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Resumo 

 

O artigo analisa o e - Cidadania, portal dentro do website do Senado Federal Brasileiro, 

como um espaço de abertura para a participação do cidadão nas questões políticas do 

Senado. O trabalho evidencia as características do e - Cidadania, nos ambientes do e - 

Representação, do e - Legislação e do e - Fiscalização e, metodologicamente, configura-se 

como estudo de caso, como forma de ilustrar o que ocorre nesse espaço de comunicação 

entre cidadãos e senadores brasileiros. Constata-se que a maior abertura de espaço para o 

cidadão participar com opiniões, sugestões ou críticas ao trabalho parlamentar no Senado 

encontra-se no ambiente do e - Representação e do e - Legislação, os quais permitem ao 

cidadão propor temas de debates para as Comissões Temáticas do Senado.          
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Resumen 

 

El artículo analiza el portal de e-Cidadania dentro del sitio del Senado Federal Brasileiro, 

como un espacio de apertura a la participación ciudadana en los asuntos políticos del 

Senado. Este trabajo evidencia las características de e-ciudadanía en los entornos del e-

Representación, del e-Legislación y del e-Supervisión y metodológicamente, se configura 

como un estudio de caso como una forma de ilustrar lo que ocurre en esta área de la 

comunicación entre los ciudadanos y los senadores brasileños. Parece ser que el espacio de 

abertura más grande para que los ciudadanos participen con opiniones, sugerencias o 

críticas a la labor parlamentaria en el Senado es en los entornos del e- Representación y del 

e-Legislación, que permiten a los ciudadanos a proponer temas de discusión para 

Comisiones temáticas del Senado. 

 

Palabras-clave: internet; política; interacción; senado brasileño; e-Ciudadanía. 

 

Introdução:  

A comunicação pela internet tem provocado uma série de mudanças de ordem 

política, social e cultural, privilégio de quem vive em sistema de governo que permite 
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acesso à rede mundial de computadores. Dentro dessa nova estrutura social, governos são 

derrubados, pessoas se relacionam, compram, vendem, conhecem pessoas e se casam numa 

velocidade e multiplicidade nunca experimentada em outros sistemas de comunicação. Os 

atores sociais da era da informação pensam, falam e agem de forma diferente. 

Paralelamente às transformações na atual forma de comunicar dos atores sociais 

temos as organizações que, por também estarem inseridas no contexto social, aos poucos 

aderem à nova cultura que se apresenta com a demanda do uso da internet.  

No Brasil, os órgãos de governo também foram influenciados, seja pela necessidade 

de fazer parte dos ambientes on-line ou para prestar contas com a sociedade por meio dos 

websites oficiais. Os cidadãos habituados com o uso das redes sociais e atentos às 

iniciativas dos órgãos públicos inseridos na internet passaram a adotar uma postura 

diferenciada, exigindo abertura de espaços para a comunicação mais interacional com seus 

representantes, demandando assim, uma participação mais direta no sistema político 

brasileiro.  

Temos com isso a chamada e - Participação, um conceito que, segundo Ferreira et al 

(2011, p.16) tem relação com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação “como 

ferramentas para a ampliação e aprofundamento da participação política, permitindo aos 

cidadãos conectarem-se entre si e com os seus representantes eleitos.”  

Exemplo de uma dessas iniciativas que possibilita a participação entre políticos e 

cidadãos é o portal e - Cidadania
4
 do Senado Federal.  De acordo com informações 

disponíveis na página do próprio portal, o e - Cidadania é um espaço institucional on-

line de participação política, disponibilizado pelo Senado Federal para que o cidadão 

brasileiro possa colaborar de forma mais direta e efetiva com o processo de atuação 

parlamentar e legislativa do Senado. 

Pensando nessa possibilidade de abertura de espaço para a comunicação senador-

cidadão na internet, procuramos verificar como o e - Cidadania se apresenta para a 

sociedade e quais são os prováveis recursos ou ferramentas que o portal possui a fim de 

permitir a interação mútua com seus interagentes (PRIMO, 2008). Para tanto, utilizamos 

como método de coleta de dados a observação estruturada (MARCONI e LAKATOS, 

2003), a qual permite, a partir de objetivos estabelecidos previamente, descrever as 

informações sem a influência do observador.  

                                                 
4
 http://www12.senado.gov.br/ecidadania/sobre 
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A coleta foi feita na página do e - Cidadania, tendo como foco os ambientes do e - 

Representação, e - Legislação e o e - Fiscalização. A observação ocorreu durante cinco dias, 

de segunda-feira à sexta-feira, sendo selecionado o período de 19 a 23 de maio de 2014.  

Para o entendimento dessa proposta, dividimos o trabalho em três momentos e 

fechamos com as nossas considerações a respeito da temática abordada. Na primeira parte 

expomos um breve cenário da atual dinâmica social com o uso da internet, em seguida 

apresentamos o e - Cidadania e suas dinâmicas de interação com público e detalhamos 

como elas são possibilitadas nos ambientes do e - Representação, do e - Legislação e do e - 

Fiscalização. Metodologicamente, o trabalho configura-se como estudo de caso, como 

forma de ilustrar o que ocorre nesse espaço de comunicação entre cidadãos e senadores 

brasileiros. 

 

A nova dinâmica social 

 

A popularização do uso da internet tem provocado uma série de mudanças 

comportamentais nas pessoas, uma das mais notáveis está na forma de comunicar. Hoje, a 

geração conectada à rede mundial de computadores dialoga, interage, participa, mobiliza, 

interfere, gosta de ver e se mostrar para o mundo, tudo de maneira muito diferente de 

gerações anteriores, as quais não tiveram a internet como suporte comunicacional. 

Consequentemente essa nova maneira de comunicar provocou alterações de ordem 

econômicas, culturais, políticas, educacionais, entre outros setores da sociedade 

(CASTELLS, 1999).  

No campo da política, ou melhor, entre os políticos de mandatos, a internet tem sido 

utilizada, principalmente, como mecanismo de divulgação das ações ou trabalhos de 

membros do parlamento, do executivo ou de órgãos públicos de maneira geral. A população 

ou cidadãos, também têm se apropriado das ferramentas disponíveis na web para interferir 

de alguma forma na política.  

Se antes era uma utilização tímida, o mundo viu uma transformação na maneira de 

apropriação da internet a partir de 2009, quando vários países, principalmente asiáticos e 

europeus, passaram a mobilizar a sociedade por meio das redes sociais e das diversas 

ferramentas proporcionadas pela web (CASTELLS, 2013). No Brasil, as mobilizações se 

intensificaram em 2013 com as “jornadas de junho”, quando a população passa a ter na 

internet, um mecanismo de perpetuação política ou tentativa, por parte do cidadão, de 
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participação na política com as redes sociais digitais. A população foi às ruas exigir 

mudanças em diversos setores da sociedade.  

 

ACONTECEU TAMBÉM no Brasil. Sem que ninguém esperasse. Sem líderes. 

Sem partido nem sindicatos em sua organização. Sem apoio da mídia. 

Espontaneamente. Um grito de indignação contra o aumento do preço dos 

transportes que se difundiu pelas redes sociais e foi se transformando no projeto 

de esperança de uma vida melhor, por meio da ocupação das ruas em 

manifestações que reuniram multidões em mais de 340 cidades (CASTELLS, 

2013, p. 178). 

 

Voltando-se para os políticos, observa-se que a prática mais massiva de uso da 

internet ocorre em período de eleições, com as campanhas dos candidatos a cargos eletivos. 

Seu uso para essa finalidade se intensifica nos Estados Unidos em meados da década de 90, 

sendo o ano de 1996, segundo Aggio (2011), o início da apropriação eficaz do uso da 

internet para fins eleitorais nos Estados Unidos. É nesse ano que os candidatos 

estadunidenses criam seus websites.  

 

Entre 1996 e 1998, como era de se esperar, com a crescente popularização da 

internet nos Estados Unidos, o número de websites de partidos e de candidatos 

atingiu níveis surpreendentes quanto o número de usuários da rede (AGGIO, 

2011, p. 176). 

 

No ano 2000, o então candidato à presidência John McCain
5
 veiculou banners em 

sites pedindo voto, uma evolução no uso da internet como ferramenta de divulgação política 

eleitoral. Oito anos depois, Barack Obama aparece como um fenômeno da campanha pela 

internet, conquistando adeptos, seguidores, eleitores e financiadores de sua campanha.    

Em 2010 vimos esse fenômeno acontecer no Brasil, quando os candidatos passaram 

a adotar a internet como ferramenta de divulgação de campanha e, até mesmo, de 

elaboração de plataforma de governo. Marina Silva, que pertencia ao Partido Verde (PV), 

criou blog, conta no Twiiter, fan-page no Facebook, comunidade no Orkut, postava fotos no 

Flickr, vídeo no Youtube e criou, inclusive, um jogo (social game) chamado O mundo.  

Nesse mesmo ano, José Serra do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) 

usa o Twitter e alcança um número considerado de seguidores. A própria presidente Dilma, 

à época candidata a eleição pelo Partido dos Trabalhadores (PT), usava o Twitter, porém, 

sem muita intimidade com a ferramenta, conforme nos assegura Bertol (2011, p. 180): 

                                                 
5
 http://www.4president.us/websites/2000/mccain2000website.htm - nessa página estão disponíveis 

informações sobre a inauguração do website de John McCain juntamente com suas impressões e perspectiva à 

época sobre o uso da tecnologia em sua campanha.   
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De maneira clara se pôde notar que o candidato do PSDB José Serra foi o que 

mais postou mensagens e teve maior intimidade com o público na Web, já que 

seu perfil possui (até a data de 03 de novembro 2010) 561.458 seguidores, 

enquanto ele segue 5.651 perfis. Ao contrário da então candidata do PT Dilma 

Rousseff que seguia 606 pessoas e era seguida por 287.258 perfis, até a mesma 

data. A interação com os internautas pode significar, na rede, a popularidade de 

uma pessoa, ou não. (...).   

 

Como se observa, a autopromoção, principalmente em período de eleição, tem sido a 

dinâmica dos políticos que se utilizam da internet como suporte comunicacional, no 

entanto, existem os sites institucionais que informam e dão (ou ao menos tentam) 

transparência ao serviço público. Em casas legislativas de todo Brasil, como o Senado 

Federal, com o e - Cidadania, as ferramentas da rede mundial de computadores são 

utilizadas como mecanismos para a comunicação com os cidadãos.  

Esses espaços comunicacionais são importantes para o desenvolvimento democrático 

por permitirem acesso às informações sobre o trabalho dos representantes do povo, 

contudo, esse fazer democrático perde um pouco de sua função quando a sociedade 

permanece sem participar do processo político de forma mais incisiva. Ao interferir no 

sistema político, o cidadão contribui com o fortalecimento da democracia e o reflexo de tal 

participação é observado no decorrer do desenvolvimento social.  

 

O e - Cidadania do Senado: um espaço para a participação cidadã? 

O e - Cidadania é um portal dentro do website do Senado Federal criado com 

“objetivo de estimular e possibilitar maior participação dos cidadãos, por meio da 

tecnologia da informação e comunicação, nas atividades legislativas, orçamentárias, de 

fiscalização e de representação da Casa” (BOLETIM ELETRÔNICO, 2012, p. 1). Trata-se 

de um programa instituído no Senado Federal por meio do Ato da Mesa Diretora (03/2011), 

aprovado no dia 20 de dezembro desse mesmo ano. Pelo documento, o Senado Federal 

estava autorizado a construir o portal e - Cidadania a partir de maio de 2012, tendo uma 

segunda versão já prevista para novembro.   
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O portal contempla os 81 senadores com espaços tanto para que eles possam 

participar compartilhando suas propostas e colocando-as à prova dos interagentes, quanto 

para os cidadãos interagirem com contribuições sobre a atuação dos parlamentares, entre 

outros. A ideia é que haja participação, diálogo, questionamentos, sugestões ou propostas 

para as atividades legislativas, orçamentárias, de fiscalização e de representação no Senado, 

conforme o mapa da página, o qual é apresentado na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa do portal e-Cidadania 

Fonte: http://www12.senado.gov.br/ecidadania/mapadosite 

 

O portal permite aos senadores acesso às manifestações da sociedade, com a 

promessa de garantir liberdade de expressão, de opinião e de participação. Dentro dele 

fundamentalmente estão disponibilizados três espaços para a interação os quais estão 

destacados no artigo. Um é voltado para o processo de fiscalização (e-Fiscalização), um 

para o processo legislativo (e-Legislação) e outro para interação direta com os Senadores 

(e-Representação), como mostramos na figura 2.  

 

 

Figura 2: Imagem da página principal do e-Cidadania 

Fonte: http://www12.senado.gov.br/ecidadania 
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No e - Fiscalização o cidadão pode acompanhar o orçamento brasileiro, das ações 

administrativas do Senado, enquanto no e - Legislação são disponibilizadas as novas leis e 

alteração da legislação vigente ou projetos em tramitação, já no e - Representação, o 

cidadão pode opinar sobre temas de interesse da sociedade e projetos em tramitação.  

Essa estrutura apresentada no portal e - Cidadania nos remete ao exemplo que Lévy 

(1996) utiliza para compreender a dinâmica do convívio social em rede. O autor faz uma 

comparação entre os diversos sistemas de registro e a transmissão (tradição oral, escrita, 

registro audiovisual e redes digitais) para mostrar que ambos (registro e transmissão) 

constroem ritmo, velocidade ou qualidade de histórias diferentes. Ele cita a construção de 

uma ferrovia, cuja função é a de aproximar as cidades ou regiões por meio dos trilhos, que 

por sua vez seriam a base da conexão entre um lugar e outro. Nesse sentido, as cidades que 

não estivessem interligadas, consequentemente estariam desconectadas das demais, o 

mesmo ocorreria com as pessoas que considerassem a questão da distância sem pensar 

nessa interligação como forma de aproximação. 

As características do e – Cidadania nos remete a ideia do autor. Nesse sentido, pode-

se dizer que o Senado Federal tenta acompanhar a nova dinâmica social a qual, 

impulsionada pelo uso da internet, torna a vida das pessoas cada vez mais interligada, 

embora nem sempre esta interligação represente de fato a conexão esperada.  

No e - Cidadania ainda existem obstáculos que impedem ou dificultam a comunicação 

entre senadores e cidadãos, todavia, o portal em si já é uma abertura de espaço para a 

interligação com a sociedade. O Senado utiliza-se desse ambiente como um sistema de 

registro e transmissão, o qual disponibiliza as informações da atuação dos senadores e 

possibilita ao cidadão, ainda que de forma insuficiente, construir ritmo, velocidade e 

histórias diferentes e, até mesmo diferenciadas.  

O e - Cidadania do Senado, assim como o e - Democracia
6 

da Câmara dos Deputados, 

são exemplos práticos da tentativa de aproximação entre cidadãos e políticos no Brasil. 

Nessas páginas existem várias ferramentas que possibilitam a participação, permitindo aos 

sujeitos (políticos e cidadãos) se tornarem interagentes dentro do processo político. No caso 

de nosso objeto de estudo, o e - Cidadania, procuramos conhecer como a abertura de 

espaços para a interação entre os cidadãos e os senadores ocorre nos ambientes do e - 

Representação, e - Legislação e o e - Fiscalização.   

                                                 
6
 http://edemocracia.camara.gov.br 
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No e - Representação, são disponibilizados oito espaços diferentes convidativos à 

participação cidadã, são eles:  

 Proponha um debate nas comissões - onde o cidadão pode sugerir temas 

que gostaria de ver debatidos em uma das Comissões Temáticas do Senado
7
;  

 Enquete – nesse espaço existe sempre uma pergunta sobre algum projeto em 

discussão para que o interagente possa opinar. A enquete fica disponível por 

um período determinado
8
 com duas opções de escolhas para o voto (a favor 

ou contra) e opções para comentar e visualizar  o projeto e ver resultados de 

enquetes anteriores;  

 Espaço para seguir o Facebook do e-Cidadania: onde os cidadãos podem 

curtir a fan-page
9
;  

 Acompanhe o trabalho do senador: nesse espaço é possível conhecer o 

perfil parlamentar dos senadores e acompanhar, entre outros assuntos, seus 

discursos, votações e proposições individualmente. O interagente precisa 

apenas escolher qual senador pretende pesquisar para ser encaminhado para 

as páginas do parlamentar; 

 Envie mensagem para o senador: nesse ambiente o cidadão é direcionado a 

página chamada Alô Senado, na qual estão disponibilizados os meios para 

contato com aquela Casa Legislativa, como telefone, endereço para carta e 

redes sociais; 

 Portal da Ouvidoria: que direciona para a página da Ouvidoria, um canal 

institucional criado para receber e dar tratamento adequado às sugestões, 

críticas, reclamações, denúncias e elogios da sociedade sobre as atividades 

administrativas e legislativas do Senado; 

 Visite o Senado: esse espaço leva o interagente a fazer uma visita virtual ao 

Senado. São apresentadas, inclusive com narração, a arquitetura, a política, a 

história e a arte do complexo que forma a Praça dos Três Poderes, onde se 

                                                 
 
7
 Conforme o Regimento Interno (http://www.senado.leg.br/legislacao/regsf/RegInternoSF_Vol1.pdf), o Senado possui 11 

Comissões Permanentes e a Mesa Diretora e pode criar, sempre que necessário, as comissões Temporárias Internas, 

Externas e as Comissões Parlamentar de Inquérito. 
8 Durante nossa coleta a enquete era: Em 2011, a Anvisa restringiu a comercialização de inibidores de apetite no Brasil. 

Você é a favor ou contra o projeto que libera o uso desses medicamentos (PDS 52/2014)?. A pergunta ficou disponível de 

15/05/2014 a 02/06/2014.  
9 https://www.facebook.com/eCidadaniaSF. 
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localiza o Palácio do Planalto (poder Executivo), o Congresso (poder 

Legislativo) e o Supremo Tribunal Federal (poder Judiciário); 

 Dê sua sugestão: nesse ambiente o cidadão é convidado a participar com 

sugestões, comentários e opiniões sobre temas previamente disponibilizados. 

Durante a pesquisa havia quatro temas: tráfico de pessoas, violência contra a 

mulher, cidadania para pessoas com deficiência e reforma do código penal.  

O e - Legislação é um espaço destinado ao debate e à proposição de novas leis e 

alteração da legislação vigente ou projetos em tramitação. Dentro desse ambiente são 

encontrados 11 espaços para que o cidadão possa participar de alguma forma das ações 

legislativas do Senado. Somente dois deles têm como proposta a abertura para a 

participação com possibilidade de interferência: o Ideias Legislativas e o Opine Sobre 

Projetos.  

 Ideias Legislativas: o cidadão tem a possibilidade de contribuir com a função 

legislativa do Senado, propondo a criação de leis ou sugerindo alterações para as que já 

existem. A proposta fica disponível por um período de até quatro meses para receber apoio 

de outros cidadãos, que votam por meio de um espaço destinado às escolhas dos projetos 

propostos pela internet no portal e - Cidadania. De acordo com informações do portal, a 

proposta que recebe 20 mil apoios dentro do prazo estabelecido, é enviada à Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa e, seguem as tramitações estabelecidas pelo 

Regimento Interno do Senado, se aprovadas, podem virar lei
10

.  

No período da pesquisa três sugestões de leis tinham sido enviadas à Comissão, são 

elas: Regulamentação das Atividades de Marketing de Rede; Regular o uso recreativo, 

medicinal e industrial da maconha e Direito de porte de armas a cidadão devidamente 

qualificado. Todas receberam mais de 20 mil apoios e aguardavam apreciação dos 

senadores na Comissão. Havia ainda 396 propostas abertas ao recebimento de votos e 864 

já estavam encerradas para votação.  

Do ponto de vista da democracia digital, termo defendido por Gomes (2011, p.27), 

esse é um espaço salutar dentro do e - Cidadania. Para esse autor, qualquer forma de 

emprego de dispositivos (como computadores e celulares), aplicativos e ferramentas (como 

sites e redes sociais) de tecnologias digitais de comunicação, que venha “suplementar, 

                                                 
10

 As aprovações das leis não dependem apenas do Senado. Tem algumas que precisam passar pela apreciação dos 

deputados na Câmara e, ainda, para que um projeto vire lei, mesmo aprovado no Senado e na Câmara, precisa passar pelo 

crivo da Presidência da República.  
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reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos”, é 

entendido como democracia digital.  

Considerando o termo proposto por Gomes, nota-se que esse espaço chamado Ideias 

Legislativas, oportuniza a participação, todavia, observa-se que o cidadão ainda não 

consegue enxergar o potencial dessa ferramenta disponível, faz uso inadequado desse 

espaço ou não sabe colaborar com Ideias Legislativas que de fato sejam benéficas à 

sociedade. A título de exemplificação, uma das propostas de leis sugeria que o Brasil 

retrocedesse no sistema de votação, passando do atual voto eletrônico para o impresso.  

Em sua justificativa, o autor (a página não disponibiliza os nomes dos autores) dizia 

que “o voto deve ser impresso, como os comprovantes dos caixas 24 horas, para que o 

eleitor possa conferi-lo. Depois, sem contato do eleitor, ser depositado em urna lacrada. 

Após o resultado da eleição, 2% das urnas, vigiadas por fiscais dos partidos, devem ser 

apuradas para auditoria”. Essa proposta recebeu 99 votos favoráveis, não atingindo a meta 

de 20 mil, portanto, sem apoio suficiente, não foi levada à Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa. 

As razões que levam os poucos participantes a apresentarem ideias de leis que muitas 

vezes nem privilegiam a sociedade não daríamos conta de responder nesse artigo, mas 

diante das propostas observadas, é possível dizer se tratar, por exemplo, de 

desconhecimento das noções sobre processo legislativo no Brasil.  

 Opine Sobre Projetos, a dinâmica é mais complicada. Para opinar é preciso fazer 

uma busca com palavras-chave, tipo ou número do projeto em um espaço específico. 

Quando o projeto é encontrado, a pessoa deve clicar nele para ir à outra página, nesse 

momento se abre a oportunidade de interferência, contudo, ela se resume a duas opções 

predeterminadas de voto: favor ou contra. Apoderando-se de Sampaio (2011, p. 205), pode-

se dizer que nesse espaço a funcionalidade é prejudicada, uma vez que, conforme o autor, 

“a funcionalidade está diretamente relacionada à facilidade de navegação...”. Por outro 

lado, a página disponibiliza o texto do projeto em tramitação na íntegra, isso possibilita o 

acesso a título de conhecimento sobre o que o Congresso Nacional
11

 está fazendo em 

termos de legislação.  

Os demais itens disponíveis no ambiente do e - Legislação são:  

                                                 
11 O Congresso Nacional é formado pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, por isso, existem algumas 

atribuições que cabem aos membros das duas Casas Legislativas (Câmara e Senado) decidirem conjuntamente. Mais 

informações: http://www.congressonacional.leg.br/portal/parlamentar 
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 Agenda: destinado ao acompanhamento das pautas diárias e semanal do 

Plenário e das Comissões do Senado e do Congresso Nacional; 

 TV Senado: nesse espaço é transmitido ao vivo o trabalho do Plenário e das 

comissões em oito canais na própria internet. Ao clicar nesse item, o 

interagente é conduzido à página da TV Senado;  

 Dados abertos: são disponibilizadas planilhas e arquivos com informações 

sobre parlamentares, composição das comissões e órgãos do Senado, projetos 

e matérias legislativas etc. Tudo para que o cidadão conheça e acompanha o 

funcionamento e andamento das atividades e entenda o processo legislativo do 

Senado; 

 LEXML (Rede de Informação Legislativa e Jurídica): conforme 

informações no e - Cidadania, este espaço é um portal que visa unificar, 

organizar e facilitar o acesso às informações sobre legislação, jurisprudência e 

proposições legislativas de órgãos da administração pública federal, estadual e 

municipal. Ao acessá-lo, o cidadão é conduzido a um espaço de busca que 

contém os itens: tudo, legislação, jurisprudência, proposições legislativas e 

doutrina, para delimitar a procura na página.  

 Notícias: espaço destinado às informações do Senado, no qual o cidadão é 

levado para o portal de notícias daquela Casa Legislativa; 

 Conheça o funcionamento do Senado: nesse espaço o cidadão também é 

conduzido a outro ambiente, no caso, o portal do Senado, no qual contém 

informações sobre o que é e como funciona o Senado Federal; 

 Acompanhamento de matérias: esse é um espaço de serviço, que permite ao 

cidadão selecionar as matérias de seu interesse em tramitação no Congresso 

Nacional para acompanhar o andamento, possíveis alterações ou aprovação. O 

cidadão acompanha por e-mail, com recebimento de informações;  

 Estatuto da Juventude é sancionado pela presidente da República: esse 

espaço na verdade remetia ao ambiente do portal de notícias do Senado. É 

possível que estivesse ali pela importância dada ao tema, uma vez que o 

Estatuto Juventude levou dez anos sendo debatido no Congresso e, em agosto 

de 2013 fora sancionado pela presidente Dilma Rousseff;  

 Jovem Senador: este é um espaço que divulga o programa criado pelo 

Senado para estimular o jovem a participar da política brasileira. Denominado 
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Programa Jovem Senador, proporciona aos estudantes do ensino médio das 

escolas públicas, de até 19 anos, selecionado por meio de por meio de 

concurso de redação, conhecer a estrutura e o funcionamento do Poder 

Legislativo do Brasil. Nesse item o cidadão também é direcionado a outra 

página. 

Diferente dos dois anteriores, o e - Fiscalização é destinado ao acompanhamento do 

orçamento brasileiro e das ações administrativas do Senado Federal. Nele o cidadão não 

interfere com opiniões, ideias, sugestões ou crítica, cabe a ele, como sugere o nome, apenas 

fiscalizar o que está sendo gasto, para que se destina, com quem ou com o que ele é feito e 

qual sua finalidade. Existem nesse espaço treze itens que levam a páginas distintas no portal 

do Senado:   

 Orçamento da União: onde se pode acessar o portal do orçamento na página 

do Senado; acompanhar o processo orçamentário, com dados, documentos e 

informações em cada etapa; acessar os dados orçamentários, com consultas 

prontas sobre gastos federais, emendas parlamentares e outras informações; é 

possível ainda acompanhar os orçamentos temáticos, consultando, por 

exemplo, orçamento da mulher, da segurança alimentar, da igualdade racial, 

da criança, entre outros; 

 SigaBrasil: nesse item o cidadão encontra informações sobre orçamento 

público;  

 GeoSiga: apresenta informações sobre transferências federais a estados e 

municípios;
 

 Acesse também: durante a investigação estavam disponíveis quatro temas: 

plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária, legislação orçamentária desde 

1824 e um glossário de orçamento para a consulta dos cidadãos que queiram 

conhecer e entender sobre orçamento público;   

 Portal da Transparência do Senado: nesse espaço existem quatro 

ambientes: a) Acesso a informação do Senado - dedicada à orientação do 

cidadão a respeito dos procedimentos para a solicitação de informações 

produzidas ou sob a guarda do Senado Federal; b) Veja os dados de recursos 

humanos – destinado à consulta da relação de servidores efetivos e 

comissionados do Senado Federal; c) Acompanhe os dados parlamentares – 

esse espaço disponibiliza informações sobre os gastos com a verba pública, 
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feitos pelos senadores; d) Acompanhe os dados de compra – nesse ambiente é 

possível conhecer quanto o Senado está gastando. O cidadão é conduzido para 

a página Transparência e Controle Social no portal do Senado. Há ainda nesse 

ambiente Portal da Transparência do Senado três espaços de fiscalização: 

licitações, contrato vigente e contrato vigente com empresas terceirizadas;   

 Portal da Copa
12

: esse ambiente encaminha o cidadão para um espaço 

destinado às informações sobre gastos com investimentos voltados para a 

realização da Copa do Mundo 2014 no Brasil.  

 

Como se percebe, o portal e - Cidadania é aberto e serve para conectar cidadãos e 

senadores a partir do espaço virtual. O esforço em tornar as ações do Senado e senadores 

acessíveis ao público que o acessa parece grande, assim como à proporção que a página 

alcança, seguindo a lógica da formação de uma rede (com informações), é importante para a 

democracia digital entendida por Gomes (2011), mas por conta de possíveis barreiras, tanto 

por parte da própria página quanto pela participação dos senadores e cidadãos, a 

interligação política por meio da internet, difere da dinâmica social em rede proposta por 

Lévy (1996). Nesse sentido, dentro do e - Cidadania, senadores e cidadãos, ainda podem 

estar separados sem alcançar a conexão necessária para que a participação política aconteça.  

 

Considerações Finais 

As alterações comportamentais da sociedade midiatizada implicam em 

transformações nas estruturas dos espaços públicos que, por sua vez, precisam estar 

legitimados enquanto instituições para melhor representar os interesses dos atores sociais 

contemporâneos. Para a legitimação ocorrer é necessário que instituições legitimadas e a 

sociedade/cidadãos mantenham uma relação social mais próxima, cada vez mais dinâmica e 

que, em tempo de comunicação pela internet, permita aos sujeitos envolvidos, tornarem 

interagentes dentro dos ambientes comunicacionais disponíveis, como websites, blogs e 

microblogs.  

Um ambiente como o e – Cidadania, que possibilita a comunicação entre cidadãos e 

senadores, poderia ser  um mecanismo para a construção de uma nova história política para 

o país no que se refere à legislação. No entanto, nos espaços com foco na participação, 

como o é o caso do e – Legislação, com o Ideias Legislativas, onde o cidadão pode 

                                                 
12

 http://www.copatransparente.gov.br/homecopa 
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contribuir com sugestões de criação de novas leis - a constituição efetiva ainda não é 

possível. Existem impedimentos para a participação cidadã, como se constatou na maioria 

das mais de 800 propostas disponíveis no período da coleta de dados. As ideias 

apresentadas, nem sempre eram interessantes para a sociedade a ponto de serem levadas a 

sério pelos interagentes com potencial de apoiar com voto, como propõe o espaço.  

Algumas, como a que sugere o bloqueio do sinal de celulares nos presídios, já são 

práticas existentes no Brasil, o que demonstra desconhecimento sobre a realidade de leis no 

país, por parte de quem participa com as sugestões. Mas por outro lado, alguns cidadãos 

conseguem levar temas relevantes ou pelo menos atrativos a ponto de conseguirem, no 

período de quatro meses, a adesão de mais de 20 mil pessoas de todo o Brasil, como é o 

caso da proposta que regula o uso recreativo, medicinal e industrial da maconha. A proposta 

recebeu apoio, foi levada para a Comissão de Direitos Humanos e Participação (CDH) e foi 

tema de debate de uma audiência pública interativa do senado e, até o fechamento do artigo, 

estava em discussão no Senado Federal. 

Outro aspecto que pode influenciar na inclusão de temas pouco relevante é o pequeno 

espaço dado para a explanação das ideias. Logo, nos induz pensar e, afirmar, que o portal 

pode estar dificultando os argumentos dos interagentes na hora de propor suas leis, pois o 

espaço permite apenas 480 caracteres distribuídos em exposição da ideia (60), do problema 

(140) e argumentação (280). Portanto, se o cidadão não tiver poder de síntese, a proposta 

fica prejudicada.  

A discussão sobre esse espaço é longa, aponta para vários direcionamentos que 

pretendemos aprofundar em outras pesquisas, com outras abordagens que ajudarão a 

entender melhor a relação entre cidadãos e senadores por meio desse espaço mediado pela 

internet. Ao evidenciar as características do e - Cidadania, nos ambientes do e - 

Representação, do e - Legislação e do e - Fiscalização, vários questionamentos são abertos 

para que em outros estudos possamos conhecer se a interação senador-cidadão ocorre a 

ponto de eles se tornarem interagentes no e - Cidadania, por exemplo.  

O estudo nos instiga também a procurar saber o que leva as pessoas a proporem ideias 

de leis esdrúxulas num espaço em que poderia aproveitar a democracia digital para fazer 

valer os interesses da sociedade e, o mais curioso ainda, por que há pessoas favoráveis a 

esse tipo de lei, as quais mais parecem brincadeira de quem, por algum motivo, costuma 

fazer críticas à política ou aos políticos, se comportando como verdadeiros humoristas.     
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Tudo indica que o descrédito com a política brasileira ainda é grande. Leva as 

pessoas, com acesso a esse espaço de participação política facilitado pela internet, 

desacreditaram que suas ideias ali deixadas, serão levadas ao conhecimento dos senadores, 

tudo porque, a participação cidadã pela internet é algo ainda distante para os atores sociais 

brasileiros. 
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