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Resumo

A sociedade moderna tem passado por transformações ocasionadas pelos meios de co-
municação, mais especificamente pela Internet, o que tem proporcionado um processo de
participação popular por meio do ciberespaço. O processo de redemocratização do Brasil
é relativamente recente e, junto com esse processo, introduziu-se o processo participativo,
o uso da Internet e a sociedade em rede. Diante do panorama de um Estado democrá-
tico representativo em rede, faz-se necessário a presença de mecanismos de participação
popular de forma a reduzir a distância entre o legislador, o cidadão e a comunicação que
organiza este caminho. O presente trabalho apresenta os conceitos importantes para o
desenvolvimento da análise e aplicação e ao portal de participação popular da Câmara
dos Deputados, o e-Democracia. Apresentando histórico de participações no período pro-
posto para a análise, compreendendo as manifestações a partir de 2013, mobilizadas pela
Internet.

Palavras-chave: Participação popular. Ciberdemocracia. e-Democracia
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Abstract

Modern communication through transformations brought about by means of commu-
nication, more specifically by textit Internet, which has a process of popular participation
through textit cyberspace. The process of redemocratization in Brazil is relatively recent,
along with this process, the participatory process, the use of the internet and the network
society were introduced. In view of the panorama of a representative democratic net-
work state, it is necessary to have mechanisms of popular participation in order to reduce
between the legislator, the citizen and a communication that organizes this path. The
present work presents the concepts important for the development of the analysis and ap-
plication and the popular participation portal of the Chamber of Deputies, e-Democracy.
Presenting a history of participation in the period proposed for analysis, comprising as
demonstrations from 2013, mobilized by the Internet.

Keywords: Popular participation. Cyberdemocracy. e-Democracia
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Capítulo 1

Introdução

Este trabalho tem por áreas de atuação a Computação (principal área) e a Comuni-
cação (área secundária).

A comunicação, em si, é uma vasta área que, de forma interdisciplinar, interage har-
moniosamente com outras áreas do saber. Assim como outras áreas da ciência, vem
passando por transformações direcionadas pelas mudanças de uma sociedade globalizada.
Daí a importância de aliar comunicação com outros campos de estudo, como Oliveira e
Soares (2008) destacam:

Uma ampla visão sobre a comunicação e as diversas possibilidades de análise, essen-
cialmente no espaço organizacional, no qual é crescente a preocupação acerca das
interfaces entre setores e saberes e a possível otimização desses processos em prol
dos resultados da organização (p. 239) [29].

Dessa forma, a presente pesquisa visa apresentar uma análise do processo legislativo
na Câmara dos Deputados mediada pela comunicação, política e informação. Atualmente,
a Câmara tem diversos meios de interação com a população, porém, para efeitos deste
trabalho, trataremos apenas do e-Democracia, um portal que objetiva ampliar a partici-
pação social no processo legislativo, aproximando cidadãos e seus representantes por meio
da interação digital.

O uso da informática tem passado por uma evolução constante e, com isso, tem alte-
rado a vida das pessoas no que tange às formas de comunicação criando, muitas vezes,
uma sociedade on-line que se relaciona pela rede mundial de computadores, popularmente
conhecida como Internet, para realizar diversas atividades, desde uma simples comunica-
ção por meio de e-mails, fóruns ou mensagens até acessar materiais que auxilie no processo
de formação cultural e educacional (por meio de bibliotecas virtuais e cursos de Educação
a distância).

Pensando nisso, o presente trabalho tem por foco analisar a participação popular à
luz da ciberdemocracia, apresentando relações sobre o poder e o processo de informação
e como a informação e a tecnologia definem a relação de poder entre os indivíduos em
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sociedade. Para tanto, tomaremos como estudo de caso o portal e-Democracia, da Câmara
dos Deputados.

1.1 Objetivos geral e específico

O objetivo geral da pesquisa é analisar a participação popular no contexto do poder le-
gislativo federal e, a partir dessa ideia, especificamente, verificar se o portal e-Democracia,
da Câmara dos Deputados, atende as demandas sociais necessárias, promovendo um es-
paço de aproximação do cidadão com o Estado, e como a população tem se apresentado
à atividade legislativa no Brasil.

1.2 Metodologia

O trabalho adotou o método de pesquisa exploratória e bibliográfica sobre os seguintes
temas: participação popular, ciberdemocracia e a sociedade em rede. O contexto do estudo
de caso se refere à atividade legislativa participativa na Câmara dos Deputados, por
meio do e-Democracia, no período de 2013 a 2016, momento que compreende as grandes
modificações no cenário político brasileiro, corroborando também para uma mudança nos
meios de comunicação.

O trabalho está organizado em seis capítulos. O capítulo 1 é a Introdução, que se
lê; o capítulo 2 apresenta os fundamentos da participação popular na era da democracia
digital; o capítulo 3 aborda os seguintes temas: participação popular e o processo de
comunicação e informática, poder e política; o capítulo 4, apresenta o referencial para a
análise; o capítulo 5, apresenta o portal e-Democracia com mais detalhes, seus dados de
análise, bem como a análise de fato e alguns casos de sucesso de participação popular por
meio de outros canais; e, por fim, o capítulo 6, são apresentadas as considerações finais e
trabalhos futuros.

A justificativa para a elaboração de um trabalho dessa natureza em um curso de
Computação - Licenciatura é reconhecer o papel do professor como alguém que transmite
muito mais do que conhecimento técnico e que, por meio da interdisciplinaridade, ajuda
na formação social do educando dentro de um perspectiva tecnológica.
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Capítulo 2

Participação Popular e democracia
digital

O conceito de participação popular na administração pública pode variar de autor
para autor. A participação popular é toda e qualquer tipo de participação particular ou
pública. Essa visão é demasiadamente abrangente, uma vez que caracteriza participação
popular na administração pública o ingresso de indivíduos mediante concurso público,
carreiras públicas ou atividades compulsórias, como o serviço militar obrigatório e outras
atividades de caráter público (MENCIO, 2007). [28])

O conceito de participação popular tratada neste trabalho vai muito além da simples
escolha dos dirigentes do Estado por meio do voto direto. Esse tipo de participação é
decorrente do processo democrático do Brasil. Assim, a definição aqui tomada é aquela
que é decorrente do exercício direto da cidadania na formação das decisões públicas,
excluindo o foco dos membros que compõem o parlamento, mesmo estes sendo eleitos
democraticamente.

A participação popular pode se dar de forma individual ou coletiva. Ela se divide de
duas formas: uma que atende um determinado universo, como por exemplo manifesta-
ções sindicais, e outra que repercute no universo social por inteiro. Vale ressaltar que é
importante não confundir a participação popular com controle social (AYRES,1992) [11].

O destaque dado neste trabalho é de que a colaboração e a aproximação entre o Estado
e o público, em uma verdadeira emanação de soberania popular, não depende da vontade
da administração. A participação popular não quebra o monopólio estatal da produção
do direito, mas obriga o Estado a elaborar o seu direito de forma emparceirada com os
particulares (individual ou coletivamente). E é justamente esse modo emparceirado de
trabalhar o fenômeno jurídico, no plano da sua criação, que se pode entender a locu-
ção “Estado Democrático” (figurante no preâmbulo da Carta de outubro) como sinônimo
perfeito de “Estado Participativo” [11].
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Partindo desse entendimento, a ideia de participação popular adotada aqui é a da
oportunidade de tomar conhecimento das decisões administrativas, de expor seu ponto
de vista, de aproximar o administrador da realidade, de ter manifestações consideradas,
analisadas e acolhidas.

Em resumo, o conceito de participação popular adotado é o de Paulo Modesto (2001),
que afirma que “participação popular é necessariamente a efetiva interferência do adminis-
trado no processo de concretização da norma e na formação das decisões administrativas
que ocorre em nome do interesse público” [33].

2.1 Participação popular em seus vários âmbitos

Participação popular do ponto de vista constitucional

A participação popular se iniciou com a consagração do Estado Democrático, resultado
de lutas sociais, e com a Constituição cidadã, também fruto de movimentos populares con-
tra o período de regime militar que o Brasil passou antes da Carta de 1988. A mobilização
estudantil foi de grande relevância nesse período, que levou, em 1984, ao movimento das
"Diretas Já". Toda a mobilização levou o Congresso Nacional à Constituição que temos
hoje.

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Consti-
tuinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos
direitos individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção
de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988,
p.7). [8]

Acima, o preâmbulo da Constituição que tem como objetivo assegurar o exercício
dos direitos sociais e individuais, positivando o princípio constitucional da participação
popular, que se dará de acordo com os termos que a Constituição dispõe, por exemplo,
como no parágrafo único do art. 1o [11].

Atualmente, o Brasil passa mais uma vez pelo anseio popular das “Diretas Já” diante
não de um momento de recessão militar, mas de uma política de escândalos.

Participação política no Brasil

Após a Constituição de 1988, o Brasil passou a ser um país democrático, aderindo ao
sistema de governo de forma democrática e pluripartidária, como previsto no art. 17:
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É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados
a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos funda-
mentais da pessoa humana [. . . ].(BRASIL, 1988, p. 23) [8]

A escolha dos atores políticos é feita de forma a respeitar a representação proporcional
na Câmara dos Deputados e, da mesma forma, em outras esferas do poder legislativo. A
Constituição apresenta o povo como representante soberano do poder, sendo-lhe impu-
tado a capacidade de escolher os seus representantes, garantindo o sistema representativo
de governo e, ao cidadão, a garantia de participar diretamente em questões públicas [32].

Tipos de participação popular

Dallari (2013) afirma que há cinco formas de participação popular mais conhecidas e
utilizadas no mundo: plebiscito, referendo, iniciativa popular, recall e voto direto. No
entanto, abordaremos somente três formas que encontramos no art. 14 da Constituição
Federal [17] e que estão enquadradas na Lei 9.709/98 [30]: plebiscito, referendo e iniciativa
popular.

Plebiscito

De forma objetiva, plebiscito consiste na consulta à opinião popular para dar direci-
onamento a algum assunto de interesse coletivo da população. No Brasil, a Constituição
de 1937 já previa essa prática. A primeira vez que esse mecanismo foi utilizado a nível
nacional foi na decisão do sistema de governo, se presidencialista ou parlamentarista, em
1963.

O plebiscito pode ser de forma ampla ou orgânica. A forma ampla trata de assun-
tos de relevância nacional em que o plebiscito é convocado pelo Congresso Nacional por
meio de decreto legislativo. Já a forma orgânica está ligada à incorporação, subdivisão
ou desmembramento de estados. Para isso, é necessário a aprovação da população dire-
tamente envolvida no plebiscito. É responsabilidade da Justiça Eleitoral a tramitação do
plebiscito, no que se refere a datas e meios de votação. A aprovação ou rejeição se dá por
maioria simples homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Referendo

O referendo é uma forma de consultar a população para confirmar ou rejeitar uma
lei, projetos de lei ou emenda à Constituição. É dar ao povo a capacidade normativa,
instigando a participação popular direta ao sistema político representativo. Por serem
reguladas pela mesma lei, muitas regras do referendo acabam servindo como parâmetro
para o plebiscito, sendo a diferença bem sutil entre os dois: o plebiscito é convocado com
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antecedência ao ato legislativo e o referendo é posterior a este. Na Constituição Federal,
tanto o plebiscito quanto o referendo são prerrogativas do Congresso Nacional e, por isso,
o povo não tem poder para convocar essas duas formas de participação popular.

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

XV - autorizar referendo e convocar plebiscito [...].

O referendo, assim como o plebiscito, necessita de aprovação da maioria absoluta e
homologação do TSE.

Iniciativa Popular

A iniciativa popular é definida pela Constituição em seu art. 61, parágrafo 2o. O
termo é autoexplicativo: um grupo de pessoas se organizando para elaborar um projeto
de lei e apresentá-lo ao poder legislativo, mais especificamente à Câmara dos Deputados,
conforme se encontra nas determinações no artigo supracitado.

Por iniciativa popular legislativa entende-se sempre o mesmo mecanismo, que inclui
um processo de participação “complexo”, desde a elaboração de um texto (das simples
moções ao projeto de lei ou emenda constitucional formalmente articulados) à votação de
uma proposta, passando pelas várias fases da campanha, coleta de assinaturas e controle
de constitucionalidade (JACOBI, 2002, p. 451) [23].

2.2 Contexto brasileiro de democracia

Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo [33]. Partindo desse conceito,
podemos afirmar que a ideia de democracia pressupõe um envolvimento direto do cidadão
nas atividades da vida pública em sociedade que constituem a “chamada de participação
política” [3]. Esses conceitos estão ligados à ideia de soberania popular. Para Celso Mello:

Independente de desacordos possíveis em torno do conceito de democracia, pode-se
convir que a dita expressão reporta-se nuclearmente a um sistema político fundado
em princípios afirmadores da liberdade e da igualdade de todos os homens e armado
ao propósito de garantir que a condução da vida social se realize na conformidade
de decisões afinadas com tais valores, tomadas pelo conjunto de seus membros,
diretamente ou através de representantes seus livremente eleitos pelos cidadãos, os
quais são havidos como titulares da soberania (2015 apud SILVA, 2015, p. 25) [33].

Dessa forma, o efetivo exercício da democracia se dá por meio de discussões organi-
zadas sobre uma situação que necessita de decisão e espera-se que a decisão se dê com a
participação de toda a sociedade.
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De acordo com a visão constitucional, a participação popular teve sua retomada com
a Constituição de 1946. Antes dela, o Brasil passava por governos oligárquicos. Em 1964,
a democracia sofreu um novo retrocesso com o Golpe Militar e o Congresso Nacional, por
meio do AI-5, entrou em recesso por tempo indeterminado, gerando a cassação de direitos
políticos de representantes do Congresso e, posteriormente, dos direitos dos cidadãos,
inviabilizando os movimentos sociais [13].

Em 1987, com a instauração da Assembleia Nacional Constituinte e a promulgação da
atual Constituição em 1988, os principais progressos garantidos foram os que se referem
aos direitos sociais e políticos dos cidadãos, bem como os direitos e deveres coletivos,
voto facultativo para analfabetos e jovens entre 16 e 18 anos, dentre outras mudanças
institucionais. No que se refere ao Congresso Nacional, foi assegurada a autonomia para
as Casas elaborarem seus regimentos internos e suas organizações internas, devolvendo
poderes ao Congresso. Porém, a Ditadura Militar deixou um resquício, um dos principais
instrumentos legislativos conhecido como Medida Provisória e que, à época, era chamado
de decreto-lei [12].

A Constituição de 1988, ao tomar esse rumo da soberania popular, deu uma real
participação ao povo na administração pública e política, representando um avanço na
democratização: a Constituição Cidadã, que assegura diversas garantias ao povo, como
pode ser observado no art. 1o, em que se estabelece o eixo central da soberania popular:

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de represen-
tantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988, p. 9)
[8].

A forma como a soberania popular pode ser executada é mencionada no art. 14:

A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto,
com com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular (BRASIL, 1988, p. 13) [8].

Um dos objetos de estudo da pesquisa é a Iniciativa Popular. Entretanto, ainda há uma
grande barreira para que seja exercido esse direito, empecilho determinado pela própria
Constituição em seu parágrafo 2 do art. 61:

A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados
de projetos 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 [8].
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Democracia Direta

Democracia Direta é um conceito usado desde a Grécia Antiga onde a forma de go-
vernar seguia a vontade da maioria dos cidadãos. Essa forma de democracia em Atenas
não segue a que conhecemos atualmente, pois não existia, por exemplo, a noção de igual-
dade entre os indivíduos que se tem hoje. Assim, os direitos eram praticamente restritos
a um pequeno grupo da sociedade. Para Ramos (1991), "a liberdade política não era
[. . . ] desfrutada igualmente por toda a sociedade, na proporção em que os indivíduos não
eram vistos como iguais entre si". A forma de participação direta praticada seria inviável
para o Brasil, com toda sua extensão territorial e grande quantidade de cidadãos. Dessa
forma, o conceito de Democracia Representativa apresenta-se como uma solução, porém,
para alguns cientistas políticos, essa evolução da democracia não se dá de forma linear
e, por isso, afirmam que a solução de que todos os problemas da Democracia Direta se
resolveriam com a Democracia Representativa é um equívoco.

Democracia Representativa

Na Democracia Representativa, o cidadão governa de forma indireta por meio de elei-
ções para a escolha de seus representantes, mas essa forma de democracia também tem
um problema: restringir a participação popular a um evento pontual: a eleição.

Democracia Participativa

O conceito de Democracia Participativa é uma criação recente, do século XX. O surgi-
mento aconteceu primariamente pelo desgaste produzido pela Democracia Representativa,
mediante ao que vivemos hoje, em que a classe política não consegue andar livremente
entre a população justamente pela distância e pelas barreiras criadas entre a prática po-
lítica e o interesse social. A definição objetiva de Democracia Participativa é a que se
encontra na Constituição. Para Celso Mello,

a Democracia Participativa é um tipo de democracia representativa em que se con-
juga a possibilidade de participação direta nas decisões, podendo haver gradações,
na medida em que há modelos que possibilitam mais ou menos participação (2015
apud SILVA, 2015, p. 25)

Essa forma de participação está em processo. Há ainda muito a ser entendido no que
se refere ao papel da cidadania, o que implica em educação de qualidade. A Democracia
Participativa se enraizará de acordo com o cumprimento das regras constitucionais pelos
cidadãos. Esse é o caminho para uma participação popular efetiva que direciona a socie-
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dade a um nível de maturidade em relação aos seus direitos [11].

2.3 Representação popular institucional: Câmara dos

Deputados

O Brasil tem por órgãos especializados, para exercer a atividade legislativa a nível
nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que, juntos, formam o Congresso
Nacional. Neste trabalho, focaremos na primeira Casa do Congresso, a Câmara dos
Deputados, porém, para entender o processo legislativo como um todo, é preciso considerar
as atividades de cada órgão. Ambos atuam como casas revisoras uma da outra, ou seja,
os projetos que começam a tramitar na Câmara dos Deputados é revisado pelo Senado e
vice-versa [15].

O Brasil adota o sistema legislativo bicameral do tipo federativo. O bicameralismo
do tipo federativo surgiu em 1787, nos Estados Unidos da América. Ao organizarem a
sua República Federativa, ajustaram o sistema bicameral às necessidades daquela forma
de Estado: Congresso integrado por uma Câmara dos Representantes da Nação (Câmara
Baixa) composta de deputados eleitos em número proporcional à população e de um
Senado (Câmara Alta) com representação igualitária de cada um dos Estados-membros.
Conforme dispõe o artigo 44 da Constituição Federal, o Congresso Nacional se compõe
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal:

O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal. O Congresso Nacional, como a casa represen-
tativa do povo precisa incentivar e inserir mais a participação popular no processo
legislativo que define os rumos do país (BRASIL, 1988, p. 25) [8].

Como esses representantes são colocados no parlamento por meio do voto popular,
nada mais justo que o povo participar de forma direta das decisões que afetam a vida
da população. Com essa motivação, a Câmara dos Deputados, por meio de suas redes
sociais, tem proporcionado que a população participe mais de perto do andamento de
projetos de leis que tramitam pela Casa e por meio de suas Audiências Públicas.

Organização da Câmara dos Deputados

A Constituição de 1988, no seu título IV, traz a organização dos Poderes e as atribui-
ções deles, sendo muitas delas reprimidas no regime militar e colocadas de volta em nossa
Carta Magna.
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A Constituição de 1988 aprovou dois conjuntos distintos e, pode-se dizer, contradi-
tórios de medidas. De um lado, os constituintes aprovaram uma série de medidas
tendentes a fortalecer o Congresso, recuperando assim os poderes subtraídos do
Legislativo ao longo do período militar. De outro lado, a Constituição de 1988 man-
teve muitos dos poderes legislativos de que foi dotado o Poder Executivo ao longo
do período autoritário, visto que não se revogaram muitas das prerrogativas que lhe
permitiram dirigir o processo legislativo durante o regime militar (FIGUEIREDO;
LIMONGI, 2001, p. 41) [18].

A primeira divisão dos poderes surge com John Locke, que os divide em Legislativo,
Executivo e Federativo. Há quem discorde e assuma que Locke separou os poderes em dois,
Legislativo e Executivo. Assim, a teoria de John se preocupa em colocar as prerrogativas
da elaboração de leis em mãos diferentes das que as executam, tornando o poder Executivo
subordinado ao Legislativo:

Referindo-se a essa questão, Norberto Bobbio (1997, p. 231) assevera que: “Diz-se
habitualmente que o Estado tem três poderes: Legislativo, Judiciário e Executivo.
Todavia, para Locke, considerado muitas vezes, erroneamente, como o pai da teoria
dos três poderes, os poderes são apenas dois"(ALBUQUERQUE, 2001, p. 1) [1].

Essa visão da divisão dos poderes foi mais aperfeiçoada com Montesquiel, que os divi-
diu na forma que conhecemos: Legislativo, Executivo e Judiciário. A formação do Estado
Democrático de Direito é fruto da separação dos poderes, prevenindo os abusos de poder.

Poder Legislativo

Como o foco do nosso estudo é o poder Legislativo, faz-se necessária a sua definição.
Para Mascarenhas (2008), em seu Manual do Direito Constitucional, o Poder Legislativo é
exercido por meio da união - Congresso Nacional - o que dá sentido ao sistema bicameral,
já citado. Compete a esse Poder legislar e fiscalizar o Estado, sendo essas as principais
funções do Legislativo.

Composição

A Câmara do Deputados é composta por 513 deputados federais, o que representa pro-
porcionalmente a população de cada estado brasileiro, sendo este cálculo de acordo com
uma relação entre a população brasileira e um determinado estado, o que explica o fato
de não se ter um número fixo de deputados federais para cada local. Entretanto, há um
limite de, no mínimo, oito e, no máximo, setenta deputados por estado. Essa proporção
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fixa é de competência do Senado Federal que, em vez de representar diretamente o povo,
o faz pelos estados [15].

Estrutura da Casa

Com um colegiado de 513 parlamentares, é preciso organizar-se para que os trabalhos
sejam viáveis. Assim, podemos dizer que os deputados tem direitos e deveres iguais, mas
se diferenciam no trabalho. As atividades são divididas em comissões dentro da Casa
e, no âmbito dessas comissões, há a nomeação de deputados, respeitando-se o princípio
da proporcionalidade partidária e os demais critérios e normas para a representação das
bancadas [7].

Às comissões compete auxiliar o andamento dos projetos, analisando previamente ma-
térias de sua competência. O poder formal da Casa concentra-se na Comissão Diretora,
composta pela Presidência (em que há um presidente e dois vice-presidentes) e Secretaria
(composta por quatro secretários). À esta que se incumbe a direção dos trabalhos legisla-
tivos. Vale ressaltar que o princípio da proporcionalidade prevalece em toda a organização
dos trabalhos legislativos

Na composição da Mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares que participem da Câmara, os
quais escolherão os respectivos candidatos aos cargos [...] (art. 8o do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados) [15]

Tramitação das proposições

Tramitam pela Câmara dos Deputados diversas proposições, como Propostas de Emenda
à Constituição (PEC), Projetos de Leis Complementares e Medidas Provisórias. Esses
projetos podem ter sua origem na Câmara ou no Senado e também, de forma externa,
podem ser de iniciativa popular.

Art. 53. Antes da deliberação do Plenário, ou quando esta for dispensada, as
proposições, exceto os requerimentos, serão apreciadas:
I - pelas Comissões de mérito a que a matéria estiver afeta;
II - pela Comissão de Finanças e Tributação, para o exame dos aspectos financeiro
e orçamentário públicos, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual, e para o exame do
mérito, quando for o caso;
III - pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos as-
pectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica
legislativa, e, juntamente com as Comissões técnicas, para pronunciar-se sobre o seu
mérito, quando for o caso;
IV - pela Comissão Especial a que se refere o art. 34, inciso II, para pronunciar-se
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quanto à admissibilidade jurídica e legislativa e, quando for o caso, a compatibilidade
orçamentária da proposição, e sobre o mérito, aplicando-se em relação à mesma o
disposto no artigo seguinte [15].

De acordo com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, algumas proposições
serão distribuídas às Comissões de mérito a que a matéria afeta e nelas serão discutidas
e votadas. Quanto aos aspectos orçamentários, a proposição passará pela Comissão de
Finanças e Tributação como está no inciso II, supracitado, e será encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) para análise dos aspectos de constitucionalidade, quando
for o caso.

Sobre o processo de votação, pode se dar de forma ostensiva (votações simbólicas ou
nominais) ou de forma secreta. De forma geral, as proposições são votadas de forma
simbólica, porém pode-se pedir a verificação dos votos, recurso utilizado estrategicamente
para, por exemplo, verificar se de fato há quórum mínimo para votação e para garantir uma
posterior votação que exige um quórum qualificado, no caso das propostas de emendas à
Constituição.

2.4 Transformação por meio do ciberespaço e ciberde-
mocracia

O propósito desta sessão é analisar as transformações na esfera pública a partir de
resultados promovidos pelo ciberespaço.

O ciberespaço (chamaremos, também, de “rede”) é o novo meio de comunicação que
surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraes-
trutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação
que ele abriga, bem como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo.
Quanto ao neologismo cibercultura, especifica-se aqui o conjunto de técnicas (materiais
e intelectuais), práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem
juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 2010, p. 17) [26].

É relevante usar o ciberespaço para promover conhecimento direcionado a uma parti-
cipação popular por meio de uma inclusão digital e uma formação cidadã crítica no que
diz respeito às ações do legislativo. Dessa forma, Lévy afirma:

Estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas a nós
explorar as potencialidades mais positivas deste espaço no plano econômico, político,
cultural e humano (2010, p. 17) [26].

É preciso saber usar esse espaço de forma a contribuir com a participação popular, com
a criação de espaços democráticos, tornando o ciberespaço um lugar onde há liberdade
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de expressão pública. Para que isso seja possível, é necessário que a população tenha o
mínimo de inclusão digital. O Brasil está entre os países que mais crescem em relação ao
acesso à Internet, juntamente com a Rússia, Índia e China [24].

De acordo com o IBGE, o principal meio de acesso à Internet no Brasil é por dispositivo
móvel:

É interessante observar que o computador tem perdido espaço nessa utilização da
Internet enquanto outros equipamentos têm ganhado relevância. O acesso pelo te-
lefone celular vem ganhando mais importância frente ao meio mais tradicional, que
era o microcomputador. Em 2015, verificamos pela primeira vez uma redução em
termos absolutos no número de domicílios que acessaram a Internet por meio de mi-
crocomputador, passando de 28,2 milhões de domicílios, em 2014, para 27,5 milhões,
em 2015 (MONTEIRO, IBGE, 2016) [22].

Mediante essa realidade, os meios mais efetivos de participação popular podem estar
vinculados a aplicativos ou recursos que não exijam capacidade de processamento elevado,
permitindo que um simples dispositivo móvel, de forma instrutiva, conduza e motive a
população a se tornar ativa.

A ciberdemocracia

A ciberdemocracia pode ser entendida como a democracia digital, uma tentativa de
trazer os assuntos de interesse da população para o universo da Internet e suas discussões.
A democracia virtual pode tratar de assuntos como expandir as oportunidades democrá-
ticas, o voto eletrônico, transparência do Estado e até tratar de uma cibermilitância, com
os próprios movimentos sociais on-line. Aqui, mais uma vez, a exclusão digital entra em
cena, já que a ciberdemocracia deveria incluir toda a população, todavia, esse não é o
objeto de análise do nosso trabalho. O que se discute aqui é como as Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC‘s) têm sido modelos de implementação de uma democracia
que inclui, de forma mais plena, a participação civil, ou seja, como as novas tecnologias
têm melhorado efetivamente, e de forma positiva, a cidadania nos dia de hoje.

A democracia virtual pode ser considerada um mecanismo para suprir as necessidades
da democracia atual partindo de uma ideia de que a sociedade civil está em crise e a parti-
cipação política do cidadão é fraca. Assim, ela vem como uma alternativa, possibilitando
uma expansão da atuação social. Wilson Gomes (2005) aponta quatro pontos positivos
do uso da Internet na participação popular:

1. A Internet poderia resolver o problema da participação popular, já que a par-
ticipação se tornaria mais fácil, ágil e confortável e isso é algo a ser levado em
consideração em uma sociedade desmobilizada;
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2. A Internet permitiria uma relação sem intermediários entre a esfera civil e a
esfera política, bloqueando as influências da esfera econômica e, sobretudo, das
indústrias do entretenimento, da cultura e da informação de massa, que nesse
momento controlam o fluxo da informação política;

3. A Internet permitiria que a esfera civil não fosse apenas o consumidor de
informação política, ou impediria que o fluxo da comunicação política fosse
unidirecional, com um vetor que normalmente vai da esfera política para a
esfera civil.

4. Por fim, a Internet representaria a possibilidade da esfera civil produzir infor-
mação política para o seu próprio consumo e para o provimento da sua decisão
[20].

O processo de evolução da humanidade é constante. Quem poderia imaginar que nos
últimos 30 anos a Internet se tornaria um recurso tão presente na vida moderna sendo
que em 1990 apenas 1% da população em diversos países tinha acesso à Internet? Ela se
tornou acessível de fato em 1994 e, em 2007, esse número já estava por volta dos 20% da
população mundial. Atualmente, esse número está em 49% da população mundial.

Figura 2.1: Uso mundial da Internet. Fonte: Internetworldstats

A tabela acima mostra dados estatísticos coletados pelo site internacional, Internet
World Stats, e mostra como o uso da Internet é distribuído pelos continentes de forma
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abrangente. Apesar do crescente número de acessos, apenas metade da população mundial
utiliza o recurso. Na América do Sul, o cenário é semelhante: metade da população está
conectada.

Esse crescente uso da Internet cria o que Lévy (2010) chama de ciberespaço e prova-
velmente essa foi a forma de comunicação que se proliferou com mais rapidez na história
da humanidade, sem ignorar que ainda há muita exclusão digital. Essa forma de comu-
nicação proporciona uma liberdade sem um controle do Estado de consumir e disseminar
informação, levando a um crescimento da ciberdemocracia. Tal tecnologia, e as formas
de comunicação que ela fornece, tem modificado toda a configuração cultural, social e
política desde o início do século XXI.
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Capítulo 3

Informática, comunicação, poder e
política

3.1 O poder na sociedade da informação

O poder da comunicação é o centro de toda sociedade organizada. É ele que a es-
trutura, dá sentido às constantes modificações que nela ocorrem. Para Castells (2015) a
forma fundamental de poder está na capacidade de moldar a mente humana por meio de
processos de comunicação. Esse molde ocorre por meio de atores sociais que têm como
meta influenciar mudanças na mente pública.

A forma como pensamos direciona a forma como agimos individual e coletivamente.
Castells considera também a coerção como forma necessária de poder, não no sentido
ditatorial, mas como forma de construir um entendimento que provoque medo e uma
submissão à ordem existente, de forma que se faça cumprir as regras (frutos de uma
sociedade em constante movimento e mudança social) de um governo em prol de uma
organização social. O processo de construção dessas normas é cunhado cotidianamente
em torno do pensamento humano, assim a comunicação vem para promover a interação
entre mente humana e ambiente social, atuando de acordo com a cultura, a organização
e a tecnologia de comunicação de uma sociedade, estabelecendo uma intermediação da
relação de poder com a prática política.

Ainda de acordo com Castells, a análise de Gramsci das relações entre o Estado e a
sociedade civil é uma das mais influentes ideias na teoria do poder:

A violência, a ameaça de recorrer a ela, discursos disciplinares, a ameaça de acionar a
disciplina, a institucionalização das relações de poder como dominação reprodutível,
e o processo de legitimação pelo qual valores e regras são aceitos pelos sujeitos de
referência, são todos elementos que interagem no processo da produção e reprodução
das relações de poder nas práticas sociais e nas formas de organização (2015, p. 59).
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Em sua definição, Castells afirma que se o Estado usar o poder que lhe é atribuído para
buscar interesses específicos do próprio Estado na esfera pública, ele será o responsável
por instaurar uma crise de legitimidade, criando um instrumento de dominação e não
de representação. A legitimidade do poder é atingida por meio da ação comunicativa na
sociedade. O poder deve ser entendido como uma representação dos valores e interesses dos
cidadãos por meio de debates, ou seja, comunicação entre a sociedade e a administração
pública. Essa é a forma de se atingir o equilíbrio por meio das redes de comunicação,
negociando valores distintos no processo democrático.

Outra definição é o poder para e o poder sobre, no sentido que o empoderamento social
não pode estar separado do empoderamento individual, a menos que se assuma uma so-
ciedade ideal, utópica. Assim, o poder é a capacidade de fazer algo contra princípios que
alteram características que organizam a vida social. Esses dois conceitos estão interliga-
dos, uma vez que a sociedade cria uma relação de cooperação em busca de seus interesses
coletivos, entretanto, na implementação, não há interesses comuns. Há uma divisão na
organização do trabalho: a grande massa compõe a base, contando com que os poucos que
estão no topo controlem as normas sociais que ambos os grupos atuam (MANN, 2012).

Dessa forma, a sociedade está longe de ser uma comunidade com valores e interesses
em comum, mas é, antes, uma organização contraditória regida por conflitos e negocia-
ções entre atores sociais diferentes (acordos travados não significam conflitos sanados, mas
apenas equilíbrio momentâneo ou o domínio social daqueles que conseguem posição privi-
legiada). Com isso, Castells afirma que o termo "sociedade” tem diversos significados de
acordo com a visão dos atores sociais, permitindo que atores exerçam poder sobre outros
atores a fim de ter o poder para realizar objetivos, como pode ser observado abaixo:

O poder não está localizado em uma esfera social ou instituição específica, mas
está distribuído por toda a esfera da ação humana. No entanto, há expressões
concentradas de relações de poder em certas formas sociais que condicionam e forjam
a prática do poder na sociedade como um todo ao reforçar a dominação. O poder é
relacional, a dominação é institucional (2015, p. 61).

O poder está ligado à estrutura social em que ele opera. Já a relação de poder de-
pende do Estado e os limites são definidos no contexto histórico. O contexto atual do
Brasil é caracterizado pelo surgimento e crescimento da sociedade em rede e globalizada
dependente de redes de comunicação.
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Definição de Rede

Visualmente, rede é uma figura geométrica não bem definida em que os nós são co-
nectados por meios de arestas. Cada nó pode ter um grau de relevância para a rede, por
exemplo: os nós centrais são considerados os mais importantes. Todo nó é uma parte in-
tegrante da rede como um todo; um nó isolado não é uma rede, sendo cada um necessário
para desempenho da rede, criando um grau de redundância e provendo um funcionamento
adequado. A relevância de um nó é aumentada de acordo com a capacidade de reter infor-
mações e processá-las com eficiência. Analogamente, as redes na vida social são padrões
de contato que processam fluxos correntes de informação entre os nós. O grau de rele-
vância é orientado a partir dos interesses dos atores sociais, que definem os seus valores e
formas de interagir com outros atores.

A rede é um padrão comum a todo tipo de vida. Onde quer que exista vida, existem
redes (CAPRA, 2013, p. 4).

Com a evolução das tecnologias de comunicação foi possível introduzir novos atores no
processo de organização social, tornando o acesso ao centro do poder autônomo. O centro
dessa evolução tecnológica que se deu a partir da revolução microeletrônica nas décadas de
1950 e 1960 conduziu a uma transformação do poder das redes. No início do século XXI,
tem-se um crescimento no uso dos dispositivos móveis que, por consequência, permitiu
que indivíduos interagissem em qualquer momento e lugar (Castells et al., 2006b).

3.2 Revolução da comunicação da sociedade em rede

na Era digital

Castells (2015) define três modelos de comunicação. Essas formas de comunicação não
são excludentes, mas se complementam e trabalham coordenadamente:

1. Comunicação interpessoal - Essa forma de comunicação é interativa. As mensa-
gens são enviadas um para um, assim o emissor e o receptor são os únicos envolvidos
no processo de comunicação, o que torna o processo de difusão quase que nulo;

2. Comunicação de massa - A comunicação de massa pode ser interativa ou unidire-
cional. As mensagens são enviadas de um para muitos, como é o caso da televisão.
Esse exemplo é justamente para mostrar que a comunicação de massa por muito
tempo foi via de mão única, mas com a Internet ela ganhou um tom de comunica-
ção interativa caracterizado como uma forma de enviar mensagens de muitos para
muitos;
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3. Autocomunicação de massa - Essa forma de comunicação tem a mesma ca-
racterística da Comunicação de Massa, que é a maneira como as mensagens são
difundidas, atingindo o público global. Aqui, Castells cita como exemplo o You-
Tube, motivo pelo qual se denomina autocomunicação: o indivíduo pode recuperar
as mensagens e conteúdos específicos por meio da Internet auto-selecionando a pro-
dução de interesse.

Castells divide as transformações tecnológicas na era digital em quatro momentos:

1. Transformação a partir de uma digitalização da comunicação por meio da Internet
e softwares rebuscados e a capacidade de difusão aumentada com o uso da banda
larga e o acesso generalizado por meio das redes sem fio;

2. Definição de emissor e receptor referente a estrutura organizacional da comunicação
com a sociedade, em que o emissor é a mídia e receptor é o consumidor dessa mídia;

3. A dimensão cultural do processo de transformação de várias camadas da comuni-
cação - A capacidade ou incapacidade de construir formas de comunicação entre
partes distintas gerando a instrução por meio da comunicação ou erros de comuni-
cação. Como exemplo, tem-se a comunicação como sendo a ponte entre as redes de
televisões com transmissões culturalmente diversas e a Web 2.0. que não permite
que a nossa sociedade dividir-se em ilhas culturais;

4. Cada componente da transformação da comunicação representando as relações so-
ciais, como a divergência digital dentro de uma sociedade, ou entre as sociedades,
promovida pela diferença de poder de uso comunicação, que mesmo com crescente
uso e facilidade de acesso por meio da Internet, ainda há uma desigualdade educa-
cional em relação à cultura digital, o que acaba mantendo a sociedade em estrutura
de classes.

O novo campo de comunicação em nossa época está surgindo por meio de um pro-
cesso de mudança multidimensional moldada por conflitos enraizados na estrutura
contraditória de interesses e valores que constituem a sociedade (CASTELLS, 2015,
p. 104). [14]

A revolução digital pode ser comparada à Revolução Industrial (XVIII) no sentido de
que esta é fortemente caracterizada pela criação da máquina a vapor e isso proporcionou
um grau de complexidade à sociedade. O marco inicial da Revolução se deu na Inglaterra,
que logo se expandiu para países que conhecemos como desenvolvidos a partir de uma
exploração da mão de obra barata e matéria-prima no continente africano.
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A localização das riquezas e do poder no mundo que, de repente, ficaram ao alcance
dos países e elites capazes de comandar o novo sistema tecnológico (CASTELLS,
1999a, p. 71).

A segunda Revolução Industrial é marcada pelo uso da eletricidade e pelo crescimento
da população urbana. A concentração de recursos nas mãos de poucos ainda se mantém
desde a primeira revolução e isso culminou em uma necessidade de busca por novas tec-
nologias na tentativa de suprir o déficit no campo do conhecimento. Assim surge o que
Castells chama de “a terceira revolução” ou era da informação ligada pelo processo de
informatização da produção e pelo desenvolvimento tecnológico industrial. [16]

A evolução da sociedade está diretamente ligada ao avanço da tecnologia da informação
e, mais especificamente no contexto atual, ao uso da Internet, do computador e dos
dispositivos móveis. Surgiu, assim, a comunicação na era digital. Até então, falar de
comunicação implicaria em falar de meios de comunicação mais tradicionais, como o rádio,
os jornais e a televisão. Não teria sentido falar de era digital sem considerar o ponto alto de
todo esse processo: a criação da Internet, que instiga nas pessoas o desejo por informação,
pelas construções de suas redes de contatos e pela busca por conhecimento.

3.3 Definindo emoção, cognição e política

Ao introduzir o elemento da cognição ao processo de comunicação, o objetivo de Cas-
tells é justamente fazer ligação entre as redes de comunicação e o conhecimento que temos
sobre os processos da mente humana por meio da emoção. Para ele, a cognição na política
foi um ponto-chave no progresso da humanidade. Estudos recentes sobre comunicação po-
lítica mostram o quão relevante é o papel da emoção relacionada às campanhas políticas
no processo de tomada de decisão do cidadão. A cada ano há um número crescente nesse
campo das políticas públicas, com um apelo emocional atrelado às formas de comunicação
do parlamento com o cidadão, principalmente nos períodos de campanhas eleitorais.

George Marcus, em uma de suas pesquisas para eleições presidenciais nos Estados
Unidos no período de 1980 a 1996, constatou o significante papel da emoção por meio dos
votos. No teste, ele afirma que parte dos votos poderia ser explicada com duas variáveis: o
sentimento que os eleitores tinham pelo partido e o sentimento que tinham pelo candidato,
demonstrando que os critérios de políticas públicas tinham uma menor relevância para
o eleitor.[27] Em outro experimento, Ted Brader identificou mecanismos relacionados à
emoção que afetam a tomada de decisão, como as músicas e as imagens utilizadas nos
programas políticos. Em sua análise, reuniu 1400 anúncios de candidatos nos EUA à
ocupação de cadeiras no legislativo e à presidência no período de 1999 e 2000. Brader
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chegou a conclusão de que a maioria dos anúncios tinham um conteúdo com forte apelo
emocional. A emoção é tomada como um meio para se transmitir uma informação. [6]

Emoção e informação estão relacionadas. Conteúdo e argumentação são muitas vezes
necessários para transmitir a mensagem completa [...]. As emoções não são a mera
extensão do argumento. Elas emprestam forças ao argumento, não tanto porque
o tornam mais convincente, mas por ajudar a redirecionar a atenção e motivar o
pensamento para a ação (CASTELLS, 2015, p. 206).

O mesmo experimento aplicado por Marcus e Barder poderia ser aplicado ao modelo
político do Brasil

3.4 O uso da Internet no Brasil

Desde a sua criação a Internet vem revolucionando a forma do comportamento hu-
mano, atuando de forma direta em como as pessoas interagem, se comunicam e consomem.
Essa transformação no Brasil se deu a partir da década de 90, com os primeiros investi-
mentos em infraestrutura, abrindo caminho para o uso pessoal e comercial da rede. Antes
desse período, a Internet era utilizada apenas para fins acadêmicos. Em 1996, marcada
por certo nível de avanço tecnológico e pelo próprio interesse da população, a Internet
passou por grande crescimento no país. Desde então ela cresce exponencialmente. Esse
é um cenário de constantes mudanças e as chances de continuar se transformando com
frequência é cada vez mais visível. Da mesma forma que empresas precisam se empenhar
na forma de como atingir mais clientes, o processo não é diferente no campo da política
participativa, que pode se dar por meio da Internet.

O Brasil, nos últimos anos, quase sempre ocupou as melhores posições em relação
ao uso da Internet. Em 2016, o país ficou na 5a posição na categoria “quantidade de
pessoas que se conectam à Internet”. A distribuição desse acesso não ficou restrita aos
estados, comumente bem atendidos pelo governo, mas se deu em todo território nacional,
a despeito do Norte e Nordeste, regiões não muito favorecidas em outros aspectos, como
pode ser observado na figura abaixo: [2]
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Figura 3.1: Taxa de crescimento da Internet no Brasil por região - 2016. Fonte: Elaborado
pelo autor

Grau de escolaridade, renda e faixa etária são fatores que influenciam no uso da In-
ternet no país. O número de jovens é dominante, com 65% (até 25 anos) que fazem uso
da Internet diariamente. Em outras faixas etárias mais elevadas, esse percentual cai con-
sideravelmente. Em relação à renda familiar, o estudo mostrou que pessoas com renda de
até um salário mínimo, equivalente à 20%, usam a Internet uma vez por dia. Esse per-
centual de acesso sobe para 76% em famílias com renda igual ou superior a cinco salários
mínimos. Com relação à escolaridade, 87% das pessoas com ensino superior acessam a
Internet pelo menos uma vez por semana e 8% dos que estudaram até o 3o ano acessam
na mesma frequência.
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Tempo médio de conexão do brasileiro à Internet

Em 2015, o brasileiro liderou o ranking dos países que mais passam horas conectados,
superando países como os Estados Unidos, Canadá e França. O tempo de uso em 2014
ultrapassou o tempo que o brasileiro passa assistindo televisão. A distribuição do uso
durante o dia se dá de diversas formas: todo tempo livre acaba se convertendo em horas
na Internet. No gráfico abaixo, observa-se as situações em que a Internet se faz presente:
[4].

Figura 3.2: Situações de uso da Internet no dia a dia do brasileiro. Fonte: Elaborado
pelo autor
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Uso das mídias sociais

Atualmente, o brasileiro passa quase o dobro do tempo da média global utilizando
mídias sociais. O Facebook é o maior responsável por essas horas, contando com 83%
do tempo do internauta brasileiro. A relação que essa rede social tem com o público
brasileiro é tão significativa que motivou grandes empresas de comunicação a oferecerem
acesso gratuito a esse canal, a depender da franquia contratada. Em 2015, o Facebook
chegou à marca de 103 milhões de usuários com perfis ativos.

A exclusão digital

Assim como há exclusão no campo social, na Internet essa realidade não é diferente.
O fato de o cidadão leigo não acompanhar as discussões promovidas pelo legislativo é uma
situação que se repete no meio digital. Claramente observa-se que o uso da Internet não
implica diretamente em uma inclusão de toda a sociedade. Sendo realista, nada no meio
social pode ser considerado absoluto e não seria um recurso tecnológico que reverteria
esse fato, todavia, esse é um aspecto importante da presente pesquisa, já que as novas
tecnologias de informação e comunicação vêm para, pelo menos, potencializar a inclusão,
mesmo que ainda seja um desafio para a sociedade em países emergentes.

A grande questão reside em como lidar com a exclusão digital existente no país,
como o Brasil, que conta com altos índices de pobreza e analfabetismo. É certo que
a pobreza e o analfabetismo se constituem como problemas que precisam ser sanados
com urgência. Mesmo assim, não há como pensar na exclusão digital em segundo
plano, visto que o desenvolvimento das tecnologias se dá cada vez mais rapidamente e
o abismo existente entre incluídos e excluídos tende a aumentar [...]. Na perspectiva
do domínio da TIC pelo cidadão comum, é viável a geração de novas oportunidades
no mercado de trabalho, nas relações com outras comunidades, fomento às novas
habilidades e à criatividade e, consequentemente, uma nova visão social e exercício
da cidadania (LEMOS, 2007, p. 6) [25]."

Lévy (2010) afirma que toda nova tecnologia gera os seus novos excluídos. Com a
Internet não seria diferente, uma vez que o surgimento da escrita não fez com que não
houvesse pessoas analfabetas. O ponto a ser destacado aqui é que mesmo com a Internet,
não há uma garantia efetiva do exercício do direito à cidadania, no entanto, o não uso
agrava o quadro de exclusão.
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Capítulo 4

Aspectos Tecnológicos e de
Participação Popular

O estudo exploratório sobre a participação popular e a ciberdemocracia considera o
processo de comunicação por meio das tecnologias, mais especificamente por meio da
Internet. A partir de um referencial teórico, trataremos de alguns aspectos sobre a parti-
cipação popular aplicados ao contexto do portal e-Democracia:

Tabela 4.1: Dimensão da análise - participação popular
Aspectos de participação popular

Aspecto Descrição

Acessibilidade

No aspecto da acessibilidade, poderia se enquadrar no campo
tecnológico, mas o motivo de deixá-la como aspecto de
participação é justamente pelo motivo que todo cidadão tem
direito à participação, seja ela direta ou não. Dessa forma,
o acesso democrático precisa ser assegurado a pessoas com
limitações

Iniciativa popular

Adotamos essa forma de participação como sendo o principal meio
real interação do cidadão com a administração pública, sendo o
módulo mais importante para contabilizar uma participação
direta, com o cidadão produzindo suas próprias normas.

a) O direito à participação popular é uma garantia do cidadão e isso inclui todas as formas
de participação, seja por voto direto ou pela constante manifestação do cidadão no
processo legislativo. Dessa forma, um sistema participativo tem que se apresentar
democraticamente. Para efeitos práticos, a definição de cidadão é todo brasileiro
com capacidade para votar. Nesse quesito, o ponto de referência a ser pensado é
de um sistema de participação popular que deve atender a todos os cidadãos no
que se refere à acessibilidade. Se hoje um indivíduo com deficiência visual tem o
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direito ao voto, as urnas eletrônicas devem ser adaptadas para que isso seja possível.
Da mesma forma, essa acessibilidade deve ser pensada em sistemas de participação
popular;

b) A principal forma de participação é a Iniciativa Popular, logo, um sistema participativo
necessita da apresentação desse recurso primordial para uma participação ativa.

Do ponto de vista da ciberdemocracia, da comunicação e das tecnologias, os critérios
adotados para a análise são os seguintes:

Tabela 4.2: Dimensões da análise - aspectos tecnológicos
Aspectos tecnológicos de participação popular

Aspectos Descrição

Uso da Internet

Um recurso de participação não pode ter como pré-requisito um
elevado consumo de Internet, de forma que um cidadão que tem
as condições mínimas de acesso (taxa de transmissão baixa), tenha
a mesma capacidade de se utilizar do recurso como uma cidadão
que tem acesso a um sinal de Internet consideravelmente elevado

Aspectos visuais

Um recurso de participação deve ser interessante ao usuário.
Quanto à parte visual de um sistema de participação, ele deve
apresentar um layout harmonioso em cores, disposição de
textos e figuras, de forma que haja um equilíbrio dos elementos
em tela

Navegabilidade

A vantagem de um sistema de participação digital é justamente
promover a interatividade, porém esse recurso deve ser bem
tratado, de forma que não exclua digitalmente dispositivos simples.
A navegabilidade deve ser fluída e garantida, seja por meio de um
simples smartphone ou um supercomputador

Taxa de rejeição

A rejeição é o aspecto mais importante da análise, o que indica
uma má executabilidade dos aspectos anteriores. Um sistema de
participação popular que possui elevados índices de rejeição não
cumpre o propósito de sua criação.

a) Durante a pesquisa, constatamos que o uso da Internet, desde sua criação, vem se
popularizando e crescendo. De certa forma, um dos pontos para análise é que esse
crescimento se dá de forma mais acentuada em dispositivos móveis, o que indica
que, ao pensar em uma ferramenta de participação popular que tenha um acesso
significativo da população, temos que levar em consideração que tal ferramenta seja
suportada por qualquer dispositivo, garantindo, assim, o direito à participação.

b) Aspectos visuais de um sistema de participação popular são um dos fatores a serem
considerados neste estudo. Como Scott Wright e John Street [34] declaram, uma
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ferramenta de participação pode ser projetada de forma que produza interesse ou
uma total indisposição da parte do usuário;

c) Ainda em relação a aspectos tecnológicos, o sistema precisa ser simples e não simplório.
Um sistema definido como simples é aquele que não possui exageros, apresenta o que
é essencial, sem se mostrar inútil e, além disso, dá poder ao povo. Essa sensação
de poder pode ser expressa em um sistema simples, com formas de navegação e
cadastros descomplicados e o sentimento de que, em poucos passos, uma demanda
pode chegar ao legislador;

d) Por fim, aspectos estatísticos são de extrema relevância para gestores desses sistemas.
Um ponto importante neste quesito é a taxa de rejeição do sistema. De acordo com
gestores, esse é um dos poucos indicativos de aceitação do sistema pela sociedade.
O sistema pode apresentar inúmeros acessos, mas o comportamento do usuário
dentro do sistema é que produz dados quantitativos relevantes. Isso justifica o uso
do Google Analytics como uma das melhores ferramentas para gerenciamento de
sistemas on-line.

Esses aspectos trabalham semelhantemente a um efeito cascata, de forma que um item
leva ao outro. Um bom sistema de participação popular deve apresentar um equilíbrio.
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Capítulo 5

Análise do portal e-Democracia

5.1 Histórico da participação popular na Câmara dos

Deputados

A discriminação do histórico de participação popular por meio de outros canais é de
caráter informativo, já que não foi possível encontrar dados consolidados dos anos 2015 e
2016.

De acordo com dados da Coordenação de Participação Popular (CCP) da Câmara dos
Deputados, registrou-se cerca de 800 mil interações da população em propostas que foram
debatidas no ano de 2013. O resultado da análise é fruto de uma seleção dos 10 temas
que geraram maior manifestação social:

Figura 5.1: Gráfico da participação popular em 2013. Fonte: elaborado pelo autor
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Principais temas

1. PEC 349/2001 - Fim do voto secreto. Esta matéria trata do fim do voto secreto
no Legislativo. Obteve a 6a posição no Facebook institucional, com 596 interações.

2. PL 5476/2001 - Extinção da assinatura básica de telefonia fixa. Este
Projeto de Lei obteve o maior número de ligações dos últimos nove anos por meio
do canal Disque-Câmara.

3. PL 7291/2006 - Participação de animais em circos. O Projeto de Lei ficou
em 3o lugar na página do Facebook da Câmara, com 921 interações em uma única
postagem.

4. PL 7672/2010 - Proibição do uso de castigos físicos na educação - "Lei
da Palmada". O Projeto ficou na 4a posição entre as enquetes mais votadas em
2013

5. PEC 37/2011 - Competência da investigação criminal. Este projeto obteve
mais de 230 mil votos na enquete no Portal da Câmara. Alcançou o 1o lugar no
Twitter e Facebook da Instituição.

6. PL 2431/2011 - Liberação para venda de inibidores de apetite. Este pro-
jeto foi o tema com maior número de participação por meio de videochat ao vivo,
obtendo 391 interações em apenas uma hora, alcançando o 1o lugar na modalidade
de videochat.

7. PL 2833/2011 - Aumento de penas para maus-tratos contra cães e gatos.
Este projeto teve 1907 interações no Facebook em apenas uma hora, ficando na 2a

posição no ranking de maior engajamento. Em dois meses, o projeto atingiu o 5o

lugar no videochat.

8. PL 6738/2011 - Cotas raciais para concurso público. O tema alcançou o
maior efeito viral no Facebook Oficial da Câmara, ficando com o 1o lugar. Foram
2194 interações em uma única postagem. Com apenas algumas horas, gerou 23 mil
visualizações e muitas outras interações. A enquete fechou o ano na 2a posição como
matéria mais votada em 2013.

9. PL 3722/2012 - Revogação do Estatuto do Desarmamento. O projeto
disciplinava normas sobre aquisição, porte e circulação de armas de fogo. O PL teve
um efeito viral nas redes sociais, garantido mais de 86 mil votos na enquete e ficando
em 3o lugar nas manifestações no Disque-Câmara, com mais de 5500 participações
entre ligações e mensagens pelo "Fale Conosco".
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10. Descriminalização das Drogas. Este foi um dos temas mais polêmicos tratados
no Congresso. Atingiu o 3o lugar entre as enquetes do Portal da Câmara e o 2o

lugar em comentários nas notícias do Portal.

A fan page institucional da Câmara dos Deputados no Facebook foi criada em abril de
2013, mesmo ano que utilizamos para a análise. Ao final do mesmo ano, a página havia
totalizado 6631 fãs. Nesse mesmo período, obteve 21.299 interações (curtir, compartilhar
e comentar) nas postagens publicadas.

Figura 5.2: Gráfico de interações na página do Facebook da Câmara dos Deputados em
2013. Fonte: elaborado pelo autor
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O perfil da Câmara dos Deputados no Twitter atingiu, em 2013, a marca de 249.435 se-
guidores e 23.007 interações contabilizadas, contando retuítes, menções e favoritos. Nesse
período, as matérias com mais interações foram as que estão expostas no gráfico abaixo:
[9].

Figura 5.3: Gráfico dos Tweets que obtiveram mais interações em 2013. Fonte: elaborada
pelo autor
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Em 2014, o número de pessoas que interagiram com a Câmara dos Deputados teve um
aumento de nove vezes mais do que no ano anterior, com mais de 7 milhões de interações,
todas com o propósito de avaliar, debater e votar propostas que tramitaram pela Casa
nesse período.

Figura 5.4: Gráfico da participação popular em 2014. Fonte: elaborada pelo autor

O gráfico abaixo faz o comparativo da participação popular nos anos de 2013 e 2014. O
número de interações subiu de 800 mil para 7.1 milhões em apenas um ano, demonstrando,
assim, o interesse da população em participar mais ativamente do processo legislativo. O
ano de 2013 foi o ano de criação das principais mídias sociais na Câmara dos Deputados
para interação com a população. Esse aumento de 790% demonstra o interesse do cidadão
nas atividades de um sistema democrático mais participativo e conectado, em que a popu-
lação é consultada constantemente por meio de enquetes e debates inclusivos. Tudo isso é
recente. As últimas eleições comprovaram uma certa tendência a um ativismo político de
forma digital, englobando o uso de recursos tecnológicos, sendo a rede social o principal
meio, não só como meio de difusão da informação, mas como forma de dar voz ao cidadão.
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Figura 5.5: Gráfico comparativo da participação em 2013 e 2014. Fonte: elaborada pelo
autor

Principais proposições com maior volume de manifestações em 2014

1. PEC 430/2009 - Criação de polícia única e desmilitarizada. O projeto
propõe a substituição das polícias civil e militar por uma organização policial única.
A proposição garantiu o 3o lugar entre as enquetes mais votadas em 2014, com mais
de 180 mil interações, sendo que a matéria foi incluída no canal em julho. O tema
também garantiu o 3o lugar em comentários em uma única notícia do Portal.

2. PL 8035/2010 - Plano Nacional de Educação. Esse tema ficou em 2o lugar
no ranking anual de participações via videochat ao vivo, com mais de 200 pessoas
interagindo com o relator do projeto. A população apresentou 665 perguntas, su-
gestões e comentários ao texto. O tema ficou em 4o lugar em participações pelo
Disque-Câmara.

3. PL 3722/2012 - Revogação do Estatuto do Desarmamento. Este projeto
garantiu o maior número de participantes via videochat, em que o relator respondeu
em tempo real as dúvidas de mais de 620 cidadãos. Ficou em 2o lugar em manifes-
tações no Disque-Câmara, em 3o em postagem com maior interações no Facebook e
em 4o nas enquetes, ficando entre as matérias mais comentadas em 2014.

4. PEC 304/2013 - Fim do Auxílio-reclusão e criação de um benefício para
as vítimas de crimes. Esse projeto contou com a participação de 1,1 milhão de
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pessoas, a 2a enquete mais votada. O debate por meio do Facebook ficou em 2o

lugar.

5. PL 6583/2013 - Estatuto da Família. Esse foi o tema mais polêmico em 2014 e
motivou um aumento da participação popular pelos meios oficiais da Câmara. Com
essa grande participação, o debate ficou com o 1o lugar nas enquetes com mais de
1.5 milhão de acessos à Agência Câmara e 4.5 milhões de votos na enquete.

Os perfis e fan pages institucionais garantiram um aumento de 500% em 2014, au-
mento significativo na interação em relação ao ano anterior, demonstrando um interesse
da população em participar dos assuntos legislativos. O Twitter institucional alcançou
520 mil seguidores, com mais de 50 mil interações. As postagens com maior número de
interações são as seguintes:

Figura 5.6: Postagens com maior número de interações no Twitter em 2014. Fonte:
elaborada pelo autor
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No perfil do Facebook, a participação teve um aumento de 5 vezes em relação a 2013,
contabilizando 367.219 interações com 96 mil fãs. As matérias com maior número de
interações são as seguintes [10]:

Figura 5.7: Postagens do Facebook com maior número de interações em 2014. Fonte:
elaborada pelo autor

5.2 Apresentação do portal e-Democracia

O e-Democracia é um portal da Câmara dos Deputados lançado em meados de 2009
com o intuito de abrir um espaço de comunicação com o cidadão, em que é possível
apresentar proposições, discutir projetos e ajudar na edição de leis. A Câmara promoveu
tal projeto para incluir o cidadão, mesmo que de forma digital, ao processo de elaboração
das políticas públicas em um ambiente aberto onde a diversidade de pensamentos pode
levar a um mecanismo legislativo mais democrático [5].

A nova identidade do portal, ainda em fase de teste, está com uma interface mais
amigável a cada atualização, com meios de acesso por redes sociais e facilidades que
estimulam o cidadão a contribuir com o legislativo.

Na figura abaixo, observa-se a tela inicial do e-Democracia, versão beta, com os princi-
pais projetos de lei em discussão e o espaço de interação com os parlamentares através das
audiências públicas interativas que promovem participação em tempo real das reuniões.

35



Figura 5.8: Portal e-Democracia. Fonte: https://edemocracia.camara.leg.br/home
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O portal vem ganhando novos recursos e aprimorando os existentes. Atualmente ele é
divido em dois espaços:

Comunidades Legislativas

Nessas comunidades, o cidadão participa de debates sobre temas específicos de projetos
de leis já existentes, que podem ir à consulta pública por solicitação de algum deputado.
A plataforma, então, disponibiliza a participação popular. Dessa forma, é instaurada uma
comunidade legislativa para acompanhar a interação com o cidadão. A comunidade é o
elo entre a sociedade e a atividade legislativa [21].

Espaço Livre

O Espaço Livre é um recurso em que o cidadão pode escolher o tema de interesse
para promover a discussão. O processo é acompanhado pela equipe do e-Democracia e,
a depender das proporções, o Espaço Livre pode vir a ser uma Comunidade Legislativa
[21].

O portal é o que há de mais recente no que se refere à participação popular no cenário
da Câmara. É uma espécie de termômetro para os parlamentares tomar conhecimento da
opinião pública. Possui canais de comunicação por meio do Facebook, Twitter, YouTube
e Flickr.

5.3 Análise dos aspectos tecnológicos e de participação

do portal

Nesta sessão de análise, optamos por apresentar a participação popular nos últimos
três anos, 2013 a 2016, por meio do portal e-Democracia. A análise leva em consideração
a distribuição territorial em relação aos estados brasileiros que têm se apresentado mais
interessados em contribuir com o processo legislativo e traçaremos uma relação entre o
uso da Internet nesses estados. Os dados de acesso ao portal e-Democracia foram forneci-
dos pelo Centro de Informática da Câmara do Deputados (CENIN), por meio de tabelas
geradas pelo Google Analytics. A tabela possui dados como tempo médio de acesso, per-
centual de novos usuários e acesso de outros países. Para efeito prático, o trabalho se
limitará à relação de acessos de maior volume dos dez primeiros estados. Outro ponto
relevante para a pesquisa é a distribuição do acesso à Internet no Brasil. No capítulo
sobre comunicação, há uma explanação sobre como é crescente o uso da Internet, princi-
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palmente por dispositivos móveis.

Google Analytics

Os dados adquiridos são provenientes de relatórios gerados pelo Google Analytics, uma
ferramenta gratuita de monitoramento de tráfego que pode ser vinculado a qualquer site.
Além de contabilizar um simples número de acessos, ele analisa a forma com que os
usuários se comportam ao navegar pelas páginas. Esses dados são indispensáveis para a
gestão de sites. No caso do e-Democracia, esse recurso é essencial. Apesar de o portal ser
de 2009, necessita das informações do Google Analytics para o seu aprimoramento.

Atualmente o sistema de cadastro no e-Democracia é extremamente simples, justa-
mente para atrair novos usuários, uma vez que cadastros muito elaborados complicariam
o processo de participação. Na última atualização do e-Democracia, para se fazer o ca-
dastro, bastava ter um endereço eletrônico. De acordo com o gestor, o sistema é simples,
mas a equipe tem o cuidado de não permitir boots, então todas os acessos contabilizados
são reais. Sem o recurso do Analytics, o processo de identificar a origem das participações
seria mais burocrático. A ferramenta não é apenas um mecanismo de monitoramento,
mas serve para tomadas de decisões gerenciais.

O Brasil tem cerca de 5570 municípios. Desses, apenas 37 correspondem à metade
do percentual de acesso à Internet no Brasil, de acordo com dados da Agência Nacio-
nal das Telecomunicações (ANATEL), apontando para uma concentração do uso e uma
distribuição regional que proporciona desigualdade de acesso.

Como pode ser observado na figura abaixo, 5.9, há uma má distribuição do acesso no
território nacional. Traçando um paralelo com a figura 3.1, é possível notar que há um
crescimento na taxa de acesso justamente nas regiões onde quase não há acesso, pois as
taxas serão maiores onde é possível ampliar a distribuição da Internet.

Como observado, os dois mapas apresentados são complementares e juntos representam
um cenário ideal de acesso à Internet no Brasil. Essa pode ser uma realidade projetada
para daqui 20 anos, como é a proposta do Governo Federal, que promove mudanças
significativas nos meios de comunicação. Para o Governo, o desafio é fazer com que
as grandes companhias provedoras de Internet deixem o interesse puramente comercial
direcionado para regiões mais ricas e populosas do país.

Para Artur Coimbra, secretário de Banda Larga do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia, Inovação e Comunicação (MCTIC), grande parte dos acessos não correspondem a
domicílios com Internet, mas sim acesso corporativos e entidades do governo.
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Figura 5.9: Mapa de concentração de acesso à Internet em 2016. Fonte: [19]

Tabela 5.1: Taxa de acesso no período 2013 a 2016
2013 2014 2015 2016

Total de acessos 22.129.187 23.907.459 25.415.911 26.609.813
Cidades que detêm 50% dos acessos 32 34 36 37

Figura 5.10: Cidades com mais acesso à Internet - Dados gerados 13/12/2016. Fonte:
[19]
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Dados do Google Analytics

Nesta sessão, serão apresentados os dados de acesso ao portal e-Democracia no pe-
ríodo proposto, de 2013 a 2016, com alguns parâmetros como sessões de acesso, usuários,
quantidade de visualizações de páginas, taxa de rejeição e porcentagem de novas sessões,
bem como as principais cidades com maior acesso no período e os dez estados que tiveram
a maior taxa de acesso e participação no site.

Tabela 5.2: Dados do Google Analytics - 2013
2013

Sessões de acesso 368.913
Usuários 310.751
Quantidade de visualizações da página 959.315
Taxa de rejeição 72.07 %
Porcentagem de novas sessões 82.49 %

Tabela 5.3: Dados do Google Analytics - 2014
2014

Sessões de acesso 263.965
Usuários 215.258
Quantidade de visualizações da página 596.762
Taxa de rejeição 78.62%
Porcentagem de novas sessões 80.63%

Tabela 5.4: Dados do Google Analytics - 2015
2015

Sessões de acesso 307.468
Usuários 222.458
Quantidade de visualizações da página 660.043
Taxa de rejeição 66.62%
Porcentagem de novas sessões 71.55%

Tabela 5.5: Dados do Google Analytics - 2016
2016

Sessões de acesso 220.672
Usuários 171.108
Quantidade de visualizações da página 407.455
Taxa de rejeição 75.41%
Porcentagem de novas sessões 76.52%
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Estados que mais acessam o e-Democracia

Tabela 5.6: Cidades com maiores taxas de acesso ao e-Democracia em 2013
Estados Sessões Porcentagem de Sessões
Brasília 46.878 12.71 %
São Paulo 44.216 11.99%
Rio de Janeiro 27.362 7.42%
Belo Horizonte 20.912 5.67%
Not Set 14.355 3.89%
Salvador 12.100 3.285
Recife 9.578 2.60%
Curitiba 9.508 2.58%
Porto Alegre 8.432 2.29%
Fortaleza 7.494 2.03%

Tabela 5.7: Cidades com maiores taxas de acesso ao e-Democracia em 2014
Estados Sessões Porcentagem de Sessões
Not Set 41.77 15.83
São Paulo 33.598 12.73%
Brasília 23.931 9.07%
Rio de Janeiro 17.009 6.44%
Belo Horizonte 11.862 4.49%
Salvador 6.599 2.50%
Curitiba 6.107 2.31%
Porto Alegre 5.114 1.94%
Recife 4.784 1.81%
Goiânia 4.522 1.71%

Tabela 5.8: Cidades com maiores taxas de acesso ao e-Democracia em 2015
Estados Sessões Porcentagem de Sessões
São Paulo 39.697 12.91%
Brasília 36.418 11.84%
Rio de Janeiro 28.620 9.31%
Belo Horizonte 16.250 5.29%
Not Set 11.638 3.79%
Goiânia 10.256 3.,34%
Salvador 9.259 3.01%
Fortaleza 7.486 2.43%
Curitiba 7.415 2.41%
Recife 6.866 2.23%
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Tabela 5.9: Cidades com maiores taxas de acesso ao e-Democracia em 2016
Estados Sessões Porcentagem de Sessões
São Paulo 26.551 12.03%
Brasília 23.660 10.72%
Rio de Janeiro 15.928 7.22%
Not Set 10.089 4.57%
Belo Horizonte 9.691 4.39%
Goiânia 6.043 2.74%
Curitiba 5.676 2.57%
Salvador 5.559 2.52%
Fortaleza 5.174 2.34%
Recife 4.327 1.96%

Análise dos dados

O ano de 2013 foi o ano com maior registro de participação no e-Democracia, com mais
de 368 mil sessões. Esse comportamento pôde ser observado pelas grandes manifestações
espalhadas por todo o país. Os cidadãos se posicionaram em relação a temas relevantes
para a manutenção da vida social: aumento das passagens, repressão policial, corrupção
e gastos em relação a Copa do Mundo.

Os movimentos nesse período foram caracterizados como “movimentos múltiplos”,
tanto no foco como na sua composição, pois eram caracterizados como apartidários, sem
representantes específicos de movimentos sociais, sindicatos ou partidos. Uma nova forma
de mobilização foi organizada na esfera pública por meio da Internet. A voz do povo foi
atendida e os temas entraram na agenda do legislativo, com parlamentares se apropri-
ando dos discursos da população. Vale lembrar que esse ativismo civil não é algo novo.
Os anos 70 foram marcados por diversas lutas e movimentos sociais que contribuíram
para os avanços ocorridos pós-redemocratização.

Para o período proposto na análise, 2013 foi o ano com menor taxa de acesso à Internet
no Brasil, conforme pode ser observado na tabela 4.1. A relação de inversa proporciona-
lidade demonstra que o e-Democracia foi um recurso que acompanhou as manifestações
populares. Os estados brasileiros com maior registro de acessos ao e-Democracia são os
mesmo estados que apresentam as maiores taxas de acesso à Internet, como esperado.

Uma das métricas mais relevantes para esses tipos de sites, em que o objetivo é fazer
com que o usuário navegue pelos recursos, é a taxa de rejeição. Essa taxa é definida
pelo próprio Google Analytics, que contabiliza as sessões que os usuários entraram no
e-Democracia, mas saíram sem qualquer tipo de interação. Os motivos para tal acon-
tecimento não podem ser definidos com precisão, pois, por padrão, a ferramenta toma
como rejeição sessões inativas por mais de 30 minutos. Um critério de rejeição pode ser
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atribuído a sites que não apresentam uma fluidez na navegação. O e-Democracia passa
por ciclos de acessos: no período proposto, especificamente em 2014, apresentou uma das
maiores taxas de rejeição.

Tabela 5.10: Principais intervalos de rejeição Google Analytics. Fonte: quicksprout [31]
Intervalo

Portais 10 a 30%
Sites de serviço 10 a 30%
Varejo 20 a 40%
Venda de serviços 30 a 50%
Sites de conteúdo 40 a 60%
Landing pages simples 70 a 90%
Blogs 70 a 98%

De acordo com a tabela acima, seus intervalos de rejeição mostram que o portal está se
enquadrando na categoria blogs, diários on-line em que não é possível interagir, o que vai
contra àquilo que o portal propõe. Nesse quesito, o e-Democracia necessita de melhorias,
a começar por uma identidade visual mais amigável, o que é a proposta da versão beta
(versão teste).

O portal, tanto em sua versão antiga como em usa versão beta, apresenta o módulo de
acessibilidade a usuários com deficiência visual. O recurso está disponível na maior parte
dos portais institucionais do Governo Federal. Seria um ponto de aceitação do portal,
uma vez que garante acessibilidade a qualquer cidadão. O portal ainda não apresenta re-
curso de iniciação de projetos pela iniciativa popular. Esse recurso se apresentaria como
o mais relevante para o e-Democracia.

5.4 Discussão da análise do portal

Este relatório de participação por meio de outros canais tem por objetivo apenas de-
monstrar que há outros recursos de participação, como os perfis institucionais no Facebook
e Twitter da Câmara dos Deputados. Entretanto, os dados coletados dessas mídias soci-
ais são similares aos do e-Democracia. Aprofundar na participação pelos diversos canais
que a Câmara disponibiliza ao cidadão não é competência deste trabalho, no entanto, a
questão de unificar os meios de participação é um dos aspectos apresentados no referencial
de análise. A integração de todos estes módulos, centralizando-os em um sistema único,
poderia contribuir de forma mais relevante no processo legislativo, uma vez que as fontes
diversas podem dificultar a participação populacional.
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O estudo de como a ciberdemocracia se dá no meio institucional da Câmara dos De-
putados, por meio do e-Democracia, direcionado para uma participação popular por meio
da Internet. Apesar dos picos de acesso em 2013, com as manifestações e uma nova cons-
ciência da parte da população em participar de mobilizações em rede, o projeto ainda não
tomou proporções de forma a atingir todas as camadas sociais.

O portal institucional e os demais meios de interação com a sociedade ainda trabalham
de forma independente o que, supostamente, pode levar a um desentendimento ou até
mesmo desinteresse do cidadão. Porém, de acordo com os gestores, colocar muitos módulos
ao portal ou formas mais complexas de cadastro também poderiam ocasionar na dispersão
dos acessos.

Construir ferramentas de participação é algo delicado. Pode-se produzir inúmeras,
mas a forma com que ela é projetada e construída em questões de design pode atrair ou
afastar totalmente o cidadão. Isso justifica a construção e um aprimoramento constante
do e-Democracia com módulos ainda mais básicos.

O e-Democracia é uma plataforma inovadora, mas que ainda precisa ser aprimorada.
Estudos futuros poderão constatar que a iniciativa tem grande potencial de tornar-se
um canal participativo sólido, que trabalhe simultaneamente com a prática legislativa no
Brasil.
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Capítulo 6

Considerações finais

Este trabalho realizou um estudo sobre a participação popular e a democracia digital
com uma análise do portal da Câmara dos Deputados e como a população tem reagido e
participado das plataformas.

A questão das diversas manifestações socioculturais recentes mostra que o que está
em pauta é uma proliferação virótica da informação, e isso deve ser visto como uma
emergência de vozes e discursos que anteriormente poderiam ser reprimidos pelos próprios
meios de comunicação de massa. O clamor do cidadão em se fazer ouvido aparentemente
torna-se viável pelo portal. Além de fazer com que o portal seja conhecido e utilizado com
frequência, é preciso que os parlamentares considerem a importância desse canal para o
processo democrático.

É incontestável que por meio das tecnologias e da comunicação proporciona-se um
novo e amplo espaço de fala à população, ocasionando no aumento da ação democrática
e, com isso, a informação sendo alcançada de diversas fontes. Até a década de 90, os
principais meios de comunicação foram a TV, rádio e materiais impressos. Com a criação
da Internet, foi possível aumentar as redes de compartilhamento, facilitando a forma com
que as pessoas se relacionam. Porém, essa não é uma realidade universal. Como observado,
a análise mostra que tanto o acesso ao portal como a disponibilidade de acesso à Internet
no território brasileiro ainda é concentrado em regiões mais desenvolvidas. Aqui pode-se
problematizar uma importante questão: a exclusão de minorias que não possuem acesso
às tecnologias. Esse deve ser um fator de avaliação dos gestores do e-Democracia e de
qualquer outro sistema de participação popular que necessite do uso da Internet.

O Brasil possui políticas públicas que promovem a inclusão digital e um acesso demo-
cratizado à Internet. Órgãos como Anatel e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações têm comprovado o crescimento do acesso à Internet, entretanto, a questão
vai além de fornecer os meios que viabilizem a participação populacional, antes, está em
como e se a população está sendo instruída a utilizar esse direito, não permitindo, com
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isso, que os interesses sejam efetivados de forma unidirecional da parte política. Con-
forme a análise de acessos ao e-Democracia, as dez cidades que apresentaram números
significativos para o estudo foram praticamente as mesmas que acessaram no período
proposto.

Um dos pontos considerado no referencial de análise foi a questão da participação
por meio da apresentação de projetos de iniciativa popular, que de fato é a forma mais
concreta de interação da sociedade com o legislativo. Dessa forma, o cidadão não apenas
analisa determinada proposição, mas também atua como um legislador. Tal recurso não
se encontra no Portal. Para isso, algumas limitações tecnológicas precisam ser vencidas.
Atualmente, para que um projeto de iniciativa popular tramite pela Casa, precisa ter
cerca de 1.44 milhões de assinaturas. Não há mecanismo para validar tantas assinaturas
rapidamente. Propor esse módulo ao e-Democracia poderia fazer do portal uma ferra-
menta completa. Em uma das visitas ao gestor do e-Democracia, foi mostrado que há um
projeto dessa natureza pronto para entrar em produção, mas ainda há limitações impostas
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para fazer um sistema que valide as assinaturas.
Seria necessário utilizar o banco de dados do TSE, um processo burocrático tanto para
a produção quanto para o usuário, que terá que se submeter a uma espécie de cadastro
mais detalhado.

Esse trabalho poderia se desdobrar nos diversos campos da ciência, com análises mais
direcionadas na área das ciência política, da comunicação social e da sociologia, ajustando-
se o objeto da análise. Sugere-se, assim, projetos futuros apoiados por esse estudo. O
estudo dos aspectos tecnológicos que podem ser aprofundados em trabalhos futuros seria
a problematização do acesso a Internet no Brasil. Os índices evidenciam que o acesso se
estende por boa parte do território nacional, porém, a qualidade desse acesso pode ser
questionada e se torna mais um objeto de análise.

Por fim, a participação popular precisa ser motivada, proporcionada e garantida pelo
Congresso Nacional. Participar do processo legislativo é muito mais que participar de
momentos pontuais de desaprovação do sistema político. Participação é contribuir com
as nomas que alteram diretamente na vida em sociedade. As decisões não podem ficar
reduzidas apenas ao campo das escolhas eleitorais. É preciso caminhar constantemente
para democracia participativa, em que o cidadão cada vez mais seja o centro do poder.
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