagem) 

LINK REPLICANTE 

Zope/Plone  Link externo   ‐‐‐‐ 
Não contabilizado pois liga a uma página em 
inglês que não é necessariamente uma 
publicidade utilitária 

Não categorizado 

           

 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

 
Extra‐net 

LINK INOPERANTE  LINK INOPERANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
LINK INOPERANTE 

LINK INOPERANTE 
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Portal:  Supremo Tribunal Federal (STF) 
Endereço eletrônico na internet: www.stf.gov.br 
Período de coleta de dados:  10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2009 
 
 
 

Quadro de siglas 
 
(PU) – Publicidade utilitária (isto é, publicidade que ocorre no nível utilitário) 
(PI) – Publicidade informativa (isto é, publicidade que ocorre no nível informativo) 
(PE) – Publicidade instrutiva (isto é, publicidade que ocorre no nível instrutivo) 
(PD) – Publicidade arguentativa (isto é, publicidade que ocorre no nível argumentativo) 
 
(RU) – Responsividade utilitária (isto é, responsividade que ocorre no nível utilitário) 
(RI) – Responsividade informativa (isto é, responsividade que ocorre no nível informativo) 
(RE) – Responsividade instrutiva (isto é, responsividade que ocorre no nível instrutivo) 
(RD) – Responsividade arguentativa (isto é, responsividade que ocorre no nível argumentativo) 
 
(PRU) – Porosidade utilitária (isto é, porosidade que ocorre no nível utilitário) 
(PRI) – Porosidade informativa (isto é, porosidade que ocorre no nível informativo) 
(PRE) – Porosidade instrutiva (isto é, porosidade que ocorre no nível instrutivo) 
(PRA) – Porosidade argumentativa (isto é, porosidade que ocorre no nível argumentativo) 
(PRH) – Porosidade decisória (isto é, porosidade que ocorre no nível decisório) 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Central do 
Cidadão 

 Porosidade 
informativa 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PRI) pois também recebe sugestões etc (ver 
imagem da página nos apêndices) 

Enviada mensagem 
indagando informação 
sobre a história do portal 
do STF 
http://www.stf.jus.br/por
tal/centralCidadao/enviar
Relato.asp  (porém, sem 
resposta no tempo hábil 
de 5 dias úteis) 

             

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Mapa do portal 
 Publicidade 
utilitária 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PU) ferramenta de mapa do site 

 

             

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Principal  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Replicante que liga à página inicial 

 

             

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Sobre o STF 
 Publicidade 
instrutiva 

Institucional    
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) texto institucional sobre o que é o STF   

Histórico   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE) texto institucional sobre a história do STF   

http://www.stf.jus.br/portal/centralCidadao/enviarRelato.asp�
http://www.stf.jus.br/portal/centralCidadao/enviarRelato.asp�
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instrutiva 
Julgamentos 
Históricos 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  (PE) texto institucional sobre o que é o STF   

Acórdãos Relevantes  ‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

(PI) pois se trata de divulgação de acórdão 
(que é uma decisão colegiada do STF);  (PD) 
pois todo acórdão trata‐se de um relatório 
onde são expostas falas discursivamente, na 
forma de argumento (todo acórdão será 
considerado publicidade argumentativa bruta, 
pois traz linguagem judiciária específica, de 
difícil acesso ao cidadão comum) 

 

Curiosidades do STF 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz um arquivo em pdf explicando 
institucionalmente e historicamente o STF  

Arquivo específico sobre a 
história da instituição 

 Regimento Interno 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre o funcionamento 
do STF 

 

Quem é Quem 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre os titulares do 
STF 

 

Telefones Úteis 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) página com telefones do STF   

Relatórios de Gestão 
Fiscal 

‐‐‐‐ 
 Publicidade 
argumentativa 

(PA) traz uma série de documentos com 
prestação de contas. Como são balancetes sem 
explicação mais didática, aqui está sendo 
considerado publicidade argumentativa bruta 

 

 Plano de Metas 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PI) não se trata de um relatório, mas de um 
breve documento informando os pontos de 
ação do STF para o período, ou seja, uma 
relação de publicidade informativa 

 

Composição Plenária 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre a composição do 
STF 

 

Presidentes 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre a composição do 
STF incluindo biografia 

 

Turmas 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre a composição do 
STF 

 

 Comissões 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre a composição do 
STF  

 

Ministros        
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre a composição do 
STF, incluindo biografia 

 

Pastas dos Ministros 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre as pastas e 
prerrogativas dos titulares do STF 

 

 Arquivo   Publicidade  ‐‐‐‐  (PE) pois abre com texto explicando o depto de  Enviado email indagando 
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instrutiva 
 Responsividade 

informativa 

arquivo; (RI) pois abre email para tirar dúvidas 
ou solicitar informação  arquivo@stf.gov.br  

se há como obter versão 
digitalizada do processo 
mais antigo que data do 
ano de 1796, denomina‐
se Causa de Libelo obter  
para arquivo@stf.gov.br  
(mensagem recebida) 
 

Biblioteca 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) texto institucional sobre funcionamento e 
o que é a biblioteca 

 

Museu 
 Publicidade 

instrutiva 
 

‐‐‐‐ 
(PE) texto institucional sobre o que é o museu 
e como funciona 

Enviado email indagando 
se é possível ver (ou 
consultar) o processo 
mais antigo que data do 
ano de 1796, denomina‐
se Causa de Libelo obter  
para museu@stf.gov.br 
(porém, mensagem foi 
devolvida devido a 
problemas técnicos no e‐
mail do agente do Estado) 

Sítios Jurídicos        
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐  (PU) traz links para outros sites     

Portais do STF 
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐ 

(PU) traz links para outros sites   (a maioria 
replicantes no próprio portal) 

 

Estudos SCI 
 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

(PE) pois abre com pequeno texto explicando 
do que se trata os estudos e a função da 
secretaria que os produz;  (PE) pois um dos 
estudos explica normas de funcionamento 
trabalhista dentro da Corte; (PA) pois um dos 
estudos tem caráter bastante técnico, com 
fórmulas, tabelas e números sobre o tema, 
neste caso, publicidade argumentativa bruta 

 

 Organograma do STF 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE ) organograma da Corte   

Cooperação 
Internacional 

‐‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa 

(PI) basicamente traz links para congressos, 
seminários e fóruns realizados pelo STF 

 

 Concursos Públicos 
 Publicidade 

informativa 
 Publicidade 

‐‐‐‐ 
(PI) pois informa sobre editais de concursos; 
(PE) pois traz link para legislação específica 
sobre o tema 
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mailto:arquivo@stf.gov.br�
mailto:museu@stf.gov.br�


363 

 

instrutiva 
           

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Estatísticas   

Movimento 
Processual 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também traz gráficos e 
comparativos tentando esclarecer este 
funcionamento e atividades 

 

Pesquisa por Classe 
 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

Embora seja estatística 
não se caracteriza como 
publicidade 
argumentativa pois não 
traz argumentos sobre 
ações mas apenas dados 
sobre o quantitativo geral 
de ações do STF. 

Proc.  Competência 
Presidência 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

 

Controle 
concentrado 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

 

ADI 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

 

ADO 
 Publicidade 

informativa 
 Publicidade 

‐‐‐‐ 
(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
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instrutiva  tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

ADC 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

 

ADPF 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabela comparativa 
tentando esclarecer este funcionamento e 
atividades 

 

RE e AI ‐ % 
Distribuição 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PA) aqui ultrapassa o teor 
puramente explicativo: as tabelas trazem 
números e siglas gerais que foram 
consideradas publicidade argumentativa bruta 

 

Pesquisa por Ramo 
de Direito 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata de divulgar e informar acerca das 
ações do Supremo; (PE) pois essa relação 
informativa também tabelas e gráficos 
comparativa tentando esclarecer este 
funcionamento e atividades 

 

           

 
 
 
 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Processos 

Responsividade 
utilitária  

 
 

(RU) pois abre com 

Acompanhamento 
Processual  

REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante da página de entrada  REPLICANTE 

 Petição Eletrônica       
 Responsividade 
utilitária  

‐‐‐‐ 
(RI) pois se trata de um serviço para petições 
eletrônicas 

 

 Acessar Petição  REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante do link anterior  REPLICANTE 
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busca para 
consultar 

andamento de 
processo 

Eletrônica 

Resolução Nº 287 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz a íntegra da resolução que 
regulamenta  e explica as petições eletrônicas 

 

Resolução Nº 350       
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz a íntegra da resolução que 
regulamenta e explica as petições eletrônicas 

 

Manual do Usuário 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) traz manual para usar as petições 
eletrônicas 

 

 e‐STF (Processo 
Eletrônico) 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante e analisado na home   

ADI, ADC, ADO e 
ADPF  

 Responsividade 
utilitária  

‐‐‐‐ 
(RI) pois se trata de um serviço para 
acompanhamento de processos 

 

Pautas do Plenário 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

  

(PI) pois traz informações sobre as sessões 
plenárias (agenda); (PE) pois é possível chegar 
aos documentos originários que geraram o 
processo 

 

 Tabela de Custas  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) trata do funcionamento da Corte   

Audiências Públicas 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) trata da divulgação de ação específica 
(audiência) da Corte; (PE) pois anexa 
documentos sobre o tema 

 

ADPF 54 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) trata da divulgação de ação específica 
(audiência) da Corte; (PE) pois anexa 
documentos sobre o tema 

 

ADPF 101 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) trata da divulgação de ação específica 
(audiência) da Corte; (PE) pois anexa 
documentos sobre o tema 

 

Sobrestamento de 
Processos 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) trata da divulgação de tomadas de 
decisões da Corte; (PE) com apêndice de 
alguns documentos sobre o tema 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Jurisprudência  

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

 Responsividade 
utilitária 

 Responsividade 
informativa (2) 

 Porosidade 
informativa 

 
(PU) pois traz 
ferramenta 
avançada de busca; 
(PI) pois trata de 
divulgar atos como 
jurisprudência; (RI) 
pois traz email para 
tirar dúvidas e(PRI) 
pois este mesmo 
email também é 
aberto para 
sugestões 
jurisprudencia@stf.
jus.br ;   (RU) (RI) 
pois há também um 
formulário onde se 
pode solicitar o 
recebimento de 
jurisprudência por 
email (ou seja, o 
funcionário realiza 
a pesquisa diante 
do tema 
demandado e envia 

Pesquisa   REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante da página de entrada  REPLICANTE 
Pesquisa de 
Jurisprudência  

REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante da página de entrada  REPLICANTE 

Acórdãos Anteriores 
a 1950  

REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante da home  REPLICANTE 

Países da CPLP 
 Publicidade 

utilitária (2)  
  

‐‐‐‐ 
(PU) traz ferramenta de busca específica; (PU) 
pois leva para links externos dos tribunais dos 
países citados 

 

Jurisprudência 
Traduzida  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PE) pois embora trate de jurisprudência, a 
ênfase aqui é torná‐la acessível em outras 
línguas, ou seja, de dar visibilidade do tipo 
instrutiva para outros povos sobre o 
funcionamento da Suprema Corte brasileira 

 

Índice de ADIs  
 Publicidade 

utilitária 
 Publicidade 
argumentativa 

(PU) pois traz ferramenta de busca e índice 
remissivo; (PA) pois trata de expor pareceres e 
argumentações  dos juízes sobre Acões Diretas 
de Inconstitucionalidade, neste caso, 
considerada do tipo bruta pois carrega 
linguagem bastante densa do ponto de vista 
técnico‐judicial 

 

Solicitação por E‐mail  REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante deste site   

Inteiro Teor de 
Acórdãos  

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

  

(PI) pois se trata de divulgação de acórdão 
(que é uma decisão colegiada do STF);  (PA) 
pois todo acórdão trata‐se de um relatório 
onde são expostas falas discursivamente, na 
forma de argumento (todo acórdão será 
considerado publicidade argumentativa bruta, 
pois traz linguagem judiciária específica, de 
difícil acesso ao cidadão comum) 

 

Repositórios de 
Jurisprudência  

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

  

(PI) pois se trata de divulgação de 
jurisprudência (um conjunto de decisões 
temáticas do STF);  (PA) pois toda 
jurisprudência  envolve relatório onde são 
expostas falas discursivamente, na forma de 
argumento (toda acórdão será jurisprudência 
publicidade argumentativa bruta, pois traz 
linguagem judiciária específica, de difícil acesso 
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para o email do 
cidadão... neste 
caso, tanto é 
responsividade 
informativa quanto 
utilitária) 
 
Enviado email 
indagando se é 
possível consultar 
jurisprudência no 
próprio STF 
jurisprudencia@stf.
jus.br 
 
 

ao cidadão comum) 

Súmulas Vinculantes  ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa 

(PI) pois divulga decisões resumidas do STF   

Súmulas  
 

‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa 

(PI) pois divulga decisões resumidas do STF   

Repercussão Geral  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) explica institucionalmente este 
mecanismo 

 

Pesquisa 
Repercussão Geral  
 

 Publicidade 
informativa 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 
 

(PI) pois se trata de divulgação de atos do STF;  
(PE) pois traz os documentos iniciais da petição 
e do processo; (PA) pois anexa jurisdição que 
envolve relatório onde são expostas falas 
discursivamente, na forma de argumento, 
publicidade argumentativa bruta 

 

Apresentação do 
instituto  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) explica institucionalmente este 
mecanismo 

 

Vigência 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) explica institucionalmente este 
mecanismo 

 

Regulamentação  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) explica institucionalmente este 
mecanismo 

 

Matérias com 
repercussão  

 Publicidade 
informativa 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 
 

(PI) pois se trata de divulgação de atos do STF;  
(PE) pois traz os documentos iniciais da petição 
e do processo; (PA) pois anexa jurisdição que 
envolve relatório onde são expostas falas 
discursivamente, na forma de argumento, 
publicidade argumentativa bruta 

 

Plenário Virtual 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PI) pois trata basicamente de breves 
pronunciamentos entendidos aqui como atos 
do plenário com tabela de votação dos 
ministros 

 

Finalizados sem 
Publicação  

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 

(PI) pois trata basicamente de breves 
pronunciamentos entendidos aqui como atos 
do plenário com tabela de votação dos 
ministros 

 

Questões práticas            
Números da 
repercussão  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) explica institucionalmente mecanismos 
institucionais 

 

Omissão 
Inconstitucional 

 Publicidade 
informativa 
 

 Publicidade 
instrutiva 

 Publicidade 
argumentativa 

(PI) pois se trata de divulgação de atos do STF;  
(PE) pois traz os documentos iniciais da petição 
e do processo; (PA) pois anexa jurisdição que 
envolve relatório onde são expostas falas 
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  discursivamente, na forma de argumento, 
publicidade argumentativa bruta 

           

 
 
 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Publicações   

Livraria do STF  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐  (PE) link para a biblioteca do STF   

DJ/DJe   LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante na home   
Última Edição   LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante da página do link anterior   

Pesquisa 
 Publicidade  

utilitária 
‐‐‐‐ 

(PU) pois trata‐se de ferramenta de busca 
específica para o Diário Oficial (não é 
informativa ou argumentativa pois cai na 
página replicante no camada seguinte) 

 

Legislação Anotada  
 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

  

(PI) pois informa sobre decisões do STF;  (PE) 
pois trata de esclarecer determinadas 
passagens em legislação, definindo a 
interpretação em forma de notas comentadas 

 

A Constituição e o 
Supremo  

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante do link anterior  LINK REPLICANTE 

ADI, ADC e ADPF 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

  

(PI) pois informa sobre decisões do STF;  (PE) 
pois trata de esclarecer determinadas 
passagens em legislação, definindo a 
interpretação em forma de notas comentadas 

 

RTJ Eletrônica  
 

‐‐‐‐ 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

(PI) pois se trata de divulgação de atos e ações 
do STF, principalmente jurisprudência e 
acórdão);  (PA) pois todo acórdão trata‐se de 
um relatório onde são expostas falas 
discursivamente, na forma de argumento  

 

Informativo  
 Publicidade 

instrutiva 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

(PE) pois abre com página instrutiva sobre o 
que se trata o informativo;(PI) pois se trata de 
divulgação de atos e ações do STF, 
principalmente jurisprudência e acórdão);  (PA)  
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pois trata‐se da transcrição ou resumo de 
notas de discurso dos ministros sobre suas 
decisões ou análise acerca de determinado 
tema em disputa 

Publicações 
Temáticas  

 ‐‐‐‐ 

 Publicidade 
instrutiva  (2) 

 Publicidade 
argumentativa 
(2) 

(PE) pois traz  dois textos temáticos e tentam 
dissecá‐lo do ponto de vista jurídico; (PU) pois 
o mesmo texto também tem um caráter 
discursivo, argumentando e mostrando as 
faces da questão. Neste caso, a linguagem 
embora possa ser um tanto quanto técnica não 
chega a ser totalmente inacessível ao cidadão 
comum, que pode ler e compreender o 
argumento sem grandes dados ou sem 
necessitar ter conhecimento técnico‐jurídico 
específico 

 

Publicações 
Institucionais 

 
 Publicidade 
informativa 

(PI) pois basicamente traz dois links com 
documento em pdf que relata a cerimônia de 
abertura dos trabalhos (com fotos e trechos de 
discursos... que não são publicidade 
argumentativa e sim falas informativas‐
publicitárias sobre as ações do STF) 

 

Abertura do Ano 
Judiciário  

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante do link anterior  LINK REPLICANTE 

Aposentadoria   ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa  

(PI) pois basicamente traz dois links com 
documento em pdf que relata a cerimônia de 
aposentadoria de ministros (com fotos e 
trechos de discursos... que não são publicidade 
argumentativa e sim falas informativas‐
publicitárias sobre as ações do STF) 

 

Centenário de 
Nascimento 

‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa  

(PI) pois basicamente traz links com 
documento em pdf que relata a cerimônia de 
homenagem  (com fotos e trechos de 
discursos... que não são publicidade 
argumentativa e sim falas informativas‐
publicitárias sobre as ações do STF) 

 

Homenagem 
Póstuma  

‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa 

(PI) pois basicamente traz dois links com 
documento em pdf que relata a cerimônia de 
homenagem póstuma a ministros (com fotos e 
trechos de discursos... que não são publicidade 
argumentativa e sim falas informativas‐
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publicitárias sobre as ações do STF) 
Memória 
Jurisprudencial  
 

‐‐‐‐ 
 Publicidade 
instrutiva 

(PE) pois traz livros com a memória biográfica 
e posições analíticas de personalidades do 
Judiciário 

 

Posse Presidencial   ‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa 

(PI) pois basicamente traz dois links com 
documento em pdf que relata a cerimônia de 
posse de ministros (com fotos e trechos de 
discursos... que não são publicidade 
argumentativa e sim falas informativas‐
publicitárias sobre as ações do STF) 

 

Atas de Distribuição 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PI) pois informa atos do STF e seus ministros; 
(PE) pois traz indexação de documentos 
vinculados a estes atos, explicando seu 
andamento etc. 

 

           

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Biblioteca   

Acervo Geral  ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
utilitária 

(PU) pois liga a busca em outro portal (neste 
caso, o portal do Senado)  

 

Obras Raras  ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
utilitária 

(PU)  pois liga a busca em outro portal (neste 
caso, o portal do Senado) 

 

Coleções Especiais  ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
utilitária 

(PU) pois liga a busca em outro portal (neste 
caso, o portal do Senado)  

 

Catálogo de Obras 
em Alemão 

‐‐‐‐ 
 Publicidade 
utilitária 

(PU) pois liga a busca em outro portal (neste 
caso, o portal do Senado) 

 

Dicas de pesquisa    
 Publicidade 
utilitária 

(PU)  pois traz pequeno texto dando dicas de 
como usar a busca 

 

Consultas   LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante na página de entrada desta secção  LINK REPLICANTE 
Acervo STF   LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante na página de entrada desta secção  LINK REPLICANTE 

Acervo da Rede RVBI  ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
utilitária 

(PU) pois liga a busca em outro portal (neste 
caso, o portal do Senado) 

 

Produtos da 
Biblioteca  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz informações sobre o 
funcionamento da biblioteca e seus produtos 

 

Biblioteca Digital  SERVIÇO  ‐‐‐‐  Há mensagem na página avisando que o  SERVIÇO INOPERANTE 
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INOPERANTE  serviço está inoperante 
Referência 
Bibliográfica  

         

Serviços 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre empréstimos 
e consultas (não realiza consulta ou 
empréstimo online) 

 

Empréstimo  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante  nesta secção  LINK REPLICANTE 

Renovação 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre renovação 
de empréstimos (não realiza consulta ou 
empréstimo online) 

 

Reserva  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre reserva e 
consultas de obras (não realiza reserva ou 
empréstimo online) 

 

Atendimento  

 Publicidade 
instrutiva 

 Responsividade 
informativa 

‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre reserva e 
consultas de obras (não realiza reserva ou 
empréstimo online); (RI) pois abre email para 
tirar dúvidas biblioteca@stf.jus.br  

Enviado email indagando, 
se é possível pedir cópia 
de trecho de um livro da 
biblioteca e como deve 
proceder 
biblioteca@stf.jus.br  
(resposta recebida) 

Cópias  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre cópia de 
obras (não realiza reserva ou empréstimo 
online) 

 

Visita Orientada  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre visita 
orientada (não faz inscrição ou agendamento 
dessas visitas) 

 

Intercâmbio de 
Publicações 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz informações sobre  
intercâmbios de publicações 

 

Sobre a Biblioteca 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz informações sobre a história da 
biblioteca 

 

Histórico   LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante do link anterior  LINK REPLICANTE 

Coordenadoria  
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz organograma da biblioteca do 
STF 

 

Normas de 
Funcionamento 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois traz informações sobre normas de 
funcionamento 

 

Espaço Aberto  ‐‐‐‐ 
 Porosidade 
informativa 

(PRI) pois este contato também está aberto 
para receber sugestões (não há citação para 
tirar dúvidas,etc.... apenas para fazer 
sugestão ou encaminhar críticas.. por isso, 
não é responsividade) 

POROSIDADE SEM 
RESPONSIVIDADE 

mailto:biblioteca@stf.jus.br�
mailto:biblioteca@stf.jus.br�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

 
Imprensa  

 

Manchete 1  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante na home do portal   
Manchete 2  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante na home do portal  LINK REPLICANTE 
Manchete 3  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante na home do portal  LINK REPLICANTE 

Lista de notícias 
(links similares) 

 Publicidade  
informativa  
Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PI) traz notícia sobre o judiciário (PE) pois 
a notícia também traz documento sobre o 
caso em anexo  

Os textos anexados não 
caracterizam publicidade 
argumentativa 

Notícias STF   LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐ 
Replicante com a página de entrada deste 
link 

LINK REPLICANTE 

Coberturas Especiais  
 Publicidade  

informativa  
 

‐‐‐‐  (PI) pois traz notícias e entrevistas;    

TV Justiça  

 Publicidade 
instrutiva 
 
 

  Publicidade  
informativa  

 Responsividade 
instrutiva 
 

(PE) pois abre com texto explicando sobre o 
que é o órgao; (PI) pois o link de 
continuidade subseqüente liga ao site da TV 
onde se encontra no cerne da página 
notícias; (PRE) pois em link de continuidade 
há ligação para chats realizado com 
especialistas 

TEM COBERTURA AO 
VIVO DE ALGUMAS 
SESSÕES PLENÁRIAS PELA 
INTERNET 
 
Enviado email indagando 
se  consigo obter arquivos 
audio‐visuais sobre o 
julgamento do caso 
Raposa Terra do Sol 
http://www.tvjustica.jus.b
r/fale.php  (não houve 
feedback informativo no 
tempo hábil de 5 dias 
úteis) 
 

Rádio Justiça 
 Publicidade 

instrutiva 
  Publicidade  

informativa 
(PE) pois abre com texto explicativo; (PI) 
pois o link de continuidade subseqüente liga 

TEM COBERTURA AO 
VIVO DE ALGUMAS 

http://www.tvjustica.jus.br/fale.php�
http://www.tvjustica.jus.br/fale.php�
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 Responsividade 
informativa  

ao site da rádio onde se encontra no cerne 
da página notícias; (RI) pois a página da TV 
dispõe de email para contato 
http://www.radiojustica.jus.br/faleConosco
/index.php 

SESSÕES PLENÁRIAS PELA 
INTERNET 
 
Enviado email indagando 
se  consigo obter arquivos 
audio‐visuais sobre o 
julgamento do caso 
Raposa Terra do Sol 
http://www.radiojustica.j
us.br/faleConosco/index.p
hp  (resposta recebida) 

Banco de Imagens  

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PU) pois traz ferramenta de busca 
específica; (PI) pois trata da divulgação de 
fotos sobre ações dos ministros 

 

Agenda dos 
Ministros  

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PI) informa a agenda de atividade dos 
ministros no dia 

 

Artigos e Discursos   ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
informativa 

(PI) pois basicamente traz discursos de 
ministros em cerimônicas (com fotos e 
trechos de discursos... que não são 
publicidade argumentativa e sim falas 
informativas‐publicitárias sobre as ações do 
STF) 

 

Entrevistas 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
informativa 

‐‐‐‐ 
(PU) pois traz ferramenta de busca 
específica; (PI) pois trata da divulgação de 
entrevistas dada pelos ministros 

 

Glossário Jurídico 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 

(PU) pois traz ferramenta de busca 
específica; (PE) pois trata glossário 
explicando termos utilizados pelo meio 
Judiciário e STF 

 

           

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Legislação    Presidência da   Publicidade   Publicidade  (PU) pois abre para link externo ao portal do   

http://www.radiojustica.jus.br/faleConosco/index.php�
http://www.radiojustica.jus.br/faleConosco/index.php�
http://www.radiojustica.jus.br/faleConosco/index.php�
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República  utilitária  instrutiva  STF;  (PE) pois traz legislação  
Senado Federal 
 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) pois abre para link externo ao portal do 
STF;  (PE) pois traz legislação  

 

Planalto e Senado  
 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  Replicante dos links anteriores  LINK REPLICANTE 

Atos Normativos  
 

 Publicidade 
utilitária 

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) pois abre para ferramenta de busca 
específica;  (PE) pois trata de atos normativos 
quanto ao funcionamento interno do STF 

 

Tratados de 
Extradição  
 

 ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
instrutiva 

(PE) pois traz íntegra de tratados de extradição 
que ditam o julgamento do STF 

 

Regimento Interno 
Atual  

 ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
instrutiva 

(PE) pois traz íntegra de regimento interno   

Regimentos 
Anteriores  
 

 ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
instrutiva 

(PE) pois traz íntegra de regimentos internos   

Constituições   ‐‐‐‐ 
 Publicidade 
instrutiva 

(PE) pois traz íntegra de constituições   

           

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Licitações   

Editais  
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) informações sobre editais    

Atas de Preços  
 Publicidade 

utilitária 
  

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) pois abre ferramenta de busca 
específica;(PE) pois têm‐se acesso à atas de 
preços, espécie de contratos, que diz respeito 
ao funcionamento do STF 

 

Compras  
 Publicidade 

utilitária 
  

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) pois abre ferramenta de busca 
específica;(PE) pois têm‐se acesso registros de 
compras, que diz respeito ao funcionamento 
do STF 

 

Contratos 
 Publicidade 

utilitária 
  

 Publicidade 
instrutiva 

(PU) pois abre ferramenta de busca 
específica;(PE) pois têm‐se acesso registros de 
contratos, que diz respeito ao funcionamento 
do STF 
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Acompanhament
o processual  
(caixa‐busca) 

 Responsividade 
utilitária 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐ 
(PU) pois trata de serviço para acompanhar 
processo mediante cadastro prévio   

             

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Diário da Justiça 
Eletrônico 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 

(PI) pois trata‐se do diário oficial que dá 
publicidade aos atos do STF; (PA) pois em 
muitos desses atos seguem documentos de 
teor discursivo, considerado aqui como 
publicidade argumentativa bruta por trazer 
forte tônica da linguagem judicial 

 

           

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

A Constituição e o 
Supremo 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Replicante no portal 

LINK REPLICANTE 

             

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 
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Central do 
Cidadão 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Replicante no portal 

LINK REPLICANTE 

             

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Manchete  
 Publicidade  

informativa  
 

‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  (PI) pois traz notícia sobre atividades do STF   

           

 
 
 
 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Sub‐manchete I 

 Publicidade  
informativa  

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PI) pois traz notícia; (PE) pois a notícia 
também traz documento sobre o caso em 
anexo 

 

           

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Sub‐manchete II 
 Publicidade  

informativa  
 Publicidade 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
(PI) pois traz notícia; (PE) pois a notícia 
também traz documento sobre o caso em 
anexo 
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instrutiva 
           

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia I 
 Publicidade  

informativa  
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  (PI) traz notícia sobre o judiciário   

           

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Notícia II 
 Publicidade  

informativa  
‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  (PI) traz notícia sobre o judiciário   

           

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner 
Cooperação 
Internacional 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  Replicante neste portal   LINK REPLICANTE 

           

 
 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Banner 
Convenção de 
Haia 

 
Apresentação 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 

 

Membros 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 
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Texto da Convenção 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 

 

A Conferência de 
Direito Internacional 
Privado da Haia 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 

 

Conferência 
Internacional de 
Direito Privado da 
Haia e as Crianças 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 

 

Como fazer o pedido 
de repatriação 

 Publicidade 
instrutiva 

‐‐‐‐ 
(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 

 

Autoridade Central 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois explica institucionalmente o tema do 
banner 

 

Decisões Judiciais 

 Publicidade 
informativa 

 Publicidade 
argumentativa 

‐‐‐‐ 

(PI) pois informa sobre decisões judiciais do 
STF sobre o tema; (PA) pois traz a íntegra da 
decisão  em linguagem jurídica, por isso, 
publicidade argumentativa bruta 

 

Notícias 
 Publicidade 

informativa 
‐‐‐‐  (PI) traz notícias sobre o tema   

Agradecimentos 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) pois traz agradecimentos institucionais e 
explica sobre o site  

 

Link 
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐ 

(PU) pois reúne uma série de links externos 
sobre o tema 

 

Fale conosco 
 Porosidade 

informativa 
‐‐‐‐ 

(PRI) pois abre formulário para tirar dúvidas, 
fazer solicitação, reclamar e sugerir 
http://www.stf.jus.br/convencaohaia/contato/
contato.asp  

Enviada mensagem  
indagando se está 
prevista algum seminário 
ou atividade sobre a 
Convenção de Haia no 
Brasil 
http://www.stf.jus.br/con
vencaohaia/contato/cont
ato.asp  (resposta não 
recebida no tempo hábil 
de 5 dias úteis) 

HccH ‐ Convenção da 
Haia (imagem) 

LINK INOPERANTE  ‐‐‐‐  Link inoperante (não abre página externa)  LINK INOPERANTE 

 
 

http://www.stf.jus.br/convencaohaia/contato/contato.asp�
http://www.stf.jus.br/convencaohaia/contato/contato.asp�
http://www.stf.jus.br/convencaohaia/contato/contato.asp�
http://www.stf.jus.br/convencaohaia/contato/contato.asp�
http://www.stf.jus.br/convencaohaia/contato/contato.asp�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Livraria STF  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Link replicante já analisado 

LINK REPLICANTE 

 
 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Forum de 
Supremas Cortes 

 Publicidade 
informativa 

Esta página é 
especificamente um 
hotsite voltado para 
divulgação de um 
evento, ocorrido no 
dia 21 de novebmro 
de 2008 em Brasília.  
Ou seja, embora 

esteja no “domínio” 
www.stf.jus.br  ela é 

claramente 
diferenciada do resto 

do portal.  
Interpretou‐se aqui 
que esta página 

como um todo não 
deveria ser analisada 
em seus sub‐links 
pois não está na 

estrutura do portal 
nem trata de um 

tema estrturalmente, 
ou seja, trata‐se da 

divulgação do 
evento. Por isso, foi 
atribuído ao link 

banner o propósito 
de “publicidade 
informativa” . 

 ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
‐‐‐‐ 

‐‐‐‐ 

http://www.stf.jus.br/�
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Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

E‐STF 
(banner) 

 Responsividade 
utilitária 

 
(RU) pois se trata de 
um serviço onde o 
cidadão 
(procuradores ou 
uma das partes) 
pode acompanhar 
online o andamento 
de processo 
(mediante cadastro) 

Legislação 
Publicidade 
expicativa 

‐‐‐‐ 
 

(RE) pois traz trecho específico de lei 
explicando o serviço 

 

Fale conosco 
 Responsividade 

informativa 
 

‐‐‐‐   (PRI) pois traz email para tirar dúvidas 

Enviado mensagem 
indagando se o serviço do 
E‐STF está aberto para 
qualquer cidadão 
webmaster@stf.jus.br  
(resposta não recebida no 
tempo hábil de 5 dias 
úteis) 

Tribunais 
 Publicidade 

utilitária 
‐‐‐‐ 
 

(PU) traz lista com outros tribunais que 
oferecem o mesmo serviço 

 

Informações gerais 
 Publicidade 

instrutiva 
‐‐‐‐ 

(PE) espécie de manual sobre como usar o 
serviço e para o que serve 

 

   
‐‐‐‐ 
 

   

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Legislação 
anotada 

LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  Link replicante já analisado  LINK REPLICANTE 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.)

3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

Notas qualitativas  Observações 

mailto:webmaster@stf.jus.br�
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(página quaternária) 

STF PUSH  Não categorizado  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ 
Portal com função administrativa para 
funcionários e afins 

Não categorizado 

 

 

Link da home 
(primeira página) 

1ª e 2ª  camada 
(home / pag. secundaria) 

Sub‐links  
(links relevantes da 2ª 

pág.) 
3ª ‐camada 
(página terciária) 

Da 4ª a 7ª 
camada 

(página quaternária) 
Notas qualitativas  Observações 

Telefones úteis  LINK REPLICANTE  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐  Link replicante já analisado  LINK REPLICANTE 
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APÊNDICE B ‐ REGISTROS DOS TESTES DE FEEDBACK INFORMATIVO 

 

 

O Apêndice B está dividido em três secções que tratam respectivamente do resultado 
dos testes de feedback informativo aplicados em cada um dos três portais analisados como 
estudo de caso nesta tese. 

 

 

1) Teste de feedback informativo aplicado ao Portal da Presidência da República 

 

 

Caso: Portal da Presidência da República 
Endereço na internet:  http://www.presidencia.gov.br/ 
Período  de coleta:  28 de janeiro a 4 de fevereiro de 2009 
 
 
 

Mensagens devolvidas:    3  11,1 % 
Mensagens sem resposta hábil:  10  37,0 % 
Mensagens respondidas:  14  51,9 % 

 

Total de mensagens enviadas:    27 
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Detalhamento  teste de feedback informativo aplicado ao Portal da Presidência da República nos quadros a seguir: 

 

Link:  Fale conosco   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta238

Status de 
resposta 

protocolo@planalto.gov.br 
Presidência da 
República 

Pergunta sobre 
acessibilidade 

Moema Vila‐
Nova 

28/01/09  ‐‐‐‐ 
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

casacivil@planalto.gov.br  Fale com o governo 
Sobre endereço físico 

da Casa civil 
Moema Vila‐

Nova 
03/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

biblioteca@planaldo.gov.br 
Fale com a 
Biblioteca 

Pergunta sobre baixar 
livros online 

Moema Vila‐
Nova 

28/01/09  1 dia  RESPONDIDO 

www.planalto.gov.br/form_main3.asp  Webmaster 
Sobre links 

quebrados no portal 
Moema Vila‐

Nova 
28/01/09  ‐‐‐ 

Sem 
resposta em 
tempo hábil 

Total de respostas positivas    2 

 

Link:  Estrutura da Presidência (menu‐box)   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

cpl@planalto.gov.br  Casa Civil/ Licitações 
indagando sobre 

licitação 
Moema Vila‐

Nova 
03/02/09  ‐‐‐‐ 

Sem 
resposta em 
tempo hábil 

sg@planalto.gov.br 
Sec. Geral da 
Presidência da 

Indagando sobre 
endereço físico da 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

                                                            
238 Contabilizados em dias úteis.  O tempo mínimo estabelecido para respostas hábeis foi de 5 dias úteis.  Respostas posteriores a este prazo mínimo foram consideradas 
impróprias  pois, na prática, significa dizer que após 1 semana (tempo corrido) do envio da mensagem não  houve feedback para o cidadão. 



384 

 

República  secretaria 

sripr@planalto.gov.br 
Sec.  de relações 
institucionais 

Indagando sobre 
quem é o titular do 

órgão 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  ‐‐‐‐  DEVOLVIDO 

secom@planalto.gov.br 
Sec. de 

Comunicação Social 

Indagando se há 
como receber boletim 
de notícias via email 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  ‐‐‐‐ 
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

ouvidoria@spmulheres.gov.br 
Sec. Especial de 
Politicas para 
Mulheres 

Indagando se há uma 
filial da secretaria na 

Bahia 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  4 dias  RESPONDIDO 

comunicacao@seap.gov.br 
Secretaria Especial 
de Aquicultura e 

Pesca 

Indagando se há 
como receber algum 
jornal impresso do 

governo 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09   
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

ouvidoria@sedh.gov.br 
 

Secretaria Especial 
dos Direitos 
Humanos (I) 

Indagando se esse é 
um email que serve 
apenas para colher 
informações ou se 
também tira dúvidas 

sobre o 
funcionamento da 

SEDH 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09   
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

direitoshumanos@sedh.gov.br 
 
 

Secretaria Especial 
dos Direitos 
Humanos (II) 

Indagando qual o 
endereço físico da 

SEDH 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

seppir@planalto.gov.br 
 
 
 
 
 

Secretaria Especial 
de Políticas de 
Promoção da 

Igualdade Racial 
 

Indagando se há filial 
na Bahia 

Moema Vila‐
Nova 

    DEVOLVIDO 
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faleconosco@portosdobrasil.gov.br 
Secretaria Especial 

de Portos 

Indagando qual o 
endereço físico da 

Secretaria 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09    DEVOLVIDO 

 
imprensa.nae@planalto.gov.br 

Secretaria de 
Assuntos 

Estratégicos (I) 

Indagando se há 
como receber boletim 

da SAE 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  5 dias  RESPONDIDO 

 
falecomsae@planalto.gov.br 

 

Secretaria de 
Assuntos 

Estratégicos (II) 
 

Indagando qual o 
endereço físico da 

Secretaria 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

cgu@cgu.gov.br 
Controladoria‐Geral 

da União 
Indagando quem é o 
titular do órgão 

Moema Vila‐
Nova 

03/02/09  ‐‐‐‐ 
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

etica@planalto.gov.br 
 

Comissão de Ética 
pública 

Pedindo para receber 
relatório ou estudo 
sobre casos de 

corrupção no Brasil 
nos últimos anos 

Moema Vila‐
Nova 

28/01/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    6 

 

Link: Presidente   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio 
Usuário 
fictício 

Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.presidencia.gov.br/presidente/falecom/ Fale com o 
presidente 

Indagando qual o 
endereço para 
enviar uma carta ao 
presidente 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

http://www.presidencia.gov.br/presidente/falecom‐
primeira‐dama/ 

Fale com a 
primeira‐dama 

qual instituição ou 
ministério do Poder 
Executivo está 
responsável pelas 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  1 dia  RESPONDIDO 
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políticas  públicas 
para deficientes 
físicos. 

Total de respostas positivas     

 

Link: Vice‐Presidente   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio 
Usuário 
fictício 

Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.presidencia.gov.br/presidente/falecom/  
(especificamente para o email do chefe de Gabinete: 
adriano@planalto.gov.br, tendo em vista que o vice‐
presidente estava internado no momento da coleta 
de dados) 

Fale com o  vice‐
presidente 

Indagando se há 
alguma previsão de 
quando o vice‐

presidente volta a 
assumir seu posto 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  ‐‐‐‐ 
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

Total de respostas positivas    0 

 

Link:  Legislação   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio 
Usuário 
fictício 

Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

https://sistema.planalto.gov.br/brasil/fale_corpo.asp Fale conosco 

Indagando sobre 
como receber a 
Constituição 
impressa 

Moema Vila‐
Nova 

28/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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Link:  Café com o presidente   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio 
Usuário 
fictício 

Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

imprensa@planalto.gov.br 
Home/ Café com o 

presidente 

Pedindo para obter 
algum spot de audio 
em que o presidente 
trate do problema do 

biocombustível 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  ‐‐‐‐ 
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

Total de respostas positivas    0 

 

Link:  Atendimento à mulher   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio 
Usuário 
fictício 

Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

Enviado email para 
centroreferencialv@salvador.ba.gov.br  (de uma 

lista de e‐mails de unidades federativas 
brasileiras. Seguindo o critério de hierarquia dos 

objetos, foi enviado para representante de 
Salvador) 

Home/ Atendimento 
à mulher 

Indagando se há 
escritório da secretaria 
em Salvador (resposta 

não recebida no 
tempo hábil de 5 dias 

úteis) 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  ‐‐‐‐ 
Sem 

resposta em 
tempo hábil 

Total de respostas positivas    0 
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Link:  Transparência   

Objeto de responsividade  Caminho 
Mensagem de 

envio 
Usuário 
fictício 

Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.cgu.gov.br/olhovivo/FaleConosco/index.asp
Home/ 

Transparência/ 
Fale conosco 

Indagando se há 
algum escritório 
ou posto do 

Programa Olho 
Vivo na cidade de 

Salvador. 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 

 

Link:  Revista Jurídica   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

revista@planalto.gov.br  Home/Revista 
Jurídica / 
Faleconosco 

Indagando como 
obter exemplares 
digitais da Revista 

Moema Vila‐
Nova 

28/02/09  2 dias  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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Link:  Banner Portal Federativo   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

portalfederativo@planalto.gov.br   Home/Portal 
Federativo/ Fale 
conosco 

Indagando se o portal 
produz algum boletim 
próprio e como posso 
receber 

Moema Vila‐
Nova 

04/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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2) Teste de feedback informativo aplicado ao Portal da Câmara dos Deputados 

 

 
 
 
Caso: Portal da Câmara dos Deputados  
Endereço na internet: http://www.camara.gov.br/  
Período  de coleta:  28 de janeiro a 9 de fevereiro de 2009 
 
 
 
 
 

Mensagens devolvidas:    4  7,8  % 
Mensagens sem resposta hábil:  26  51,0  % 
Mensagens respondidas:  21  41,2  % 

 

Total de mensagens enviadas:    51 
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Detalhamento  teste de feedback informativo aplicado ao Portal da Câmara dos Deputados  nos quadros a seguir: 

 

Link:  Acessibilidade   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

acessibilidade@camara.gov.br  Home/  Acessibilidade/ fale 
conosco 

Indagando se o site da 
Câmara tem algum 
dispositivo que 
possibilite a "leitura" 
dos textos para pessoas 
com deficiência visual 

Leticia 
Pateman 

28/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 

 

 

Link:  Fale conosco   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  ‐ PORTAL 

Home / Fale conosco/ 
portal 

indagando se o portal 
disponibiliza algum 
manual que explique 
como o cidadão pode 
aproveitar melhor os 
recursos digitais que o 
Portal da Camara 
disponibiliza. 

Leticia Pateman  28/01/09  5 dias  RESPONDIDO 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  ‐  
BIBLIOTECA E ARQUIVO 

Home / Fale conosco/ 
biblioteca e arquivo 

Indagando se existe um 
site da biblioteca da 
Câmara onde eu possa 
baixar livros e outros 

Leticia Pateman  28/01/09  1 dia  RESPONDIDO 
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textos em formato 
digital 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  ‐  LEIS 
FEDERAIS 

Home / Fale conosco/ leis 
federais 

Indagando se há alguma 
lei federal ditando 
direitos ou politicas 
públicas para 
deficientes físicos 

Leticia Pateman  28/01/09  6 dias  RESPONDIDO 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  ‐  
ORÇAMENTO DA UNIÃO 

Home / Fale conosco/ 
portal 

Indagando  como eu 
posso ter acesso a um 
arquivo com o 
orçamento geral da 
União, aprovado ano 
passado e vigente neste 
ano 

Leticia Pateman  28/01/09  ‐‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  ‐  PROJETOS 
DE LEIS E OUTRAS PROPOSIÇÕES 

Home /fale conosco / leis 
e outras proposições 

Indagando se há como 
receber por email a 
tramitação de leis e 
outras proposições 

Leticia Pateman  09/02/09  2 dias  RESPONDIDO 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=http://www2.ca
mara.gov.br/faleconosco  ‐  
PUBLICAÇÕES 

  Indagando como posso 
fazer para receber o 
Jornal da Câmara 
(impresso) em meu 
endereço  

Leticia Pateman  28/01/09  ‐‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    4 
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Link:  Conheça a Câmara   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

cultural@camara.gov.br  Home/ conheça a 
Câmara / cultura 

indagando se há como 
ver o acervo online 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
caeat@camara.gov.br  Home/ conheça a 

Câmara / Conselho de 
Altos Estudos 

indagando quem são os 
membros da comissão 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.candidovaccarezza@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.joseanibal@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.ronaldocaiado@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.marciofranca@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 

Leticia Pateman  09/02/09  0  DEVOLVIDO 
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Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

dep.marionegromonte@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.brizolaneto@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.sarneyfilho@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.fernandocoruja@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
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dep.ivanvalente@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  ‐‐‐  DEVOLVIDO 

dep.juvenil@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.henriquefontana@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.waldirneves@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.henriqueeduardoalves@camara.go
v.br 

Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
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divulgue suas ações 
parlamentares 

dep.sandromabel@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.rodrigorollemberg@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.jovairarantes@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.jomoraes@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.hugoleal@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
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Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

dep.ulduricopinto@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

dep.cleberverde@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  ‐‐‐‐  DEVOLVIDO 

dep.miguelmartini@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

dep.carloswillian@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
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dep.viniciuscarvalho@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Liderança dos 
Partidos 

indagando se o 
deputado, enquanto 
líder do partido na 
Câmara, possui algum 
web‐site ou blog onde 
divulgue suas ações 
parlamentares 

Leticia Pateman  09/02/09  0  DEVOLVIDO 

cedpa@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara / Conselho de 
Ética e Decoro 
Parlamentar 

indagando se há como 
receber algum 
informativo do 
Conselho por email 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

propa@camara.gov.br  Home/ Conheça a 
Câmara /  Procuradoria 
Parlamentar 

indagando qual o 
endereço para 
correspondência da 
Procuradoria 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

corpi.cedi@camara.gov.br 
 

Home/ Conheça a 
Câmara / Estrutura 
Administrativa 

Enviado email 
indagando sobre o 
endereço pra 
correspondência 
    

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

aproj@camara.gov.br 
 

Home/ Conheça a 
Câmara /  Programas 
Institucionais 

Enviado email para 
Cooperação técnica 
indagando se há algum 
convênio com 
parlamentos de países 
europeus 
 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    9 

 

 

mailto:cedpa@camara.gov.br�
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Link:  Projetos de leis e outras 
proposições 

 

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www2.camara.gov.br/internet/f
aleconosco?contexto=sitcamara 

Home/ Projetos de leis e 
outras proposições/ 
Serviço de Integração 
Tecnológica 

Indagando como 
receber o andamento 
de matéria por email 

Leticia Pateman  04/02/08  ‐‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    0 

 

 

Link:  Biblioteca   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

sedau.cedi@camara.gov.br  Home/ Biblioteca / Arquivo 
Sonoro 

Solicitando o áudio do 
dep. Ulisses 
Guimarães quando 
promulgou a 
constituição de 1988 
 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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Link:  Participação Popular   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

clp@camara.gov.br  Home / Participação 
Popular / Comissão de 
Legislação Participativa 

indagando se um 
cidadão comum pode 
encaminhar projeto  

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 

 

Link:  Plenarinho   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.plenarinho.gov.br/plenari
nho/fale‐conosco/ 

Home /Plenarinho / Fale 
conosco 

indagando quando 
será o próximo chat 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
raquel.melo@camara.gov.br  Home /Plenarinho / Quem 

Somos 
indagando desde 
quando existe o 
projeto (Plenarinho) 

  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 
Total de respostas positivas    0 
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Link:  Ouvidoria   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www2.camara.gov.br/canalinte
racao/faledeputado 

Home /Ouvidoria/ Conheça 
a Ouvidoria Parlamentar 

indagando para onde 
são encaminhadas as 
sugestões feitas à 
Ouvidoria 

Leticia Pateman      Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    0 

 

Link:  Agência Câmara   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

agencia@camara.gov.br  Home /Agência Câmara/ 
Conheça a Agência 

indagando como 
receber por email as 
notícias produzidas 
pela Agencia Câmara 

Leticia Pateman  28/01/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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Link:  Rádio Câmara   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

radio@camara.gov.br   Home / Rádio Câmara  indagando como se é 
possível baixar os 
programas da rádio 
câmara em mp3, para 
ouvir no meu ipod ou 
computador 

Leticia Pateman  28/01/09  ‐‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

http://www2.camara.gov.br/radio  Home / Rádio Câmara / Fale 
conosco 

indagando se há como 
receber o sinal da 
rádio em Salvador 

Leticia Pateman      Sem resposta 
em tempo 

hábil 
Total de respostas positivas    0 

 

Link:  TV Câmara   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.camara.gov.br/internet/tv
camara/default.asp?selecao=FALECON
OSCO 

  indagando se é 
possível baixar 
arquivos de digitais 
com os programas da 
TV Câmara em mp4 ou 
outro arquivo 

Leticia Pateman  28/01/09  2 dias  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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Link:  Câmara faz I   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

imprensa@camara.gov.br 
 
 

Home/ Câmara faz  indagando  quando o 
novo presidente  da 
Câmara assume o 
cargo 

Leticia Pateman  28/01/09  ‐‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    0 

 

 

 

Link:  Fique por dentro II   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

ceate.cedi@camara.gov.br    Home/ Fique por dentro II / 
Temas anteriores 

indagando qual foi o 
último tema 
abordado, antes da 
crise financeira 

Leticia Pateman  09/02/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 

 

Link:  Programa: Gestão Ambiental ‐ 
Ecocâmara 

 

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

ecocamara@camara.gov.br  Home/  Programa Gestão 
Ambiental Ecocâmara 

qual é a comissão da 
Câmara que trata do 
problema ambiental 

Leticia Pateman  28/02/09  1 dia  RESPONDIDO 
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ou, mais 
especificamente, do 
problema dos resíduos 
sólidos 

Total de respostas positivas    1 

 

 

 

Link:  Sobre o Portal   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

coarq.cedi@camara.gov.br  Home/ Sobre o Portal / 
Centro de Informática 

indagando se há 
alguma sessão de 
documentos antigos 
no portal (documentos 
digitalizados como 
mapas, etc. ) 

Leticia Pateman  09/02/09    Sem resposta 
em tempo 

hábil 

secom@camara.gov.br  Home/ Sobre o Portal / 
Secretaria de Comunicação 
Social 

indagando qual o ano 
em que o site foi 
criado 

Leticia Pateman  28/01/09  5 dias  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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3) Teste de feedback informativo aplicado ao Portal do Supremo Tribunal Federal 

 

 

Caso: Portal do Supremo Tribunal Federal 
Endereço na internet: http://www.stf.jus.br/ 
Período  de coleta:  28 de janeiro  a 9 de fevereiro de 2009 
 
 
 
 

Mensagens devolvidas:    1  10  % 
Mensagens sem resposta hábil:  4  40 % 
Mensagens respondidas:  5  50  % 

 

Total de mensagens enviadas:    10 
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Detalhamento  teste de feedback informativo aplicado ao Portal da Câmara dos Deputados  nos quadros a seguir: 

 
 

Link:  Central do Cidadão   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.stf.jus.br/portal/centralC
idadao/enviarRelato.asp 

  indagando  sobre a 
história do portal do STF 
na internet. Se não houver 
nada deste tipo, gostaria 
de saber pelo menos (1) 
quando o portal foi criado 
e  (2) quando foi a última 
reforma e (3) se possível, 
também gostaria de saber 
quantas páginas o portal 
possui hoje. 

Ana Maria 
Barber 

28/01/09  ‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    0 

 
 

Link:  Sobre o STF   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

arquivo@stf.gov.br  Home / Sobre o STF / 
Arquivo 

indagando se há como 
obter versão digitalizada 
do processo mais antigo 
que data do ano de 1796, 
denomina‐se Causa de 
Libelo. 

Ana Maria 
Barber 

09/02/09  5 dias  RESPONDIDO 
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museu@stf.gov.br  Home / Sobre o STF / 
Museu 

Enviado email indagando 
se é possível ver (ou 
consultar) o processo mais 
antigo que data do ano de 
1796, denomina‐se Causa 
de Libelo 

Ana Maria 
Barber 

09/02/09  ‐‐‐  DEVOLVIDO 

Total de respostas positivas    0 

 
 
 
 
 

Link:  Jurisprudência   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

jurisprudencia@stf.jus.br  Home / Jurisprudência/ 
fale conosco 

indagando se há como 
pesquisar jurisprudência 
na própria sede do STF em 
Brasília 

Ana Maria 
Barber 

28/01/09  1 dia  RESPONDIDO 

http://www.stf.jus.br/portal/jurispru
denciaEmail/criarSolicitacaoEmail.as
p 

Home/ Jurisprudência  Solicitando o envio de 
jurisprudência sobre 
direito das pessoas com 
deficiência física.  
Qualquer informação seria 
útlil 

Ana Maria 
Barber 

28/01/09  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    2 

 
 
 
 



408 

 

Link:  Biblioteca   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

 
biblioteca@stf.jus.br 

Home / biblioteca / 
Atendimento 

indagando, se a biblioteca 
tem alguma publicação, 
boletim informativo ou 
catálogo que fale sobre 
seu acervo 

Ana Maria 
Barber 

28/01/02  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 

 
 
 

Link:  Imprensa   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

 
http://www.tvjustica.jus.br/fale.php 

Home / imprensa / TV 
justiça 

indagando se  eu consigo 
obter arquivos audi‐visuais 
sobre o julgamento do 
caso Raposa Terra do Sol 

Ana Maria 
Barber 

  ‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

http://www.radiojustica.jus.br/faleC
onosco/index.php 

Home / imprensa / Rádio 
Justiça 

Indagando se eu consigo 
obber arquivos audi‐
visuais sobre o julgamento 
do caso Raposa Terra do 
Sol 

Ana Maria 
Barber 

28/01/02  1 dia  RESPONDIDO 

Total de respostas positivas    1 
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Link:  Banner convenção de Haia   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

http://www.stf.jus.br/convencaohaia
/contato/contato.asp 

Home/ Convenção de 
Haia/ Fale conosco 

indagando sobre a data 
(ou pelo menos o ano) em 
que o Brasil assinou a 
Convenção de Haia  

Ana Maria 
Barber 

28/01/09  ‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    0 

 
   
 
 

Link:  E‐STF   

Objeto de responsividade  Caminho  Mensagem de envio  Usuário fictício 
Data de 
envio 

Tempo de 
resposta 

Status de 
resposta 

webmaster@stf.jus.br  Home / STF/ Fale 
conosco 

indagando do que se trata 
esse serviço chamado e‐
STF e também o que 
significa Consulta Pública 
ao Recurso Extraordinário 
Eletrônico 

Ana Maria 
Barber 

28/01/09  ‐‐‐  Sem resposta 
em tempo 

hábil 

Total de respostas positivas    0 
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APÊNDICE C - ENTREVISTA PRÉ-ESTRUTURADA COM  
ADMINISTRADORA DO PORTAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

 
 
 

 
Recebida em:  22 de janeiro 2009 
Referente ao portal: Presidência da República 
Nome/cargo do entrevistado(a): Silvia Sardinha, Diretora de Internet da Secretaria de 
Comunicação (Secom) da Presidência da República 
 
 

 
MENSAGEM RECEBIDA DA ENTREVISTADA 

 

Caro Sivaldo  

Tentei responder de maneira a contribuir ao máximo com seu projeto, no entanto, ainda 
estamos com o portal antigo no ar, um portal reformulado em 2005, com muitas limitações de 
TI, principalmente, e com conteúdo aproveitado da primeira versão, construída no governo 
anterior. 

Estamos finalizando o processo licitatório para contratação de serviços de comunicação 
digital que nos possibilitará reformular os portais Presidência e Brasil de maneira a atender às 
necessidades do cidadão relativas a: 

- oferta de serviços  
- relacionamento/interatividade  
- informações e notícias e também um conteúdo para o Portal Brasil com características 
promocionais.  
 
No entanto, o portal da Presidência vai ganhar uma nova versão, temporária, desenvolvida 
apenas para resolver sérios problemas de TI e atualizar o conteúdo existente. Nenhuma nova 
funcionalidade será agregada nesse primeiro momento. A publicação deverá ocorrer até 
março. 

Estamos tratando conceitualmente o portal da presidência como o portal de governo e o brasil 
como o portal do estado, diferenciando bem um do outro. O de governo, é temporário e 
mudará sempre que houver um novo governo; o portal brasil deverá ter conteúdo mais perene, 
objetivando a promoção do brasil para brasileiros e estrangeiros. 

Temos preocupações também em oferecer "ouvidos" aos cidadãos, uma vez que as outras 
ferramentas de comunicação à exemplo da imprensa e publicidade não permitem esse retorno 
que para nós é importantíssimo. E sabemos o quanto a internet poderá colaborar com esse 
movimento. 
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Se tiver alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre algum ponto, estamos à disposição.  
Abraço a você e muito sucesso no seu projeto.  

Silvia  

 

QUESTÕES/ RESPOSTAS 

 

Pesquisador:    Primeiramente, uma pergunta mais geral:  Qual seriam hoje os  principais 
objetivos e missões do Portal da Presidência da República?  

Silvia Sardina: O portal da presidência tem como objetivo primordial oferecer informações 
sobre o Presidente e a presidência, seus atos e ações, ou seja, é um ambiente de governo. 
Oferece também canal de comunicação direta do cidadão com o presidente, por meio do Fale 
com o Presidente.  

Pesquisador:   Na sua opinião, o portal ? no conjunto de seus sites e ferramentas   tem 
conseguido ser um instrumento que gerou maior aproximação entre  o cidadão e a Presidência 
da República ? Que indícios concretos  poderia nos confirmar isso ?  

Silvia Sardina: O atual portal tem tecnologia restrita para o adequado relacionamento do 
Presidente com o cidadão. Atualmente oferece o Fale como Presidente, serviço gerenciado 
pelo Gabinete da Presidência. (Além da divulgação de conferências, seminários e convênios 
promovidos pelo governo, campanhas e notícias de utilidade pública) 

Pesquisador:  Qual a área do portal ou o link mais acessado e quais seriam  razões para este 
acesso ?  (fale conosco ? área de notícias? Área de  legislação ? Área de Programas de 
governo?  área de documentos  públicos produzidos pelo Executivo?)  

Silvia Sardina: A área de legislação é a mais acessada por oferecer a base completa da 
legislação brasileira oficial, atualizada.  

Pesquisador: Saberia nos dizer se há um perfil específico dos usuários que mais  acessa o 
Portal ? Há algum estudo pesquisa ou mesmo algum dado que possa apontar tendências? (por 
exemplo,  é mais acessado por  jornalistas ? ou há um grande número de cidadãos comuns ?  
ou  geralmente é mais utilizado por especialistas ou organizações sociais ?)  

Silvia Sardina: Infelizmente ainda não temos pesquisas que nos levem a todas essas 
afirmações. O conteúdo é amplo e diverso.  Um dos maiores acessos ao portal é a área da SIP 
- Secretaria de imprensa e Porta-Voz, acessada por jornalistas. Muito em razão da oferta de 
download de fotografias do Presidente em eventos nacionais e internacionais, 
acompanhamento e credenciamento de jornalistas em viagens do PR e acesso aos discursos e 
ao programa de rádio Café com o Presidente. 

Pesquisador:  De modo mais sistemático, o Portal possui algum sistema de   monitoramento 
ou alguma equipe de estudo voltado para analisar o   comportamento do usuário quando este 
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acessa seus documentos, ou insere   sua opinião ou navega por seus links ? (por exemplo, 
relatório que   analise quais os links mais utilizados  e os motivos... que   identifiquem quais 
as demandas do usuário no portal...que analise as   opiniões e sugestões deixadas pelo 
cidadão.. etc. )  

Silvia Sardina: O ambiente atual não oferece tecnologia suficiente para um olhar apurado.   
O tempo médio de navegação pelo conteúdo do portal é menor que 2'. A grande maioria vai 
diretamente à área específica de interesse. Podemos citar os banners do Caderno Destaques, 
Portal da Transparência e PAC como os links mais acessados. Caderno Destaques por 
oferecer informações relativas aos resultados de ações do Governo Federal; editado 
mensalmente, são as referências numéricas utilizadas pelo Presidente. Portal da Transparência 
por oferecer dados detalhados sobre execução de programas públicos e PAC pelo interesse da 
imprensa e dos governos estaduais e municipais.  

Pesquisador:  Atualmente, é possível dizer que há uma boa quantidade de  documentos 
públicos (Programas de Governo; Projetos de Lei a ser  enviado pelo Executivo;; discurso 
taquigrafado do presidente e seus  assessores na íntegra;  atas de reunião do presidente com 
ministros ou outros assessores, etc) produzidos pela Presidência  acessíveis   através do Portal  
ou ainda há carência de um maior estoque onlne? Que   tipos de documentos estão hoje mais 
disponíveis online e que tipos,  eventualmente, ainda se planeja disponibilizar?  

Silvia Sardina: O conteúdo do atual portal não é satisfatório e há sérios problemas na sua 
gestão, comporta por 11 áreas distintas da Presidência. A nova estrutura vai trazer 
simplicidade o que permitirá não somente a oferta de novos e atualizados conteúdos, bem 
como serviços e possibilidade de participação do cidadão. 

Pesquisador:  Na sua opinião,  as informações sobre documentos públicos  produzidos pela 
Presidência, disponíveis hoje no Portal,  trazem uma  linguagem acessível a qualquer cidadão 
ou, em geral,  são documentos  que exigem certo grau de conhecimento técnico específico ? 
Essa  barreira cognitiva tem sido pensada no desenvolvimento do Portal ?   Alguma solução 
tem sido desenvolvida neste sentido ? (por exemplo, a  criação de textos com linguagem 
menos técnica explicando um  determinado programa de governo ou um decreto presidencial;  
ou explicações sobre políticas públicas adotadas pelo Executivo que sejam  compreensíveis 
para  qualquer cidadão compreenda, etc)  

Silvia Sardina: Os conteúdos não são elaborados considerando a diversidade de público. A 
linguagem não é acessível, na maioria desses conteúdos. Ressalto não somente a questão 
relativa à linguagem, mas à acessibilidade e usabilidade se considerarmos públicos menos 
familiarizados com web. 

Pesquisador:  Há pressões externas ou mesmo internas  para que o Portal  tenha   mais 
disponibilidade de documentos públicos, ou que tenha mais   ferramentas capazes de captar a 
opinião do cidadão ou até mesmo de   interação discursiva com os cidadãos ?  Quais seriam 
hoje essas   inovações mais urgentes  ou quais seriam as dificuldades de   implementar essas 
demandas?  

Silvia Sardina: As dificuldades passam principalmente por: realizar licitação para 
contratação de empresa especializada em comunicação digital (padrão não existente), equipes 
internas insuficientes e a baixa compreensão da internet como um processo de comunicação. 
Até "outro dia" internet era "coisa" de informática!! Há no governo, de uma maneira geral, 
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um processo cultural que precisa ser empreendido com mais força, no sentido da compreensão 
de que os portais devem ser gerenciados pelas áreas de comunicação, por profissionais de 
comunicação. A TI é apenas o meio. Estamos finalizando o processo licitatório para 
contratação de uma agência digital que prestará o serviço de reformulação dos ambientes da 
Presidência da República e portal Brasil e que nos dará um pouco mais de condições de 
transformar o atual portal em uma ferramenta de comunicação, mais eficiente.  

Pesquisador: Há algum tipo de interação  ou ação em conjunto que envolvam troca  de 
informações ou outros intercâmbios entre o Portal da Presidência  e  os portais do Supremo 
Tribunal Federal (ou outro órgão do Poder  Judiciário) e os Portais da Câmara/Senado (ou 
outro órgão do Poder  Legislativo)?  Poderia nos especificar isso, caso a resposta 
seja positiva?  

Silvia Sardina:- Não há.  

Pesquisador:  Já houve ou há algum mecanismo que esteja aberto para o cidadão   discutir 
questões de interesse público com a Presidência, por exemplo,   fórum de discussão online, 
chats ou alguma ferramenta que  coloque  representantes da Presidência em diálogo direto 
com o cidadão  ?  Caso  positivo, poderia especificá-lo e nos dizer qual periodicidade ou o  
que pode gerar este tipo de mecanismo?  

Silvia Sardina: Tivemos fórum nos portais presidência e Brasil, retirados do ar por falta de 
moderadores. Alguns hotsites maisbrasil.gov.br e confiancanobrasil.gov.br, peças de duas 
campanhas publicitárias que permitiam ao cidadão postagem de mensagens e comentários. 
Além disso, os frios Fale com - Secom, Presidente e Governo. 

Pesquisador:  Em algum momento da história do Portal houve algum projeto ou   ferramenta 
que tivesse como objetivo trazer o cidadão para votar,   dando sua opinião sobre em 
determinado assunto de interesse público   (que não seja apenas enquetes informais)?   Se 
houve, poderia nos   especificar?  Se não houve, saberia nos dizer quais as razões que  
inviabilizam este tipo de mecanismo plebiscitário?  

Não. Apenas enquetes informais.  
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APÊNDICE D - ENTREVISTA PRÉ-ESTRUTURADA COM  
ADMINISTRADORA DO PORTAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

 
 
 

 

Recebida em:  16 de janeiro 2009 

Referente ao portal: Câmara dos Deputados 

Nome/cargo do entrevistado(a): Cássia Regina Ossipe Martins Botelho, Coordenadora do 
Comitê Gestor do Portal da Câmara dos Deputados 

 

QUESTÕES/RESPOSTAS 

 

 

 

Pesquisador: Qual seriam hoje os principais objetivos e missões do Portal da Câmara? 

 

Cássia Botelho:  A partir do Planejamento Estratégico do Comitê Gestor do Portal da Câmara 
dos Deputados, em 2007, foi estabelecido que o Portal deveria conter uma área destinada às 
informações institucionais e outra para aquelas relativas à corporação. Nesse sentido, foram 
iniciados estudos para viabilizar a segmentação do Portal e identificadas as seguintes missões:   
O Portal Institucional da Câmara dos Deputados tem por missão prover ao cidadão amplo 
acesso às informações do Legislativo e promover a participação popular no processo 
democrático.  O Portal Corporativo tem por missão disseminar as informações corporativas, 
fornecer ferramentas de trabalho e promover o ambiente colaborativo, visando a excelência do 
desempenho organizacional. O Portal também é um canal de interação direta com o público, 
no que diz respeito ao esclarecimento de dúvidas, ao acolhimento de sugestões e à análise de 
reclamações pertinentes ao sítio, encaminhadas por meio do “Fale Conosco”, “Fale com o 
Deputado” e “Fale com a Ouvidoria”. 

 

Pesquisador: Na sua opinião, o portal, no conjunto de seus sites e ferramentas,  tem 
conseguido ser um instrumento que gerou maior aproximação entre o cidadão e a Câmara? 
Que indícios concretos poderiam nos confirmar isso? 
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Cássia Botelho: A Câmara dos Deputados tem-se empenhado em incentivar a ampla 
discussão sobre as principais proposições legislativas em trâmite na Casa. Os fóruns e chats 
disponibilizados em várias áreas do Portal objetivam multiplicar o alcance dos debates. Por 
meio de diversas ferramentas, como os sistemas “Fale Conosco”, “Fale com o Deputado”, 
chats, enquetes e fóruns, os internautas podem debater com os deputados temas que estão em 
pauta no Parlamento.  Em 2008, por exemplo, o Portal da Câmara dos Deputados 
disponibilizou aproximadamente 10 bate-papos e 30 enquetes para o público externo, que 
versaram sobre os mais variados assuntos, como Pec do nepotismo, reforma tributária, dívida 
rural, Pecs sobre reeleição e mandatos, venda de bebidas alcoólicas em BRs, entre outros. 
Internamente, as enquetes foram bastante utilizadas por diferentes órgãos da Câmara, comitês 
e grupos de trabalho  para discussão de temas como Gestão do Conhecimento, Planejamento 
Estratégico e avaliação de programas, projetos e ações, dentre os quais destacamos: 
Departamento de Polícia Legislativa, Departamento de Recursos Humanos, Diretoria-Geral , 
Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor)  e outros.  

Outra página de interação entre o cidadão e o Parlamento é a da “Agência Câmara”. O link 
“Comente Notícias”  já propiciou a interferência direta do cidadão no processo legislativo. 
Neste canal, o cidadão comenta uma proposição e a Agência encaminha o comentário ao 
Relator da matéria. Já houve projetos de lei alterados por conta dessa interatividade, como por 
exemplo o projeto de lei sobre amnencéfalos.  

Pesquisador: Qual a área do portal ou o link mais acessado e quais seriam as razões para este 
acesso ?   

Cássia Botelho: O Portal da Câmara dos Deputados recebe em média 1.400.000 acessos. 
Entre as páginas mais acessadas, podemos destacar a de Projetos de Lei e outras proposições, 
que oferece resultados de pesquisas prontas, legislações mais acessadas, proposições que 
trancam a pauta, proposições oriundas da Câmara do Deputados e Senado Federal; a Página 
Principal (home), a Agência Câmara, que publica notícias em tempo real, boletim eletrônico, 
chats;  e TV Câmara, com transmissão da TV Câmara pela internet, programação da semana e 
vídeos de todos os programas, documentários e outras produções da emissora. Nosso principal 
objetivo é interagir  com a sociedade de maneira rápida, compartilhando conhecimentos, 
disseminando as melhores práticas, ampliando a comunicação interna e promovendo a 
participação popular por meio dos canais de interatividade com os cidadãos.  

Pesquisador:  Saberia nos dizer se há um perfil específico dos usuários que mais acessam o 
Portal? Há algum estudo, pesquisa ou mesmo algum dado que possa apontar tendências?  

Cássia Botelho: A disponibilização de mecanismos para investigar o perfil do usuário, bem 
como a possibilidade de armazenar o conjunto de características de navegabilidade associado 
a esse perfil para ser reutilizado em visitas futuras são recursos a serem implementados no 
Portal no ano de 2009. Porém, o Comitê Gestor  sabe que o público que mais acessa o Portal é 
aquele com interesse em acompanhar a tramitação de proposições e assuntos relacionados à 
imprensa. Acredita-se que esse público esteja representando a sociedade civil organizada. 



416 

 

 

 

Pesquisador: De modo mais sistemático, o Portal possui algum sistema de  monitoramento 
ou alguma equipe de estudo voltado para analisar o comportamento do usuário quando este 
acessa seus documentos, ou insere sua opinião ou navega por seus links ? (por exemplo, 
relatório que analise quais os links mais utilizados  e os motivos... que identifiquem quais as 
demandas do usuário no portal que analise as opiniões e sugestões deixadas pelo cidadão, etc) 

Cássia Botelho: Um grupo multidisciplinar foi criado com o objetivo de analisar as 
estatísticas do Portal, como páginas mais e menos acessadas, número de acesso por páginas, 
principais páginas de saída,  média de visitas mensal, média de páginas visitadas por visita, 
horário de pico de visitas, segmentação, entre outros.  Essa prática permite ao Comitê ter 
acesso a dados informativos sobre o Portal. No momento, o Comitê está em fase de 
contratação, implementação e customização de nova ferramenta de estatística, a fim fazer uso 
de dados mais precisos e que  respondam dúvidas bem pontuais.  

Pesquisador: Atualmente, é possível dizer que há uma boa quantidade de  documentos 
públicos (projetos de Lei; Projetos de emenda constitucional; discurso taquigrafado dos 
deputados na íntegra;  atas das comissões, etc) produzidos pela Câmara  acessíveis através do 
Portal  ou ainda há carência de um maior estoque online? Que tipos de documentos estão hoje 
mais disponíveis online e que tipos, eventualmente, ainda se planeja disponibilizar? 

Cássia Botelho: A concepção do Portal da Câmara orienta-se, em princípio, pela 
disponibilização de informações e serviços que amparem a atividade fim da Casa, ou seja,  o 
processo legislativo.  Portanto, a estrutura do sítio da Câmara expressa a finalidade e os 
objetivos da Casa enquanto Casa Legislativa, bem como suas atividades essenciais, com o 
objetivo de facilitar a busca do usuário comum, de forma a garantir a transparência do Poder 
Legislativo e contribuir de forma positiva para a construção da sua imagem. Na primeira 
quinzena de dezembro, o Portal da Câmara divulgou  88 Projetos de Lei;  404 Projetos de 
Resolução; 7 Propostas de Emendas à Constituição;  2 Medidas provisórias;  194 Projetos de 
Decretos Legislativos; · 223 Emendas; 274 Pareceres.  15 Leis Ordinárias;  2 Medidas 
Provisórias;  63 Decretos do Executivo;  4 Decretos do Legislativo; Houve ainda as 
apensações das legislações nas proposições: · 4 Emendas do Senado; 5 Propostas de Emendas 
à Constituição;  46 Projetos de Lei; · 1 Projeto de Lei Complementar;  2 Medidas Provisórias. 
A Página dos 20 anos da Constituição produziu documentos como a Constituição Federal em 
html, doc, pdf, áudio, flash e inglês; Constituições Federais anteriores: 1967, 1946, 1937, 
1934, 1891 e 1824; Texto original da Constituição Federal de 1988; Banco de dados contendo 
os dispositivos constitucionais regulamentados e sujeitos à regulamentação; Informações 
sobre o Processo Constituinte; Panorama do funcionamento das Comissões e Subcomissões 
Temáticas, Comissão de Sistematização, Plenário e Comissão de Redação; Histórico dos 
dispositivos aprovados; Atuação dos parlamentares Constituintes: relação dos parlamentares 
constituintes com suas respectivas participações em comissões, pronunciamentos proferidos e 
proposições apresentadas durante a Assembléia Nacional Constituinte  (ANC) de 1987-1988. 
Destaque para a atuação da bancada feminina e para os constituintes da 53ª legislatura (2007-
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2011); Informações sobre o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Deputado 
Ulysses Guimarães: biografia, bibliografia, discursos e fotos; Discursos marcantes em texto e 
áudio; Fundo arquivístico da ANC: descrição da organização do acervo formado por mais de 
dois milhões de registros textuais, fotográficos, sonoros e filmográficos; Linha do Tempo da 
Constituinte: principais fatos da ANC contados por meio de notícias de jornal, documentos, 
imagens e vídeos; Programas “Diário da Constituinte”: apresentado diariamente durante o 
funcionamento da ANC. Com duração de 5 minutos cada, os programas foram veiculados nas 
emissoras de televisão à época.;  Agenda completa das ações comemorativas, álbum de fotos 
e termo de abertura do Projeto 20 Anos da Constituição Cidadã; Informações sobre o Bosque 
dos Constituintes: texto, vídeo e álbum de fotos; Programas da Rádio Câmara e da TV 
Câmara sobre a Constituição e a Constituinte: Série “Constituindo”, “Expressão Nacional”, 
reportagens especiais, “Trocando idéias”, Programa “Pinga-Fogo”, “Temas não-
regulamentados”, entre outros. Livros eletrônicos: "O Processo Histórico da Elaboração do 
Texto Constitucional":  mapas demonstrativos elaborados por Dilsson Emílio Brusco e Ernani 
Valter Ribeiro; “A sociedade no Parlamento: imagens da Assembléia Nacional Constituinte 
de 1987/1988”. "Ensaios sobre impactos da Constituição Federal de 1988 na sociedade 
brasileira". “Panorama do Funcionamento da ANC" - resumo conciso sobre o que foi a ANC 
e como se desenvolveram seus trabalhos e fluxograma do funcionamento da Assembléia. 
Extraído do livro: OLIVEIRA, Mauro Márcio. Fontes de informações sobre a Assembléia 
Nacional Constituinte de 1987: quais são, onde buscá-las e como usá-las. Brasília: Senado 
Federal, 1993. 104 p. "Regimento Interno da ANC" - resoluções 2/1987 e 3/1988. 
"Documentos do Processo Constituinte" – pesquisa em volumes digitalizados de documentos 
complementares, como anteprojetos, pareceres, substitutivos, relatórios, trabalhos e estudos 
comparativos, além dos volumes do Jornal da Constituinte. "Anais da ANC": publicação 
eletrônica elaborada pelo Senado Federal, traz o texto integral do debate constituinte em 
Plenário, nas Comissões e Subcomissões Temáticas, além de obras e documentos correlatos. 
Periódico: "Diários da ANC"; Fale Conosco; Notícias. Eventos realizados durante as 
comemorações dos 20 Anos da Constituição Cidadã: Constituinte nos Jornais: link para a 
Biblioteca digital do Senado Federal; Vídeo “Parabéns, Dona Constituição!” produzido pelo 
Plenarinho. 

Pesquisador:  Na sua opinião,  as informações sobre documentos públicos  produzidos pela 
Câmara disponíveis hoje no Portal trazem uma linguagem acessível a qualquer cidadão ou, 
em geral,  são documentos que exigem certo grau de conhecimento técnico específico ? Essa  
barreira cognitiva tem sido pensada no desenvolvimento do Portal ? Alguma solução tem sido 
desenvolvida neste sentido ? (por exemplo, a criação de textos com linguagem menos técnica 
explicando o parecer de um deputado relator de uma CPI;  ou explicações que resumam 
determinado projeto de lei para que qualquer cidadão compreenda, etc.) 

Cássia Botelho: Estabelecer um padrão de linguagem clara e simples envolve forte 
treinamento e prática, incluindo conceitos de webwritting, usabilidade, etc.  O Comitê Gestor 
do Portal tem-se preocupado com a verificação de aderência a essa recomendação e tem 
investido fortemente no treinamento de provedores do Portal. O sítio conta ainda com um 
controle de qualidade de suas páginas, o que o Comitê pretende reforçar ainda mais. A 
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Agência Câmara,  canal de notícias em tempo real,  tem o papel de traduzir o jargão 
legislativo para uma linguagem jornalística mais simplificada. Além disso, o Portal 
disponibiliza o Glossário de Termos Legislativos e Orçamentários, que visa facilitar esse 
entendimento. Em breve, quando esses termos forem citados num texto dentro do Portal, um 
link os  remeterá imediatamente ao glossário.  No ano de 2008, O Comitê Gestor, em parceria 
com o Centro de Treinamento e Formação da Câmara dos Deputados, coordenou o curso de 
provedores de conteúdo do Portal e, em parceria com o Programa de Acessibilidade, o 
Seminário sobre Gestão e Acessibilidade de Portais, com a participação de mais de 200 
servidores e para 2009 já está agendado um curso de Webwriting para provedores 

Pesquisador: Há pressões externas ou mesmo internas  para que o Portal  tenha mais 
disponibilidade de documentos públicos, ou que tenha mais ferramentas capazes de captar a 
opinião do cidadão ou até mesmo de interação discursiva com os cidadãos ?  Quais seriam 
hoje essas inovações mais urgentes  ou quais seriam as dificuldades de implementar essas 
demandas? 

Cássia Botelho:  Os vários órgãos da Câmara dos Deputados e os cidadãos brasileiros 
sugerem modificações, aperfeiçoamentos e  idéias ao Portal. Em meados de 2008, a Comissão 
de Educação e Cultura solicitou o desenvolvimento de um blog,  ferramenta com o objetivo 
de aproximar ainda mais os cidadãos de seus parlamentares, que foi implementado em junho 
com pleno sucesso. O Comitê Gestor do Portal procura estar atento ao desenvolvimento de 
ferramentas cada vez mais abrangentes na área de comunicação.  

Pesquisador:  Há algum tipo de interação  ou ação em conjunto que envolvam troca   de 
informações ou outros intercâmbios entre o Portal Câmara  e os portais do Supremo Tribunal 
Federal (ou outro órgão do Poder Judiciário) e o Portal da Presidência da República (ou outro 
órgão do Poder Executivo)?  Poderia nos especificar isso, caso a resposta seja positiva? 

Cássia Botelho: A Câmara dos Deputados, atenta às necessidades de entidades de obter 
informações legislativas seguras e atualizadas, com eficiência e agilidade, desenvolveu o SIT-
Câmara - Serviço de Integração Tecnológica da Câmara dos Deputados.  O novo serviço 
permite que as instituições atualizem automaticamente seus sistemas de acompanhamento de 
informações a partir das bases de dados da Câmara, evitando retrabalho com digitação e 
minimizando o risco da perda de informações. Os principais serviços disponíveis são: 
tramitação de proposições, pauta de sessões do plenário, pauta de reuniões de comissões, 
informações dos deputados e composição de comissões e lideranças.  
 

Órgãos cadastrados ao SIT-Câmara: 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Assessoria Parlamentar-Ministério da Saúde 
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
Associação Brasileira de Pesquisas Tecnológicas – ABIPIT 
Associação Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento Social 
Banco Central do Brasil 
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Centro Feminista de Estudos e Assessoria – CFEMEA 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA 
Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A 
Embaixada do Reino Unido 
Federação das Indústrias do Estado de SC 
Fiesp- Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
Gabinete do Comandante do Exército – Ministério da Defesa 
Ministério da Justiça  
Ministério das Comunicações 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio – Aspar 
Núcleo de Informações do Ponto BR 
Ordem dos Advogados do Brasil-Conselho Federal 
Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras 
Procuradoria-Geral do Trabalho – Ministério Público do Trab. 

SECOVI-SP – Sindicato das Empresas de Compra, Venda e Adm. de Imóveis Res. e Com. De 
São PauloSindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central 

Sist. Federação das Indústrias de Minas Gerais – FIEMG 
Telcomp – Assoc. Bras. Das Prest. Serv. De Telecom 
Transparência Brasil 
Tribunal Regional do Trabalho – 10ª Região 
Tribunal Superior do Trabalho 

 

Pesquisador:  Já houve ou há algum mecanismo que esteja aberto para o cidadão  discutir 
questões de interesse público com a Câmara, por exemplo, fórum de discussão online, chats 
ou alguma ferramenta que  coloque representantes do Câmara em diálogo direto com o 
cidadão? Caso positivo, poderia especificá-lo e nos dizer qual periodicidade ou o que pode 
gerar este tipo de mecanismo? 

Cássia Botelho:  A Câmara dos Deputados tem-se empenhado em incentivar a ampla 
discussão sobre as principais proposições legislativas em trâmite na Casa. Os fóruns e chats 
disponibilizados em várias áreas do portal objetivam multiplicar o alcance dos debates. Por 
meio de diversas ferramentas, como os sistemas “Fale Conosco”, “Fale com o Deputado”, 
chats, enquetes e fóruns, os internautas podem debater com os deputados temas que estão em 
pauta no Parlamento.  Os canais de interação web do Portal da Câmara dos Deputados 
recebem mais de 10 mil mensagens mensais e o Comitê Gestor do Portal tem como objetivo 
selecioná-las, arquivá-las, reencaminhá-las aos órgãos competentes da Casa e respondê-las 
quando necessário. Os inúmeros chats realizados pelo Portal em 2008 trataram de assuntos 
importantes, como Pec do nepotismo, Reforma Tributária, Dívida rural, Pecs sobre reeleição e 
mandatos, venda de bebidas alcoólicas em BRs entre outros. As enquetes trataram de  
mineração em Terra Indígena, demissão de futuros pais, reforma tributária, vagas nas 
universidades, execução do Hino Nacional, compra de bancos em dificuldades, fim do 
Nepotismo, e-mail violável, divulgação de escutas telefônicas, recursos do FGTS, Pesquisas 
com seres humanos, ficha suja de candidatos, publicidade dirigida a crianças, criminalização 
do aborto, fidelidade partidária, contratação de deficientes, Poder das CPIs, cotas nas tvs por 
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assinatura, salário-educação, ensino de música, propaganda de cerveja, foro privilegiado, 
carteira de motorista e outros.  O Portal ainda dispõe de um canal de interação entre a Câmara 
dos Deputados e o universo infantil (crianças de 7 a 12 anos, pais, professores e educadores), 
Plenarinho.  Em 2008 o Plenarinho realizou três chats importantes: “Alimentação saudável”, 
com a participação do Deputado Homero Pereira; “O que você sempre quis saber sobre a 
Câmara”, coordenado pelo Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, Deputado Osmar 
Serraglio; e “Humilhações que os alunos sofrem na escola”, com o Professor José Augusto 
Pedra. A Agência de Notícias do Plenarinho publicou mais de mil notinhas ,  noventa 
reportagens especiais, 52 destaques e 36 enquetes que trataram dos mais variados temas, 
como Lei Seca, Pedofilia, 15 anos do ECA, 20 anos da Constituição Federal, 200 anos da 
chegada da família Real Portuguesa ao Brasil, Cem anos da imigração japonesa, eleições 
municipais, Parlamento do Mercosul e Reforma Tributária, entre outros. A participação 
infantil no processo legislativo é bastante eficaz. O Portal tem uma média de 35 mil visitas 
mensais e cerca de 600 projetos de lei foram elaborados por alunos do ensino fundamental 
inscritos no Câmara Mirim 2008. 

 

Pesquisador:  Em algum momento da história do Portal houve algum projeto ou  ferramenta 
que tivesse como objetivo trazer o cidadão para votar, dando sua opinião sobre em 
determinado assunto de interesse público   (que não seja apenas enquetes informais)?    

Cássia Botelho:  No ano de 2008, o Portal disponibilizou mais de 30 enquetes nas mais 
diferentes áreas. O blog da Comissão de Educação e Cultura, no segundo semestre, trabalhou 
com a enquete Animais no circo: regulamentar ou proibir? Por quê?, que recebeu 769 
mensagens e a Agência Câmara lançou outras enquetes sobre reforma tributária, vagas em 
universidades, execução do Hino Nacional, compra de bancos em dificuldades, etc. 
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APÊNDICE E - ENTREVISTA PRÉ-ESTRUTURADA COM  
ADMINISTRADORA DO PORTAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 
 
 

 

Recebida em:  13 de janeiro 2009 

Referente ao portal: Supremo Tribunal Federal (STF) 

Nome/cargo do entrevistado(a): Andréa Mesquita, Coordenadora de Imprensa do Supremo 
Tribunal Federal  (STF) 

 

 

QUESTÕES/RESPOSTAS 

 

Pesquisador:  Primeiramente, uma pergunta mais geral:  Qual seriam hoje os  principais 
objetivos e missões do Portal do STF ? 

Andréa Mesquita: A Secretaria de Comunicação Social do STF dirige constantemente seus 
esforços no sentido de garantir o cumprimento de sua missão institucional que é pôr em 
prática um projeto de comunicação pública, através de meios audiovisuais, sonoros, impressos 
e online, a fim de fornecer informação à sociedade e seus interlocutores de forma 
democrática, transparente e objetiva. A educação para a cidadania passa também pelo 
conhecimento, por todo e qualquer cidadão, dos direitos e deveres incumbidos a cada um 
dentro de uma sociedade democrática.  Em seu discurso de posse como presidente do STF, o 
ministro Gilmar Mendes lembrou que a cada dia a Corte vê-se confrontada com a grande 
responsabilidade política e econômica de aplicar uma Constituição repleta de direitos e 
garantias fundamentais de caráter individual e coletivo. Nesse contexto, o presidente frisou a 
importância de se ampliar o acesso ao Poder Judiciário pelos setores menos favorecidos da 
sociedade brasileira. Conforme ele disse naquela oportunidade, o Brasil apresenta “uma 
imensa demanda reprimida, que vem a ser a procura daqueles cidadãos que têm consciência 
de seus direitos, mas que se sentem impotentes para reivindicá-los, porque intimidados quer 
pela obsoleta burocracia judicial ou pelo hermetismo dos ritos processuais e da linguagem 
jurídica”.  É com esse horizonte delineado pelo presidente Gilmar Mendes que a Secretaria de 
Comunicação Social pretende trabalhar uma linguagem direta, acessível, transparente e rápida 
para aproximar o cidadão do cotidiano da Suprema Corte brasileira. Tem-se por escopo 
principal sair do isolamento ao qual o Poder Judiciário costumeiramente esteve relegado, para 
torná-lo agente social e político de primeira grandeza, “ao lutar pela inclusão dessas pessoas, 
protegendo-as efetivamente em seus direitos fundamentais e, por conseqüência, fortalecendo-
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lhes a crença no valor inquestionável da cidadania”, como bem disse o presidente em seu 
discurso de posse. 

Pesquisador:  Na sua opinião, o portal, no conjunto de seus sites e ferramentas  - tem 
conseguido ser um instrumento que gerou maior aproximação entre o cidadão e o STF ? Que 
indícios concretos poderia nos confirmar isso? 

Andréa Mesquita: Sim. Temos um controle de acessos às matérias do site. Da mesma forma, 
temos as demandas que são feitas pelos cidadãos à Central do Cidadão (espécie de ouvidoria 
do STF), que foi criada pelo ministro Gilmar Mendes no dia 21 de maio deste ano.  
Atualmente são mais de 550 mil acessos por mês às notícias do STF, com média de 20 
matérias publicadas por dia. Lembrando que só produzimos assuntos referentes ao Tribunal. 
Não republicamos press releases ou divulgamos assuntos que não tenham referência com a 
Corte. Em 2008, foram 9.605.520 acessos às notícias até o dia 15 de dezembro último. Quanto 
à Central do Cidadão, temos recebido elogios, questionamentos e reclamações – que são 
prontamente respondidas – em média, 5 vezes no mês. 

Pesquisador:  Qual a área do portal ou o link mais acessado e quais seriam as  razões para 
este acesso ?  (fale conosco ? área de notícias? área de documentos públicos  produzidos pelo 
STF?) 

Andréa Mesquita: O Portal do STF tem maior acesso nas áreas de acompanhamento 
processual e jurisprudência (atividades-fim de qualquer Tribunal). Em terceiro lugar vem o 
acesso à página de notícias do STF. 

Pesquisador: Saberia nos dizer se há um perfil específico dos usuários que mais   acessa o 
Portal ? Há algum estudo pesquisa ou mesmo algum dado que possa apontar tendências? (por 
exemplo,  é mais acessado por jornalistas ? ou há um grande número de cidadãos comuns ?  
ou geralmente é mais utilizado por especialistas ou organizações sociais ?) 

Andréa Mesquita:  Não temos um levantamento, mas por simples dedução, vemos que os 
“operadores do Direito” em geral são os que mais acessam a página. Depois vêm os 
jornalistas. 

Pesquisador: De modo mais sistemático, o Portal possui algum sistema de   monitoramento 
ou alguma equipe de estudo voltado para analisar o comportamento do usuário quando este 
acessa seus documentos, ou insere sua opinião ou navega por seus links ? (por exemplo, 
relatório que analise quais os links mais utilizados  e os motivos... que identifiquem quais as 
demandas do usuário no portal...que analise as opiniões e sugestões deixadas pelo cidadão, 
etc) 

Andréa Mesquita:  Não temos ninguém que analise comportamento. Apenas temos o 
levantamento estatístico (quantitativo) dos acessos como já foi dito anteriormente. Não temos 
um medidor qualitativo. 
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Pesquisador:  Atualmente, é possível dizer que há uma boa quantidade de   documentos 
públicos produzidos pelo STF  acessíveis através do Portal   ou ainda há carência de um maior 
estoque onlne? Que tipos de documentos estão hoje mais disponíveis online e que tipos, 
eventualmente, ainda se planeja disponibilizar? 

Andréa Mesquita: O portal do STF oferece total transparência de seus documentos. Ali o 
usuário pode acessar qualquer tema ou documento produzido no Tribunal.  Tanto é assim que 
o presidente do STF solicitou às secretarias do Tribunal que viabilizem o acesso de 
documentos em outros idiomas – inglês e espanhol – para acompanhamento, principalmente 
da jurisprudência do Tribunal, por internautas estrangeiros. Hoje, dia 26 de novembro de 
20082, será assinado um acordo de cooperação técnica entre Senado Federal e STF justamente 
para adesão do Brasil à base de dados denominada GLIN (Global Legal Information 
Network).  Em breve teremos, portanto, versões do site do STF nesses dois idiomas, 
seguindo-se a prática de outras cortes internacionais. 

Pesquisador:  Na sua opinião,  as informações sobre documentos públicos   produzidos pelo 
STF disponíveis hoje no Portal trazem uma linguagem acessível a qualquer cidadão ou, em 
geral,  são documentos que exigem certo grau de conhecimento técnico específico ? Essa  
?barreira cognitiva? tem sido pensada no desenvolvimento do Portal ? Alguma solução tem 
sido desenvolvida neste sentido ? (por exemplo, a criação de textos com linguagem menos 
técnica sobre o parecer de um Ministro do STF;  ou explicações que resumam o argumento de 
um parecer de um ministro que se torne compreensível para qualquer cidadão, etc) 

Andréa Mesquita: As decisões dos ministros exigem um conhecimento básico de Direito, 
pois há uso de jargão jurídico. No entanto, as matérias produzidas no site estão disponíveis à 
compreensão do público em geral, porque esta é nossa função como Secretaria de 
Comunicação do Tribunal. Fazemos uso de um glossário que está disponível na parte de 
imprensa do Portal, além de termos o cuidado com a objetividade e clareza de nossos textos 
jornalísticos, exatamente para se romper a barreira criada pela dificuldade dos temas 
implicados. 

Pesquisador: Há pressões externas ou mesmo internas  para que o Portal  tenha  mais 
disponibilidade de documentos públicos, ou que tenha mais ferramentas capazes de captar a 
opinião do cidadão ou até mesmo de interação discursiva com os cidadãos ?  Quais seriam 
hoje essas inovações mais urgentes  ou quais seriam as dificuldades de implementar essas 
demandas? 

Andréa Mesquita: Ferramentas interativas como a Central do Cidadão já estão em uso, mas 
há um estudo de viabilidade de uma maior interatividade do site de notícias com o cidadão. 
Não sofremos qualquer tipo de pressão interna ou externa nesse sentido. Apenas queremos 
melhor adequar o nosso canal de comunicação. 
                                                            
2 As perguntas para a entrevista foram enviadas em novembro. Porém, a resposta só foi concretizada em janeiro. 
Ocorre que parte da entrevista foi respondida pela entrevistada ainda em novembro e o restante em janeiro 
(conforme explicou, ao dizer que já havia escrito parte das respostas anteriormente). Por isso, a mesma fala no 
“dia de hoje” se referindo ao dia 26 de novembro. 
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Pesquisador: Há algum tipo de interação  ou ação em conjunto que envolvam troca   de 
informações ou outros intercâmbios entre o Portal STF  e os portais da Câmara/Senado (ou 
outro órgão do Poder Legislativo) e o Portal da Presidência da República (ou outro órgão do 
Poder Executivo)?  Poderia nos especificar isso, caso a resposta seja positiva ? 

Andréa Mesquita: Não há qualquer troca nesse aspecto. 

Pesquisador: Já houve ou há algum mecanismo que esteja aberto para o cidadão   

discutir questões de interesse público com o STF, por exemplo, fórum de discussão online, 
chats ou alguma ferramenta que  coloque representantes do STF em diálogo direto com o 
cidadão  ?  Caso positivo, poderia especificá-lo ? 

Andréa Mesquita: Atualmente só há o plenário virtual que trata de temas com repercussão 
geral processual. Atualmente se estuda a possibilidade de advogados apresentarem memoriais 
(informações) sobre temas em discussão no plenário virtual, mas nada ainda foi 
implementado. 

Pesquisador: Em algum momento da história do Portal houve algum projeto ou   ferramenta 
que tivesse como objetivo trazer o cidadão para votar, dando sua opinião sobre em 
determinado assunto de interesse público   (que não seja apenas enquetes informais)?   Se 
houve, poderia nos   especificar?  Se não houve, saberia nos dizer quais as razões que 
inviabilizam este tipo de mecanismo plebiscitário? 

Andréa Mesquita: Não foi feito nada nesse sentido. Talvez o espaço do portal não seja 
adequado para esse tipo de discussão (plebiscito). Por fim, peço o nome e o cargo da pessoa a 
quem devo atribuir as respostas. 
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