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Resumo 
Trata-se de um estudo desenvolvido abordando o tema portal do cidadão. No processo de 
levantamento de informações, efetuou-se busca em sites de diferentes setores públicos, 
independente da abrangência e/ou região de atuação, com o propósito de identificar o conteúdo 
disponibilizado. Procurou-se, no processo de identificação dos sites governamentais selecionar e 
analisar os representativos das diferentes regiões brasileiras. Desenvolveu-se, também, pesquisa 
exploratória junto a estudantes de comunicação da Universidade do Sagrado Coração com o 
objetivo de identificar, sistematizar e avaliar o conhecimento que possuem sobre 
democratização da informação e portal do cidadão.Para argumentação da pesquisa, apresentam-
se os fundamentos teóricos pertinentes com ênfase para os aspectos que abordam portal do 
cidadão, democratização da informação e papel social do profissional de  Relações Públicas. 
 
Palavras-chave: Relações Públicas, Sistemas de Comunicação Pública, Portal do 
Cidadão, Democratização da Informação. 
 

Introdução 

 Vivemos um novo contexto social em que se configuram novas formas de geração e 

disseminação de informações em razão da presença cada vez maior de tecnologias na vida dos 

indivíduos. O diferencial, que se apresenta como recurso estratégico, é a informação. 

 Dessa maneira, pode-se inferir que, como conseqüência, quem não tem acesso à 

informação estará à margem da sociedade da informação e do conhecimento, instituindo-se, 

assim, uma nova modalidade de exclusão social no século XXI, destacada pelos teóricos como 

“divisão digital”.  De acordo com Teixeira e Brandão (2003, p.1), “tal forma de seletividade 

pode ser classificada como uma divisão entre aqueles indivíduos que, entre outras coisas, não 

possuem acesso à informação e aqueles que a têm em abundância”. Os autores ainda 

complementam que “o acesso à informação, por si só, não constitui um elemento de superação 

dessa nova modalidade de seletividade: é preciso que as informações sejam sistematizadas, 
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analisadas, discutidas, apropriadas, aplicadas ou descartadas, a fim de possibilitarem a 

construção efetiva de conhecimento” (TEIXEIRA E BRANDÃO, 2003, p.1).  

 É importante considerar, nesse sentido, que, para que ocorra a democratização efetiva 

do conhecimento, torna-se necessária a existência de um adequado processo de socialização. 

Assim, na medida em que as informações são sistematizadas como conhecimento,  

as novas informações passam também a ser disponibilizadas para que 
outros indivíduos ou grupos possam igualmente beneficiar-se, formando-
se, assim, um ciclo que deverá repetir-se indefinidamente, no qual 
informação gera conhecimento, que, por sua vez, gera informação, que 
gera conhecimento, e assim sucessivamente, o que acaba por desenvolver 
no indivíduo uma crescente capacidade de interação com os outros e com 
novos conhecimentos cada vez mais complexos (TEIXEIRA e 
BRANDÃO, 2003, p.1). 
 

 Levando-se em conta tais pressupostos, o objetivo deste artigo é destacar os principais 

aspectos e conceitos relativos aos processos de socialização e democratização do conhecimento, 

cidadania, novas tecnologias, Internet e portal do cidadão, componentes da sociedade da 

informação e do conhecimento, e dar ênfase aos pressupostos relativos ao papel social do 

profissional de Relações Públicas, uma vez que a temática central do estudo – portal do cidadão 

– tem caráter social, sendo de interesse do cidadão brasileiro.Dessa maneira, na seqüência 

apresentam-se os fundamentos teóricos pertinentes e o resultado de uma pesquisa realizada 

junto a estudantes de comunicação, desenvolvida com o propósito de buscar e sistematizar 

informações sobre democratização da informação e portal do cidadão. 

   

I – Fundamentos teóricos pertinentes ao estudo 

Internet e Sociedade da Informação  

 Segundo Soares (2004),a Internet, ou, mais especificamente, o domínio www, como nós 

o conhecemos, completou dez anos de existência em 2003. No dia 30 de abril de 1993, a 

Organização Européia de Pesquisas Nucleares (CERN) apresentou um documento declarando 

que o programa World Wide Web era de domínio público. No mesmo ano, começaria a se 

disseminar o acesso à rede. No Brasil, a Internet só foi liberada para uso comercial em 1995 e 

teve, como já ocorrera em outros países, um crescimento expressivo nos anos seguintes. 

 Para o pesquisador, esse crescimento deve ser analisado levando-se em conta dois 

fatores, um do dispositivo e outro da utilização. Primeiramente, é preciso lembrar que nas casas 

da classe média, há bastante tempo, já estava generalizada a ligação telefônica e o computador 

pessoal, cuja disseminação vinha acontecendo desde o início da década de 90. Mas, segundo 

Soares (2004), o fator decisivo para a explosão da Internet foi a extrema versatilidade das 

aplicações da rede de computadores. Quando as conexões de Internet se estabeleceram no país, 

eram utilizadas principalmente no meio acadêmico, como fonte de informações científicas, mas 

essa função rapidamente foi suplantada pelas aplicações do chamado e-business (comércio, 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 3 

bancos etc), entretenimento, correspondência em geral, jogos, namoro, noticiário, bate-papos, 

militância em algum movimento, fazendo com que cada usuário visse e usasse a Internet de uma 

maneira pessoal. Do comércio aos serviços, do ensino à pesquisa, do governo à iniciativa 

privada, inúmeros procedimentos foram, em curto espaço de tempo, radicalmente transformados 

pela utilização da rede de computadores. Tornou-se obrigatório ter um endereço eletrônico. 

 Nesse sentido, é importante destacar que, em abril/2005 comemorou-se dez anos de 

promulgação da lei que permitiu a abertura da Internet comercial no país. De acordo com Lima 

(2005, p. 55), “... a rede é hoje uma realidade que chega aos lugares mais inóspitos do Brasil. O 

país caminha para a marca de 30 milhões de indivíduos – cerca de 17% da população – com 

acesso direto à rede mundial. Ou seja: um em cada seis está conectado”. 

 Sobre a utilização dessa tecnologia, o pesquisador Soares, afirma que, uma 

característica peculiar à Internet é a interatividade, definida como a capacidade de um meio de 

permitir ao usuário exercer uma influência sobre o conteúdo e/ou forma da comunicação 

(JENSEN, citado por ALBUQUERQUE, 2002, apud: SOARES, 2004). Dentre as modalidades 

de interatividade viabilizadas pela rede, duas são diretamente importantes para o usuário: 

• Consultacional: capacidade de permitir ao usuário buscar as informações que lhe 

interessam, acessando um conjunto de informações disponíveis. Ex. Busca em 

homepages, hipertexto, navegação. 

• Conversacional: capacidade de permitir ao usuário produzir e introduzir sua própria 

informação em um sistema de mídia de mão dupla. Ex: correio eletrônico, listas de 

discussão. 

 Embora 1995 tenha sido o ano em que a rede se tornou visível aos brasileiros, 1988 

pode ser considerado o momento zero da Internet no país. Lima (2005, p. 55) ressalta que 

“naquele ano, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo (FAPESP) iniciou o 

projeto de conexão do Brasil com as redes mundiais. Inaugurado no ano seguinte, o serviço 

permitia apenas a retirada de arquivos e correio eletrônico”. 

 Conforme consta na matéria publicada pela Revista Época,  
os primeiros testes de transmissão de informação fora dos círculos 
acadêmicos foram realizados pela Agência Estado, por ocasião da ECO-
92, a conferência mundial sobre meio ambiente. A partir da lei de Sérgio 
Motta, surgiram os primeiros sites brasileiros de notícia; depois os de 
compras, entretenimento, pesquisa, e a rede proliferou. Com a chegada e a 
rápida popularidade do e-mail, o jeito de as pessoas se relacionarem, 
especialmente no ambiente de trabalho, mudou completamente.(LIMA, 
2005, p.55) 

 De acordo com o jornalista e, considerando a trajetória dessa tecnologia, em especial no 

contexto brasileiro, é importante inferir que já existem ações com vistas a amenizar o processo 

de exclusão digital. Entretanto, na prática, a utilização da Internet fica restrita a uma minoria – 
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apesar de já estarmos superando a marca de 30 milhões de pessoas acessando a rede. Entretanto, 

a disponibilização de informações por intermédio dessa tecnologia ainda é utilizada por um 

público restrito, o que não corresponde aos pressupostos que norteiam o processo de 

socialização do conhecimento. 

 No que diz respeito a esse processo, pode-se afirmar, segundo Teixeira e Brandão 

(2003, p.2),  que a sociedade da informação “configura-se como um ambiente potencializado  

pelo advento das novas tecnologias e que tem como uma de suas principais características o 

valor crescente do conhecimento para o desenvolvimento humano e social de indivíduos e 

grupos”. Sob esse aspecto e, se considerarmos que todo indíviduo social tem direito à 

informação, pode-se inferir que, por intermédio desse processo, os responsáveis pela geração e 

disseminação de informações ao utilizarem de forma adequada os recursos tecnológicos 

estariam cumprindo seu papel social. Nesse contexto, a sociedade da informação assume 

 conotações não apenas de um ambiente transformado pela tecnologia, 
mas também, pelo processamento de informações, pelo papel estratégico 
do conhecimento teórico na definição de novas formas de saber, pela 
ênfase atribuída às atividades ligadas à educação, à formação profissional 
e à pesquisa em geral. É uma sociedade onde “pela primeira vez na 
história da humanidade, a mente humana é uma força direta de produção, 
não apenas um elemento decisivo no sistema produtivo” (Castells, 1999, 
p. 51, apud TEIXEIRA e BRA NDÃO, 2003, p.2). 
 

 O processo de globalização possibilitou a criação de novos mecanismos de 

relacionamento no contexto social; nesse sentido, e apoiando-se nas reflexões de Teixeira e 

Brandão (2003, p.2), pode-se afirmar que “o papel de destaque das novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) na sociedade atual é atribuído principalmente à valorização 

da informação”. Todo processo decisório, seja no âmbito das organizações e/ou instituições, 

seja na ambiência de pesquisa do indíviduo, é definido em função da valoração dada à 

informação. “Tudo aquilo que potencialize o seu manuseio representa um elemento importante 

nesse processo, no qual a informação emerge como matéria -prima e a tecnologia como um meio 

de agir sobre ela. Nesse sentido, é possível apontar tais tecnologias como as principais 

propulsoras e mantenedoras da atual sociedade” (TEIXEIRA e BRANDÃO, 2003, p.2). 

 Em seu estudo, os autores também destacam a necessidade de uma maior compreensão 

de fenômenos relacionados à inserção de TICs na sociedade, ou, como sugere Benakouche 

(2000), da “apropriação social” dessas tecnologias, bem como de suas relações e 

potencialidades, revestem-se pois, de fundamental importância para que se possam desenvolver 

ambientes favoráveis para atuação e interação dos indivíduos na nova realidade social (apud 

TEIXEIRA e BRANDÃO, 2003, p.2). 

 Não se pode negar o papel representado pelas novas tecnologias, uma vez que através 

de sua utilização disponibilizam informações de diferentes áreas e setores. Ressalta-se, de 

acordo com os estudiosos mencionados, que uma das principais características das tecnologias 
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da informação é a de diminuírem a “distância” entre o ser humano e aquilo que lhe pode ser 

extremamente valioso: a informação.  

 E, nesse complexo mundo da informação, o computador oferece inúmeras funções para 

aqueles que buscam atualização.   

Enquanto tecnologia da informação, o computador cria um novo marco no 
processo de evolução tecnológica na medida em que rompe totalmente 
com princípios anunciados por outras tecnologias, modificando a relação 
do homem com a máquina, a qual passa a ganhar novos horizontes e 
significações no momento em que tais tecnologias buscam aproximar-se 
do funcionamento do cérebro humano (TEIXEIRA e BRANDÃO, 2003, 
p.2). 

  

 Os pesquisadores também ressaltam que, enquanto veículo tecnológico, as 

potencialidades e características do computador ganham novas dimensões, uma vez que podem 

fornecer acesso a ambientes propícios para a conquista e o desenvolvimento de novos 

conhecimentos, de interação, criação e cooperação entre as pessoas.  

 Levando-se em conta tais aspectos, Silva (2000, p. 40) propõe a utilização do 

computador “enquanto ‘tecnologia cultural’ e não apenas como ‘um aparato técnico’ 

materialmente objetivado, (...), mas como corpo lógico de elementos simbólico-culturais”.(apud 

TEIXEIRA e BRANDÃO, 2003, p.3) 

 Já no que concerne à modalidade comunicacional interativa, viabilizada pelas novas 

TICs, em especial pela Internet, os autores destacam outro posicionamento de Silva (2000, p. 

11), referindo-se ao emissor, na medida em que este “constrói uma rede (não uma rota) e define 

um conjunto de territórios a explorar, (...) abertos a navegações e dispostos a interferências e 

modificações, vindas por parte do receptor. Este, por sua vez, torna-se (...) co-autor, co-criador, 

verdadeiro conceptor”. As novas tecnologias interativas “permitem a participação, a 

intervenção, a bidirecionalidade e a multiplicidade de conexões. (...) rompem com a linearidade 

e com a separação emissão/recepção” (p. 13, apud TEIXEIRA e BRANDÃO, 2003, p. 4). 

 Quanto à flexibilidade da Internet, os pesquisadores ressaltam que este fator é um dos 

propulsores do crescimento exponencial da rede, sobretudo em residências e instituições de 

ensino públicas e privadas.  

Atualmente, a Internet figura como um dos principais destaques das TICs, 
por 
possibilitar a cada usuário, entre outras funções, selecionar, receber, tratar 
e enviar qualquer tipo de informação, através de ambientes propícios e 
extremamente favoráveis à circulação dessas em uma dimensão inédita, 
constituindo o que Castells (1999, p. 369) chama de “espinha dorsal da 
comunic ação global mediada por computadores” (apud TEIXEIRA e 
BRANDÃO, 2003, p.4). 

 O fato de as pessoas vivenciarem cenários diferentes e desenvolverem atividades 

diversas no seu cotidiano, impossibilitando a realização e/ou efetivação de compromissos por 

intermédio da comunicação face-a-face fez da Internet um canal bastante utilizado, otimizando 

os relacionamentos, sejam de caráter profissional e/ou pessoal.  Nesse sentido, Teixeira e 
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Brandão (2003, p. 4) afirmam que a possibilidade de interação, de comunicação entre indivíduos 

e grupos e de troca de informações entre eles, torna-se possível e potencializa-se em função dos 

serviços e das características da Internet, podendo significar um grande diferencial para a 

criação de ambientes educacionais que privilegiem aspectos como colaboração, interação e 

coletividade. 

A oportunidade que a Internet apresenta, de resgatar a questão da 
coletividade, é lembrada por Lévy (1999, p. 14) quando declara que as 
tecnologias da informação são, de fato, “responsáveis por estender de uma 
ponta à outra do mundo as possibilidades de contato amigável, de 
transições contratuais, de transmissão do saber, de trocas de 
conhecimentos, de descoberta pacífica das diferenças, representando não 
apenas mais uma tecnologia da informação, mas um verdadeiro veículo de 
socialização” (apud TEIXEIRA e BRANDÃO, 2003, p. 4). 

 
  

 Sob esta perspectiva, pode-se acreditar e defender a utilização das tecnologias da 

informação e da comunicação para o fortalecimento do agir comunicativo e da construção da 

autonomia dos indivíduos, condição essencial para o processo de socialização do conhecimento. 

E, no que concerne aos portais do cidadão, pode-se dizer que essa ferramenta de comunicação 

tem disponibilizado informações de interesse dos cidadãos; entretanto, sua utilização ainda é 

restrita. Ter acesso à informação é um direito constitucional; entretanto, as condições que estão 

postas no cotidiano brasileiro impedem a prática da cidadania. 

Cidadania, Papel Social das Relações Públicas e Portal do Cidadão 

 Afinal o que é cidadania? De que maneira o profissional de Relações Públicas pode 

atuar e amenizar as distâncias entre o que está disponibilizado em termos de informação e a 

prática vivenciada diuturnamente? 

 O termo cidadania significa, de acordo com Ferreira (2001, p.153) “ condição de 

cidadão”  e,  cidadão, é o indivíduo que está no gozo dos direitos civis e políticos do Estado.  

Já Dellari (1998, p.12) destaca, em relação ao uso das palavras cidadão e cidadã, que 

“vários escritores políticos vinham defendendo a idéia de que todos os seres humanos nascem 

livres e são iguais, devendo ter os mesmos direitos”. Para Franco (1998, p.8), o termo cidadão, 

do latim civis, deu origem a civitate, com o significado de “cidade, reunião de cidadãos, o povo 

da cidade” e veio originar o termo cidadania.   

Ainda para Dellari (1998,p.14):  

a cidadania expressa um conjunto de direitos  que dá à pessoa a possibilidades de 
participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania 
está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando 
em uma posição inferior perante o grupo social. 
 

Para Rezende e Câmara, cidadania é notoriamente um termo associado à vida em 

sociedade, tornando referência para os estudos realizados com enfoque na política e nas próprias 

condições de seu exercício, tanto nas sociedades antigas quanto nas modernas. Para os autores, 

uma variedade de atitudes caracteriza a prática da cidadania, entendendo que o cidadão deve 
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atuar em benefício da sociedade, bem como, esta, garantir-lhe o direito básico a saúde, 

alimentação, moradia, educação, lazer, trabalho, enfim à vida.  

Na vida cotidiana dos brasileiros, a prática da cidadania está relacionada aos direitos, 

deveres e atitudes da sociedade para com o cidadão. Para Pinsky (2003,p.18), “cidadania pode 

ser qualquer atitude cotidiana que implique a manifestação de uma consciência de pertinência e 

de responsabilidade coletiva”. Assim, nesse sentido, para o autor, exercer a cidadania “tanto é 

votar como não emporcalhar a cidade, respeitar o pedestre nas faixas de trânsito e controlar a 

emissão de ruído”. 

Uma das formas disponibilizadas pelos governos, como prática do exercício da 

cidadania, são os portais do cidadão – considerado um espaço de articulação entre a população e 

as instituições públicas. Entretanto, pergunta-se: a quem é destinado os portais do cidadão, se a 

maioria dos brasileiros não tem acesso à Internet?  

Neste cenário de exclusão digital, o profissional de Relações Públicas pode estar 

inserido e, levando-se em conta os estudos de Regina Célia Escudero, a pesquisadora  propõe o 

engajamento do profissional de Relações Públicas na dinâmica social e na reformulação do 

enfoque teórico que orienta sua atuação, a fim de acompanhar as exigências e transformações 

ocorridas na sociedade civil brasileira. 

Para essa estudiosa, a comunicação é um processo de troca entre emissores e receptores, 

a fim de que as informações sejam repassadas de forma acessível às partes envolvidas no 

processo. Sem comunicação social as informações não têm seu valor de troca e nem beneficiam 

na melhoria da qualidade de vida do cidadão. Não têm, portanto, seu valor social. Uma vez que 

a comunicação é troca, o saber não pode restringir-se a um só pólo do processo, há que existir o 

intercâmbio de informações e o crescimento mútuo. E, no que se refere aos portais do cidadão, 

pode-se inferir que inexiste valor social na forma como estão disponibilizados, pois não foram 

criadas estruturas de comunicação para adequar as informações ao repertório da população. 

Escudero César (1999) também destaca, que as Relações Públicas comunitárias 

apontam para a necessidade de uma revolução na práxis deste profissional, ou seja , algo que 

signifique o seu engajamento na realidade, buscando a superação de seus conflitos através da 

comunicação. Para a autora, mais do que uma atividade desenvolvida em bairros periféricos, no 

sentido popular do termo, as Relações Públicas comunitária s significam uma proposta 

metodológica onde o profissional passa a conceber a sociedade sob a ótica dialética, procurando 

a sua transformação. Ressalta também, que a teoria das Relações Públicas é fortemente 

influenciada por conceitos metodológicos positivistas e funcionais. Desde suas primeiras 

elaborações, busca-se legitimar e preservar o sistema vigente, seja estando ao lado de fortes 

estruturas empresariais isoladamente, seja dentro do contexto macrossocial. Mais do que uma 

atividade desenvolvida em bairros periféricos, no sentido popular do termo, as Relações 
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Públicas comunitárias significam uma proposta metodológica onde o profissional passa a 

conceber a sociedade sob a ótica dialética, procurando a sua transformação (p.4-5). 

Em seu estudo, Escudero César (1999, p. 5) aponta para o seguinte: longe de propor 

uma revolução ou "luta armada", as Relações Públicas comunitárias buscam o estabelecimento 

de canais mais verdadeiros de integração, onde o público seja realmente cidadão da 

comunicação. É fundamental para o profissional de Relações Públicas que ele se posicione 

como sujeito da história a serviço do coletivo e não como agente de criação de projetos para 

atender a fins individuais. 

E como sujeito da história, o que tem sido feito pelos profissionais de Relações 

Públicas? E os profissionais de comunicação que atuam nas instituições governamentais, de que 

forma tem trabalhado essa prática dialética? 

Levando-se em conta tais pressupostos, apresentam-se na seqüência os fundamentos que 

norteiam os portais do cidadão, foco deste estudo. 

 Conforme consta em www.governoeletrônico.gov.br : 

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. Neste ambiente de transformações, o Governo 
Eletrônico pretende ser um agente democrático, estratégico, socialmente 
justo e ao mesmo tempo eficiente na prestação de serviços aos seus 
cidadãos. 

As pretensões teóricas do “governo eletrônico” são bastante claras; porém a prática não 

tem correspondido aos anseios dos cidadãos. Até que ponto as mudanças promovidas pelos 

governos têm objetivos sociais no que concerne a efetivamente gerar e disseminar informações 

de interesse dos cidadãos? A quem interessa essa acessibilidade, se considerarmos que a grande 

massa popular não tem acesso à Internet? 

 De acordo com Cunha e Reinhard (2006, p. 1), desde os anos 60 o Brasil tem 

desenvolvido esforços de informatização e de gestão dos recursos de Tecnologia de Informação 

(TI).  A partir da segunda metade da década de 90, popularizou-se nas esferas dos governos 

federal, estadual e municipal, a construção de serviços públicos e de prestação de informações 

ao cidadão através da World Wide Web.  

 Os autores também destacam que portal - é uma porta de entrada na rede mundial. É a 

partir dela que muitos usuários definem seus próximos passos na Web. Os portais são locais de 

grande visitação - ser reconhecido como um portal está diretamente relacionado à força com que 

o site atrai visitantes. Existem portais que oferecem serviços e conteúdos genéricos e outros que 

são centrados em um conteúdo particular, turismo, jogos, esporte, ou ainda serviços públicos.   
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 No âmbito brasileiro, o Governo Federal já oferece um amplo conjunto de serviços por 

meio da Internet.  De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Logística e 

Tecnologia da Informação, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme 

consta no site www.governoeletronico.gov.br/governoeletronico/ 

publicacao/down_anexo.wsp?tmp.arquivo=E15_198TextoGoverno, em sua quase totalidade, 

estão interligados ao Portal Redegoverno (www.redegoverno.com.br ), da Internet 629 serviços 

e 3.500 tipos de informação.  

 Os serviços mais importantes disponibilizados ao cidadão na Internet são os seguintes: 

entrega de declarações do Imposto de Renda; emissão de certidões de pagamentos de impostos; 

divulgação de editais de compras governamentais; cadastramento de fornecedores 

governamentais; matrícula escolar no ensino básico; acompanhamento de processos judiciais; 

acesso a indicadores econômicos e sociais e a dados dos censos; prestação de informações sobre 

aposentadorias e benefícios da previdência social; programas de ensino a distância; envio de 

mensagens pelos Correios, por meio de quiosques públicos; informações sobre programas do 

Governo Federal 

(www.governoeletronico.gov.br/governoeletronico/publicacao/down_anexo.wsp?tmp.arquivo=

E15_198TextoGoverno  ). 

 Também consta no referido site que, apesar desses avanços, o diagnóstico da situação 

do Governo Federal Brasileiro evidencia a necessidade de uma política integrada e abrangente, 

para a consolidação dos resultados positivos já obtidos, bem como para a busca da evolução em 

direção à efetiva universalização do acesso às tecnologias da informação e aos serviços de 

interesse do cidadão. 

 Dessa maneira, é importante ressaltar que: 

a infraestrutura dos serviços informatizados do Governo Federal está 
baseada na operação de uma malha de múltiplas e diversas redes isoladas. 
Assim, os serviços não obedecem a padrões de desempenho e de 
interatividade, as interfaces com o usuário nem sempre são amigáveis e 
constata-se um descompasso entre os diversos órgãos governamentais no 
ritmo de assimilação das tecnologias da informação. A capacidade de 
intercomunicação entre os sistemas é ainda muito limitada, uma vez que 
foram concebidos sob um paradigma tecnológico já obsoleto. Dessa 
forma, os sistemas corporativos da administração pública federal são 
desnecessariamente centralizados, pouco integrados entre si e estruturados 
com o seu foco na gestão de processos e não de funções. Outra deficiência 
é a necessidade de regulamentação legal da autenticação de documentos 
eletrônicos e, em especial, dos pagamentos eletrônicos ao governo 
(www.governoeletronico.gov.br/governoeletronico/ 
publicacao/down_anexo.wsp?tmp.arquivo=E15_198TextoGoverno).  

 
 Em 2000, o Governo Brasileiro desenvolveu uma série de ações visando a criação de 

uma sociedade digital. Formou-se, nesse sentido, um Grupo de Trabalho Interministerial com a 

finalidade de examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as novas formas 

eletrônicas de interação, previstas no Decreto Presidencial de 3 de abril de 2000. Esse Grupo de 
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Trabalho em Tecnologia da Informação foi formalizado pela Portaria da Casa Civil nº 23 de 12 

de maio de 2000, sendo que as ações propostas deveriam estar em consonância com as metas do 

programa Sociedade da Informação, coordenado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia 

(http://www.governoeletronico.gov.br/governoeletronico/publicacao/noticia.wsp?tmp.noticia=9

0&tmp.area=18&wi.redirect=WTDGTJR8W1 ).  

 É importante destacar, segundo Simão e Rodrigues (2006, p.81) que, em janeiro de 

2000, o portal do governo federal entrou em operação, sob a responsabilidade da Câmara 

Técnica da Rede Governo. Esta última funcionou até a criação do e-gov em outubro de 2000, 

quando teve suas atribuições administrativas e operacionais transferidas para a secretaria -

executiva do Comitê Executivo do Governo Eletrônico (Cege). 

 O estudo desenvolvido pelos pesquisadores Simão e Rodrigues (2006, p.81) demonstrou 

que a criação do Portal Rede Governo não foi uma ação isolada. Constituiu-se em uma etapa 

importante do Projeto de Reforma do Estado, iniciado ainda em meados da década de 1990, no 

âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). Segundo os autores, 

desde o início dos anos 90, as ações do governo brasileiro acompanharam o movimento 

internacional quanto ao reconhecimento da Internet como uma mídia mais interativa – e 

potencialmente democrática – disponível na atualidade.  

 Entretanto, como acontece na maioria dos países desenvolvidos, o governo federal 

sentiu a necessidade de implementar a sua presença na Rede de forma eficaz. Porém, nenhuma 

ação efetiva foi desenvolvida e divulgada à sociedade. 

 Vilella (2003) apud Simão e Rodrigues (2006, p.82) ressalta que o portal deve ser 

planejado como um verdadeiro sistema de informação e deve ser resultado da integração desses 

sistemas.   

 Já Silveira (2002) apud Simão e Rodrigues (2006, p. 82) argumenta que, tratando-se de 

um portal de governo, este deve ser cooperativo. Nesse sentido, as transações gerenciadas 

envolvendo mais de um órgão devem ser realizadas pelo portal de maneira transparente, sem 

apresentar dificuldades adicionais ao cidadão usuário, o que pressupõe a utilização da Internet 

como uma das oportunidades de transformar a relação entre os governos e os cidadãos. Dessa 

maneira, se o objetivo é proporcionar mudança na relação governo-cidadão, o planejamento e a 

implantação dos portais devem considerar o interesse e as necessidades do cidadão. 

  Em seu estudo, os autores destacam o seguinte:um portal de governo deve apresentar as 

qualidades de um portal corporativo. Nesse sentido, destacam os posicionamentos de Santos 

(2002) e Terra & Gordon (2002) que afirmam o seguinte: o empreendimento só pode alcançar 

êxito, se houver mudança na própria cultura organizacional e na forma pela qual os 

conhecimentos serão geridos a partir de sua implantação (apud SIMÃO e RODRIGUES, 2006, 

p.82). 

 Conforme consta em www.tedbr.com/arquivospdf/egov_cap-03.pdf : 
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o governo eletrônico é bem mais do que um governo  informatizado. 
Trata-se de um governo aberto e ágil para melhor atender à sociedade. 
Deve usar as tecnologias da informação e da telecomunicação para 
ampliar a cidadania, aumentar a transparência da gestão e a participação 
dos cidadãos na fiscalização do poder público e democratizar o acesso aos 
meios eletrônicos. 

  

 No Brasil, a prioridade dos governos é colocar todos os serviços públicos na rede, com 

exceção aqueles que requerem atendimento direto e pessoal. Para sua efetividade deve ser 

promovido um programa de integração nacional desses serviços via Internet – para ser completo 

deve incorporar o processo de inclusão digital. 

 Levando-se em conta tais pressupostos, desenvolveu-se pesquisa com estudantes de 

comunicação da Universidade do Sagrado Coração, cujos resultados apresentam-se a seguir. 

II- Pesquisa desenvolvida com estudantes de comunicação 

 
Tabela 1 – Faixa etária 

Idade FA FR (%) 

+ de 17 a 25 anos 
65 71,42% 

+ de 25 a 35 anos 18 19,78% 
acima de 35 anos 07 7,70% 
Não respondeu 1 1,10% 

total 91 100% 
 
Tabela 2 – Sexo 

Sexo FA FR (%) 

Feminino 
58 63,73% 

Masculino 31 34,07% 
Não responderam 02 2,20% 

total 91 100% 
 
 
Tabela 3: Curso que freqüenta 

Curso FA FR (%) 

Relações Públicas 
59 64,83% 

Jornalismo 15 16,48% 
Pós-Graduação em comunicação 17 18,69% 

total 91 100% 
 
Tabela 4: Semestre que está cursando 

Semestre FA FR (%) 

1.° semestre 
27 29,66% 

3. ° semestre 
21 23,06% 

Outros semestres 
29 31,90% 

Não responderam (*) 
14 15,38% 

total 91 100% 
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(*) Alunos de pós-graduação não têm semestre específico 
 
 
Tabela 5: Sobre a democratização da informação 
 

Resposta FA FR (%) 

Desconhecem o assunto 
15 16,48% 

Acreditam ser satisfatória e democrática 02 2,19% 
Acreditam que no Brasil as informações disponíveis são satisfatórias e 
democráticas 

03 3,29% 

Acreditam que o acesso à informação é muito importante e deve estar 
ao alcance de todas as pessoas sem distinção 

32 36,26% 

Acreditam que a informação no Brasil não é efetivamente 
democratizada 

31 35,16% 

Não responderam 8 8,79% 
total 91 100% 

 
Tabela 6 -  Democratização da informação na Internet 
 

Resposta FA FR (%) 

Desconhecem o assunto 
18 19,79% 

Não acontece atualmente, falta controle em relação à qualidade de 
informação da rede 

18 19,79% 

Acreditam que somente a inclusão digital pode proporcionar acesso 
para todos, faltam meios de acesso 

27 29,68% 

Possibilitaria mais conhecimento à população 02 2,19% 
Poderia ser melhor  01 1,10% 
Facilita o processo democrático 04 4,40% 
Acreditam ser um direito de cidadão de ter acesso às informações na 
internet 

01 1,10% 

Afirmam ser a informação democrática divulgada através da rede 03 3,30% 
O processo é falho 01 1,10% 
Cresceria com o aumento do acesso à internet 02 2,19% 
Forma opiniões 01 1,10% 
Não responderam 13 14,26% 

total 91 100% 
 
Tabela 7:  Conhecimento sobre Portal do cidadão 
 

Resposta FA FR (%) 

Não 
74 81,31% 

Sim 
17 18,69% 

total 91 100% 
 

Sobre os que responderam SIM: FA FR (%) 

Sites para moradores de uma cidade 
01 5,88% 

Computadores públicos para livre acesso 01 5,88% 
Informações sobre direitos e deveres do cidadão 03 17,65% 
Onde se pode opinar sobre determinado assunto 01 5,88% 
Portal de um governo com informação para o cidadão 02 11,77% 
Site para participar, opinar, exigir direitos 01 5,88% 
Sem especificar sobre o que sabe 04 23,53% 
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Portal de valorização e participação do cidadão 02 11,77% 
Site de informações e serviços 01 5,88% 
Portal/site de interesse público 01 5,88% 

total 17 100% 
 
Tabela 8 – Sobre acesso à portais do cidadão 
 

Resposta FA FR (%) 

Não 
82 90,10% 

Sim 
07 7,71% 

Não respondeu 
02 2,19% 

total 91 100% 
 

Conclusão  

 Os resultados do estudo apontam para o seguinte: os governantes têm disponibilizado 

informações de interesse do cidadão; entretanto, não realizam de forma adequada a divulgação 

do serviço e, tampouco, quando acessado o site, por meio do “fala cidadão”, nem sempre o 

emissor tem retorno à solicitação efetuada.  

 Já em relação à pesquisa efetuada junto aos estudantes, os resultados revelam que, 

mesmo sendo da área de comunicação, os pesquisados pouco sabem sobre esse processo.  E a 

população? Que benefícios pode ter com esse serviço se a maioria não tem condições de acesso 

à Internet. O processo de exclusão digital ainda é muito presente no cotidiano do brasileiro. 
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