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RESUMO 

 

 

O presente trabalho classifica 10 serviços online, quando disponíveis nos sites oficiais das 92 

prefeituras que compõem o Estado do Rio de Janeiro, em quatro tipos de interações – face a 

face, quase mediada, mediada reativa e mediada mútua –, concebidos pelo pesquisador a partir 

das propostas teóricas de John B. Thompson (2011) e Alex Primo (2000). O nível municipal 

foi escolhido por se tratar de um ente federativo carente de pesquisas.  O estudo permite 

observar de forma quantitativa o desenvolver de um novo cotidiano de interações do indivíduo 

com a esfera pública viabilizado pela ciberdemocracia ao apresentar o entrelaçamento das 

bordas entre o real e o virtual a partir da relação moderna do indivíduo com o ciberespaço, os 

benefícios promovidos aos cidadãos por meio da oferta de serviços online, e as tendências 

interativas em mídias digitais para governo eletrônico. A metodologia utilizada foi a análise de 

conteúdo da seção de serviços dos sites elencados. A coleta dos dados para a classificação das 

interações foi realizada entre junho e agosto de 2016 e a avaliação da acessibilidade dos sites, 

na segunda quinzena de outubro do mesmo ano. A abordagem buscou identificar serviços 

presenciais passiveis de migração para o ambiente online e criou um panorama midiático das 

interações possíveis ofertadas na internet aos usuários de serviços públicos contemplados no 

recorte geográfico analisado. 

Palavras-chave: ciberdemocracia; interação; cotidiano; serviços públicos; governo eletrônico.   



 
 

ABSTRACT 

 

The present work classifies 10 online services, when available in the official websites of the 92 

prefectures which compose the State of Rio de Janeiro, in four types of interactions - face to 

face, almost mediated, reactive mediated and mutual mediated -, designed by the researcher 

based on the theoretical proposals of John B. Thompson (2011) and Alex Primo (2000). The 

municipal level was chosen because it lacks researches. The study allows to quantitatively 

observe the development of a new daily routine of individual's interactions with the public 

sphere made possible by the cyberdemocracy, once it presents the entanglement of boundaries 

between the real and the virtual world created by the modern relation of the individual with the 

cyberspace, the benefits to the citizens through the provision of online services, and the 

interactive trends in digital media for e-government. The adopted methodology was the content 

analysis of the services section of the listed websites. The data collection for the classification 

of the interactions was carried out between June and August 2016 and the accessibility 

assessment of the websites, in the second fortnight of October of the same year. The approach 

sought to identify presential services that could migrate to the online environment and created 

a media panorama of the possible interactions offered on the Internet to users of public services 

contemplated in the geographic analyzed area. 

Keywords: cyberdemocracy; interaction; daily routine; public services; e-government. 
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INTRODUÇÃO 

 

   

No mundo contemporâneo, o cidadão tem sido visto como um ser globalizado a partir 

do nível de inclusão digital a que se encontra submetido. A era da informação promoveu uma 

distribuição veloz do acesso ao conhecimento por meio da cultura digital e o usuário encontrou 

nas habilidades midiáticas a sensação de domínio pleno do exercício da cidadania.  Essa forma 

de participação se assemelha à concepção de Jenkins, et al. (2006, p. 8) como “uma 

propriedade da cultura” e se distingue da interatividade que seria “uma propriedade da 

tecnologia”. Para os autores, a variedade de possibilidades tecnológicas não se sobrepõe ao 

aspecto social que emerge com a cultura participativa.  

No âmbito da esfera pública, vislumbra-se um novo cotidiano de participação social 

entre governantes e governados. Para estes, uma série de políticas em governo eletrônico (e-

gov) é criada para organizar o acesso aos serviços públicos por meio da internet. Contudo, 

ainda se encontram no ambiente online múltiplas interfaces de comunicação digital centradas 

na relação emissor-receptor. Alguns gestores políticos parecem estagnados a esta concepção 

unidirecional, sem propiciar ambientes de interação multidirecional no ciberespaço, conforme 

aponta o relatório de Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

20151 emitido pelo Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que menciona a ausência de sites 

integrativos2 entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro e maior abrangência nos estágios 

intermediários, tornando viável uma observação mais detalhada sobre a esfera municipal a fim 

de argumentar essa afirmação documental. 

Todavia, deve-se primeiramente identificar o cenário onde essas inter-relações 

acontecem e os artefatos que estão por trás deste esquema interacional. Para isso, podemos 

considerar que o ciberespaço se tornaria “o principal canal de comunicação e suporte de 

memória da humanidade” (LÉVY, 1999, p. 93), propiciado por diversos modos de interação 

circundados por uma cibercultura. Neste sentido, o conceito de ciberespaço será analisado 

tanto em relação à perspectiva teórica do final da década de 90, onde se mantinha a relação de 

“entrada” no mundo virtual para se utilizar a internet, diante das condições técnicas disponíveis 

                                                             
1 O relatório de Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do Rio de Janeiro 2015 expedido pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) é divulgado anualmente no primeiro semestre referente 

ao ano anterior. Em maio de 2016, foi disponibilizado no site referente ao ano de 2015. 
2 Grau máximo de maturidade em governo eletrônico pela ASPA/ONU que será detalhado no capítulo 1.2.1. 
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no período, quanto à concepção atual entrelaçada com o mundo real em virtude do avanço 

tecnológico, ampliando o sentido do termo “ciberespaço”. 

Nasce aqui a necessidade de se observar os casos em que essa interação é mediada por 

dispositivos eletrônicos que se apresentam com o objetivo de fomentar a relação entre cidadãos 

e governo, por exemplo, criando formas virtuais de democracia. 

A partir disso, este estudo apresenta o conceito de ciberdemocracia de Lévy (2003) 

relacionado às formas de interação aplicadas ao governo eletrônico municipal, e discute os 

benefícios promovidos no cotidiano dos usuários da internet por meio da oferta de serviços aos 

cidadãos, as mudanças nessa esfera pública e as características interativas dessa ferramenta 

mediada pelas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e estruturadas por 

ideais utópicos de ciberdemocracia, indo de encontro às metodologias de análise globais, tais 

como o relatório supracitado, uma vez que ao afirmar a inexistência de sites integrativos entre 

municípios do Estado do Rio de Janeiro, entende-se que foi atribuído ao objeto estudado um 

caráter totalitário. Em contrapartida, optou-se por analisar as interações dos serviços 

disponibilizados nos sites oficiais das 92 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro a partir da 

hipótese de que tais sites são compostos por funcionalidades individuais e características 

interativas múltiplas. 

Como tema de pesquisa, o presente trabalho propõe novos tipos de interação em governo 

eletrônico municipal por meio da análise de conteúdo da seção de serviços dos sites das 

prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Estas novas formas de vida cotidiana na relação dos 

cidadãos com as mídias no contexto da esfera pública poderão apresentar um panorama dos 

níveis de interações presenciais e virtuais nos serviços públicos. O problema de pesquisa se 

apresenta pela indagação sobre a oferta de mídias interativas no âmbito municipal e a 

consolidação de mudanças efetivas no cotidiano do cidadão como forma de ciberdemocracia. 

Quais os prós e contras dessa relação que tem se apresentado, muitas vezes, por uma gestão 

compartilhada? 

Como hipóteses a serem discutidas, acredita-se ser possível analisar impactos entre as 

diferenças dos municípios que implementaram centrais de atendimento de serviços públicos 

únicas e outras com atendimento descentralizado. Contudo, não faz parte do escopo da pesquisa 

analisar a visão do cidadão, mas sim as características interativas dos serviços disponíveis e a 

possível falta de unidade na forma de disponibilização ao cidadão. Espera-se que as observações 

do pesquisador permitam argumentar e/ou refutar tais hipóteses explanadas. 

O objetivo principal do trabalho é identificar quais serviços municipais no Estado do 

Rio de Janeiro poderiam ser mediados por transações online e ainda se encontram ofertados por 
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interagentes de forma presencial. Não é parte do escopo analisar avanço ou crescimento de 

mídias interativas na região estudada, pois seria necessário realizar pesquisa entre dois períodos 

distintos. Desta forma, o estudo enfoca apresentar um cenário midiático da interatividade em 

serviços públicos municipais. 

Os objetivos específicos serão tratados no decorrer dos capítulos que se apresentam 

estruturados por meio dos pilares da ciberdemocracia, das mudanças estruturais na esfera 

pública, do consumo cidadão em governo eletrônico, das características interativas no 

ciberespaço e do mapeamento e análise das interações dos serviços públicos municipais no 

Estado do Rio de Janeiro. Os subcapítulos pretendem abordar uma contextualização sobre o 

tema central do capítulo. 

O primeiro capítulo apresenta os conceitos de “cibercultura” e “ciberdemocracia” de 

Pierre Lévy na forma de consumo cidadão em ambientes de governo eletrônico como nova 

forma de vida cotidiana. As mudanças estruturais na esfera pública de Habermas também serão 

utilizadas como fundamentação teórica. Para contextualizar o consumo cidadão em governo 

eletrônico, serão apresentados os níveis de maturidade em governo eletrônico no mundo e o 

histórico das políticas públicas de incentivo em e-gov no Brasil. Além dos ideais utópicos de 

ciberdemocracia a partir do conceito de “destempos” de Barbero para uma análise da relação 

entre “conectados” e “desconectados” (CANCLINI, 2007) a partir da Pesquisa Brasileira de 

Mídia de 2015. O conceito de cultura participativa de Henry Jenkins e os reflexos no consumo 

cidadão de Canclini relacionados ao uso de serviços públicos online no Brasil, em contraste 

com as diretrizes do governo federal e o déficit de estudos de governo eletrônico em nível 

municipal, também consistirão em referências circunstanciais. A abordagem utilizada para 

contextualizar essa nova forma de relação cotidiana segue, sequencialmente, os temas 

cibercultura, ciberdemocracia, mudança na esfera pública, governo eletrônico no mundo e no 

Brasil, crítica aos ideais de ciberdemocracia e consumo cidadão de serviços públicos. 

O segundo capítulo apresenta os tipos de interação “face a face, mediada e quase 

mediada” de John B. Thompson e as interações “reativa e mútua” de Alex Primo relacionadas 

ao conceito de “vigilância distribuída” de Fernanda Bruno no aspecto político de gestão urbana 

compartilhada. A partir disso, propõem-se quatro tipos de interações no ciberespaço para 

classificar os serviços públicos que serão mapeados no capítulo posterior: interação face a face, 

interação quase mediada, interação mediada reativa e interação mediada mútua. A interação por 

telefone restrita à comunicação por voz tradicional foi inserida para fins informativos, não 

sendo passível de análise interacional. Diferente do primeiro capítulo, que gira em torno da 

ciberdemocracia e seus reflexos na esfera pública, a abordagem desta segunda parte está 
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centrada nas relações entre os interagentes no ciberespaço e da construção de uma sociedade 

em rede, no estudo das interfaces de comunicação coletiva, dos acontecimentos entre polos e 

visa à construção de classificações de interação para aplicação à etapa de mapeamento da 

pesquisa, por contemplar relação direta com o a definição do percurso metodológico deste 

trabalho. Em suma, o primeiro capítulo se restringe à contextualização das temáticas abordadas 

e à limitação do campo midiático cujo estudo está inserido. Já o segundo possui enfoque prático 

visando à criação da metodologia. 

O terceiro capítulo pretende mapear as características interativas dos serviços públicos 

online nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Como percurso metodológico, foi 

realizada a análise de conteúdo da seção de serviços dos sites oficiais das prefeituras da região 

supracitada a partir de um questionário elaborado pelo pesquisador com vistas a construir um 

mapa das características interativas dos serviços públicos em nível municipal. Cada categoria 

de serviço será classificada de acordo com os quatro tipos de interação propostos no capítulo 

anterior. A análise categorial permite ao pesquisador ampliar sua visão sobre a realidade a ser 

apresentada de forma organizada e estruturada. A observação ajuda o pesquisador a “identificar 

e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas 

que orientam seu comportamento” (MARCONI e LAKATOS, 1996, p. 79). 

A pesquisa macro se classifica como quantitativa por relacionar 10 serviços online 

disponíveis nos sites oficiais das 92 prefeituras que abrangem os municípios da região estudada 

como recorte geográfico, levando em consideração as seguintes observações: a lista de 

municípios e a população estimada foram extraídas do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano de 2016 (ANEXO 1); os serviços públicos municipais ofertados aos 

cidadãos exclusivamente de forma presencial serão descartados, tendo em vista que o objetivo 

principal deste trabalho é identificar serviços presenciais que podem ser migrados para o 

ambiente online; serão considerados serviços ao cidadão, tanto para pessoa física como jurídica; 

os valores finais para as características interativas de cada município devem ser apresentados 

de forma percentual para equalizar a análise entre cidades com diferentes números de habitantes 

e construir um ranking por ordem de interatividade. Contudo, alguns dados sobre 

funcionalidades interativas também foram coletados durante a análise dos sites a fim de elaborar 

um esquema qualitativo das tendências em mídias digitais de governo eletrônico. 

O tempo de coleta dos dados foi de três (3) meses, sendo de junho a agosto de 2016. 

Porém, identificou-se a necessidade de coletar mais dados que complementassem as 

informações sobre acessibilidade em virtude das restrições impostas pelo Tribunal Superior 
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Eleitoral - TSE3 no que tange ao período eleitoral do ano de 2016, uma segunda etapa para 

levantamento dessas informações foi realizada na segunda quinzena de outubro do mesmo ano. 

O quarto capítulo pretende analisar a discrepância entre os serviços públicos municipais 

passíveis de migrar sua condição interativa de face a face para mediada, discutir os benefícios 

da gestão urbana compartilhada no contexto da vigilância distribuída e os reflexos negativos no 

cotidiano social e estabelecer um panorama sobre as tendências das mídias interativas no 

cenário de governo eletrônico a partir da relação entre centrais de atendimento como o 17464, 

o desenvolvimento de aplicativos como o Colab.re5 e a utilização de mídias locativas por 

georreferenciamento, seja por aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp ou 

sistemas próprios das instituições que possuam funcionalidades como chats e/ou suportes 

online. As análises que serão realizadas nesta etapa pretendem se estruturar sobre os pilares 

apresentados nos dois primeiros capítulos, seja pelo viés político que a cibercultura assume por 

meio da ciberdemocracia e pelos embasamentos teóricos dos conceitos sobre o ambiente no 

qual esta forma de cultura digital está inserida, o ciberespaço, os paradigmas e as linguagens da 

sociedade em rede e suas formas de interação. 

A justificativa de se identificar o nível da oferta de serviços presenciais em relação aos 

virtuais é suscitar questões acerca das relações interativas no ciberespaço que promovam 

mudanças efetivas na vida cotidiana do cidadão. Por que um mesmo serviço é oferecido de 

forma diferente, muitas vezes, em municípios limítrofes? A oferta é maior em regiões 

metropolitanas? Por que não há uma unidade? Por que as estruturas públicas de e-gov não 

buscam modelos entre si? Estas são algumas das questões norteadoras para esta pesquisa. 

Todavia, ao mencionar a relação de proximidade entre regiões, não há intenção em propor que 

proximidade deva definir uma forma padronizada de oferta. Porém, a busca por uma unidade 

pode ser válida como em casos de benchmarking6, por exemplo, que comprovariam a eficácia 

da mudança positiva no cotidiano do cidadão. Vale acrescentar, que também não se pretende, 

aqui, aferir o nível de eficácia nos serviços públicos disponíveis ao cidadão, pois esta análise 

requeria uma pesquisa qualitativa com o usuário do serviço. Contudo, cabe identificar 

possibilidades de migração de serviços presenciais para o ambiente virtual, que pela natureza 

                                                             
3 Em virtude das eleições municipais no ano de 2016, algumas seções dos sites municipais analisados foram 

suspensas entre 02 de julho e 02 de outubro do ano supracitado, em cumprimento à Lei Eleitoral nº 9.504/1997, 

art. 73, inciso VI, alíneas b e c, e § 3º. 
4 Central de atendimento da Prefeitura do Rio de Janeiro disponível em www.1746.rio.gov.br. 
5 Aplicativo de gestão urbana participava disponível em www.colab.re. 
6  Segundo Camp (1998), benchmarking é a “busca das melhores práticas na indústria que conduzem ao 

desempenho superior”.   
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da internet pressupõe redução de tempo e facilidade de acesso. É claro que, também, devem ser 

levadas em consideração as questões sobre democracia virtual ou ciberdemocracia e a distância 

entre a democracia real a partir da significativa parcela de “desconectados” (CANCLINI, 2007), 

assunto que será tratado na segunda parte do primeiro capítulo. 

Os conceitos de “cibercultura” e “ciberdemocracia” de Pierre Lévy, as mudanças 

estruturais da esfera pública de Jürgen Habermas, os tipos de interação e o caráter “dialógico” 

e “monológico” das mídias de John B. Thompson, as interações “mútua” e “reativa” de Alex 

Primo e o enfoque político da “vigilância distribuída” de Fernanda Bruno serão utilizados como 

fundamentação teórica e método de investigação do objeto de estudo. Os processos de 

transformação do capitalismo contemporâneo que se expande através das redes de comunicação 

e produz novas formas de vida como explicitado por Antônio Negri e Maurício Lazzarato e de 

consumo cidadão por Néstor Gárcia Canclini serão utilizados como referências circunstanciais 

em discussões sobre o processo de poder nas redes de Manuel Castells e o conceito de 

“destempos” de Jésus Martín-Barbero respectivamente, assim como a relação “real” e “virtual” 

de Adriana Souza e Silva, o conceito de cotidiano conforme a perspectiva de José de Souza 

Martins sobre a obra de Agnes Heller, a riqueza das maneiras de fazer de Michael de Certeau 

pela análise por Alípio Souza Filho e o “ciberativismo” de Fábio Malini e Henrique Antoun. 

Esta dissertação está situada no campo das ciências sociais aplicadas, especificamente 

concentrada no âmbito das políticas em governo eletrônico e das linguagens promovidas pelo 

ciberespaço, e o problema a ser investigado poderá promover a compreensão do campo 

comunicacional e das mutações midiáticas da era atual que envolve os profissionais de 

comunicação, mídia e de sistemas de informação na criação de dispositivos efetivos para a 

relação governo-cidadão e gestão de comunidades urbanas. 
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1. NOVO COTIDIANO NA ESFERA PÚBLICA: CIBERDEMOCRACIA EM 

GOVERNO ELETRÔNICO 

 

 

A era do conhecimento trouxe a necessidade de se mapear novos processos de 

comunicação baseados nas interfaces com os modernos meios de informação. Nesse contexto, 

encontra-se um complexo cenário onde se dá a disseminação da informação: o “ciberespaço”. 

Esse “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das 

memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92) propicia, em certos casos, a interatividade 

que atrai e auxilia usuários ávidos pela informação reunida em formatos que possibilitam 

publicações de textos independentes e inúmeras outras funções permitidas pelas tecnologias 

atuais. Tais mídias eletrônicas estão presentes nesse espaço e alteraram significativamente o 

cotidiano social. 

A concepção de “bom governo” que seria aquele que governa em conformidade com as 

leis de acordo com a teoria geral da política de Noberto Bobbio (2000), se desestabiliza com as 

novas condições provenientes da cultura digital. A noção clássica de “bom governo” de Bobbio 

não encontra argumentos para se estabelecer de forma plena na sociedade pós-moderna por 

diversos fatores. O avanço das TICs não se deu em um cenário cujas leis pudessem ser 

eximiamente aplicadas em sua totalidade. Essa ausência de regimentos que abarquem todos os 

casos contradiz a exclusividade de governar simplesmente em conformidade com as leis. No 

contexto midiático vigente, a noção moderna de “bom governo” está mais relacionada ao 

incentivo da participação cidadã por meio da disponibilização de interfaces de comunicação 

coletivas, por exemplo, independente de legislação específica. 

Da mesma forma que a sustentação de um Estado consiste na abundância e na 

distribuição dos materiais necessários à vida. Em todas as espécies de Estado, a distribuição 

dos materiais dessa sustentação é da competência do poder soberano. Contudo, a concepção de 

Estado absolutista de Thomas Hobbes (1979) e a definição tradicional de poder expressa pela 

relação entre dois sujeitos, onde um impõe a sua vontade sobre o outro, tal como as relações 

entre governante e governado, soberano e súdito, Estado e cidadão, têm gerado mudanças na 

estrutura da esfera pública atual. Essas relações de poder definidas por Hobbes entre Estado e 

cidadão se entrelaçam a partir da relação com as mídias. Assim como o conceito de cotidiano 

que é articulado e se mantém discutido, até hoje, pela relação do ser humano com as mídias, 

conforme a perspectiva de José de Souza Martins sobre a obra de Agnes Heller (1992): 
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Se a sociologia do século XIX e da primeira metade do século XX descobriu o homem 

como criatura da sociedade, o período recente põe a sociologia ante a crise dessa 

concepção e crise dessa verdade relativa e transitória. Porque, no fundo, crise de uma 

sociedade dominada por grandes e definitivas certezas, a da ilimitada reprodução do 

capital e da inesgotável força de coação do poder do Estado. As grandes certezas 

terminaram. É que com elas entraram em crise as grandes estruturas da riqueza e do 

poder [...]. Daí decorrem os desafios deste nosso tempo. Os desafios da vida e os 

desafios da ciência, da renovação do pensamento sociológico. Se a vida de todo o dia 

se tornou o refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de referência das novas 

esperanças da sociedade. O novo herói da vida é o homem comum imerso no 

cotidiano. É que no pequeno mundo de todos os dias está também o tempo e o lugar 
da eficácia das vontades individuais, daquilo que faz a força da sociedade civil, dos 

movimentos sociais (MARTINS, 2010, p. 52). 

 

Heller observa que as relações de poder sociais estão não mais centradas no Estado 

como soberano absoluto e utiliza a riqueza do “cotidiano” para redefinir as novas formas que a 

vida assume em sociedades anteriores e de estrutura diversa à sociedade burguesa. Já Henri 

Lefèbvre restringe o cotidiano às características da vida pelo método de produção operado no 

capitalismo. Nesse sentido, ele afirma que “sempre foi preciso alimentar-se, vestir-se, abrigar-

se, produzir objetos, reproduzir o que o consumo devora. No entanto, insistimos que até o século 

XIX, até o capitalismo de livre-concorrência e até o desenvolvimento do ‘mundo da 

mercadoria’, não existia o reino da cotidianidade” (LEFÈBVRE, 1972, p. 52). 

Esse conceito de cotidiano é precípuo para a construção dos dispositivos eletrônicos que 

se apresentam com o objetivo de propiciar interações entre cidadãos e governo, por exemplo. 

Além disso, há de se destacar os casos em que essa interação é consolidada, os quais podem 

caracterizar como um experimento etnometodológico “eletrônico”, já que partindo da 

etnometodologia7, que supõe a realidade como socialmente construída a partir da vivência 

cotidiana e não simplesmente na constituição de significados compartilhados, os atores 

envolvidos possuem um mesmo método de produção de significados. Analisar este método 

pode contribuir ricamente para a promoção de ambientes eletrônicos interativos a partir da 

reinvenção constante de significados. 

Nesse contexto, podemos nos apropriar do conceito de suspensão do cotidiano de Heller 

para que os gestores do governo tenham acesso à sabedoria do senso comum, pois se traçarmos 

um paralelo com as características do ciberespaço, é possível criar mecanismos para identificar 

essa sabedoria do senso comum nas interfaces de contato propiciadas pelas TICs.  

                                                             
7 A etnometodologia teve como um dos seus principais teóricos Harold Garfinkel e está relacionada com a correnta 

interacionista. Em sua obra Studies in Ethnomethodology (Estudos sobre Etnometodologia), o autor cita que “as 

atividades pelas quais os membros produzem e gerenciam situações de afazeres cotidianos organizados são 

idênticas aos procedimentos empregados pelos membros para tornar essas situações relatáveis” (GARFINKEL, 

1996 [1967], p. 1). 
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A riqueza das “maneiras de fazer” de Michel de Certeau (1994) vai contribuir 

diretamente para a construção de mídias interativas, já que: 

Certeau não propôs nenhum sistema fechado capaz de servir de “modelo” teórico, mas 

análises diversificadas capazes de demonstrar que a aparente desordem das palavras 

e dos atos humanos compõe cenários com profundidade e inteligíveis a observadores 

interessados (SOUZA FILHO, 2012, p. 2-3). 

 

Nesta concepção, o governo poderia atuar como um observador interessado nas táticas 

do fazer do mundo diário, pois as invenções anônimas podem gerar ciberespaços de interação 

entre governo e sociedade, tal como Certeau demonstrava que:  

As astúcias dos consumidores de produtos, valores, ideias, todos os produtos do 

marcado geral dos bens materiais e culturais, esvaziam todas as pretensões de 

uniformização e obediência mantidas pelos gestores da vida pública (SOUZA FILHO, 

2012, p. 3). 

Esses caminhos de consumo cidadão em constante crescimento e ainda pouco 

mapeados, como os que incorrem em ambientes de e-gov, surgem como uma nova forma de 

vida cotidiana e alteram as estruturas da esfera pública. 

A cultura participativa de Henry Jenkins emerge como indicador adequado para 

reconhecer a forma como a sociedade contemporânea tem se distanciado de receptora passiva.  

Diante desse novo contexto, o autor estabelece estruturas para uma democracia com alto 

teor de participação cidadã. Jenkins complementa que “em cada caso, instituições arraigadas 

estão se espelhando nas comunidades de fãs alternativas e se reinventando para uma época de 

convergência das mídias e de inteligência coletiva” (JENKINS, 2009, p. 287). Essa cultura da 

convergência para meios digitais gera a chamada ciberdemocracia e reflexos no consumo 

cidadão. 

A polarização política no ambiente em rede é complexa. As fronteiras estão sendo 

testadas o tempo todo no ciberespaço. A partir disso, há possibilidades de múltiplas reações. O 

momento de patrulha ideológica existe e está latente. Isso deixa as democracias instáveis, pois 

as negociações políticas ficam travadas. Por esse motivo, faz-se necessária uma investigação 

desse cenário de cultura digital imersa em uma nova condição de esfera pública, conforme 

veremos a seguir. 
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1.1 Cibercultura na forma de ciberdemocracia 

 

 

Acredita-se que seja válido destacar iniciativas em e-gov que forneçam um panorama 

das principais características e funcionalidades destas mídias geradas pelo desenvolvimento das 

TICs, delineando novos contextos da esfera pública vislumbrada por Habermas, que aproxima 

governo e cidadão por meio de trocas de funções sociais. Embora o autor tenha caracterizado 

tal mudança na esfera pública partindo de uma análise da imprensa do século XIX, convém 

transferir tais conceitos para o cotidiano da sociedade pós-moderna mediada pelas relações com 

o espaço virtual. 

O sujeito dessa esfera pública é o público enquanto portador de opinião pública. [...] 

Incluem-se entre os “órgãos da esfera pública” os órgãos estatais ou então os mídias 

que, como a imprensa, servem para que o público se comunique [...]. A vida pública, 

o bios politikos, não é, no entanto, restrita a um local: o caráter público constitui-se 

na conversação (lexis), bem como a de práxis comunitária (práxis) (HABERMAS, 

2003, p. 14 e 15). 

 

Na eleição presidencial de 2004 nos Estados Unidos, Henry Jenkins já havia observado 

esse fenômeno de mudanças no papel do público no processo político, que estreitava o mundo 

do discurso político das experiências de vida dos cidadãos a partir da cultura popular, e na forma 

de como os cidadãos compreendem a comunidade e o poder para mobilização da inteligência 

coletiva e transformação no governo, substituindo o conceito meramente cooperativo de 

cidadão monitor: 

Com a eleição de 2004, pudemos ver cidadãos começando a aplicar o que aprenderam 

como consumidores de cultura popular em formas mais visíveis de ativismo político. 

[...] A cultura popular moldou a forma como o público processou e reagiu ao discurso 

político. (JENKINS, 2009, p. 287 e 288) 

 

Jenkins cita Schudson para complementar sua visão de cidadão monitor:  

O cidadão monitor envolve-se mais com a vigilância do ambiente do que com a 

acumulação de informação. [...] O cidadão monitor não é um cidadão ausente, mas 

observador, mesmo quando está ocupado com outras coisas. (SCHUDSON apud 

JENKINS, 2009, p. 307).  

 

O cidadão monitor de Schudson se assemelha à característica de um participante na 

cultura do conhecimento descrito por Lévy por ser “informada em algumas áreas, um tanto 

ciente em outras, operando num contexto de confiança mútua e recursos compartilhados” 

(LÉVY apud JENKINS, 2009, p. 307). 
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Pode-se aferir também que o cidadão monitor de Jenkins está imbuído de uma 

inteligência coletiva sustentada por uma cibercultura que nasce a partir da evolução das 

tecnologias e se encontra em um processo de insistente necessidade de globalização cultural no 

ciberespaço. Essa inteligência coletiva é “uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em mobilização efetiva das 

competências” (LÉVY, 2003, p. 28). 

O conceito de Lévy define a inteligência coletiva como um conhecimento, uma cultura 

que é disseminada por diversas esferas e reconduz o pensamento social para nos paradigmas. 

No caso da relação governo-cidadão, ela reverte a condição passiva do cidadão. 

O papel social, político e administrativo, anteriormente restrito aos governantes, é 

compartilhado pelos cidadãos. Utilizam-se estas “opiniões públicas” para governar por se tratar 

de conhecimentos produzidos em um novo “modelo de rede democrática” identificado por 

Antonio Negri e Michael Hardt: 

A novidade da infraestrutura de informação é o fato de que ela está embutida nos 
novos processos de produção e lhes é totalmente imanente. No auge da produção 

contemporânea, a informação e a comunicação são as verdadeiras mercadorias 

produzidas; a rede, em si, é o lugar tanto da produção quando da circulação. Em 

termos políticos, a infraestrutura global de informações pode ser caracterizada como 

a combinação de um mecanismo democrático com um mecanismo oligopolista, que 

opera segundo diferentes modelos de sistemas de rede. A rede democrática é um 

modelo completamente horizontal e desterritorializado [...]. Um número 

indeterminado e potencialmente ilimitado de nós, interconectados, comunica-se sem 

ponto central de controle (HARDT e NEGRI, 2001, p. 319 e 320). 

 

Pode–se dizer que a nova estrutura da esfera pública passa a ser gerida por alto grau de 

interatividade a partir da participação ativa do cidadão na gestão urbana. Estas características 

também serão exemplificadas pela análise dos serviços públicos dos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro no capítulo 4 e suas características interativas decorridas pela nova dinâmica do 

mundo moderno, tal como o princípio supracitado de “inteligência coletiva” de Pierre Lévy: 

Um grupo humano qualquer só se interessa em constituir-se como comunidade virtual 

para aproximar-se do ideal do coletivo inteligente, mais imaginativo, mais rápido, 

mais capaz de aprender e de inventar do que um coletivo inteligentemente gerenciado. 

O ciberespaço talvez não seja mais do que o indispensável desvio técnico para atingir 
a inteligência coletiva. (LÉVY, 1999, p. 130). 

 

Assim, podemos nos apropriar do conceito de “ciberdemocracia” da obra de Lévy 

(2003), tendo em vista que sua maior característica é promover maior acesso à informação 

governamental e a interação entre o Estado e sociedade civil por meio de meios eletrônicos, 

neste caso, para que os governantes tenham acesso à inteligência coletiva mediados por 
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interfaces de objetos técnicos propiciados pelas TICs. Já Henry Jenkins (2009, p. 304) questiona 

justamente essa transformação da política em cultura popular, que em sua visão permitiria que 

consumidores aplicassem a expertise de fã em responsabilidades civis. 

Todavia, o ganho em autonomia e poder por meio da ciberdemocracia deve ser visto 

como um reflexo positivo no consumo cidadão. Os reflexos sociais da ciberdemocracia são 

inúmeros a partir da intervenção do cidadão como apoio à gestão urbana e à fiscalização para 

garantir a aceleração de serviços públicos. Essa aproximação entre governo e cidadão impõe 

novos paradigmas na administração pública. Reconhecer que a ciberdemocracia pode contribuir 

com os processos em todas as esferas do poder público traz uma necessidade urgente de 

reestruturar práticas que podem ser consideradas ultrapassadas, mesmo que legais, como por 

exemplo, os espaços para audiências públicas. Num mundo conectado, por que não tê-las em 

ambientes virtual também? Em contrapartida, algumas práticas se tornam “pressupostos” no 

cotidiano da pós-modernidade como o agendamento de serviços exclusivamente online, como 

serviços do DETRAN e Receita Federal por exemplo. 

Este cenário está em constante evolução e permite observar um novo cotidiano nesta 

esfera pública interconectada ao apresentar tendências interativas em mídias digitais para 

governo eletrônico e ao promover benefícios aos seus usuários por meio da oferta de serviços 

online. 

 

 

1.2 Consumo cidadão em governo eletrônico 

 

A partir da compreensão do conceito de ciberdemocracia e seus impactos na recente 

cultura digital, o consumo cidadão pode se caracterizar como uma lente para olhar a questão do 

cotidiano e suas mudanças. 

Historicamente, os críticos interpretam o consumo como quase oposto da participação 

cidadã. Lauren Berlant discute o consumo principalmente em termos de privatização, 

culpando a mudança para uma política baseada no consumo pelo que ela interpreta 
como o encolhimento da esfera pública. Hoje, o consumo assume uma dimensão um 

pouco mais pública e coletiva - não mais uma questão de escolhas e preferências 

individuais, o consumo tornou-se um assunto discutido publicamente e deliberado 

coletivamente; interesses compartilhados quase sempre conduzem a conhecimento 

compartilhado, visão compartilhada e ações compartilhadas. (JENKINS, 2009, p. 

303) 

 

Estes são os tipos de interesses compartilhados que interessa para essa pesquisa. Aqui, 

o cotidiano sob a ótica do consumo de serviços públicos, sustentado por uma sociedade em 
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rede, encontra bases para o desenvolvimento e crescimento de políticas públicas em governo 

eletrônico (e-gov). 

No entanto, busca-se identificar o nascimento de uma racionalidade pós-moderna no 

que tange ao consumo de serviços públicos e seus rituais para se organizar racionalmente. Mary 

Douglas e Baron Isherwood (2013) expressam que os rituais eficazes são os que utilizam 

materiais para estabelecer o sentido e as práticas que os preservam. Quanto mais custosos, mais 

forte será o investimento afetivo e a ritualização que fixa os significados a eles associados. 

No caso de serviços públicos, o consumo também pode estar relacionado à insatisfação 

em relação a estes significados. Canclini (1996) se apoia no caráter social do consumo de 

Appadurai, que define consumo como eminentemente social, correlativo e ativo, não sendo 

privado, atomizado e passivo. Mesmo inscritos na memória nacional, os consumidores são 

capazes de ler um imaginário multilocalizado. Para se articular o consumo ao exercício da 

cidadania, são necessários alguns requisitos como uma oferta vasta e diversificada de bens e 

mensagens representativas da variedade internacional dos mercados e de fácil e igual acesso 

para as maiorias, informação multidirecional e confiável da qualidade dos produtos e 

capacidade do consumidor em refutar as pretensões e seduções da propaganda, participação 

democrática dos principais setores da sociedade nas decisões (material, simbólica, jurídica e 

política) em que se organizam os consumos. Por isso, este último requisito tem gerado uma 

diversidade de usuários como participantes ativos do controle de qualidade de bens simbólicos, 

por exemplo. 

Tomando como direção o rumo a uma nova lógica política multicultural e pluralista, 

outras condições de existência são requeridas como a expansão e a radicalização cada vez mais 

profundas das práticas democráticas da vida social, bem como a contestação sem trégua de cada 

forma de fechamento de grupos excludentes, como por exemplo, o acesso digital por deficientes 

visuais ou auditivos. 

De acordo com Canclini (1996, p. 70), “o valor mercantil não é alguma coisa contida 

naturalisticamente nos objetos, mas é resultante das interações socioculturais em que os homens 

os usam”. Porém, esta é uma perspectiva economicista do consumo como o lugar onde se 

completa o processo iniciado com a geração de produtos, se realiza a expansão do capital e se 

reproduz a força de trabalho. Esta visão reducionista da relação entre produtores e 

consumidores, em que o consumo se baseia exclusivamente nas estratégias de marketing das 

empresas e não nas necessidades ou nos gostos individuais se contrapõe à perspectiva política 

que nos interessa para a abordagem desta pesquisa. Consumir é participar de um cenário de 

disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos modos de usá-lo, diferente do caráter restrito 
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do político como provedor da satisfação de necessidades objetivas de direitos fundamentais 

instituídos. 

Neste aspecto, o consumo pode ser analisado pela ótica da comunicação, que não 

encontra eficácia se não inclui, também, as interações de colaboração e transação entre 

provedores e consumidores. Essa relação pode ser fortalecida por essa nova cibercultura e 

ampliada pelas múltiplas possibilidades de significados. 

Ainda que se pense em consumo apenas como um ato de compra, apenas como uma 

transação financeira que envolva, de um lado uma necessidade ou um desejo de uma 

pessoa e, de outro, um benefício funcional ou emocional oferecido por um produto ou 

serviço, como costuma vir explicado nos livros de Marketing, o tal fenômeno já seria 
dos maiores e mais relevantes no cenário cotidiano atual. Só que os significados do 

consumo, hoje em dia, estão muito mais alongados do que isso, estão muito mais 

preenchidos de significados do que o senso comum pode supor. (POMPEU, p. 27, 

2014) 

 

Mary Douglas e Baron Isherwood (2009, p. 121) afirmam que “todos os bens são 

portadores de significado”. Esses significados se constroem coletivamente. Podemos estender 

essa relação de bens para o consumo de serviços. A geração dos novos tipos de consumidores 

políticos está disposta a compartilhar suas traduções de significados com os governantes 

(emissores primários) e com outros cidadãos (demais receptores) para que o consumo seja 

estabelecido no menor tempo possível, da melhor forma, pelo melhor canal com uma interface 

cada vez mais amigável, estabelecendo uma equidade de acordo com a evolução das TICs e 

atingindo ao maior número de vias em uma rede. 

A partir da “sociedade da informação“ definida por Castells, as políticas de e-gov 

criaram um espaço para promover a reflexão necessária ao tema. “Como a informação é uma 

parte integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência individual e 

coletiva são diretamente moldados (...) pelo novo meio tecnológico” (CASTELLS, 2006, p. 

108). Utilizar-se desta técnica para tornar pública de forma mais estruturada e dinâmica as 

relações entre governo e cidadão contribuiu diretamente para aprimorar as formas de consumo 

online, no caso do consumo de serviços públicos, pelo viés da ciberdemocracia no cotidiano: 

Há mesmo que se buscar um tratamento mais sofisticado para o senso comum, para 

aquilo que se sente no dia a dia (...). Vive-se, hoje, um tempo de hiperconectividade, 

em que todos os elementos que compõem nossas vidas se apresentam de alguma forma 
conectados – sejam pessoas instituições, objetos ou mesmo significados (POMPEU, 

2014, p. 251).  

 

Contudo, vale destacar os ideais estabelecidos por essa ciberdemocracia e os efeitos 

gerados na sociedade contemporânea, haja vista o acesso real pelos cidadãos digitalmente 

incluídos mediante à velocidade incessante dos avanços das TICs. 
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Em contrapartida, tendo em vista a necessidade de responsabilidades coletivas, em 

especial sobre o consumo de serviços públicos, as mídias surgem como artefato de apoio à 

promoção de interfaces coletivas em evolução para a oferta de tais serviços. Essas novas formas 

de consumo cidadão se justificam por permitir uma equidade na democratização da informação, 

por conduzir a uma melhoria no acesso aos direitos básicos e por promover uma participação 

cidadã ativa conforme perspectiva da cultura participava supracitada de Henry Jenkins. 

Primeiramente, devemos conhecer as estruturas de e-gov que se desenvolveram no mundo, no 

Brasil, e suas relações com os ideais de ciberdemocracia. 

 

 

1.2.1 Níveis de maturidade em governo eletrônico no mundo 

 

 

A necessidade de desburocratização de processos da Administração Pública promoveu 

a criação de múltiplos canais de participação social. A economia de tempo, tanto para o cidadão 

quanto para o governante, se torna objetivo comum na definição de políticas estruturadas pelos 

recursos das novas TICs, prioritariamente, nas políticas de governo eletrônico (e-gov), por 

abarcar todo o conhecimento correlato de infraestrutura, tecnologia, arquitetura de informação, 

acessibilidade, interatividade, entre outros. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE (2003) 

define governo eletrônico como o uso das TICs, em particular a internet, enquanto ferramenta 

para levar a um melhor governo. Contraditoriamente, o e-gov é percebido muitas vezes de 

forma equivocada e restrita à entrega de simples serviços eletrônicos e à privacidade das 

informações pessoais aquém do seu potencial, não levando em consideração toda a 

infraestrutura que está por trás do suporte tecnológico e uma série de transações e interações 

possíveis pelo ambiente em rede capazes de transformar a cultura digital em uma 

ciberdemocracia exequível. 

Para esclarecer esse cenário e situar o contexto dos caminhos delineados pelo e-gov, em 

2001, a Organização das Nações Unidas (ONU) e a American Society for Public 

Administration8 (ASPA) estabeleceram cinco estágios de maturidade em e-gov a fim de guiar 

a implantação de tais ferramentas nos países membros por meio das TICs, classificando os sites 

                                                             
8  Sociedade Americana para Administração Pública. Os níveis de maturidade em governo eletrônico foram 

divulgados em Benchmarking E-government: A Global Perspective, uma avaliação do progresso dos estados 

membros da ONU. 
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como: “emergente” (emerging): presença na web com informações básicas, limitadas e 

estáticas; “informativo” (enhanced) ou melhorado9: quando os serviços online são aprimorados 

para incluir bases de dados e fontes de informações atuais e arquivadas, como leis e regulação, 

relatórios e bases de dados que podem ser baixados pela internet; “interativo” (interactive): que 

oferece provisão de serviços online do governo, facilidades para download online, link seguro, 

capacidade de áudio e vídeo para informação pública relevante, além de o site ser atualizado 

com regularidade; “transacional” (transactional): quando usuários têm condições de conduzir 

transações online como pagar multas de trânsito, impostos e taxas por meio de cartão de crédito, 

bancário ou débito; e “integrativo” (seamless): considerado o nível mais avançado, pois há uma 

integração dos serviços por meio de uma agência virtual sem fronteiras entre organismos. 

No levantamento realizado pelo mesmo órgão a partir de 2010, os estágios de 

desenvolvimento em e-gov foram reconfigurados para quatro níveis, conforme a seguir: 

 

 

Figura 01 – Níveis de maturidade em e-gov ASPA/ONU 2014 

 

Fonte: United Nations E-Government Survey 2014 , p. 113. 

O nível emergente manteve-se no estágio 1, onde sites de governo fornecem 

informações sobre as políticas públicas, governança, leis, regulamentos, documentação 

relevante e tipos de serviços públicos prestados, com acesso para os ministérios, departamentos 

e outros ramos do governo. Os cidadãos são facilmente capazes de obter informações sobre as 

                                                             
9  Tradução do autor. Pois a tradução para o termo enhanced como “informativo” do Relatório de Estudos 

Socioeconômicos do TCE-RJ não parece correta, embora adequada à característica do nível de maturidade. 
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funções e competências do governo. No estágio 2 (informativo ou melhorado), os serviços de 

informação são aprimorados e os sites do governo oferecem uma comunicação unidirecional 

ou bidirecional entre governo e cidadão, tais como disponibilização de formulários para 

download etc. Há armazenamento de áudios e vídeos, muitas vezes em mais de um idioma. No 

estágio 3, chamado de transacional, os sites do governo se envolvem em uma comunicação 

bidirecional com os seus cidadãos, contemplando solicitações e recebimentos de insumos sobre 

as políticas do governo, programas, regulamentos etc. Alguma forma de autenticação eletrônica 

da identidade do cidadão é necessária para concluir com sucesso a troca ou transação, como por 

exemplo a emissão de notas fiscais eletrônicas, gerações de boletos para pagamento de imposto 

predial (IPTU), impressão de certificados, licenças e alvarás. No estágio 4, definido pela 

expressão connected, houve uma mudança na forma como os governos se comunicam que 

passam a se utilizar de ferramentas interativas que reúnem serviços e informações eletrônicos 

de diversos órgãos de forma contínua e integrada. A abordagem é centrada no cidadão, para 

onde serviços eletrônicos são direcionados a grupos segmentados. 

Este estágio “conectado” parece reunir as características “interativas” e “integrativas” 

definidas no primeiro modelo (2001) de maturidade em governo eletrônico pela ONU/ASPA, 

sendo estes os termos a serem utilizados neste estudo para caracterizar o ambiente criado pelo 

governo que capacita os cidadãos a se envolverem de forma mais efetiva com as atividades de 

gestão pública e a participarem na tomada de decisões. 

Com a evolução da tecnologia, outros autores excluíram o nível inicial “emergente” da 

classificação de maturidade em e-gov e acrescentaram um quinto grau superior chamado de 

“colaborativo”, como Kok, Ryan e Prybutok que definem que “tal estágio prevê mecanismos 

que promovam altos níveis de participação cidadã” (2005, p. 41). É interessante observar que 

esse último estágio é descrito como funcionalidade enfocada na participação cidadã. Todos 

esses níveis mais elevados de maturidade em e-gov refletem a importância das TICs aplicada 

ao exercício de uma ciberdemocracia e a criação de novas formas de ação e interação conforme 

veremos no capítulo 2. 

A partir desse cenário construído por meios das novas TICs, podemos identificar que 

em todos os estágios de avanço em e-gov apresentados, excetuando-se o chamado “emergente”, 

os benefícios sociais são claros e, cada vez mais, as políticas públicas no Brasil e no mundo 

tendem a acompanhar e a fortalecer esse contexto, inclusive em nosso recorte de pesquisa em 

nível municipal. Tais benefícios ampliam-se à medida que cada categoria possui características 

de promoção da cidadania, disponibilidade para uma variedade de serviços públicos e auxílio 

na gestão urbana pela participação popular, constituindo novas “formas de vida (nas suas 
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expressões coletivas e cooperativas) como fonte de inovação” (NEGRI; LAZZARATO, 2013, 

p. 72). Essa democracia virtual promove um ambiente de discussão que permite o diálogo 

virtual entre governo e sociedade civil para contribuição direta nas decisões da administração 

pública por meio de interações asseguradas em uma plataforma integrada e “preparam uma 

nova era do diálogo político que conduz a democracia a um estágio superior: a 

ciberdemocracia” (LEVY, 2003, p. 124). Essa democratização da informação não se limita 

apenas à rede, mas a um conjunto sistemático que cria, de acordo com o autor, uma espécie de 

“caixa de ressonância planetária” geradora de que se torna cada vez mais global (LEVY, 2003, 

p. 135). 

As TICs vigentes ainda possuem muitas áreas de poder para serem exploradas. O 

ambiente em rede ainda não permitiu vislumbrar toda a sua potencialidade. Contudo, os graus 

de maturidade em e-gov retratados aqui sinalizam a necessidade contínua de envolvimento dos 

atores inerentes no processo de definição de políticas públicas para esta área. Em contrapartida, 

tais estágios podem ser considerados como referenciais para governantes, desenvolvedores de 

portais e usuários estabelecerem seus critérios de investimentos com vistas a alcançar os limites 

da ciberdemocracia. 

 

 

 

1.2.2 Políticas de governo eletrônico no Brasil 

 

 

A elaboração de políticas é uma das mais relevantes atribuições dos governantes. Sua 

criação deve ser acompanhada de pesquisa sobre as reais necessidades sociais em consonância 

com os investimentos em infraestrutura, tecnologia, análise de práticas e demais recursos que 

garantam a excelência no atendimento ao cidadão. Toda política visa a um grupo de 

beneficiários e regula conflitos sociais internos de modo a estruturar a forma de gozo dos 

direitos atribuídos à cidadania. De acordo com Peters (2006), políticas públicas são o somatório 

das atividades governamentais que atuam diretamente ou por intermédio de agentes 

influenciando a vida dos cidadãos. 

No contexto social, sobretudo num país em desenvolvimento como o Brasil, existe uma 

realidade sobre as responsabilidades do Estado para garantir o acesso aos serviços públicos 

essenciais diferente da promulgada pela Constituição Federal da República do Brasil de 1988 
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(CF). A prática, seja nas esferas federais, estaduais ou municipais, deixa a desejar sob diversas 

perspectivas. 

Dada a multiplicidade e a complexidade dos serviços públicos, é natural que a relação 

do cidadão com as mídias tenha seguido este novo curso trilhado por caminhos diferentes da 

condição de atuante passivo do cenário moderno. Todavia, a nova forma de consumir dos 

cidadãos como participantes ativos pode gerar uma postura inadequada do poder público onde 

suas forças motrizes prevaleçam estritamente regulando suas atividades, ao invés de ampliar 

investimentos na melhoria dos respectivos serviços. 

Serviço público é “todo aquele prestado pela administração ou por seus delegados, sob 

normas e controle estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da 

coletividade ou simples conveniência do Estado” (MEIRELLES, 2001. p. 289). O enfoque 

principal é a satisfação das necessidades individuais e coletivas vinculadas aos diretos 

fundamentais da CF. Eles são essenciais para a vida cotidiana, garantidos pela CF e associados 

aos direitos humanos fundamentais, como por exemplo, o direito à educação, à eletricidade, à 

saúde pública, à polícia, ao transporte público, à habitação social, às telecomunicações, à 

limpeza pública, ao planejamento urbano, à rede de esgoto etc. 

Por sua vez, as políticas públicas têm o objetivo de reduzir as parcialidades no que tange 

à oferta de serviços essenciais em atendimento aos problemas urbanos a fim de gerar uma 

igualdade entre os habitantes de uma região. Tais problemas, comumente, não são isolados e 

nem devem ser mitigados com ações paliativas. As políticas públicas devem contemplar todo o 

arcabouço da realidade vigente considerando as relações existentes entre os atores envolvidos 

na respectiva rede de forma a suprir as desigualdades. 

O modelo brasileiro de democracia permite uma garantia constitucional a fim de evitar 

ações aos cidadãos que prejudiquem o acesso aos serviços públicos, como por exemplo, a 

criação de órgãos que regulam as concessões públicas e definam metodologias para participação 

dos usuários. A evolução das TICs propiciou o surgimento do conceito de governo eletrônico 

(e-gov), constituindo novas formas de relacionamento entre governantes e cidadãos, tomando 

como positivo o consumo de serviços público sem a necessidade da presença física. 

No Brasil, as primeiras ações em e-gov surgiram após um Decreto Presidencial
10 em 

abril de 2000 que instituía a criação de um grupo de trabalho interministerial (GTTI) com a 

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

                                                             
10 A comissão foi criada pelo Decreto Presidencial de 03 de abril de 2000, publicado no D.O.U. de 04 de abril 

2000, Seção I, pág. 4. 
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eletrônicas de interação entre o poder público e a sociedade. Os primeiros diagnósticos 

permitiram um levantamento de ações isoladas no âmbito dos serviços públicos, 

predominantemente com fins informativos, como a publicação online de editais de licitação, 

emissão de boletos para pagamentos de impostos ou dados sobre previdência social. No mesmo 

período, o governo federal implementou um projeto que teve como objetivo reunir serviços e 

informações à sociedade em um portal único11. Observa-se aqui o início de uma valorização em 

promover um ambiente único de acesso a todos os serviços para os cidadãos ao invés de uma 

postura descentralizada, que sobrecarrega os usuários ao lidar com múltiplos canais de 

atendimento. 

Além disso, o diagnóstico constatou a inexistência de uma infraestrutura capaz de 

suportar um conjunto integrado de soluções ao cidadão. Redes descentralizadas, ausência de 

mapeamento dos processos de cada serviço oferecido, alto custo dos equipamentos de 

informática, diversos sistemas que não se comunicavam e interfaces confusas eram alguns dos 

desafios, além do não atendimento aos padrões de desempenho, segurança e interatividade e a 

temática da exclusão digital. Constatou-se um atraso entre os diversos órgãos governamentais 

no que se dizia respeito às infraestruturas de TICs. 

Em setembro do mesmo ano, o GTTI apresentou o documento Proposta de Política de 

Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal e criou o Comitê Executivo de Governo 

Eletrônico (CEGE), com o objetivo de estabelecer políticas e coordenar ações de implantação 

do e-gov no Brasil direcionadas por três premissas fundamentais: junto ao cidadão; na melhoria 

da gestão interna; e na integração com parceiros e fornecedores. 

Desde então, o programa de e-gov brasileiro almejou solidificar as relações do governo 

com os cidadãos, empresas e também entre os órgãos do próprio governo, com vistas à melhoria 

contínua dos serviços prestados, da interação com empresas e indústrias e da participação 

cidadã por meios eletrônicos, contemplando a definição de padrões, a normatização, a 

articulação da integração de serviços, a disponibilização de boas práticas e a criação e 

manutenção de uma infraestrutura de TIC capaz de suportar toda esta rede de relacionamento 

digital. 

A elaboração e a implantação das políticas de e-gov levaram ao envolvimento de áreas 

multidisciplinares e geminaram uma série de ações e projetos. Em 2002, foi divulgado um 

relatório que avaliava os dois anos de implantação de e-gov no Brasil, as melhorias 

identificadas, desafios futuros e as diretrizes que deveriam ser implementadas pelo governo 

                                                             
11 Nova versão do Rede Governo entrou no ar em 25 de janeiro de 1999 acessado pelo endereço eletrônico 

desativado (fonte: Histórico do governo eletrônico). 
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brasileiro em relação às melhores práticas mundiais de e-gov. Tais diretrizes tinham como 

premissas a promoção da cidadania, a inclusão digital, o software livre e a gestão do 

conhecimento como recursos estratégicos de articulação e gestão das políticas públicas e a 

integração das ações de e-gov com outros níveis de governo e outros poderes. No ano seguinte, 

foram instituídos oito Comitês Técnicos do CEGE para tratar cada uma das diretrizes 

apresentadas pelo relatório. 

O Departamento de Governo Eletrônico é criado 2004 com o objetivo de coordenar a 

implantação de ações unificadas e integradas de e-gov, as atividades relacionadas à prestação 

de serviços públicos por meios eletrônicos, além de normatizar e disseminar o desenvolvimento 

de ações e informações de governo eletrônico na administração federal. Neste ano, também são 

publicadas as primeiras versões de Padrões de Interoperabilidade em Governo Eletrônico (e-

PING)12 e do Guia Livre – Referência de Migração para Software Livre. Além disso, o Governo 

Federal cria um projeto para elaboração de indicadores e métricas de e-serviços, haja vista a 

ausência de instrumentos de avaliação ou mecanismos de mensuração de desempenho para que 

o poder público perceba se as iniciativas de governo eletrônico estão alinhadas com as 

necessidades reais de cidadãos, empresas e demais segmentos sociais. Parcerias com centros de 

estudos sobre e-gov em universidades também são realizadas neste período. 

Em 2005, o Modelo de Acessibilidade de Governo Eletrônico (e-MAG) é criado a fim 

de recomendar a acessibilidade nos portais e sítios eletrônicos da administração pública para o 

uso das pessoas com necessidades especiais, garantindo-lhes o pleno acesso aos conteúdos 

disponíveis. Este modelo será utilizado para esta pesquisa na etapa de coleta de dados por 

promover interações entre um público carente de políticas públicas em níveis governamentais. 

Neste ano, também é regulado o uso do pregão nas compras de bens e serviços comuns 

orientando a Administração Pública Federal adotar a forma eletrônica prioritariamente.  

Em 2007, é publicada a primeira pesquisa de avaliação dos serviços de e-gov 

considerando os parâmetros definidos pela Metodologia de Indicadores e Métricas de Serviços 

de Governo Eletrônico. O e-MAG passa a ser institucionalizado e obrigatório no âmbito do 

Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação, sendo disponibilizado 

um Avaliador e Simulador para a Acessibilidade de Sítios (ASES) 13 . Atualmente, outros 

                                                             
12 A arquitetura e-PING define um conjunto mínimo de premissas, políticas e especificações técnicas que 

regulamentam a utilização da TIC no governo federal, estabelecendo as condições de interação com os demais 

Poderes e esferas de governo e com a sociedade em geral. 
13 O Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES) é uma ferramenta que permite avaliar, simular e 

corrigir a acessibilidade de páginas web de acordo com as recomendações do Modelo de Acessibilidade em 

Governo Eletrônico (e-MAG). 



35 

avaliadores de acessibilidade, como por exemplo, o DASILVA14, também são referências no 

mercado e possui o selo de acessibilidade. 

Em 2008, um portal para a realização de convênios e contratos de repasse com recursos 

voluntários da União é lançado, inaugurando uma nova relação entre a Administração Pública 

Federal e os demais entes federativos. Esse novo portal automatiza os atos de credenciamento, 

celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento da execução do projeto e a 

prestação de contas. 

Já em 2012, o governo lança a versão de testes do Guia de Serviços, que reúne de forma 

centralizada os serviços oferecidos pela administração pública vinculados às respectivas cartas 

de Serviço dos órgãos, facilitando assim o acesso dos cidadãos a serviços como seguro-

desemprego, imposto de renda, aposentadoria, certidão de antecedentes criminais, pagamentos 

de pensão e educação. A ferramenta eletrônica atende à Lei de Acesso à informação15. Esta 

nova central eletrônica contempla também os links dos portais de serviços disponibilizados por 

estados e municípios. 

Os anos posteriores seguiram em evolução das políticas de e-gov na esfera pública 

federal nos âmbitos da aquisição de computadores menos poluentes orientada pelos princípios 

de sustentabilidade, elaboração de novas versões dos documentos e-MAG e e-PING, fomento 

ao uso e divulgação de dados abertos e softwares livres, crescimento de portais de compras com 

cadastro de fornecedores e melhorias nos pregões eletrônicos etc. Dentre as políticas em e-gov 

mais recentes, destaca-se o Marco Civil da Internet16.  

Regulamentado em junho de 2014, o Marco Civil da Internet é lei no Brasil para regular 

técnica e civilmente o uso da rede no país a fim de orientar direitos e deveres dos provedores 

de serviços e conteúdos e dos usuários. A iniciativa oriunda de discussões sobre crimes virtuais 

teve início em 2007.  

A partir disso, segmentos da sociedade se mobilizaram em prol da criação prioritária de 

uma regulação civil para, posteriormente, tratar a rede de forma criminal. Todo o processo 

desde a formulação da lei até a sua regulamentação foi amplamente debatido pela sociedade 

por meio da internet e por audiências públicas e se tornou um marco jurídico no que diz respeito 

à garantia da liberdade de expressão online no Brasil, à neutralidade da rede como forma de 

                                                             
14 Desenvolvido pela Acessibilidade Brasil em parceria com a empresa W2B Soluções Internet, sendo o primeiro 

avaliador de acessibilidade de SITES em língua portuguesa, com base nos princípios de acessibilidade 

preconizados pelo W3C/WAI (WCAG1 e WCAG2) e pelo documento e-MAG, possibilitando a análise de todas 

as páginas do site e indicado os erros das páginas em discrepância com a acessibilidade. 
15 Lei nº 12.527, de novembro de 2011 regula o acesso a informações. 
16 Lei nº 12.965 que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 
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democratizar a qualidade e a velocidade do acesso à internet, ao estímulo para a inclusão digital 

e à privacidade dos usuários e dos direitos humanos. 

Essa promoção da liberdade de expressão online vai ao encontro das premissas da 

democracia digital ou ciberdemocracia abordada nesse estudo, além da distribuição do poder 

em rede.  

Nessa democracia, segundo Rodotà, o acesso às novas tecnologias promove a 

distribuição de poder de uma forma que, diversamente do que pregavam modelos 
teóricos anteriores, não acarreta a fragmentação política e social. Ao contrário, a 

redistribuição de poder promovida pelas novas tecnologias enseja uma conexão entre 

os diferentes sujeitos políticos e, com isso, possibilita um permanente reequilíbrio no 

qual repousa uma nova forma de estabilidade política – e uma diante da qual 

modalidades de autoritarismo perdem sua eficiência.  (RODOTÀ apud THOMPSON, 

2012, p. 238). 

 

Assim, pode-se considerar que o Marco Civil da Internet é um instrumento legal que 

emerge em um período de extrema necessidade para a democracia e reestruturação das relações 

de poder, estabelecendo, assim, um novo paradigma de maturidade em e-gov no Brasil. 

Contudo, permanece também a necessidade latente de progressão em outras pautas que 

abarquem toda a infraestrutura de criação de políticas públicas em e-gov nos diversos 

segmentos sociais. 

Para gerir toda essa infraestrutura, muitos atores precisam interagir entre as esferas do 

poder público. Observa-se que os desdobramentos dessas políticas de e-gov para os demais 

entes federativos caminham a passos lentos, muitas vezes, por questões burocráticas e por 

necessidades de técnicos especializados, sendo extremamente discrepantes as diferenças entre 

serviços online oferecidos entre os níveis federal, estadual e municipal. 

Desse modo, convém refutar a afirmação do relatório de Estudos Socioeconômicos de 

2015 do TCE-RJ sobre a ausência de sites integrativos entre os municípios do Estado do Rio 

de Janeiro, que adotou os níveis de maturidade em e-gov da ASPA/ONU, apresentados no 

tópico anterior, para avaliar a predominância das características interativas nos serviços 

disponíveis pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo um documento peculiar por 

estabelecer um estudo que contribui para um mapeamento inicial da evolução em e-gov em 

nível municipal, tendo em vista que os relatórios emitidos pela ASPA/ONU em 2001, 2008 e 

2010 apontaram uma queda no índice de governo eletrônico brasileiro, com posições em 18º, 

45º e 61º respectivamente, elevando-se à posição 57º em 2014, embora raramente mencionem 

exemplos de e-gov em nível municipal em todos os documentos pesquisados. Essa alternância 
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poderá ser analisada com mais propriedade no tópico posterior, uma vez que possui relação 

direta com a inclusão digital de cada país. 

Essa relação entre incluídos e excluídos digitais promove uma coexistência de 

interações sem precedentes e uma ausência de controle e conhecimento sobre as consequências 

completas em diversas esferas, inclusive, no âmbito político de interesse para esta pesquisa. O 

ciberespaço ainda é um ambiente relativamente jovem e deve aguardar a transição para outras 

gerações a fim de analisar as consequências da evolução cultural de forma mais eficaz. Temos 

que estar abertos para essas mudanças almejando a um aumento cognitivo para o ser humano. 

 

 

 

1.2.3 Ideais utópicos da ciberdemocracia e reflexos no consumo cidadão 

 

Embora o crescimento da internet possa ser considerado como a mais rápida revolução 

das comunicações na história da humanidade, de acordo com o relatório The State of Broadband 

201517 da União Internacional de Telecomunicações (UIT) das Nações Unidas, esse aumento 

foi desigual. Há um contingente de 57% da população mundial desconectada. Apenas 35% 

acessam a internet nos países em desenvolvimento. 

O Brasil se assemelha ao cenário mundial com 57,6% das pessoas conectadas de acordo 

com o relatório supracitado. Porém, a forma de acesso apresenta variações. A cada 100 

brasileiros, apenas 11,5 possuem uma assinatura de banda larga fixa. Já as assinaturas de banda 

larga móvel atingem 78,1%. 

Ainda assim, algumas previsões nos parecem utópicas ou inatingíveis e levantam uma 

séria de questões acerca da abrangência e dos atores excluídos dessa cibercultura: o ideal de 

mundo conectado pode ser baseado em 35% da população mundial? Quais as limitações de 

acesso na sociedade moderna? Quais podem ser sanadas para acelerar essa conexão? Quem são 

realmente os incluídos digitais? Que tipo de poder possuem? 

Com o crescimento dos blogs e redes sociais, adquiriu-se maior poder em comunicação 

pelas pessoas. Atualmente, mesmo quem possui condição econômica reduzida, uma vez 

alfabetizado, conseguirá possivelmente comunicar-se com todo o mundo a um custo baixo em 

relação a outros meios de comunicação no Brasil. A limitação é cognitiva, tendo em vista que 

                                                             
17 Informações divulgadas pela Comissão de Banda Larga pelo Desenvolvimento, da Organização da Nações 

Unidas, com base na edição 2015 do relatório State of Broadband, da União Internacional de Telecomunicações. 
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as interfaces de comunicação coletiva estão cada vez mais amigáveis. É claro, que se devem 

levar em consideração as condições técnicas disponíveis no ambiente de acesso. 

A comunidade política também estabeleceu um novo tipo de identidade baseada na 

produção das redes de comunicação e das mídias sociais. Essa relação deve ser aprimorada 

progressivamente por ser o lugar onde se decide o poder, a comunidade e a identidade nesse 

novo movimento social “com seu grupo líder (a juventude metropolitana escolarizada), suas 

palavras de ordem (interconexão, criação de comunidades virtuais, inteligência coletiva) e suas 

aspirações coerentes” (LÉVY, 1999, p. 123). 

No Brasil, as características sociodemográficas da população têm um grande impacto 

no uso da internet. A relação entre renda e escolaridade cria uma barreira digital entre o cidadão 

“conectado” e o “desconectado” conforme termos caracterizados por Canclini (2007). Entre os 

entrevistados pela Pesquisa Brasileira de mídia de 2015 (PBM 2015) com renda familiar mensal 

de até um salário mínimo, a proporção dos que acessam a internet pelo menos uma vez por 

semana é de 20%. Nos grupos em que a renda familiar é superior a cinco salários mínimos, a 

proporção sobe para 76%. Por sua vez, 87% dos respondentes com ensino superior acessam a 

internet pelo menos uma vez por semana, enquanto apenas 8% dos entrevistados que cursaram 

o ensino fundamental I o fazem com a mesma frequência. 

Em contrapartida, ocorreu um barateamento dos recursos para prover infraestrutura 

tecnológica para o acesso à internet ao longo dos últimos anos. 

A extensão do ciberespaço transforma as restrições que haviam ditado à filosofia 

política, às ciências da administração, às tradições de organização em geral, o leque 

habitual de suas soluções. Hoje, um bom número de restrições desapareceu devido à 

disponibilidade de novas ferramentas de comunicação e de coordenação [...]. Está 

claro, o movimento social e cultural que o ciberespaço propaga, um movimento 

potente e cada vez mais vigoroso, não converge sobre um conteúdo particular, mas 
sobre uma forma de comunicação não midiática, interativa, comunitária, transversal, 

rizomática. Nem a interconexão generalizada, nem o apetite das comunidades virtuais, 

nem tampouco a exaltação da inteligência coletiva constituem os elementos de um 

programa político ou cultural no sentido clássico do termo. E ainda assim, todos os 

três talvez sejam secretamente movidos por “dois” valores essenciais: a autonomia e 

a abertura para a alteridade. [...] A interconexão para a interatividade é supostamente 

boa, quaisquer que sejam os terminais, os indivíduos, os lugares e momentos que ela 

coloca em contato. [...] A inteligência coletiva, enfim, seria o modo de realização da 

humanidade que a rede digital universal felizmente favorece (LÉVY, 1999, p. 132). 

 

Aqui, Lévy utiliza o conceito de “ciberespaço” como referência para a “internet” 

conforme perspectiva teórica do final da década de 90, onde se mantinha a relação de “entrada” 

no mundo virtual, diante das condições técnicas disponíveis no período. Atualmente, esta 

noção se entrelaça com o mundo real em virtude do avanço tecnológico e expande o sentido 

do termo “ciberespaço”. 
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Todavia, o ideal de ciberdemocracia também pode ser problematizado pelo que Jésus 

Martín-Barbero chama de “destempos” (1995, p. 44), conceito que traduz a diferença entre o 

tempo de produção e o consumo das tecnologias nos países periféricos e a forma de apropriação 

delas que esta distância produz. Para ele, “não se pode, portanto, confundir mundialização com 

padronização dos diferentes âmbitos de vida, que foi o que a revolução industrial produziu” 

(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 60). As noções de espaço e tempo foram reconfiguradas pelas 

novas TICs com o aumento da possibilidade de interconexão. Essas relações com o espaço e 

tempo impõem um novo paradigma aos sujeitos que se colocam a acompanhar tais mudanças 

sociais e constituem uma identidade ao mesmo tempo singular e diversa. Em um período 

histórico em que a informação com periodicidades definidas está mais escassa em face à 

profusão de informações, criar uma plataforma que organize tais quantidades de informações 

nos parece válido. O desafio agora é: como conectar todos. 

A exclusão digital já é objeto de estudo de Lévy no último capítulo de Cibercultura 

(1999). Porém, o autor adianta que ela não deve ser empecilho para contemplar as implicações 

culturais da cibercultura em todas as suas dimensões. Embora não possamos confundir a 

experiência de participação cidadã virtual com a real, supõe-se que a agilidade na resolução das 

manifestações recebidas via dispositivos móveis acarretam mudanças positivas no cotidiano 

social. E, embora não ensejem o progresso por via única, conduzem a um modelo, ao menos, 

utópico do que podemos considerar até agora como ciberdemocracia. 

A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto possível – 

graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva oferecidas pelo 

ciberespaço – a expressão e a elaboração dos problemas da cidade pelos próprios 

cidadãos, a auto-organização das comunidades locais, a participação nas deliberações 

por parte dos grupos diretamente afetados pelas decisões, a transparência das políticas 

públicas e sua avaliação pelos cidadãos (LÉVY, 1999, p. 185 e 186) 

 

A riqueza de possibilidades dos serviços e recursos técnicos do ambiente online sustenta 

os ideais de ciberdemocracia aplicados, exclusivamente, à parcela virtualmente conectada, que 

se utiliza da rede de forma densa ao ponto de justificar altos investimentos em infraestrutura de 

TIC e alocação de recursos humanos para prover, por exemplo, serviços públicos mediados por 

dispositivos técnicos. 

Segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015 (PBM 2015) e tomando-se como 

exemplo a capital do Estado do Rio de Janeiro, 52% da população carioca está conectada, sendo 

que 42% utiliza a internet todos os dias. Ainda assim, há uma parcela significativa desconectada 

mesmo após vinte anos da popularização da internet. 
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Sobre essa exclusão, Lévy diz que é possível relativizá-la observando as tendências de 

conexão e não somente números absolutos. Assim, é possível observar a velocidade de 

apropriação social a todos os sistemas anteriores de comunicação, conforme o crescimento de 

redes sociais entre jovens. De acordo com a PBM 2015, 65% dos jovens com até 25 anos 

acessam a internet todos os dias. Entre os que têm acima de 65 anos, esse percentual cai para 

4%. Esses grupos sociais que coexistem em diferentes temporalidades retomam do conceito 

supracitado de “destempos” (MARTIN-BARBERO, 2003), promovendo uma geração 

“pensada com a metáfora da rede. Os incluídos são os que estão conectados; os outros são os 

excluídos” (CANCLINI, 2007, p. 92). 

Lévy encerra suas respostas sobre a exclusão com o argumento de que: 

Qualquer avanço nos sistemas de comunicação acarreta necessariamente alguma 

exclusão. Cada novo sistema fabrica seus excluídos. Não havia iletrados antes da 

invenção da escrita. [...] O fato de que haja analfabetos ou pessoas sem telefone não 

nos leva a condenar a escrita ou as telecomunicações – pelo contrário, somos 
estimulados a desenvolver a educação primária e a estender as redes telefônicas. [...] 

as políticas de luta contra as desigualdades e a exclusão devem visar o ganho em 

autonomia das pessoas ou dos grupos envolvidos (LÉVY, 1999, p. 237 e 238). 

 

Dessa forma, a ótica expressada por Lévy se inclina para as conquistas relacionadas ao 

poder de expressão em rede por meio da ciberdemocracia. Para ele, isto deve ser visto como 

um reflexo positivo no consumo cidadão, mesmo que haja parcela significativa desconectada a 

ser estimulada, posteriormente, para sua inclusão.  

Essa nova forma de exercer cidadania na internet se apresenta como um processo 

complexo e também busca resistência no viés de consumo cidadão para todos de Canclini ao 

afirmar que “a comunicação não é eficaz se não inclui também interações de colaboração e 

transação entre uns e outros” (1996, p. 60). Para o autor, algumas formas de articular consumo 

ao exercício da cidadania é prover uma oferta vasta e diversificada de bens e mensagens 

representativas da variedade internacional dos mercados e de fácil e igual acesso para as 

maiorias e permitir uma participação democrática dos principais setores da sociedade nas 

decisões (material, simbólica, jurídica e política) em que se organizam os consumos. 

De forma análoga ao modelo proposto por Canclini em face à parcela significativa 

“desconectada”, encontra-se um reflexo negativo da ciberdemocracia que, ainda, não atingiu 

maiorias ou permitiu uma participação democrática efetiva. Vincular o consumo com a 

cidadania significa uma forma de reconquista dos espaços públicos, do interesse pelo público 

em tratar os assuntos da coletividade nessa nova esfera pública delineada pela ciberdemocracia 

e interconectada. Este pode ser considerado um caminho válido para esta pesquisa. 
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Os reflexos sociais da ciberdemocracia são inúmeros a partir da intervenção do cidadão 

como apoio à gestão urbana e à fiscalização para garantir a aceleração de serviços públicos. 

Essa aproximação entre governo e cidadão impõe novos paradigmas na administração pública. 

Embora, Habermas vislumbre uma comunicação baseada na ética nessa mudança estrutural na 

esfera pública, vale destacar a crítica exposta por Antonio Negri e Michael Hardt sobre sua 

obra: 

Existe, como se sabe, uma ressonância racionalista e moralista ao longo de todo esse 

esforço para distinguir o mundo da comunicação livre e ética do sistema de 

instrumentalidade e dominação, uma certa indignação contra a colonização capitalista 

do mundo vital. É nesse ponto que, em Habermas, a concepção da comunicação ética 
numa esfera pública democrática fica parecendo completamente utópica e irrealizável, 

pois é impossível isolar a nós mesmos, nossas relações e nossa comunicação fora da 

instrumentalidade do capital e dos meios de comunicação de massa. Já estamos todos 

lá dentro, contaminados (HARDT e NEGRI, 2005, p. 330). 

 

Essa organização em rede aponta um novo cotidiano na esfera pública e se torna um 

caminho viável para referenciar tal demanda. Embora a ética seja considerada por Habermas 

como uma utopia nesse cenário midiático, o peso da possibilidade democrática contribui para 

mapear as complexas relações justapostas provenientes dos artefatos institucionais e retrata a 

multiplicidade de atores envolvidos nessas relações.  

Como uma das alternativas teóricas para compreensão do relacionamento em rede na 

sociedade contemporânea, pode-se correlacionar o conceito de serviço público às teorias sobre 

rede e observar as tendências de consumo de tais serviços públicos no ambiente digital. Esta 

temática será abordada no subcapítulo a seguir, onde o consumo cidadão alternará entre as 

bordas dessa ciberdemocracia, promovendo uma infinidade de conexões, uma nova forma de 

relacionamento entre governantes e usuários e múltiplas possibilidades de interação e reação. 

 

 

 

1.2.4 O consumo de serviços públicos na sociedade em rede 

 

 

Ainda hoje, grande parte da deficiência nos serviços públicos dos municípios decorre 

da oferta insuficiente em relação à demanda, qualidade inferior contrapondo-se aos serviços 

particulares, escassez de recursos humanos capacitados e gestão deficiente sob diversos 

aspectos. Embora o Estado possua papel regulador para oferta de tais serviços, os desafios e 
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barreiras são crescentes e observa-se que ainda não há um consenso sobre o tamanho que este 

Estado tem que ter para ser capaz de prover qualitativamente todo o conjunto de serviços 

essenciais, conforme se pode constatar no Ranking de Eficiência dos Municípios (2016) 

divulgado pela Folha de São Paulo em parceria com o Datafolha.  

A pesquisa objetiva mostrar quais prefeituras do Brasil entregam mais serviços básicos 

à população usando menor volume de recursos financeiros e apresenta dados de 5.281 

municípios, ou 95% do total de 5.569. Contudo, a metodologia pode ser questionada por alguns 

parâmetros, pois restringe a análise à aplicação da receita per capita da administração pública 

municipal das cidades às áreas de saúde, educação e saneamento como forma de calcular a 

eficiência na gestão. Além disso, apresenta quantos servidores o município possui por 

habitantes e a média nacional. Tomando por este último exemplo, a eficiência é medida por 

quem entrega mais serviços gastando menos. Entretanto, a relação de servidores por cada cem 

habitantes é definida pela média nacional e não por um estudo científico que possibilite a 

indicação ideal desta quantidade. 

O conteúdo científico e o contexto social devem ser considerados nos estudos 

realizados. Ambos são compostos por uma rede diversa de agentes humanos e não humanos. 

Latour e Woolgar (1997) destacam que o observar das práticas cotidianas possibilita identificar 

como ações, aparentemente sem importância, auxiliam na construção social, enfatizando o 

caráter comportamental e o contexto apresentado.  

A proposta encontra argumentos em uma abordagem prática que contempla a dinâmica 

não hierárquica e multidirecional nas relações da sociedade em rede, distante da tendência 

enfocada nos parâmetros exclusivamente técnicos ou nos aspectos estritamente sociais. 

Segundo os autores, a atividade científica tem por natureza uma dimensão coletiva, pública, de 

modo que a construção de fatos e máquinas somente se viabiliza através da conjugação de 

interesses e mobilização de um grande número de aliados. 

Um caminho teórico para entendimento dessas relações na cibercultura é a Teoria de 

Ator-Rede18 (TAR) criada por um grupo de antropólogos, sociólogos e engenheiros franceses 

e ingleses, dentre os quais Bruno Latour, Michel Callon e John Law fizeram parte. Pautado nas 

noções de simetria, ator, rede e tradução, tal método de estudo adquiriu status de teoria ao 

contemplar os aspectos híbridos da sociedade ao invés de concebê-la por meio das suas 

segmentações. Latour considerava que o modelo teórico definido por ele e por seus parceiros 

                                                             
18 Actor-Network Theory (ANT), traduzida por Fernando Manso como Teoria Ator- Rede (TAR). 
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consistia em “seguir as coisas através das redes em que elas se transportam, descrevê-las em 

seus enredos” (2004, p. 397). 

A partir da observação pela TAR, novos padrões de comunicação puderam se 

estabelecer na cultura contemporânea, onde a relação tradicional de emissor e receptor não se 

aplica, uma vez que o papel do ator é mutante e depende da sua atividade e capacidade 

repercussiva em rede, não sendo necessariamente atribuído a um ser humano, mas podendo ser 

representado por uma instituição, um objeto ou um animal. 

Por sua vez, a rede é constituída por interconexões infinitas entre estes atores, capaz de 

percorrer qualquer direção e tender para regiões que concentram agentes que demonstram 

afinidades entre si. Os atores não humanos poderiam ser representados por objetos técnicos de 

inteligência artificial, computadores, servidores e a infinidade de dispositivos móveis existentes 

na cultura contemporânea, que promovem interferências mútuas no comportamento entre 

ambos. Um exemplo disso é a relação temporal entre agentes de um aplicativo de troca de 

mensagens instantâneas, como o Whatsapp por exemplo. A noção de aqui e agora é diferente 

para os dois agentes. 

No entanto, o aqui do agente emissor considera que o agente receptor estará numa 

condição temporal contígua. No entanto, o que está em vigor é que a comunicação do agente 

humano emissor está sendo feita a partir de um objeto técnico para um agente não humano 

receptor, que depende de condições de sinais por satélite, carga de bateria etc. O agente não 

humano reordena o ritmo do cotidiano humano regrando, no mínimo, a expectativa das 

interações em rede, promovendo uma nova forma de comunicação mediada em diferentes níveis 

sociabilidade na cultura digital. 

Para a TAR, a produção de redes e associações surge da relação de mobilidade 

estabelecida entre os atores humanos e não humanos que se dá na convergência dos 

novos meios de sociabilidade que aparecem com a cultura digital, como por exemplo, 
as redes sociais e as comunidades virtuais (LATOUR, 2011, p. 796).  

 

A definição de rede considerada pela TAR refere-se, predominantemente, à descrição 

das vias multidirecionais que pulsam entre os canais, em vez de contemplar seus elementos. A 

representação particular que cada agente faz da rede e na rede traduz o ponto central da TAR, 

também conhecida como “sociologia da tradução” (LAW, 1992). Essa “tradução” possui 

sentido de redirecionar objetivos, interesses, dispositivos, seres humanos, reordenando as vias 

de forma não linear e alterando os atores envolvidos. Tal reordenamento incide na expectativa 

de comunicação entre os agentes humanos. Essa temática se contrapõe com a noção de real e 

virtual de Adriana Souza e Silva, que será apresentada no capítulo 2. 
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Contudo, a partir da sociedade em rede, vislumbra-se outro cenário para o consumo de 

serviços públicos frente aos novos paradigmas estabelecidos pela relação do cidadão com as 

mídias pela multiplicidade de interfaces coletivas e, principalmente, pelas novas formas de 

interações sociais, conforme veremos no capítulo a seguir. 
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2. INTERAÇÕES NO CIBERESPAÇO E VIGILÂNCIA DISTRIBUÍDA 

 

 

Usuários dos meios digitais são numerosos e variados, estejam online ou offline. 

Diversas culturas entrelaçadas e uma variedade de motivações compõem essa sociedade em 

rede. Já identificamos que o dinamismo das sociedades modernas impactou as relações dos 

indivíduos em seu cotidiano. As novas TICs propiciaram uma revolução nas práticas interativas 

a partir do nascimento da internet. Pierre Lévy observa a interatividade na relação da tecnologia 

com a sociedade considerando que “as atividades humanas abrangem, de maneira indissolúvel, 

interações entre pessoas vivas e pensantes, entidades materiais naturais e artificiais e ideias e 

representações“ (LÉVY, 1999, p. 22). Para o autor, a tecnologia é um produto provido por uma 

sociedade e por uma cultura e constitui o que ele chama de ciberespaço. 

A emergência do ciberespaço acompanha, traduz e favorece uma evolução geral da 

civilização. Uma técnica é produzida dentro de uma cultura, e uma sociedade 

encontra-se condicionada por suas técnicas (LÉVY, 1999, p. 25). 

 

As mudanças sociais influenciadas por esse contexto atentam para a necessidade de se 

refletir sobre os caminhos percorridos que constroem esse meio cibernético. Convém, aqui, nos 

apropriar do resgate histórico de Adriana Souza e Silva sobre o termo “ciberespaço”, criado 

pelo escritor William Gibson em 1984 a partir de dois conceitos: “cibernética” e “espaço”. 

Gibson ressaltava a desconexão entre o espaço físico material e esse novo espaço de informação 

cibernética. A partir da popularização da internet, os conceitos de “ciberespaço” e “internet” 

passaram a ser tratados como sinônimos. “Os espaços digitais foram considerados como 

essencialmente desconectados da realidade física” (SOUZA E SILVA, 2006, p. 22), criando o 

termo realidade virtual como antônimo da vida real e vislumbrando a convivência de duas vidas 

distintas. 

Para o antropólogo inglês Daniel Miller (2013), essa dinâmica é inerente ao 

comportamento específico do ambiente conectado diretamente relacionada à oposição entre 

pessoa e objeto, uma vez que somos moldados pelos objetos do nosso entorno no mesmo nível 

em que os moldamos. O que vale é compreender a utilidade que fazemos do respectivo objeto, 

as relações de posse, a representação simbólica no cotidiano, as relações afetivas criadas, ou 

seja, a coexistência entre sujeitos e objetos. Um dos destaques dessa relação na cibercultura se 

dá pela definição de critérios sociais para o uso desses objetos sobreposta à evolução 

tecnológica. 
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Tais práticas em relação à forma como o ambiente é estruturado são analisadas por 

Bourdieu ao considerar que estamos cada vez menos conscientes da influência dos objetos 

materiais sobre nós e que tais estruturas são produto de “uma gênese social dos esquemas de 

percepção, de pensamento e de ação” (BOURDIEU, 1987, p. 147). As estruturas, as 

representações e as práticas são constituídas continuamente. O autor argumenta que o conjunto 

de práticas caracteriza o tipo de indivíduo que compõe uma sociedade. Por consequência, 

grande parte dessas práticas constitui a cultura dessa sociedade de modo reflexo e, 

aparentemente, natural. 

Essa normatividade imaginária pode ser pensada pelo conceito de reflexividade no 

mundo descontextualizado de Anthony Giddens (1994), que considera as transformações do 

mundo moderno pelas novas redefinições das noções de tempo e espaço, os mecanismos de 

desencaixe e o fenômeno da reflexividade. A relativização do aqui e agora estendida no espaço 

e tempo, ampliou os ambientes de coexistência e gerou novos modelos de interação social. Para 

o autor, uma parcela significativa e crescente da sociedade convive sob a influência de múltiplas 

instituições que interligam práticas locais a relações sociais globalizadas, reordenando aspectos 

centrais da vida cotidiana. Giddens (1978) julga o conhecimento teórico e o conhecimento 

prático como “entrelaçados” e critica a aproximação com as ciências não históricas de Bourdieu 

(1977), que reconduz essa dinâmica explanando que a humanidade e as relações sociais só 

podem se desenvolver por intermédio da objetificação. Sujeitos são igualmente o produto de 

objetos e vice-versa. Observa-se aqui uma fuga à rigidez global do estruturalismo no que se 

refere ao contexto das relações sociais. Vislumbra-se a possibilidade de alternância no 

posicionamento dos atores envolvidos entre os meios físicos e digitais, por exemplo. 

Essa migração constante entre o meio físico e o digital por uma parcela cada vez mais 

crescente na sociedade, levanta questões sobre as novas formas de interação social. Aliada à 

velocidade da evolução digital, constituiu-se um novo tipo de cultura: a cultura digital ou 

cibercultura, balizada no que Lévy define, em sua obra homônima, como “inteligência 

coletiva”. 

O ciberespaço como suporte da inteligência coletiva é uma das principais condições 

de seu próprio desenvolvimento. Toda história da cibercultura testemunha largamente 

sobre esse processo de retroação positiva, ou seja, sobre a auto-manutenção da 

revolução das redes digitais [...]. Além disso, nos casos em que processos de 

inteligência coletiva desenvolvem-se de forma eficaz graças ao ciberespaço, um dos 
seus principais efeitos é o de acelerar cada vez mais o ritmo da alteração tecno-social, 

o que torna ainda mais necessária a participação ativa na cibercultura, se não 

quisermos ficar para trás, e tende a excluir de maneira mais radical ainda aqueles que 

não entraram no ciclo positivo da alteração, de sua compreensão e apropriação 

(LÉVY, 1999, p. 29). 
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Analisar esta cultura digital na forma de democracia virtual ou “ciberdemocracia” pode 

contribuir para a promoção de ambientes eletrônicos interativos mais eficientes a partir da 

reinvenção constante de significados. Além de suscitar questões acerca do cenário onde tais 

práticas deveriam ser implementadas, como por exemplo: por que a formulação das políticas 

públicas descarta ou não dispõe de atenção suficiente para analisar estas estruturas? Ou para 

identificar a necessidade de reorganização das “superestruturas” no sentido de “formas jurídicas 

e políticas que expressam relações de produção reais e existentes” (WILLIAMS, 1979, p. 81) a 

partir do processo histórico de afirmação do capitalismo.  

Essas novas formas da vida cotidiana produzem mais que interação, mas uma integração 

a partir de significados compartilhados. 

O senso comum é comum não porque seja banal ou mero e exterior conhecimento. 

Mas, porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação social [...]. 

Sem significado compartilhado não há interação [...]. Os interacionistas simbólicos 

mostraram como a interação só é possível por meio de procedimentos interpretativos 
que fazem da relação social uma construção. Não há apenas negociação e 

interpretação de significados, mas também critérios para seu uso (MARTINS, 2010, 

p. 54 e 55). 

 

Neste ponto, observamos uma proximidade entre o “senso comum” de Agnes Heller 

(1992) e o aspecto participativo da “inteligência coletiva” proposto pela “cibercultura” de Pierre 

Lévy (1999).  

Essa aceleração do ritmo tecnicista e social do autor de cibercultura também poderá ser 

observada no capítulo 3, ao tratar o tema da gestão urbana compartilhada, nos casos em que 

interações nos serviços públicos disponíveis nos sítios eletrônicos das noventa e duas 

prefeituras do Estado do Rio de Janeiro possam ser caracterizadas de acordo com o conceito de 

vigilância distribuída. 

A priori, convém definir essas relações de ação à distância proporcionadas pelo uso dos 

novos meios de comunicação como fator essencial para compreender as mudanças na esfera 

pública e a existência de outros desenhos sociais que podem ser derradeiros para a definição de 

políticas públicas em governo eletrônico (e-gov).  

Neste capítulo, pretende-se apresentar as formas de interação no ciberespaço que serão 

adotadas para a análise do mapeamento dos serviços públicos selecionados como objeto de 

estudo desta pesquisa. 
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2.1. Interações face a face, quase mediada e mediada 

 

 

Na concepção de ciberdemocracia frente ao novo cenário da esfera pública, o papel do 

governo que atuava como emissor de informações e fiscalizador das políticas públicas é 

reestruturado para assumir também a condição de receptor das visões do cotidiano dos usuários 

da internet, construindo, assim, novas formas de interação entre governo e sociedade. Esse 

interesse comum favorece a opinião pública: 

Com a internet, não se trata mais, portanto, de dispositivos de formação de opinião 
pública, de compartilhar julgamentos, mas da constituição de formas de percepção 

comum e de formas de organização e de expressão da inteligência comum 

(LAZZARATO, 2006, p. 183). 

 

Esse contexto impõe a necessidade de o governo ter que se articular com as opiniões 

manifestadas por meio das novas interfaces tecnológicas. “Os horizontes de compreensão dos 

indivíduos se alargam; eles não se estreitam mais nos padrões de interação face a face, mas são 

modelados pela expansão das redes de comunicação mediada” (THOMPSON, 2011, p. 269 e 

270). E, especialmente nos ambientes de desenvolvimento em governo eletrônico, observa-se 

uma aproximação entre governo e cidadão, ainda que em casos pontuais como se supõe nesse 

estudo. 

Essa é uma das indicações metodológicas de Thompson que consideramos válida para 

esta pesquisa. Destacar os benefícios para a sociedade propiciados pelas novas TICs no âmbito 

da ciberdemocracia a partir dos pilares onde são construídas as políticas de governo eletrônico. 

Para o autor, o “desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e de 

interação e [...] faz surgir uma complexa reorganização de padrões de interação humana através 

do espaço e tempo” (Id., ibid., p. 119). O ambiente físico se torna desnecessário e a noção 

espaço-temporal não é mais correlata e se expande indefinidamente, promovendo “novas 

formas de ação à distância que permitem que indivíduos dirijam suas ações para outros, 

dispersos no espaço e no tempo, como também responderem a ações e acontecimentos ocorridos 

em ambientes distantes” (Id., ibid., p. 120). Tal cenário evolutivo se torna relevante para o 

exercício das ações do governo junto à sociedade pós-moderna e do poder em rede, tal como se 

contrapõe Manuel Castells à cibercultura de Pierre Lévy no que tange ao processo de poder nas 

redes. Para Castells, a comunicação em rede revitaliza a democracia a partir das diversas formas 

de se criar poder em redes, como a capacidade de definir a rede, usar a rede e exercer poder por 

meio da rede. Esses ambientes virtuais passam a ser promovidos por instituições 
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governamentais como “parceiros” e alteram o cotidiano dos cidadãos por meio da oferta de 

informações e serviços públicos online com possibilidade de interações e regras específicas: 

Os standards, ou, na minha terminologia, os protocolos de comunicação, determinam 

as regras que têm de se aceitar quando se está na rede. Neste caso, o poder exerce-se 

não por exclusão das redes, mas pela imposição de regras de inclusão (CASTELLS, 

2009, p. 81). 

 

Para o autor, criar poder é criar rede. Assim como a convergência para o trabalho 

autônomo de Lazzarato e Negri, podemos observar semelhança na passagem da comunicação 

de massa para a “autocomunicação” criada por Castells (2009) a partir das novas tecnologias, 

estabelecendo novos padrões sociais pela ordem da sociedade em rede. O autor argumenta que 

a comunicação passou a ser a maior forma de exercer o poder tendo em vista sua capacidade de 

inclusão e exclusão, de estabelecer regras e padrões. A “autocomunicação” permite aos atores 

desse processo interagir entre eles mesmos e formar redes de comunicação que possibilitem 

compartilhar informações com alcance global e imensurável. 

Dessa forma, para se definir características interativas entre cidadão e governo mediados 

por objetos técnicos no contexto do ciberespaço, convém apresentar os três tipos de interação 

de John B. Thompson. O autor de “A Mídia e a Modernidade” (2011) procura desenvolver uma 

análise das formas de ação e interação criadas pela mídia e suas principais características, bem 

como os tipos de situação interativa criada pelos meios de comunicação: “interação face a face”, 

“interação mediada” e “interação quase mediada”, conforme figura a seguir: 

 

Figura 02 – Tipos de interação de John B. Thompson 

 

Fonte: THOMPSON, 2011, p. 123 
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A “interação face a face” poderia ser tratada como a mais tradicional, que atua no que 

ele chama de “contexto de copresença”, onde os atores envolvidos no processo possuem a 

mesma referência espaço-temporal, o fluxo de comunicação possui um caráter “dialógico” (ida 

e volta), promove uma multiplicidade de “deixas simbólicas” por meio de linguagens não 

verbais exibidas na transmissão e interpretação. 

A “interação mediada” exige o uso de um meio técnico para transmitir as informações 

e conteúdos simbólicos. De modo geral, os espaços midiáticos propiciados pelas TICs para a 

relação entre governo-cidadão analisados neste estudo atendem a este tipo de interação, onde 

os sujeitos podem ou não compartilhar a referência espaço-temporal e estão remotamente 

conectados. As possibilidades de deixas simbólicas são reduzidas. Contudo, os aspectos 

relacionados a esta forma de interação serão adaptados no último tópico deste capítulo, tendo 

em vista a multiplicidade de características interativas envolvidas. 

A “interação quase mediada” compreende as relações efetivadas pelos meios de 

comunicação de massa (televisão, rádio, jornais, revistas). Sua principal característica é ser 

orientada para um número indefinido de receptores potenciais de “caráter monológico”. 

Contudo, vale ressaltar o caráter híbrido das formas de interação: 

Muitas das interações que se desenvolvem no fluxo da vida diária podem envolver 

uma mistura de diferentes formas de interação – elas têm, em outras palavras, um 

caráter híbrido. [...] Os três tipos acima não esgotam os possíveis cenários de 

interação. Outras formas de interação podem ser criadas, por exemplo, pelo 

desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação que permitem um maior grau 

de receptividade (THOMPSON, 2011, p. 123 e 124). 

 

Aqui, Thompson abre espaço para discussão das próprias formas de interações propostas 

e ressalta a multiplicidade de características interativas no ambiente online. Este cenário 

representa a ampliação dos “contextos interativos”, de cuja intervenção nos padrões de 

interação social incorre um reordenamento, sendo esta a fundamentação de grande parte da 

teoria Thompson, que, embora utilize a imprensa para construir o cenário de atuação da mídia 

junto às sociedades, podemos vislumbrar esse conceito para as novas formas de tecnologias 

situadas nos alicerces da ciberdemocracia.  

Esta ciberdemocracia pode ser estabelecida sob a ótica da “autocomunicação” de massas 

de Castells, discutida no capítulo anterior, tendo em vista o incentivo à propagação constante 

das mídias, o conceito de sociedade em rede se estende para as esferas políticas. 
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2.2. Interações reativa e mútua 
 

 

Além de Thompson, outro autor dedicou-se ao estudo dos relacionamentos que ocorrem 

entre dois polos mediados por um objeto técnico. Alex Primo inicia sua análise da “interação 

mediada por computador” (2007) diferenciando sistemas interativos e reativos. Para ele, a 

comunicação requer uma troca, por indivíduos que interagem ativamente permitindo um 

diálogo. Estes indivíduos podem ser chamados de interagentes. Essa relação não se configura 

de forma restrita às ações reativas anteriormente definidas. Nesse último caso, a dinâmica 

comunicativa seria ativada por reagentes. 

A partir dessa análise, Primo estabelece que uma relação reativa não seria, 

necessariamente, interativa. Onde: 

A primeira se caracteriza por uma forte roteirização e programação fechada que 

prende a relação em estreitos corredores, onde as portas sempre levam a caminhos já 

determinados à priori. A relação reativa seria, pois, por demasiado determinística, de 

liberdade cerceada (PRIMO, 2000, p. 86). 

 

Primo parte do conceito de relacionamento interpessoal, modalidade que ele considera 

desprezada no Brasil durante o início da explosão digital em face à priorização pela 

comunicação de massa que, de acordo com ele, é a forma como “a indústria e o público geral 

têm tratado os sistemas reativos. Porém, o que não se pode admitir é que os sistemas reativos 

se tornem o exemplo fundamental de interação” (PRIMO, 2000, p. 87).  

Assim, Primo apresenta dois tipos de interação (mútua e reativa) relacionados quanto às 

suas dimensões, conforme Tabela 1 disponível na página a seguir criado a partir dos conceitos 

estabelecidos pelo autor. 

A relação expressa entre a necessidade de estímulo da interação reativa e os processos 

de negociação da interação mútua, bem como as demais características gerais desses dois 

sistemas criados por Alex Primo, serão utilizadas para construção de novos tipos de interação 

no quarto tópico deste capítulo.  
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Tabela 1 – Quadro comparativo adaptado a partir dos tipos de interação de Alex Primo 

Dimensões Interação mútua Interação reativa 

Sistemas Sistema aberto, elementos interdependentes, 

onde um é afetado, o sistema total se 

modifica. O contexto oferece importante 

influência ao sistema, por existirem 

constantes trocas entre eles. 

Engajam agentes inteligentes, os mesmos 

resultados de uma interação podem ser 

alcançados de múltiplas formas, 

independentemente da situação inicial do 

sistema (princípio da equifinalidade). 

Sistema fechado, composto por partes 

independentes. Relações lineares e 

unilaterais. O reagente tem pouca ou 

nenhuma condição de alterar o agente. 

Não percebe o contexto e não reage a 

ele. Por não efetuar trocas com o 

ambiente, não evolui. Não se presencia a 

equifinalidade. Se uma situação não for 

prevista na fase inicial, ela não poderá 

produzir o mesmo resultado e pode até 
mesmo não produzir qualquer resultado. 

Processo Dois ou mais agentes se engajam. O 

relacionamento evolui a partir de processos 

de negociação. Como a própria relação está 

em constante redefinição, nenhuma relação 

pode se reduzir a um par perene e definido. 

Baseada na relação estímulo-resposta. 

Supõe-se que um mesmo estímulo 

acarretará a mesma resposta cada vez que 

se repetir a interação. 

Operação Ações interdependentes, isto é, cada agente, 

ativo e criativo, influencia o comportamento 

do outro, e também tem seu comportamento 

influenciado. Isso também ocorre entre os 

interagentes e seu ambiente. A cada evento 

comunicativo, a relação se transforma. 

Ação e reação. Um polo age e o outro 

reage. Uma vez estabelecida a 

hierarquia, ela passa a ser repetida em 

cada interação. O usuário pode apenas 

intervir na sequência desses 

arregimentados por antecedência. 

Throughput 

“O que se passa 

entre uma ação e 
outra, ou entre 

uma ação e uma 

reação? Entre um 

input e um 

output” (PRIMO, 

2000, p. 89). 

Cada mensagem recebida é decodificada e 

interpretada, podendo gerar uma nova 

codificação. Cada interpretação se dá pelo 
confronto da mensagem recebida com a 

complexidade cognitiva do interagente. 

Mesmo que ele perceba algo que não 

conhece, a confrontação se dá com aquilo 

que ele conhece. 

Reflexo ou automatismo. Os processos 

de decodificação e codificação se ligam 

por programação. O computador oferece 
uma falsa aparência interpretativa. Tudo 

é pré-determinado. Se o programa não 

pressupõe uma relação nada acontece ou 

gera um erro (podendo “travar” o 

sistema). 

Fluxo Fluxo dinâmico e em desenvolvimento. Forma linear e pré-determinada. A 

mensagem é emitida pelo interagente 

proativo e recebida pelo interagente 

reativo (reação por feedback). Sequência 

definida de acontecimentos sucessivos. 

Relação Construção negociada pelos interagentes. 

Não se pode pré-determinar que uma certa 
ação gerará determinado efeito. É um 

processo emergente que se define durante o 

processo. As correlações existem, mas não 

determinam necessariamente relações de 

causalidade. 

Fundamentam-se em processos causais. 

Os sistemas reativos pressupõem a 
sucessão temporal de dois processos, 

onde um é causado pelo outro. Esse 

vínculo subentende uma causa e um 

efeito. Isso é visto como uma relação 

lógica, um fato objetivo. 

Interface Operam em modo virtual pois interfaceiam 

dois ou mais agentes inteligentes e criativos. 

Mesmo que hajam roteiros pré-definidos, 

nada pode garantir que sempre os mesmos 

estímulos garantirão as mesmas respostas. 

Cada interação é um complexo que motiva 

um conjunto de virtualizações que pode 
resultar em infinitas atualizações, 

dependendo de uma série de fatores como 

cognição e contexto. A liberdade está 

presente em uma interface virtual, onde cada 

agente pode se rebelar contra os roteiros e 

modificar o encaminhamento em curso. 

Apresentam uma interface potencial. 

Cada estímulo é pensado e programado 

por antecedência para que certas 

respostas sejam apresentadas. O mesmo 

estímulo apresentado por indivíduos 

diferentes nas mesmas condições 

resultará em uma equivalente resposta. 
Uma resposta diferente pode ser 

considerada como “erro” pelo 

programador (o verdadeiro agente do 

sistema). Apenas o agente tem liberdade 

e arbítrio. O polo reativo é “livre” (o 

termo aqui só pode ser usado entre 

aspas) apenas para selecionar entre certas 

potencialidades. 
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2.3. Vigilância distribuída como forma de interação 

 

 

 

A inserção do cidadão na gestão urbana e na participação no processo de construção de 

serviços públicos mais adequados à realidade social foi fomentada por meio das novas TICs no 

âmbito da internet. Essa nova forma de interação pode ser caracterizada até mesmo como o 

“ciberativismo” de Fábio Malini e Henrique Antoun, que apresentam um argumento plausível 

sobre essa nova política de operação no ciberespaço: 

Na história da militância política, a Internet dos grupos de discussão vai inaugurar a 

política de vazamento como modus operandi para fazer chegar aos diferentes usuários 

de todo o mundo as informações privilegiadas sobre a situação social de regimes 

políticos fechados, a crítica a poderes econômicos e militares num contexto de 
bipolaridade mundial, ou mesmo ser a base de sustentação da articulação política de 

movimentos feministas, ambientalistas e estudantis, amparados em torno de 

instituições [...]. Com a invenção do ciberespaço, a guerra de informação ocorre de 

modo subterrâneo, entre aqueles que possuem centrais de comunicação mediadas por 

computador (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 20 e 21). 

 

A presença das centrais de comunicação mediadas por computador na sociedade atual 

oferta uma variedade de recursos que podem ser interativos. Estes dispositivos convergem de 

acordo com as novas tecnologias e propiciam experiências múltiplas entre emissor e receptor 

de acordo com o “caráter híbrido” explicitado por Thompson. Tal fenômeno ocorre no contexto 

de governo eletrônico e permite integrar as experiências dos receptores para auxiliar a gestão 

da comunidade em sua área de abrangência. 

Esse caráter híbrido suscitado por Thompson abre possibilidade para uma “vigilância 

distribuída como definição do estado geral da vigilância nas sociedades contemporâneas” 

(BRUNO, 2010, p. 156). Embora o termo seja objeto de estudo de Fernanda Bruno com 

destaque para construção de mapas de crimes, gênero de mapa que vem se multiplicando no 

ciberespaço e constitui uma das faces da vigilância distribuída contemporânea, a autora estende 

a abrangência do tema para outras esferas, citando o contexto político indicado para esta 

pesquisa: 

Trata-se de uma vigilância que tende a se tornar incorporada a diversos dispositivos, 

serviços e ambientes que usamos cotidianamente, mas que se exerce de modo 

descentralizado, não hierárquico e com uma diversidade de propósitos, funções e 

significações nos mais diferentes setores: nas medidas de segurança e circulação de 

pessoas, informações e bens; nas estratégias de consumo e marketing; nas formas de 

comunicação, entretenimento e sociabilidade; na prestação de serviços etc. Nota-se 

que em certos casos ela se exerce misturada a dispositivos que não são 
prioritariamente voltados para a vigilância, sendo assim uma função potencial ou um 

efeito secundário de dispositivos que são projetados inicialmente para outras 
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finalidades – comunicação, publicidade, geolocalização etc. Daí deriva uma 

multiplicidade de objetos atuais ou potenciais da vigilância, que não mais se 

restringem nem se justificam por grupos suspeitos ou supostamente perigosos, mas 

que podem ser todos e qualquer um – consumidores, transeuntes, internautas, 

criminosos, participantes de reality shows etc. No seio dessa vigilância “para todos”, 

há uma variedade de focos possíveis, pois não se vigiam ou monitoram apenas 

indivíduos ou grupos, mas informações, transações eletrônicas, comportamentos, 

hábitos e rastros no ciberespaço, comunicações, fluxos de corpos anônimos no espaço 

urbano etc. [...] Vigora, por fim, um tríplice regime de legitimação da vigilância 

distribuída: o da segurança, o da visibilidade midiática (marcado pela presença dos 

dispositivos de vigilância nos circuitos de entretenimento, sociabilidade e espetáculo) 
e o da eficiência, sobretudo no campo dos serviços das redes e tecnologias de 

comunicação (BRUNO, 2010, p. 156 e 157). 

 

Essa função potencial da vigilância como projetada para a comunicação e sua 

legitimação da eficiência no campo dos serviços disponíveis na rede podem ser caracterizadas 

como uma forma de interação por meio de gestão de comunidades. Como exemplo recente, 

observamos o Brasil intensificar a vigilância social para a Copa do Mundo em 2014 e para os 

jogos olímpicos em 2016 na cidade do Rio de Janeiro, desenvolvendo e aprimorando as 

políticas públicas nessa área, mesmo com transparência questionável, de acordo com o relatório 

“Da Cibersegurança à ciberguerra: o desenvolvimento de Políticas de Vigilância no Brasil”19 

(Article 19, 2016). 

Outro exemplo de destaque na atualidade é a infinidade de recursos disponíveis pelo 

aplicativo de navegação urbana Waze. Nele, os usuários podem reportar perigos em vias como 

buracos ou ocorrência de assaltos, veículos parados no acostamento, obras na pista ou presença 

de polícia nas rodovias. Vale destacar que a forma como essa vigilância está distribuída nos 

dias de hoje permite ações consideradas ilegais por autoridades, como reportar locais de blitz 

ou Lei Seca. Muito comum também por grupos em redes sociais como o Twitter.  

No caso de serviços públicos mediados por uma plataforma, que supõe a participação 

cidadã como interagente no processo de gestão urbana, essa vigilância distribuída pode ser 

caracterizada, para compor a metodologia desta pesquisa, como uma gestão urbana 

compartilhada, sem a hierarquia pressuposta pela natureza do papel do Estado como promotor 

de serviços públicos, gerando uma nova forma de vida cotidiana a partir da ressignificação no 

relacionamento com o espaço urbano. 

                                                             
19 Obra da Article 19 licenciada pela Creative Commons. Atribuição - CC - BY, que demonstra como se constitui 

o amplo aparato estatal de vigilância da Internet no Brasil para realização da Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016. A Article 19 é uma organização independente de direitos humanos que trabalha em vários 

países na promoção e proteção do direito à liberdade de expressão.  
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De acordo com o Estatuto da Metrópole20, a gestão urbana compartilhada é incentivada 

a partir de fundamentos e diretrizes para a aplicação de instrumentos urbanísticos. Tal diretriz 

coloca em pauta o papel executor/fiscalizador das instituições governamentais sobre seu âmbito 

de atuação. Porém, esta discussão será tratada no capítulo 4, onde serão analisadas as interações 

dos serviços públicos municipais, sendo aqui relacionada apenas para introdução do termo de 

gestão urbana compartilhada no contexto da vigilância distribuída como forma de interação no 

ciberespaço na sociedade contemporânea. Todavia, vale destacar que a preferência por se 

utilizar a gestão urbana compartilhada nessa pesquisa como forma de interação se solidifica a 

partir do pressuposto contemplado no Estado da Metrópole supracitado, uma vez que 

relacionada em seu documento as premissas gerais para a gestão, o planejamento e execução 

das funções públicas de interesse comum instituídas pelos Estados. Independente do documento 

restringir tais funções de interesse comum no âmbito das metrópoles, faz-se necessário expandir 

sua aplicação a todas as entidades municipais no que tange à oferta e ao consumo de serviços 

públicos. 

Essa vigilância distribuída possui relação com o sistema aberto e descentralizado da 

interação mútua de Alex Primo citada no tópico anterior. As possibilidades de influência a partir 

da relação negociada reforçam essa dinâmica em desenvolvimento constante, sendo o aspecto 

principal da vigilância distribuída para aplicação no estudo que pretendemos desenvolver a 

partir dos novos sentidos que se configuram na sociedade em rede. 

A noção de distribuição busca designar um processo amplo e espraiado, mas 

descentralizado, sem hierarquias estáveis e multifacetado, pleno de ambiguidades. O 

adjetivo distribuído ressalta, ainda, uma tensão que provém do seu uso na qualificação 

de formas atuais de comunicação, sobretudo no ciberespaço e suas redes e ambientes 

recentes em que vigem a interação e a participação dos usuários (BRUNO, 2010, p. 

158). 

 

O incentivo à distribuição dessa vigilância contribui para caracterizar a mudança 

estrutural na esfera pública analisada nesse estudo, que constitui uma relação mais próxima 

governo e cidadão, transformando este último em agente fiscalizador, avaliador e 

impulsionador de demandas que alteram significamente a forma tradicional de gestão urbana a 

partir de uma atuação compartilhada. Essa ação voluntária se torna possível no ambiente online 

                                                             
20 Instituído pela Lei 13.089 de 12 de janeiro de 2015, estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e 

a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas 

instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos 

de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança no campo do 

desenvolvimento urbano. 



56 

a partir de um objeto técnico mediado, seja por um site, um aplicativo mobile, uma central de 

atendimento ou uma rede social. 

O cidadão contribui diretamente para a manutenção dos espaços públicos, sob a 

estrutura da ciberdemocracia. Essa mudança nos alicerces do poder social pode ser 

caracterizada por Lévy: 

É tendo em mente os novos avanços da emancipação humana que devemos tentar 

pensar, não ‘o fim do Estado’, mas ‘outro Estado’, um que admita plenamente os seus 
outros, um que emirja da sociedade, embora esteja ao seu serviço, em vez de estar 

sobranceira a ela, como se transcendência autoritária e burocrática. Podemos apostar 

que, no futuro, o Estado, que já assumiu tanta forma [...], continuará a metamorfosear-

se (LEVY, 2003, p. 174 e 175). 

 

É claro que essa noção da gestão urbana compartilhada pode ser alvo de críticas por 

falta de estruturação de políticas públicas eficazes na execução dos serviços que, 

obrigatoriamente, lhes são atribuídos. Contudo, o regime da sociedade em rede impõe novos 

paradigmas para construção de uma ciberdemocracia que atenda a esta finalidade, já que o 

sistema democrático deve, por natureza, envolver o cidadão. 

Utilizar-se dessas informações, inicialmente privadas, para compartilhá-las de forma 

estruturada em prol do bem coletivo ou da manutenção da gestão urbana, contribuiu diretamente 

para um avanço nas relações de consumo por meio da internet, mesmo que de consumo cidadão. 

Embora André Lemos exponha seus conceitos sobre a privacidade e anonimato em meio 

às mídias locativas, que também são características de muitas mídias interativas por gestão 

urbana compartilhada, vale ressaltar sua análise sobre essa mudança no perfil do cidadão como 

interagente que não mais se encontra em regimes fechados, mas permite esse novo movimento, 

“monitorando, controlando e vigiando pessoas, objetos e informação para prever consequências 

e exercer o domínio sob as “modulações”.  (LEMOS, 2010, p. 72). 

O autor expande o nível de circulação dessas informações geridas pelos interagentes 

que, para ele, não estão mais restritas ao ciberespaço. A interface com cotidiano social promove 

uma circulação em redes de “informação transitando por lugares e objetos do dia-a-dia, 

emitindo e coletando informação de pessoas em um espaço urbano hiperconectado pelo 

desenvolvimento da computação ubíqua, da internet das coisas”. (Id., ibid., p. 82). Esses novos 

territórios que ultrapassam as bordas do digital e real são definidos por ele como territórios 

informacionais. 

Nesse novo território, abre-se uma nova forma de fazer política descentralizada por meio 

de mídias colaborativas. A participação do cidadão como agente e/ou interagente da gestão 

urbana se torna essencial a partir da vigilância distribuída. Os reflexos sociais dessa relação são 
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imediatos e as condições interativas se tornam objetos de atenção haja vista o potencial inerente 

às consequências possíveis. 

 

 

2.4. Nova proposta de interações no ciberespaço 

 

 

Compreender os novos territórios promovidos pelas mídias interativas no ciberespaço é 

fundamental para visualizar os impactos no cotidiano social. Tais aspectos interativos vão desde 

relações presenciais, passando por sistemas fechados no sentido de estímulo-resposta, seguidos 

por interfaces abertas com fluxo dinâmico e gestão compartilhada por meio de vigilância 

participativa ou distribuída, conforme apresentados nos tópicos anteriores. 

Os caminhos percorridos por essas relações interativas não são, necessariamente, 

crescentes, mas devem ser colocados de forma comparativa, mesmo quando se pesquisa dados 

quantitativos, uma vez que valores numéricos relacionados à absorção de requisitos 

tecnológicos representam nivelamentos qualitativos. 

Contudo, a abordagem que objetivasse adotar nesta pesquisa circunda a esfera pública 

sob a ótica dos serviços municipais disponibilizados em governo eletrônico e as relações das 

mídias interativas distribuídas em rede e não mais isoladas no contexto para massas, tal como 

as interfaces de comunicação coletiva ou “interfaces sociais coletivas” (SOUZA E SILVA, 

2006, p. 262). Vale destacar que as interfaces geralmente são definidas pelo contexto cultural a 

partir da introdução às práticas sociais e desassociadas do tempo de desenvolvimento da 

tecnologia. Cada mudança no significado de uma interface requer uma redefinição das formas 

de relações sociais e dos tipos de espaços mediados, encontrando aqui sua validade como 

importância comunicacional. 

Henrique Antoun destaca o poder das interfaces de comunicação coletiva frente às 

mídias de informação massiva: 

Desde o seu surgimento, a mídia distribuída tem se contraposto através de seus 

usuários a estes efeitos acachapantes de achatamento da diversidade cultural 
promovida pelos processos de indução e falseamento de opinião típicos desta 

comunicação unilateral onde poucos falam para muitíssimos. Embora a mídia 

irradiada de massa seja uma valiosa máquina de construção e destruição instantânea 

de reputação social; as mídias distribuídas de grupo têm se revelado uma poderosa 

máquina de criação e sustentação de reputação duradoura, funcionando em longo 

prazo (ANTOUN, 2010, p. 141). 
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O poder de mobilizar e relatar fatos passados se expande na distribuição em rede pela 

internet, permitindo uma narração, muitas vezes, em tempo real. O imediatismo na 

comunicação foi reconfigurado e as mídias de massa foram obrigadas a se reestruturarem. A 

geração de pautas e o agendamento não mais se restringem à grande mídia e as diversas formas 

de interação foram promovidas. 

O monitoramento dos interagentes no ciberespaço faz parte da eficácia do processo 

estrutural desse novo tipo de interação, que deve ser mapeado e analisado no contexto da 

sociedade em rede, onde não há redes sociais isentas de vigilância e, por sua vez, também não 

deve haver nessa nova esfera pública que se configura, no que podemos dizer de nível mais 

elevado, pela relação compartilhada entre governo e cidadão na gestão urbana. 

Para isso, convém propor uma classificação das formas de interação que possa ser 

aplicada à pesquisa em curso como ponto de partida para análise das categorias de serviços 

públicos municipais disponibilizados pelas prefeituras do Estado do Rio de janeiro. Pelo objeto 

de estudo desta pesquisa estar inserido no meio cibernético, esse tipo de interação somente será 

considerado para serviços públicos passíveis de migração para outras formas de interações 

mediadas. 

A partir dos tipos de interação apresentados anteriormente, propõe-se uma nova 

classificação para interações no ciberespaço a fim de contribuir para o método de investigação 

das características interativas dos serviços públicos que serão mapeados no capítulo posterior. 

Esta nova proposta reúne os aspectos primários de cada tipo de interação apresentada e engloba 

as especificidades das visões de cada autor sobre suas aplicações práticas que servirão como 

percurso metodológico para esta pesquisa, sendo elas: interação face a face, interação quase 

mediada, interação mediada reativa e interação mediada mútua. 

A “interação face a face” mantém sua natureza presencial e o contexto de copresença 

por um sistema referencial espaço-temporal comum. O caráter dialógico deste tipo de promoção 

interativa será utilizado tal como definido por Thompson. Sua aplicação na pesquisa será para 

caracterizar as interações nos serviços públicos municipais disponibilizados via presencial, mas 

passíveis de migração para outro tipo interativo. Os serviços públicos que somente possam ser 

oferecidos de forma presencial serão descartados da análise. Essa relação de descarte será 

definida a partir da existência de outra forma interativa para o mesmo serviço disponibilizado 

por no mínimo um município dentre a região estudada. 

Será criado um paralelo entre a “interação quase mediada”, por seu caráter monológico, 

e os serviços semipresenciais. Pela limitação de deixas simbólicas e sua mediação, 

originalmente, por meios de comunicação de massa, essa classificação será utilizada para 
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serviços que compreendem as formas tanto presenciais quanto virtuais, mesmo que em níveis 

diferentes de relação percentual. 

A “interação mediada” de Thompson será aglutinada às interações “reativa” e “mútua” 

de Alex Primo com derivação de dois novos tipos: “interação mediada reativa” e “interação 

mediada mútua”. Embora, ambas possuam caráter dialógico e sejam mediadas por objeto 

técnico, as características dos tipos de interação de Primo agregam valores que refletem 

aspectos predominantes das mídias interativas na sociedade em rede, sendo redefinidas. 

A “interação mediada reativa” será utilizada para classificar serviços exclusivamente 

mediados por objetos técnicos e ofertados por meio virtual. Contudo, tal ferramenta deverá 

constituir-se de sistema fechado com necessidade de estímulo-resposta por reagentes. 

A “interação mediada mútua” também será utilizada para classificar serviços 

exclusivamente mediados por objetos técnicos e ofertados por meio virtual, mas que atuem por 

interagentes na gestão urbana compartilhada por meio do conceito de “vigilância distribuída” 

de Fernanda Bruno. 

Quadro 1 – Tipos de interação propostos pelo pesquisador 

 

 

Estes quatro novos tipos de interações propostos (face a face, quase mediada, mediada 

reativa e mediada mútua) estabelecem uma relação de hierarquia tecnológica servindo para 
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identificar as possibilidades de interações nos serviços públicos municipais no Estado do Rio 

de Janeiro no que tange ao nível de oferta de mídias interativas. As interações “híbridas”, que 

poderiam ser aplicadas aos serviços que possuam mais de um tipo opção interativa, serão 

descartadas, uma vez que será considerada para efeitos desta pesquisa o tipo de interação de 

maior nível dentre as ofertas mediadas por dois ou mais canais de comunicação. 

Faz-se necessário também estabelecer níveis de hierarquia tecnológica entre os tipos de 

interações propostos para aplicação metodológica nesta pesquisa, bem como utilizar-se da 

classificação de “mediada por telefone” para indicar as interações restritas por comunicação 

por voz na forma de ligação tradicional. Além disso, também será utilizada a expressão “não 

disponível” para indicar a ausência de serviço disponível pela respectiva instituição. Os tipos 

de aplicação para cada nível de serviço analisado serão detalhados no capítulo 3.  

Em vista das inter-relações complexas entre agentes humanos e não humanos 

apresentadas anteriormente, os tipos de interações de John B. Thompson (item 2.1) e Alex 

Primo (item 2.2) utilizados como fundamentação teórica para compor esta proposta parecem 

adequados para construção de novas formas de interação e aplicação, por considerar que estas 

duas teorias abarcam o arcabouço teórico das diferentes visões entre agentes humanos e não 

humanos na sociedade em rede. Tais visões reúnem a interação no sentido de trocas simbólicas 

de Thompson, não como parte da materialidade dos processos de comunicação digital, junto à 

preocupação com questões de interatividade como ferramenta do processo comunicativo via 

dispositivos digitais de Primo. 

Desta forma, formam-se discussões sobre as aberturas que essas interações podem trazer 

para a ciberdemocracia, conforme observamos no capítulo anterior, e surgem condições para 

examinar tais aberturas em nível da esfera pública municipal por meio destas características 

interativas. 
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3. MAPEAMENTO DAS INTERAÇÕES NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DO RIO DE 

JANEIRO 

 

 

Para a construção e coleta dos dados, esta pesquisa observa os canais para exercício de 

uma ciberdemocracia no cotidiano social e seu ordenamento no ciberespaço, tal como considera 

o filósofo e antropólogo francês Bruno Latour sobre a relevância na compreensão das atividades 

científicas, que muitas vezes estrutura o problema do conhecimento de forma estérea à questão 

social e política. Não há como ater-se unicamente aos fatos consolidados, uma vez que se 

pretende compreender a ciência atinente à rede na constituição da sociedade. Tais fatos devem 

ser aceitos. Latour e Woolgar adicionam as ações que constituem as negociações ao campo da 

pesquisa científica: 

Uma vez que se admite que as ações dos pesquisadores são orientadas para o campo 

agonístico, pouco se ganha com a insistência na distinção entre a ‘política’ da ciência 

e sua ‘verdade’. As mesmas qualidades ‘políticas’ são postas em operação para 

realizar um avanço e para pôr um concorrente fora de combate (LATOUR; 

WOOLGAR, 1997, p. 268) 

 

Ainda hoje, “a epistemologia da ciência busca criar filtros que produzem o afastamento 

do social, da vida pública dos fazeres científicos” (LATOUR, 2004). “É difícil para a mente 

educada e organizada, conviver com a incerteza. Mas, se de fato, se quer a multidão fazendo 

parte da “cidadania”, é preciso se acostumar com o barulho que ela produz e estar preparados 

para muito mais do que um pouco de absurdos” (LATOUR, 2001). Essa pesquisa pretende, 

justamente, observar o “barulho” que as características e possibilidades interativas na relação 

de consumo de serviços públicos geram nas mudanças estruturais entre a esfera pública e a vida 

cotidiana. A crença na inexistência de uma ordem no cotidiano do cidadão sem a presença do 

Estado cai por terra e, no mínimo, passa a se considerar que exista um reordenamento ou alguma 

forma de organização na multidão da qual os governantes possam reverter em benefícios para 

a sociedade. Essa condição fica mais clara ao se observar as interações mediadas mútuas, 

sobretudo nos casos de vigilância distribuída. 

Seguindo o percurso metodológico, serão analisados dez (10) serviços públicos 

municipais disponibilizados nos sites pelas noventa e duas (92) prefeituras do Estado do Rio de 

Janeiro, a partir da premissa de que tais sites são compostos por funcionalidades individuais e 

características interativas múltiplas. 
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Este terceiro capítulo pretende mapear as características interativas destes serviços 

públicos municipais por meio de análise de conteúdo da seção de serviços dos sites oficiais das 

prefeituras da região supracitada a partir de um questionário elaborado e apresentado pelo 

pesquisador com vistas a construir um mapa das possibilidades interativas dos serviços públicos 

no nível municipal. A análise categorial permite ao pesquisador ampliar sua visão sobre a 

realidade a ser apresentada de forma organizada e estruturada. 

A análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda classe 

de documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento 

de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis (OLABUENAGA 

e ISPIZÚA apud MORAES, 1999, p. 8). 

A observação ajuda o pesquisador a “identificar e obter provas a respeito de objetivos 

sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” 

(MARCONI e LAKATOS, 1996, p. 79). 

 

 

3.1. Por que mapear as interações nos serviços municipais? 

 

 

Até aqui, parece claro que o processo de construção de políticas em governo eletrônico 

necessita do envolvimento de muitos atores, da interação constante entre órgãos 

multidisciplinares, da adaptabilidade em relação ao tempo entre o avanço tecnológico e seus 

ajustes e da compatibilidade com outras políticas. Entretanto, é de ordem prioritária que o 

objetivo central da sua criação seja a eficiência em atender ao interesse público. 

Além disso, podemos identificar pelo relatório de Estudos Socioeconômicos dos 

Municípios do Estado do Rio de Janeiro 2015 do TCE-RJ, citado no item 1.2.1, a ausência de 

sites integrativos entre os municípios do Estado do RJ. Essa informação reflete o baixo 

investimento de políticas em e-gov na esfera pública municipal. E mesmo que os municípios 

atingissem níveis mais elevados de maturidade, conforme os graus estabelecidos pela 

ASPA/ONU (item 1.2.1), a metodologia da avaliação é restrita e considera apenas questões de 

infraestrutura. 

Com a ausência de instrumentos de avaliação ou mecanismos de mensuração de 

desempenho quanto à conveniência dos serviços prestados à sociedade na maioria das práticas 

brasileiras de e-gov, justifica-se a análise sobre as interações promovidas entre atores humanos 

e não humanos nos serviços públicos municipais como forma de ciberdemocracia, mediada por 
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interfaces de comunicação coletivas, haja vista o baixo índice de estudos e editoriais que 

contemplem o nível municipal. 

A opção pelo recorte geográfico entre os noventa e dois (92) municípios que compõem 

o Estado do Rio de Janeiro se deu por ser a área de acesso e atuação cotidiana do pesquisador, 

que terá participação observante a partir das etapas de análise de conteúdo das formas de 

disponibilização dos serviços municipais nos sítios eletrônicos e suas possibilidades de 

interação de forma democrática. O que tem como consequência a alteração de uma esfera 

pública de veiculação para massas para uma esfera pública interligada, gerando uma noção de 

democratização por meio da internet, porém descentralizada, conforme ressalta o autor de “A 

Riqueza das Redes” (2006), Yochai Benkler, ao afirmar que milhões de sites possuem baixa 

quantidade de acessos enquanto um número reduzido atrai a atenção. 

No ambiente de informação conectada, todos são livres para observar, reportar, 

questionar, e debater, não somente em princípio, mas em capacidade atual. Todos 

podem fazer isso, através do seu próprio blog, mundialmente lido, através de um 

círculo de “mailing lists”, mídias coletivas baseadas na rede, como o Slashdot, 

comentando em blogs ou meramente através de e-mails para amigos que têm 

visibilidade em uma comunidade de sites ou listas de pequena escala. Estamos 

testemunhando uma mudança fundamental de como indivíduos podem interagir com 
suas democracias e exercer seus papéis como cidadãos. Cidadãos não precisam ser 

vistos puramente como tentando informar-se sobre o que os outros “coletaram” para 

poderem votar. Eles não precisam estar limitados a ler as opiniões de formadores de 

opiniões e julgá-las em conversas privadas. Eles não estão mais confinados a 

ocuparem um papel de meros leitores, observadores e ouvintes (BENKLER, 2006, p. 

272). 

 

Neste cenário interconectado, a esfera pública de Benkler seria como o “quadro de 

práticas que os membros de uma sociedade usam para comunicar questões que eles entendem 

ser de interesse público e que potencialmente requer uma ação ou reconhecimento coletivos” 

(Benkler, 2006, p. 177). A repercussão da internet sobre a esfera pública produz um novo ciclo 

de práticas de consumidores interagentes sem o controle exclusivo de grandes empresas de 

comunicação. 

A partir da diversidade de mediações nesta sociedade em rede e de atuações pelos 

cidadãos mais próximas do termo prossumidor21 de Alvin Toffler, esta relação entre “provedor” 

e “consumidor” se entrelaça. Este aspecto se adequa ao objeto desse estudo, uma vez que, 

embora se proponha a analisar tanto o lado do governo, provedor de tais serviços, quanto o lado 

do cidadão, consumidor, a pesquisa não se concentra nos polos, mas sim, na observação das 

ações, reações e interações possíveis entre eles. A temática a abordada propõe novos tipos de 

                                                             
21Prossumidor é um neologismo originado no inglês prosumer que justapõe os termos “produtor” e “consumidor”, 

sendo indicado na visão de Alvin Toffler (1980) como o consumidor que também produz informação. 
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interação estabelecidos no item 2.4 para serem aplicados aos serviços eletrônicos municipais. 

Essa nova proposta de classificação se baseia nas teorias de dois autores que tratam sobre o 

tema da interação: o primeiro, John B. Thompson, por contemplar o sentido de trocas 

simbólicas; e Alex Primo, por se concentrar nas questões de interatividade como ferramenta do 

processo comunicativo via dispositivos digitais. As escolhas por essas duas visões pretendem 

abranger, respectivamente, as peculiaridades das deixas simbólicas de cada interagente e os 

atributos das interfaces utilizadas para mediar as relações. A partir do levantamento destas 

novas formas de vida cotidiana na relação entre governo e cidadão ou vice-versa, acredita-se 

ser possível identificar um panorama dos níveis de interações presenciais e virtuais nos serviços 

públicos municipais da região estudada. Contudo, não faz parte do escopo da pesquisa analisar 

a visão do cidadão. 

Identificar o nível de oferta de mídias interativas no âmbito municipal e os impactos 

dessas interações no cotidiano do usuário, estabelecendo assim uma relação de 

ciberdemocracia, é o problema que esta pesquisa busca resolver. Quais as contribuições efetivas 

dessa relação compartilhada? As hipóteses que rodeiam tais argumentos estão dispostas na 

análise dos impactos das centrais de atendimento oferecidas por alguns municípios em contraste 

aos atendimentos descentralizados, usos de mídias locativas por georreferenciamento, 

aplicativos de mensagens instantâneas ou desenvolvidos para fins específicos de gestão urbana, 

entre outros. 

O objetivo principal do trabalho é identificar quais serviços municipais no Estado do 

Rio de Janeiro poderiam ser mediados por transações online e ainda são ofertados por 

interagentes de forma presencial. Não é parte do escopo analisar avanço ou crescimento de 

mídias interativas na região estudada, pois seria necessário realizar pesquisa entre dois períodos 

distintos. Desta forma, o estudo enfoca apresentar um cenário midiático da interatividade em 

serviços públicos municipais. 

A justificativa de se identificar o nível da oferta de serviços presenciais em relação aos 

virtuais é suscitar questões acerca das relações interativas no ciberespaço que promovem 

mudanças efetivas na vida cotidiana do cidadão. Por que um mesmo serviço é oferecido de 

forma diferente, muitas vezes, em municípios limítrofes? A oferta é maior em regiões 

metropolitanas? Por que não há uma unidade? Por que as estruturas públicas de e-gov não se 

buscam modelos? Estas são algumas das questões norteadoras para esta pesquisa. Todavia, ao 

mencionar a relação de proximidade entre regiões, não há intenção em propor que proximidade 

deva definir uma forma padronizada de oferta. Porém, a busca por uma unidade pode ser válida, 

como casos de benchmarking, por exemplo, que comprovariam a eficácia da mudança positiva 
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no cotidiano do cidadão. Vale acrescentar, que também não se pretende, aqui, aferir o nível de 

eficácia nos serviços públicos disponíveis ao cidadão, pois esta análise requeria uma pesquisa 

qualitativa com o usuário do serviço. 

Contudo, cabe identificar possibilidades de migração de serviços presenciais para o 

ambiente virtual, que pela natureza da internet pressupõe redução de tempo e facilidade de 

acesso. 

 

 

3.2. Elaboração dos níveis de serviço 

 

 

Para mapear e classificar as características e possibilidades interativas conforme 

proposta apresentada no item 2.4, primeiramente, faz-se necessário elencar quais serviços serão 

analisados e definir os níveis de atendimento para correlacioná-los a cada tipo de interação. 

Baseados nos serviços públicos essenciais recomendados pelo governo federal e 

mencionados no item 1.2.2, dez (10) serviços foram relacionados à lista dos serviços mais 

demandados do Colab.re, aplicativo de gestão urbana participativa que foi reconhecido pela 

ONU como um dos cinco melhores do mundo e que será detalhado mais à frente no subcapítulo 

4.5. 

Além disso, haja vista a discrepância do número de habitantes dentre os municípios 

considerados para o recorte geográfico desta pesquisa conforme apresentada no ANEXO 1, os 

serviços selecionados são indicados para atender a todo tipo de munícipe, independente de 

classes sociais, densidade demográfica, sendo aplicáveis a todos os cidadãos, sejam pessoas 

físicas ou jurídicas. Rodrigo Dantas Coelho Silva cita o posicionamento de Hely Lopes 

Meirelles sobre esta relação de coletividade: 

Os serviços públicos são os que atendem a toda a coletividade, sem usuários 

determinados, como os de polícia, iluminação pública, calçamento e outros dessa 

espécie. Esses serviços se destinam indiscriminadamente a toda a população, sem que 

se erijam em direito subjetivo individual de qualquer administrado à sua fruição 

particular, ou privativa de seu domicílio, de sua rua ou de seu bairro (MEIRELLES 

apud SILVA, 2008). 

 

Os serviços serão classificados de acordo com os tipos de interação propostos no 

subcapítulo 2.4 e listados abaixo, com vistas a classificar as ações possíveis entre reagentes e 

interagentes no ciberespaço onde os serviços estiverem disponibilizados, como forma de 

alcançar a eficiência no atendimento de excelência ao cidadão, sendo eles: 
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• Nível de serviço 0 - Não disponível; 

• Nível de serviço 1 - Interação face a face; 

• Nível de serviço 2 - Interação mediada por telefone; 

• Nível de serviço 3 - Interação quase mediada; 

• Nível de serviço 4 - Interação mediada reativa; 

• Nível de serviço 5 - Interação mediada mútua. 

Os níveis acima estabelecem um grau de hierarquia tecnológica das interações e devem 

ser relacionados aos níveis de atendimento de cada serviço analisado. O nível 2, interação 

mediada por telefone, foi adicionado à proposta de interações estabelecida no subcapítulo 2.4 

com fins exclusivos para classificar a disponibilização de comunicação por voz via telefone, 

sem contemplar aplicativos mobiles. Contudo, não faz parte do escopo desta pesquisa analisar 

esta forma de comunicação tradicional e sua menção será apenas para constituir um dado mais 

fidedigno da realidade. 

Desta forma, seguem os 10 serviços elencados para análise da pesquisa e os respectivos 

níveis de atendimento correlacionados às classificações de interação. 

a) SERVIÇO 1: o primeiro serviço selecionado foi iluminação pública. Essencial à 

qualidade de vida nos centros urbanos, atua como instrumento de cidadania, permitindo aos 

habitantes desfrutar do espaço público no período noturno. De acordo com o Capítulo IV, art. 

30, inciso V da CF de 1988, a organização e a prestação do serviço de iluminação pública é de 

responsabilidade do Poder Público Municipal. Contudo, algumas cidades optam por transferir 

esta responsabilidade a empresas por meio de licitações e concessões. Independente disso, o 

serviço compreende a denúncia, reclamação e/ou notificação pelo cidadão ao ente público ou à 

empresa prestadora de serviço designada pela prefeitura, para efetuar a manutenção da troca de 

lâmpadas ou instalação de novos postes em regiões necessitadas. Este tipo de contato entre o 

cidadão e o órgão provedor do serviço pode ser referenciado como uma forma de gestão urbana 

compartilhada, relacionada ao conceito de vigilância distribuída apresentado no item 2.3. No 

que tange à iluminação pública, o site municipal analisado que não apresentar este serviço será 

classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das interações. 

Quando o site mencionar o endereço para solicitar iluminação em local público ou notificar 

lâmpadas apagadas presencialmente, será classificado como “interação face a face” 

correspondendo ao nível 1 na hierarquia das interações. A menção somente do telefone de 

contato (voz) será classificada como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 

2 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema 
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que alternem em etapas online e presencial, como ter que comparecer a algum órgão, 

posteriormente, por exemplo, para dar entrada em protocolos, será classificado como “interação 

quase mediada” correspondendo ao nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site 

disponibilizar formulário eletrônico ou sistema com etapas exclusivas virtuais, serão 

considerados aspectos qualitativos permitidos por estes formulários ou sistemas como a 

integração à central de atendimento que possibilite rastreamento com geração de número de 

protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade de suporte online por chats ou Skype, uso 

de aplicativos de conversas instantâneas, como envio de fotos do local por Whatsapp por 

exemplo, ou aplicativos específicos que possibilitem a função de acesso por 

georreferenciamento (Location Based Service). Caso o formulário ou sistema não contemple ao 

menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será classificado como 

“interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das interações. Caso o 

formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será classificado como 

“interação mediada mútua” correspondendo ao nível 5 na hierarquia das interações, tendo em 

vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

b) SERVIÇO 2: o segundo serviço selecionado foi a notificação de estacionamento 

irregular, buracos em vias e/ou danos ao patrimônio público. Este serviço compreende a 

disponibilização de equipe para enviar um reboque, no caso de denúncia cidadão de 

estacionamento irregular, efetuar o reparo de buracos em ruas, avenidas, estradas e rodovias 

sob região de sua competência e realizar manutenção no patrimônio público danificado. Este 

tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço também pode ser referenciado 

como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de vigilância 

distribuída. No que tange à notificação de estacionamento irregular, buracos em vias e/ou danos 

ao patrimônio público, o site municipal analisado que não apresentar este serviço será 

classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das interações. 

Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a notificação presencialmente, 

será classificado como “interação face a face” correspondendo ao nível 1 na hierarquia das 

interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será classificada como “interação 

mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia das interações. Quando o site 

disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em etapas online e presencial, 

como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente, por exemplo, para dar entrada em 

protocolos, será classificado como “interação quase mediada” correspondendo ao nível 3 na 

hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema com 

etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos permitidos por estes 
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formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que possibilite 

rastreamento com geração de número de protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade 

de suporte online por chats ou Skype, uso de aplicativos de conversas instantâneas, como envio 

de fotos do local por Whatsapp, por exemplo, ou aplicativos específicos que possibilitem a 

função de acesso por georreferenciamento (Location Based Service). Caso o formulário ou 

sistema não contemple ao menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de 

contato, será classificado como “interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na 

hierarquia das interações. Caso o formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes 

aspectos, será classificado como “interação mediada mútua” correspondendo ao nível 5 na 

hierarquia das interações, tendo em vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um 

sistema aberto. 

c) SERVIÇO 3: o terceiro serviço selecionado foi a notificação para o setor de zoonoses 

(dengue e/ou roedores). Este serviço compreende a disponibilização de equipe para locais 

identificados pelo cidadão que contenham larvas de mosquito transmissor da dengue, infestação 

de roedores em propriedades públicas e privadas ou de qualquer outro animal que transmita 

doenças para o ser humano. Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço 

também pode ser referenciado como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada 

ao conceito de vigilância distribuída. No que tange à notificação para o setor de zoonoses, o 

site municipal analisado que não apresentar este serviço será classificado como “não 

disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das interações. Quando o site mencionar o 

endereço para o requerente efetuar a notificação presencialmente, será classificado como 

”interação face a face“ correspondendo ao nível 1 na hierarquia das interações. A menção 

somente do telefone de contato (voz) será classificada como ”interação mediada por telefone“ 

correspondendo ao nível 2 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário 

eletrônico ou sistema que alternem em etapas online e presencial, como ter que comparecer a 

algum órgão, posteriormente, por exemplo, para dar entrada em protocolos, será classificado 

como “interação quase mediada” correspondendo ao nível 3 na hierarquia das interações. 

Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema com etapas exclusivas virtuais, 

serão considerados aspectos qualitativos permitidos por estes formulários ou sistemas como a 

integração à central de atendimento que possibilite rastreamento com geração de número de 

protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade de suporte online por chats ou Skype, uso 

de aplicativos de conversas instantâneas, como envio de fotos do local por Whatsapp, por 

exemplo, ou aplicativos específicos que possibilitem a função de acesso por 

georreferenciamento (Location Based Search). Caso o formulário ou sistema não contemple ao 
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menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será classificado como 

“interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das interações. Caso o 

formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será classificado como 

“interação mediada mútua” correspondendo ao nível 5 na hierarquia das interações, tendo em 

vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

d) SERVIÇO 4: o quarto serviço selecionado foi a coleta de entulho ou inservíveis. Este 

serviço compreende a disponibilização de equipe para locais identificados pelo cidadão que 

contenham entulhos ou grandes volumes de inservíveis que devam ser descartados e não 

comportem no caminhão de coleta de lixo diária. Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão 

provedor do serviço também pode ser referenciado como uma forma de gestão urbana 

compartilhada, relacionada ao conceito de vigilância distribuída. No que tange à notificação 

para o setor responsável pela coleta de entulho ou inservíveis, o site municipal analisado que 

não apresentar este serviço será classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” 

na hierarquia das interações. Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a 

notificação presencialmente, será classificado como “interação face a face“ correspondendo ao 

nível 1 na hierarquia das interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será 

classificada como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia 

das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em 

etapas online e presencial, como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente, por 

exemplo, para dar entrada em protocolos, será classificado como “interação quase mediada” 

correspondendo ao nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário 

eletrônico ou sistema com etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos 

permitidos por estes formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que 

possibilite rastreamento com geração de número de protocolo e tenha caráter colaborativo, 

possibilidade de suporte online por chats ou Skype, uso de aplicativos de conversas 

instantâneas, como envio de fotos do local por Whatsapp, por exemplo, ou aplicativos 

específicos que possibilitem a função de acesso por georreferenciamento (Location Based 

Service). Caso o formulário ou sistema não contemple ao menos um destes aspectos ou somente 

disponibilize o e-mail de contato, será classificado como “interação mediada reativa” 

correspondendo ao nível 4 na hierarquia das interações. Caso o formulário ou sistema 

contemple um ou mais dentre estes aspectos, será classificado como “interação mediada mútua” 

correspondendo ao nível 5 na hierarquia das interações, tendo em vista a riqueza de 

possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 
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e) SERVIÇO 5: o quinto serviço selecionado foi a existência de uma ouvidoria e/ou 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC). Este serviço compreende a disponibilização de equipe 

de atendimento de Ouvidoria para receber denúncias, reclamações e sugestões em segunda 

instância, uma vez que não tenham sido solucionados por notificações junto aos órgãos 

responsáveis. A instituição da Ouvidoria no Brasil foi incentivada pelo Código de Defesa do 

Consumidor (CDC). 

A promulgação do Código de Defesa do Consumidor em 1990 foi um marco na 

instituição da Ouvidoria no Brasil, pelo incentivo que teve na sua disseminação, 

inicialmente nas empresas privadas e posteriormente no serviço público seja federal, 

estadual e municipal. Em 1995, com a fundação da Associação Brasileira de 
Ouvidores/Ombudsman – ABO, congregando profissionais de empresas privadas e da 

administração pública, começamos a estimular o conhecimento sobre a Ouvidoria e 

incentivar a sua implantação em todo o Brasil. Hoje, mais de mil ouvidores atuam em 

todo o país, na iniciativa privada (área financeira e de seguros, concessionárias de 

serviços: rodovias, metrô, energia elétrica, telefonia, portos, aeroportos) e na 

administração pública direta e indireta da União, Estados e Municípios, no Poder 

Judiciário, Legislativo e no Ministério Público. Assim, em todas as áreas, a ABO tem 

defendido que o foco deve ser o cidadão, seja na condição de consumidor, seja como 

usuário de serviços públicos – sem distinção – o cidadão deve ser respeitado, seu 

atendimento e entendimento devem ser o foco da constante ação das instituições. 

(PEREZ; BARREIRO; PASSONE, 2011, p. 33). 

 

A Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011 tem o propósito de regulamentar o direito 

constitucional de acesso às informações públicas pelos cidadãos e se aplica às esferas da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios. Em suma, estabelece o rol de informações que devem 

ser disponibilizadas pelos entes federativos de forma ativa e um Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC) para que os requerentes solicitem outras informações que não estejam 

disponibilizadas previamente. Este SIC deve estar disponível de forma presencial e virtual por 

um Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC). A publicidade e a 

transparência das informações são a regra. A cultura do sigilo, frequentemente existente em 

grande parte da administração pública, deve ser combatida, sendo restrita às informações de 

caráter de segurança nacional ou dados sensíveis de cidadãos conforme previsão jurídica e 

classificação por comissão específica. 

Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço pode ser referenciado 

como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de vigilância 

distribuída, quando forem utilizados sob caráter de denúncia ou notificação. 

No que tange à notificação para o setor responsável pela Ouvidoria ou e-SIC, o site 

municipal analisado que não apresentar este serviço será classificado como ”não disponível“ 

relacionado ao “nível 0” na hierarquia das interações. Quando o site mencionar o endereço para 

o requerente efetuar a notificação presencialmente, será classificado como “interação face a 
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face” correspondendo ao nível 1 na hierarquia das interações. A menção somente do telefone 

de contato (voz) será classificada como “interação mediada por telefone” correspondendo ao 

nível 2 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou 

sistema que alternem em etapas online e presencial, como ter que comparecer a algum órgão, 

posteriormente, por exemplo, para dar entrada em protocolos, será classificado como “interação 

quase mediada” correspondendo ao nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site 

disponibilizar formulário eletrônico ou sistema com etapas exclusivas virtuais, serão 

considerados aspectos qualitativos permitidos por estes formulários ou sistemas como a 

integração à central de atendimento que possibilite rastreamento com geração de número de 

protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade de suporte online por chats ou Skype, uso 

de aplicativos de conversas instantâneas, como envio de fotos do local por Whatsapp, por 

exemplo, ou aplicativos específicos que possibilitem a função de acesso por 

georreferenciamento (Location Based Service). Caso o formulário ou sistema não contemple ao 

menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será classificado como 

“interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das interações. Caso o 

formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será classificado como 

“interação mediada mútua” correspondendo ao nível 5 na hierarquia das interações, tendo em 

vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

f) SERVIÇO 6: o sexto serviço selecionado foi a emissão de nota fiscal ou nota fiscal 

eletrônica (NF-e). Este serviço compreende a disponibilização de sistema para documentar a 

circulação de mercadoria ou a prestação de serviços por pessoas físicas ou jurídicas. Integra o 

Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal - SPED22, programa do governo 

federal criado em 2003, que introduziu o Inciso XXII ao art. 37 da CF, que determina às 

administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a atuar 

de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais. 

Por ser um dispositivo regulamentado há mais de dez anos no Brasil, entende-se que a 

preferência é por sua disponibilização por meio eletrônico na versão de NF-e. 

                                                             
22 O SPED, abreviação de Sistema Público de Escrituração Digital, começou a ser desenvolvido pelo Serpro ainda 

no Governo Fernando Henrique Cardoso com a edição da Lei 9989/00 (Plano Plurianual) que contemplava o 

programa de modernização das administrações tributárias e aduaneiras. O Sistema Público de Escrituração Digital 

(Sped) foi instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007 e fez parte do projeto governamental Programa 

de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. O sistema entrou em vigor para algumas empresas em 2008, 

em caráter de teste, atingindo em 2009 grande parte das empresas tributadas pelo lucro real no Brasil. A partir de 

2014, o Sistema passou a abarcar a grande maioria das empresas brasileiras tributadas também pelo lucro 

presumido. 
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Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço pode ser referenciado 

como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de vigilância 

distribuída, quando forem utilizados sob caráter de notificação, como a possibilidade de 

denúncia do prestador de serviço que não realizou a conversão do Recibo Provisório de Serviço 

(RPS) para NF-e. 

No que tange à emissão de nota fiscal, o site municipal analisado que não apresentar 

este serviço será classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das 

interações. Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a notificação 

presencialmente, será classificado como “interação face a face” correspondendo ao nível 1 na 

hierarquia das interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será classificada 

como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia das interações. 

Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em etapas online e 

presencial, como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente, por exemplo, para dar 

entrada em protocolos, será classificado como “interação quase mediada” correspondendo ao 

nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou 

sistema com etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos permitidos por 

estes formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que possibilite 

rastreamento com geração de número de protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade 

de suporte online por chats ou Skype usa de aplicativos de conversas instantâneas, possibilidade 

de emissão de documentos por dispositivos móveis, como smartphones e tablets, por exemplo, 

ou aplicativos específicos com caráter de sistema aberto. Caso o formulário ou sistema não 

contemple ao menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será 

classificado como “interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das 

interações. Caso o formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será 

classificado como ”interação mediada mútua“ correspondendo ao nível 5 na hierarquia das 

interações, tendo em vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

g)  SERVIÇO 7: o sétimo serviço selecionado foi a emissão de guia para pagamento 

do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Este imposto brasileiro é cobrado anualmente 

de pessoas físicas ou jurídicas que possuem uma propriedade imobiliária urbana, como um 

apartamento, sala comercial, casa ou outro tipo de imóvel dentro de uma região urbanizada. Foi 

instituído pela CF e pelo Código Tributário Nacional (CTN)23. Comumente, o imposto era 

enviado para os domicílios cadastrados dos proprietários de imóveis. Com a evolução dos meios 

                                                             
23 O CTN está regulamentado pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
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digitais, grande parte dos municípios disponibiliza sistema eletrônico para geração de guias, 

além de contemplar demonstrativos de pagamentos, guias de dívida ativa, certidão negativa do 

imóvel, alteração de endereço de correspondências e opções de descontos para pagamentos em 

cota única e antes do vencimento. Por ser um imposto de arrecadação regulamentado há anos 

no Brasil, entende-se que a preferência é por sua disponibilização por meio eletrônico. 

Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço não pode ser 

referenciado como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de 

vigilância distribuída, uma vez que não contempla manutenção de espaços urbanos denunciados 

por munícipe. 

No que tange à emissão de guias de IPTU, o site municipal analisado que não apresentar 

este serviço será classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das 

interações. Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a notificação 

presencialmente, será classificado como “interação face a face” correspondendo ao nível 1 na 

hierarquia das interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será classificada 

como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia das interações. 

Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em etapas online e 

presencial, como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente, por exemplo, para dar 

entrada em protocolos, será classificado como “interação quase mediada” correspondendo ao 

nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou 

sistema com etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos permitidos por 

estes formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que possibilite 

rastreamento com geração de número de protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade 

de suporte online por chats ou Skype, uso de aplicativos de conversas instantâneas, 

possibilidade de alteração de endereço de correspondência ou aplicativos específicos com 

caráter de sistema aberto. Caso o formulário ou sistema não contemple ao menos um destes 

aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será classificado como “interação 

mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das interações. Caso o formulário ou 

sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será classificado como “interação mediada 

mútua” correspondendo ao nível 5 na hierarquia das interações, tendo em vista a riqueza de 

possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

h) SERVIÇO 8: o oitavo serviço selecionado foi a licitação, processo 

administrativo da administração pública por meio do qual é possível celebrar contratos como 

adquirir, vender, ceder, locar ou contratar obras ou serviços, uma vez que os entes federativos 

não possuem recursos próprios ou disponíveis, mas sim recursos públicos. O processo 
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licitatório é regulamentado pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que estabelece critérios 

objetivos de seleção das propostas de contratação mais vantajosas para o interesse público. 

Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço não pode ser 

referenciado como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de 

vigilância distribuída, uma vez que não contempla manutenção de espaços urbanos denunciados 

por munícipe. Todavia, poderia se pensar nos casos de denúncias de corrupção ou fraudes no 

trâmite processual. Contudo, acredita-se que esse tipo de manifestação será relatado ao órgão 

competente pelos canais tradicionais de ouvidoria, por exemplo. 

No que tange ao processo de licitação, o site municipal analisado que não apresentar 

este serviço será classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das 

interações. Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a notificação 

presencialmente, será classificado como “interação face a face” correspondendo ao nível 1 na 

hierarquia das interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será classificada 

como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia das interações. 

Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em etapas online e 

presencial, como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente, por exemplo, para dar 

entrada coletar editais, será classificado como “interação quase mediada” correspondendo ao 

nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou 

sistema com etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos permitidos por 

estes formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que possibilite 

rastreamento com geração de número de protocolo e/ou tenha caráter colaborativo, 

possibilidade de suporte online por chats ou Skype, uso de aplicativos de conversas 

instantâneas, aplicativos específicos com caráter de sistema aberto ou seção para digitação de 

propostas online. Caso o formulário ou sistema não contemple ao menos um destes aspectos ou 

somente disponibilize o e-mail de contato, será classificado como “interação mediada reativa” 

correspondendo ao nível 4 na hierarquia das interações. Caso o formulário ou sistema 

contemple um ou mais dentre estes aspectos, será classificado como “interação mediada mútua” 

correspondendo ao nível 5 na hierarquia das interações, tendo em vista a riqueza de 

possibilidades colaborativas de um sistema aberto, como programa de digitação de propostas. 

i) SERVIÇO 9: o nono serviço selecionado foi a emissão de alvará de funcionamento, 

licença concedida pela prefeitura que permite o funcionamento de estabelecimentos comerciais, 

industriais, agrícolas, prestadores de serviços, bem como de sociedades, instituições, e 

associações de qualquer natureza, vinculadas a pessoas físicas ou jurídicas. O imóvel em 
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atividade que não possua a licença para funcionamento, estará sujeito à multa até a 

regularização da situação ou ao encerramento da atividade. 

Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço não pode ser 

referenciado como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de 

vigilância distribuída, uma vez que não contempla manutenção de espaços urbanos denunciados 

por munícipe. Todavia, poderia se pensar nos casos de denúncias de imóveis em funcionamento 

sem a autorização. Contudo, acredita-se que esse tipo de manifestação será relatada ao órgão 

competente pelos canais tradicionais de ouvidoria, por exemplo. 

No que tange à emissão de alvará de funcionamento, o site municipal analisado que não 

apresentar este serviço será classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na 

hierarquia das interações. Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a 

notificação presencialmente, será classificado como “interação face a face” correspondendo ao 

nível 1 na hierarquia das interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será 

classificada como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia 

das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em 

etapas online e presencial, como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente por 

exemplo, para dar entrada em protocolos, será classificado como “interação quase mediada” 

correspondendo ao nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário 

eletrônico ou sistema com etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos 

permitidos por estes formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que 

possibilite rastreamento com geração de número de protocolo e tenha caráter colaborativo, 

possibilidade de suporte online por chats ou Skype, uso de aplicativos de conversas instantâneas 

ou aplicativos específicos com caráter de sistema aberto. Caso o formulário ou sistema não 

contemple ao menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será 

classificado como “interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das 

interações. Caso o formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será 

classificado como “interação mediada mútua” correspondendo ao nível 5 na hierarquia das 

interações, tendo em vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

j) SERVIÇO 10: o décimo serviço selecionado foi o cadastro e/ou candidatura a 

vagas de emprego. Serviço disponibilizado ao cidadão em diversos níveis, desde a consulta às 

vagas de emprego, candidatura online ou cadastro de currículo, até o cadastro da oportunidade 

por empresa. Este tipo de contato entre o cidadão e o órgão provedor do serviço não pode ser 

referenciado como uma forma de gestão urbana compartilhada, relacionada ao conceito de 
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vigilância distribuída, uma vez que não contempla manutenção de espaços urbanos denunciados 

por munícipe. 

No que tange às vagas de emprego, o site municipal analisado que não apresentar este 

serviço será classificado como “não disponível” relacionado ao “nível 0” na hierarquia das 

interações. Quando o site mencionar o endereço para o requerente efetuar a notificação 

presencialmente, será classificado como “interação face a face” correspondendo ao nível 1 na 

hierarquia das interações. A menção somente do telefone de contato (voz) será classificada 

como “interação mediada por telefone” correspondendo ao nível 2 na hierarquia das interações. 

Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou sistema que alternem em etapas online e 

presencial, como ter que comparecer a algum órgão, posteriormente, por exemplo, para dar 

entrada em protocolos, será classificado como “interação quase mediada” correspondendo ao 

nível 3 na hierarquia das interações. Quando o site disponibilizar formulário eletrônico ou 

sistema com etapas exclusivas virtuais, serão considerados aspectos qualitativos permitidos por 

estes formulários ou sistemas como a integração à central de atendimento que possibilite 

rastreamento com geração de número de protocolo e tenha caráter colaborativo, possibilidade 

de suporte online por chats ou Skype, uso de aplicativos de conversas instantâneas ou 

aplicativos específicos com caráter de sistema aberto. Caso o formulário ou sistema não 

contemple ao menos um destes aspectos ou somente disponibilize o e-mail de contato, será 

classificado como “interação mediada reativa” correspondendo ao nível 4 na hierarquia das 

interações. Caso o formulário ou sistema contemple um ou mais dentre estes aspectos, será 

classificado como “interação mediada mútua” correspondendo ao nível 5 na hierarquia das 

interações, tendo em vista a riqueza de possibilidades colaborativas de um sistema aberto. 

Uma tabela foi elaborada pelo pesquisador contendo a relação resumida dos níveis de 

serviço relacionados acima e está disponível no APÊNDICE 1 - Classificação dos tipos de 

interação por níveis de serviço. 

Inicialmente, o serviço de pré-matrícula ou matrícula para a rede municipal de ensino 

foi considerado. Porém, houve descarte tendo em vista que o período de coleta de dados entre 

os meses de junho e agosto conforme supracitado, não havendo sazonalidade para as etapas do 

processo neste período nos municípios pesquisados. 
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3.3. Elaboração e aplicação do questionário de pesquisa 

 

 

Para mapear as características e possibilidades interativas dos serviços públicos 

elencados no tópico anterior, foi elaborado um questionário pelo próprio pesquisador para 

aplicação nas etapas de análise de conteúdo da seção de serviços dos sites oficiais das 

prefeituras da área de abrangência. O questionário visa construir um mapa das possibilidades 

interativas dos serviços públicos no nível municipal a partir da classificação pelos tipos de 

interação definidos no item 2.4. 

Na fase de elaboração do questionário, as questões iniciais abaixo objetivam à coleta de 

informações que contribuirão para identificar a infraestrutura de suporte para a oferta de tais 

serviços e identificar menções sobre acessibilidade. 

 

 

Tabela 2 – Perguntas iniciais do questionário de levantamento das interações nos serviços 

Cidade População Endereço do site Data da 

análise 

Site 

disponível 

Menciona 

acessibilidade 

 

 

 

Preencher 

com nome 

do município 

 

 
 

 

 

 

Preencher com 

estimativa da 

população 

 

 

 

Preencher com 

endereço do site 

 

 

 

Preencher 

com data de 

análise do 

site 

 

 

 

Sim 

Não 

 

 

 

Sim 

Não 

Parcial 

 

 

A relação de municípios do Estado do Rio de Janeiro, a população estimada e os 

endereços eletrônicos dos sites foram extraídos dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) 2016 conforme ANEXO 1. 

Em seguida, foram definidos campos com os nomes dos serviços selecionados para 

análise, conforme o subcapítulo anterior. Para cada serviço, seis campos com aspectos 

qualitativos foram estipulados para contabilizá-los nos casos em que o serviço for classificado 

pelo quinto nível de interação (mediada mútua). 
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Tabela 3 – Perguntas principais do questionário de levantamento das interações nos serviços 

 

Tipo de 

interação 

do 

serviço 

 

 

Central 

de 

atendimento 

 

Sistema 

 

Chat 

 

Funcionalidade 

colaborativa 

 

WhatsApp 

 

Georreferenciamento 

Não 

disponível 

 

Face a 
face 

 

Mediada 

por 

telefone 

 

Quase 

mediada 

 

Mediada 

reativa 
 

Mediada 

mútua 

Nome da 

central de 

atendimento, 

caso 
disponível, 

para futura 

análise 

qualitativa 

das funções 

 

Nome do 

sistema, 

caso 

disponível, 

para 

futura 

análise 

qualitativa 

das 

funções 

Nome do 

serviço de 

chat, caso 

disponível, 

para 

futura 

análise 

qualitativa 

das 

funções 

 

Nome do 

serviço 

colaborativo 

integrado a  

um sistema, 

caso 

disponível,  

para  futura 

análise 

qualitativa   

das funções 

Nome do 

serviço em 

que o 

atendimento 

via 

Whatsapp é 

oferecido, 

caso 

disponível, 

para  futura 

análise 

qualitativa 

das funções 

Nome do serviço 

que contempla o 

georreferenciamento, 

caso disponível, 

para futura análise 

qualitativa das 

funções 

 

 

A pesquisa macro se classifica como quantitativa por relacionar 10 serviços disponíveis 

online dos 92 municípios que abrangem a região estudada e classificá-los de acordo com as 

possibilidades interativas. Os valores coletados para as características interativas de cada 

município serão apresentados também de forma percentual na fase de tabulação dos dados, a 

fim de equalizar a análise entre cidades; e de forma ordinária, para construir um ranking por 

ordem de interatividade. Em etapa secundária, para os serviços classificados como interação 

mediada mútua, além da análise quantitativa, serão observadas as características qualitativas 

dos dispositivos encontrados para constituir um panorama das tendências em mídias interativas 

e/ou locativas vigentes de e-gov. 

Cada site foi acessado e analisado a seção específica “serviços”. Posteriormente, as 

demais páginas eletrônicas disponíveis e acessadas a partir do endereço eletrônico do respectivo 

município, conforme relação de sites do ANEXO 1. 

Seguiu-se uma premissa de que serviços públicos ofertados, exclusivamente, de forma 

presencial por todos os municípios seriam descartados, tendo em vista que o objetivo principal 

deste trabalho é identificar serviços presenciais que podem ser migrados para o ambiente online. 

Assim, caso o serviço seja classificado por um ou mais municípios como outra forma de 

interação que não seja face a face, será considerado. Vale ressaltar que não se trata de inferir 
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que a interação face a face seja inferior, até mesmo pelo conceito de Thompson (2011) que 

destaca as múltiplas possibilidades de deixas simbólicas deste tipo de interação. A relação de 

nivelamento inferior aos demais tipos interativos é restrita para o contexto desta pesquisa em 

virtude da hierarquia tecnológica proposta para utilização na metodologia de classificação. 

A disponibilidade de serviços ofertados via telefone tradicional (comunicação por voz) 

foi classificada como “mediada por telefone” e considerada apenas como requisito 

informacional, uma vez que os dispositivos por aplicativos mobiles são mais relevantes para a 

análise deste estudo por suas características interativas. Além disso, seu descarte se justifica por 

comumente ser mencionado com caráter informativo e canal restrito para sanar dúvidas ou 

reclamações gerais. 

A classificação de nível 0 - não disponível foi utilizada para indicar a ausência do 

respectivo serviço no site da prefeitura analisado. Por usa vez, os serviços obrigatórios em todos 

os municípios dentre os elencados (IPTU, nota fiscal, licitação e alvará) serão classificados 

como interação face a face na ausência de informação. 

O e-mail como canal de contato disponível será classificado como mediada reativa, pois 

apesar de campos abertos, não possui a riqueza de sistemas que tenham a possibilidade de 

geração de protocolos, opções de rastreamento e demais funcionalidades. 

Caso o site esteja fora do ar, será indicado como não disponível. O tempo de coleta dos 

dados foi de cerca três (3) meses, para a primeira etapa, sendo iniciado em 27 de junho a 05 de 

agosto de 2016. Contudo, identificou-se a necessidade de coletar mais dados que 

complementassem as informações sobre acessibilidade que estava restrita a uma única pergunta 

sobre menção. Porém, em virtude das restrições24 impostas pelo Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), no que tange ao período eleitoral do ano de 2016, esta segunda etapa foi realizada na 

segunda quinzena de outubro, período em que a grande maioria dos sites retornasse com suas 

seções na íntegra após o pleito ocorrido em 02 de outubro. A metodologia para esta etapa de 

coleta de dados sobre acessibilidade foi diferente da classificação de interações dos serviços 

municipais. Cada endereço eletrônico de site foi inserido no campo de pesquisa do Avaliador e 

Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES), ferramenta digital que permite avaliar, simular 

e corrigir a acessibilidade de páginas, sítios e portais, disponibilizada no Portal do Software 

Público Brasileiro pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão do Governo 

Federal. Os critérios de avaliação definidos pelo ASES serão detalhados mais à frente no tópico 

                                                             
24 Em virtude das eleições municipais no ano de 2016, algumas seções dos sites municipais analisados 

foram suspensas entre 02 de julho e 02 de outubro do ano supracitado, em cumprimento à Lei Eleitoral nº 

9.504/1997, art.   73, inciso VI, alíneas b e c, e § 3º. 
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sobre acessibilidade. Porém, tais recomendações foram estabelecidas seguindo parâmetros 

internacionais de acessibilidade para a web e o e-MAG. 

Além das perguntas iniciais do Questionário de levantamento das interações, foram 

definidas as seguintes perguntas sobre acessibilidade nos sites municipais do Estado do RJ. Por 

ter sido realizado em outro período, convém inserir novamente a pergunta sobre disponibilidade 

do site. 

 

Tabela 4 – Perguntas sobre acessibilidade do questionário de pesquisa 

Nota Marcação Comportamento Conteúdo 

Informação 

% ASES Erros / Avisos Erros / Avisos Erros / Avisos 

 

Preencher com nota % 

 

 

Quantidade 

 

Quantidade 

 

Quantidade 

 

Nota Apresentação 

Design 

Multimídia Formulários 

% ASES Erros / Avisos Erros / Avisos Erros / Avisos 

 

Preencher com nota % 

 

Quantidade Quantidade Quantidade 

 

O avaliador utilizado para o levantamento de dados efetua testes automáticos em 

código-fonte interpretados pelo Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (e-MAG). 

As recomendações de acessibilidade do e-MAG são desmembradas em seis critérios de 

avaliação e estabelecem parâmetros de acordo com a sua natureza. Os critérios de avaliação 

resultantes do ASES são marcação, comportamento, conteúdo, informação, apresentação e 

design, multimídia e formulários, além da nota percentual de acessibilidade do site gerada a 

partir da quantidade de erros e avisos para cada critério. De acordo com os critérios 

estabelecidos pelo ASES25, os erros encontrados nos sites ou avisos, que são pontos em que o 

desenvolvedor deva ter atenção, podem gerar recomendações quanto:  

a) à marcação: recomendação para respeitar os padrões do W3C26, os quais são 

destinados a orientar os desenvolvedores para o uso de boas práticas que tornam a web acessível 

para todos, permitindo a criação de experiências alimentadas por um vasto armazenamento de 

dados, os quais estão disponíveis para qualquer dispositivo e compatíveis com atuais e futuros 

agentes de usuário (ex.: navegadores); recomendação para organizar o código HTML de forma 

lógica e semântica, apresentando os elementos em uma ordem compreensível e correspondendo 

ao conteúdo desejado. Cada elemento HTML deve ser utilizado para o fim que ele foi criado; 

                                                             
25Critérios de avaliação na íntegra disponíveis no site do ASES. 
26 O World Wide Web Consortium (W3C) é a principal organização de padronização da World Wide Web. 
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recomendação para utilizar corretamente os níveis de cabeçalho de forma hierárquica, pois 

organizam a ordem de importância e subordinação dos conteúdos, facilitando a leitura e 

compreensão; recomendação para ordenar de forma lógica e intuitiva a leitura e tabulação, o 

usuário que utilizar a tecla Tab não encontrará dificuldades de navegação; recomendação para 

fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo, disponíveis na barra de acessibilidade, 

que apontem para links relevantes presentes na mesma página. Assim, é possível ir ao bloco do 

conteúdo desejado, com links colocados em lugares estratégicos da página, como no início e 

fim do conteúdo e início e fim do menu. É importante ressaltar que o primeiro link da página 

deve ser o: “ir para o conteúdo”; recomendação para não utilizar tabelas para diagramação, 

sendo utilizadas somente para dados tabulares e não para efeitos de disposição dos elementos 

da página; recomendação para separar links adjacentes para que não fiquem confusos, em 

especial para usuários que utilizam leitor de tela; recomendação para dividir as áreas de 

informação em grupos fáceis de gerenciar, como por exemplo, “topo”, “conteúdo”, “menu” e 

“rodapé”. Nas páginas internas deve-se manter uma mesma divisão para que o usuário se 

familiarize mais rapidamente com a estrutura do sítio; recomendação para não abrir novas 

instâncias sem a solicitação do usuário, por exemplo, abas ou janelas, para acesso a páginas, 

serviços ou qualquer informação, deve ser de escolha do usuário. 

b) ao comportamento: recomendação para disponibilizar todas as funções da página 

via teclado, para que o usuário possa mover-se por todos os elementos. Isso inclui 

movimentação em janelas modais (abertura de janela de diálogo que bloqueia qualquer 

interação com a janela principal); recomendação para garantir que os objetos programáveis 

sejam acessíveis e que seja possível sua execução via navegação; recomendação para não criar 

páginas com atualização automática periódica, pois tira do usuário a autonomia em relação à 

escolha e pode confundir e desorientar os usuários, especialmente usuários que utilizam leitores 

de tela; recomendação para não utilizar o redirecionamento automático de páginas, porque 

também retira do usuário a autonomia em relação à escolha; recomendação para não incluir 

situações com intermitência de tela, como efeitos visuais piscantes, intermitentes ou cintilantes. 

Em pessoas com epilepsia foto sensitiva, o cintilar ou piscar podem desencadear um ataque 

epilético. A exigência dessa diretriz aplica-se também para a propaganda de terceiros inserida 

na página. 

c) ao conteúdo/informação: recomendação para identificar o idioma principal da 

página; recomendação para informar a mudança de idioma no conteúdo se algum elemento de 

uma página possuir conteúdo em um idioma diferente do principal; recomendação para oferecer 

um título descritivo e informativo à página, devendo representar o conteúdo principal da página, 
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já que essa informação será a primeira a ser lida pelo leitor de tela, quando o usuário acessar a 

página; recomendação para descrever links clara e sucintamente, sendo necessário que o texto 

do link faça sentido mesmo quando isolado do contexto da página; recomendação para fornecer 

alternativa em texto para as imagens da página; recomendação para utilizar mapas de imagem 

de forma acessível, que se trata de uma imagem dividida em áreas selecionáveis. Cada área é 

um link para outra página Web ou outra seção da página atual; recomendação para utilizar 

títulos e resumos de forma apropriada em tabelas e localizado no primeiro elemento da tabela; 

recomendação para associar células de dados às células de cabeçalho; recomendação para 

garantir a leitura e compreensão das informações, uma vez que o texto de um sítio deve ser de 

fácil leitura e compreensão, não exigindo do usuário um nível de instrução avançado. Quando 

o texto exigir uma capacidade de leitura mais avançada, devem ser disponibilizadas 

informações suplementares que expliquem ou ilustrem o conteúdo principal; recomendação 

para disponibilizar uma explicação para siglas, abreviaturas e palavras incomuns.  

d) à apresentação/design: recomendação para oferecer contraste mínimo entre 

plano de fundo e primeiro plano, que deverá ser suficientemente contrastantes para que possam 

ser visualizadas, também, por pessoas com baixa visão, com cromodeficiências ou que utilizam 

monitores de vídeo monocromático; recomendação para possibilitar que o elemento com foco 

pelo teclado seja visualmente evidente, devendo a área de seleção ser passível de ser clicada.  

e) à multimídia: recomendação para fornecer alternativa sonora ou textual para 

vídeos que não incluem faixas de áudio; recomendação para fornecer alternativa para áudio, 

que deve possuir uma transcrição descritiva. Além de essencial para pessoas com deficiência 

auditiva, a alternativa em texto também é importante para usuários que não possuem 

equipamento de som, que desejam apenas realizar a leitura do material ou não dispõem de 

tempo para ouvir um arquivo multimídia. Neste caso, também é desejável a alternativa em 

Libras27; recomendação para oferecer audiodescrição para vídeos que transmitem conteúdo 

visual que não estejam disponíveis na faixa de áudio. A audiodescrição consiste na descrição 

clara e objetiva de todas as informações apresentadas de forma visual e que não fazem parte 

dos diálogos. Essas descrições são apresentadas nos espaços entre os diálogos e nas pausas entre 

as informações sonoras; recomendação para fornecer controle de áudio para som, que permita 

parar, pausar, silenciar ou ajustar o volume de qualquer som que se reproduza na página. 

f) aos formulários: recomendação para fornecer alternativa em texto para os botões 

de imagem de formulários; recomendação para associar etiquetas de texto aos seus campos 

                                                             
27 Língua Brasileira de Sinais reconhecida e aceita como segunda língua oficial brasileira, através da Lei 10.436, 

de 24 de abril de 2002. 
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correspondentes no formulário; recomendação para estabelecer uma lógica de navegação entre 

os elementos do formulário, que devem ser distribuídos corretamente; recomendação para não 

provocar automaticamente alteração no contexto, ou seja, a área que recebe o foco pelo teclado 

deve ser claramente marcada, devendo a área de seleção ser passível de ser clicada; 

recomendação para agrupar campos de formulário com informações relacionadas, 

principalmente em formulários longos. O agrupamento deverá ser feito de maneira lógica, 

explicitando claramente o propósito ou natureza dos agrupamentos. 

As tabelas elaboradas para inclusão dos dados brutos coletados sobre as interações e a 

acessibilidade nos sites municipais estão disponíveis no APÊNDICE 2 (Figura 04 - Interações 

por nível de serviço municipal no Estado do RJ) e no APÊNDICE 3 (Figura 05 - Acessibilidade 

nos sites municipais no Estado do RJ), respectivamente. Estes dados serão analisados no 

capítulo 4 como forma de caracterizar uma ciberdemocracia. 
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4. ANÁLISE DAS INTERAÇÕES NOS SERVIÇOS MUNICIPAIS COMO FORMA 

DE CIBERDEMOCRACIA 

 

 

Em contraste às mídias de massa tradicionais, a dinâmica da sociedade em rede fornece 

voz ao receptor. Castells (2009) relata que qualquer usuário inserido no ciberespaço, uma vez 

que tenha rompido a barreira do acesso, consegue produzir, selecionar, armazenar e recuperar 

informações em diversos formatos. As mídias não mais estão restritas a políticos, celebridades 

e imprensa. 

A partir dessa cultura de compartilhamento das redes e da mobilidade das mídias 

contemporâneas, o conceito de ciberdemocracia se amplia e atinge as esferas públicas e 

políticas da vida cotidiana. Conforme citado no capítulo 2.1, esse poder de organização social 

das redes foi definido por Castells como a autocomunicação de massas, por trazer autonomia 

na emissão de mensagens, na seleção da recepção de mensagens, na organização de redes 

sociais próprias e na organização de um hipertexto cognitivo e formativo em que estão todas as 

informações digitalizadas. Essa autocomunicação assume algumas características de mídia de 

massas, como por exemplo, o que diz respeito ao alcance potencial de uma audiência massiva 

através das redes. Essa ressignificação do poder das redes promove ambientes múltiplos de 

interação. 

A partir da aplicação do questionário de pesquisa e as tabelas elaboradas contemplando 

os dados sobre as interações a acessibilidade dos sites municipais, disponíveis nos 

APÊNDICES 2 e 3, este capítulo pretende apresentar os resultados e efetuar uma análise sobre 

as possibilidades de interações identificadas dentre os municípios mapeados e o respectivo nível 

de acessibilidade, relacionando os níveis de interação, incluindo aquelas utilizadas como 

instrumento de gestão urbana, as possibilidades de migração para outro nível de hierárquico de 

interação e as tendências de mídias interativas em e-gov. 

 

 

4.1. Acessibilidade nos sites municipais do Estado do RJ 

 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, antes de adentrar aos níveis de interações, 

questões iniciais foram levantadas, conforme expressado no APÊNDICE 2. 
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Inicialmente, buscou-se identificar a disponibilidade e acessibilidade dentre todos os 92 

sites pesquisados. Dentre estes, 91 estavam disponíveis no período entre 27 de junho e 05 de 

agosto de 2016, e 1 estava parcialmente disponível. Vale destacar que o site do município de 

Rio das Flores, analisado em 09 de julho de 2016, estava restrito à página sobre Transparência 

contendo informações sobre receitas, despesas, licitações, compras, contratos, pessoal, 

demonstrativos e publicações, além do aviso ”Website em construção“ na parte inferior. Por 

esse motivo, foi o único site classificado como ”parcial“ em relação à sua disponibilidade. 

Apenas 22 sites possuem informações sobre critérios de acessibilidade expressadas na 

página de entrada. 5 sites foram classificados como ”parcial“ por mencionarem em alguma de 

suas páginas tais requisitos. Os demais 65 sites não informam sobre condições acessíveis para 

navegação. Esta ausência de recomendação representa 71% dos sites analisados conforme 

gráfico em valores percentuais a seguir. 

 

 

Quadro 2 – Site menciona acessibilidade? 

 

 

Apenas 24% dos municípios mencionaram requisitos de acessibilidade, sendo eles: 

Armação dos Búzios, Cabo Frio, Cardoso Moreira, Casimiro de Abreu, Duas Barras, Itaguaí, 

Italva, Macaé, Mangaratiba, Miracema, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, 

Porciúncula, Quatis, Resende, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, São José de Ubá, São Pedro da 

Aldeia e Varre-Sai. Os 5 municípios que possuem requisitos parciais de acessibilidade são Barra 

do Piraí, Belford Roxo, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias e Itaboraí. 
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Todavia, acredita-se que vale relacionar os municípios que mencionaram possuir 

requisitos acessíveis com o nível percentual de acessibilidade realizado por teste automático 

pelo Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES), ferramenta digital 

disponibilizada no Portal do Software Público Brasileiro conforme metodologia explanada no 

capítulo anterior.  

A tabela com a nota percentual do nível de acessibilidade de cada um dos sites e a 

quantidade de erros e avisos por critério estão disponíveis no APÊNDICE 3. O levantamento 

foi realizado entre os dias 24 e 25 de outubro de 2016 com o objetivo de complementar o 

panorama das interações possíveis pela internet. 

Primeiramente, convém apresentar um ranking do nível de acessibilidade dentre os 92 

municípios analisados do Estado do Rio de Janeiro, conforme quadro a seguir: 

 

 

 

Quadro 3 – Ranking do nível de acessibilidade dos sites municipais do Estado do RJ 
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A partir do Quadro 3, podemos compreender um panorama da acessibilidade entre os 

sites municipais do Estado do Rio de Janeiro. No entanto, conforme levantamento geral de 

acessibilidade demonstrada no APÊNDICE 3, o site do município de Rio das Flores foi 

classificado como parcialmente disponível, em virtude de a página ser restrita às informações 

sobre transparência.  

Assim, devemos destacar que a metodologia do ASES analisa todas as páginas do site a 

partir do endereço eletrônico da página principal. Logo, podemos inferir que, quanto menos 

páginas um site oferece, menor será a probabilidade de erros e avisos encontrados. Por esse 

motivo, o município de Rio das Flores obteve o primeiro lugar no ranking de acessibilidade. 

Além disso, o avaliador não concluiu a pesquisa do endereço eletrônico do município de 

Conceição de Macabu na data pesquisada. Após três tentativas, optou-se por indicar na tabela 

acima o erro estabelecido pelo sistema utilizado na metodologia. Os sites dos municípios de 

Belford Roxo e Itaboraí estavam indisponíveis na data da pesquisa e não puderam participar. 

Em vista disso, considerando apenas os municípios disponíveis e que não apresentaram 

erro (88), a média do nível de acessibilidade dos sites municipais do Estado do Rio de Janeiro 

é de 74,08% e contempla 44 municípios (posições 2 a 45 no quadro 2) acima da média (50%). 

Considerando o quadro 1, que apresenta 29% dos municípios com menção à 

acessibilidade (24% sim e 5% parcial), 21% dos municípios possuem sites acima da média 

acessíveis, mas não mencionam isso. A deficiência se observa, prioritariamente, no caráter 

informativo ao invés do técnico. 

Levando em consideração somente os 88 sites disponíveis e que não apresentaram erro 

pelo ASES, convém apresentar o ranking por critério de avaliação, conforme análise realizada 

quanto à marcação, ao comportamento, ao conteúdo e informação, à apresentação e design, à 

multimídia e aos formulários. 

A seguir, seguem os quadros 4 e 5 que dividem os seis critérios de avaliação do ASES 

em dois blocos, sendo o primeiro quanto à marcação, ao comportamento e ao conteúdo e 

informação; e o segundo quanto à apresentação e design, à multimídia e aos formulários. 
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Quadro 4 – Ranking dos critérios 1, 2 e 3 de avaliação de acessibilidade por erros 
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Quadro 5 – Ranking dos critérios 4, 5 e 6 de avaliação de acessibilidade por erros 
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Os critérios de avaliação para o ranking acima estão estruturados apenas pelos erros 

encontrados para cada site, descartando os avisos por não prejudicarem inteiramente a aplicação 

do requisito de acessibilidade, sendo indicado mais como atenção. 

Tendo em vista os critérios de avaliação apresentados no item 3.3 (marcação, 

comportamento, conteúdo/informação, apresentação/design e formulários), seguem as análises 

sobre os erros encontrados. 

No que diz respeito ao critério 1, quanto à marcação, a média de erros encontrados entre 

os 88 municípios foi de 253,39. Dessa forma, os primeiros 69 municípios listados estão 

classificados acima da média, correspondendo a 78,40%. Quanto ao comportamento (critério 

2), a média de erros encontrados entre os 88 municípios foi de 6,57. Dessa forma, os primeiros 

58 municípios listados estão classificados acima da média, correspondendo a 65,90%. Quanto 

ao conteúdo/informação (critério 3), a média de erros encontrados entre os 88 municípios foi 

de 53,84. Dessa forma, os primeiros 56 municípios listados estão classificados acima da média, 

correspondendo a 63,63%. 

Já em relação aos critérios 4 (apresentação/design) e 6 (formulários) observados no 

Quadro 5, a média de erros encontrados entre os 88 municípios foi baixíssima, sendo 0,26 e 

1,22 respectivamente. Os primeiros 65 municípios listados no critério 4 e os primeiros 64 do 

critério 6 estão classificados acima da média, correspondendo a 73,86 e 72,72%. Quanto ao 

critério 5 (multimídia), nenhum erro foi encontrado pelo avaliador. Vale destacar que cada erro 

ou aviso encontrado pelo avaliador, gera uma recomendação para correção e ajuste do site de 

modo a torná-lo cada vez mais acessível. 

Em vista disso, podemos suscitar algumas questões acerca da temática de acessibilidade, 

como por exemplo, os recursos de acessibilidade desenvolvidos por sites eletrônicos atendem 

a qual a parcela da população? Um caminho inicial para sanar esta indagação seria relacionar 

os dados coletados acima junto aos indicadores de pessoas com deficiência do Estado do Rio 

de Janeiro divulgados pelo Censo Demográfico 2010 do IBGE, conforme tabela adaptada a 

seguir:  
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Tabela 5 – Pessoas com deficiência no Estado do RJ 

 

Deficiência visual - não consegue 53.178 

Deficiência visual - grande dificuldade 483.414 

Deficiência visual - alguma dificuldade 2.533.069 

Deficiência auditiva - não consegue 30.897 

Deficiência auditiva - grande dificuldade 132.986 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade 608.112 

Deficiência motora - não consegue 65.631 

Deficiência motora - grande dificuldade 327.616 

Deficiência motora - alguma dificuldade 828.134 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010 

 

Foram extraídos do Censo Demográfico 2010 do IBGE apenas os dados das deficiências 

visual, auditiva e motora por manter relação direta com os requisitos de acessibilidade 

estabelecidos pelo e-MAG e avaliados nesta pesquisa pelo ASES. A população com todos os 

níveis de deficiência visual no Estado do Rio de Janeiro soma 3.089.661; com deficiência 

auditiva, 771.995; e com algum tipo de deficiência motora, 1.221.381. 

Apesar da ausência de dados por municípios, podemos inferir a porcentagem da 

população por tipo de deficiência em relação à população total do Estado do Rio de Janeiro. 

Dessa forma, conforme Anexo 1, a soma da população da unidade de federação do RJ é de 

16.635.996. Assim, obtemos uma média de 18,57% de deficientes visuais, 4,64% de deficientes 

auditivos e 7,34% com deficiência motora, constituindo uma média de 30,55% de pessoas com 

alguma deficiência no Estado do Rio de Janeiro. 

Em vista desse cenário, os investimentos em políticas de acessibilidade em meio digital 

devem ser fomentados pelos municípios com vistas a garantir a inclusão e a promoção da 

cidadania por meio de uma ciberdemocracia possível pela internet, uma vez que as condições 

de acessibilidade interferem diretamente nas possibilidades de interação. 
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4.2. Nível de interações face a face, quase mediada, mediada reativa e mediada mútua 

 

 

A partir das interações propostas no subcapítulo 2.4 e da tabela de levantamento das 

interações (APÊNDICE 2), o quadro a seguir apresenta a classificação dos tipos de interação 

para os serviços elencados. 

 

Quadro 6 – Serviços municipais do Estado do RJ x Níveis de interação 

 

O serviço de iluminação pública não está disponível em 68,47% dos 92 sites 

pesquisados. Em 11,95% dos sites, o serviço se apresenta mediado por telefone. Somente 4,34% 

dos sites disponibilizam o serviço de forma mediada reativa e 15,21% como mediada mútua. 

Em somente 18 municípios, o serviço não necessita de etapa presencial, correspondendo a 

19,56%. 

O serviço de denúncia de estacionamento irregular, buracos em vias e/ou danos ao 

patrimônio público não está disponível em 80,43% dos 92 sites pesquisados. Em 3,26% dos 

sites, o serviço se apresenta mediado por telefone e a mesma porcentagem se aplica à 

disponibilidade do serviço de forma mediada reativa. 13,04% como mediada mútua. Em 

somente 15 municípios, o serviço não necessita de etapa presencial, correspondendo a 16,3%. 

O serviço do setor de zoonoses (dengue e/ou roedores) não está disponível em 76,08% 

dos 92 sites pesquisados. Em 7,6% dos sites, o serviço se apresenta mediado por telefone. 

Somente 3,26% dos sites disponibilizam o serviço de forma mediada reativa e 13,04% como 

mediada mútua. Em somente 15 municípios, o serviço não necessita de etapa presencial, 

correspondendo a 16,3%. 

O serviço de coleta de entulho e/ou inservíveis não está disponível em 77,17% dos 92 

sites pesquisados. Em apenas 1 município (Quissamã) a interação é face a face, pois o cidadão 

deve comparecer presencialmente para efetuar a solicitação. Em 8,69% dos sites, o serviço se 
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apresenta mediado por telefone. Somente 2,17% dos sites disponibilizam o serviço de forma 

mediada reativa e 10,86% como mediada mútua. Em somente 12 municípios, o serviço não 

necessita de etapa presencial, correspondendo a 13,04%. 

Já o serviço de ouvidoria e/ou SIC se destaca por 68,47% dos 92 sites pesquisados 

disponibilizarem o serviço como mediada mútua e 28,26% como mediada reativa. O que 

corresponde a 93,73% da oferta sem etapa presencial. Apenas 3 municípios não estão 

disponíveis em níveis de interação sem etapas presenciais. O link para acesso ao e-SIC do site 

no município de Porciúncula estava indisponível na data da pesquisa e foi classificado como 

face a face apenas pela menção ao endereço. Da mesma forma, o município de Cardoso Moreira 

não mencionava o atendimento por meio eletrônico, apenas presencial e também foi 

classificado como face a face. O município de Areal não fazia menção ao serviço e foi 

classificado como não disponível. A Prefeitura de Mesquita utiliza o órgão de Ouvidoria para 

atendimentos em primeira instância. Embora tenha sida classificada como mediada mútua, esta 

postura não condiz com a definição do serviço de Ouvidoria apresentada no capítulo anterior. 

Na mesma direção, o serviço de nota fiscal é disponibilizado por interação medida 

mútua por 48,91% dos 92 sites pesquisados e 40,21% como mediada reativa. O que corresponde 

a 89,13% da oferta sem etapa presencial. Apenas 10 municípios estão disponíveis por interação 

face a face no período pesquisado, sendo eles Cambuci, Carmo, Laje do Muriaé, Mendes, 

Mesquita, Porciúncula, Rio das Flores, Sapucaia, Valença e Varre-sai. 

O serviço de IPTU é disponibilizado por interação medida reativa por 68,47% dos 92 

sites pesquisados e, apenas por 10,86% como mediada mútua, sendo os municípios de Angra 

dos Reis, Barra Mansa, Cabo Frio, Duque de Caxias, Itaguaí, Italva, Macaé, Mangaratiba, 

Resende e Rio das Ostras. Pode-se inferir que grande parte da oferta está restrita a sistemas 

fechados que possibilitam apenas a emissão de guias do imposto, não havendo outras 

possibilidades interativas. Ainda assim, 79,34% da oferta não contempla etapa presencial. E 

outros 20,66% classificados como face a face (19 municípios), onde o carnê do imposto é 

enviado para a residência do cidadão ou a segunda via pode ser retirada presencialmente. 

Já o serviço de licitação ainda se encontra com 94,56% por etapas presenciais, sendo 

55,43% quase mediada e 39,13% face a face. Apenas 5 municípios não necessitam de etapa 

presencial, considerando os níveis de atendimento apresentados no capítulo anterior, sendo 4 

(Duque de Caxias, Macaé, Rio de Janeiro e Teresópolis) por interação mediada reativa e 1 por 

interação mediada mútua, tendo em vista que o município de Carapebus é o único que 

disponibiliza um programa de digitação de propostas. 
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O serviço de alvará ainda está disponível por interação face a face em 55,43% dos 92 

sites pesquisados e, apenas, 4 municípios por interação quase mediada, somando 59,78% que 

englobam etapas presenciais. O serviço se apresenta por interação mediada mútua em 38,04% 

dos sites. 4 municípios (Angra dos Reis, Bom Jardim, Comendador Levy Gasparian e Itaboraí) 

por quase mediada e 2 (São Pedro da Aldeia e Tanguá) por mediada reativa. 

O serviço de vagas de emprego não está disponível em 72,82% dos 92 sites pesquisados. 

4 municípios (Areal, Itaguaí, São João da Barra e São João de Meriti) apresentam o serviço por 

interação face a face e 1 município (Cordeiro) mediado por telefone. 6 municípios apresentam 

o serviço como quase mediada, outros 6 por interação mediada reativa e 8 por mediada mútua. 

Tendo em vista que foi identificado ao menos um tipo de interação mediada mútua em 

todos os serviços analisados, vale destacar a porcentagem de serviços municipais que poderiam 

elevar o nível de interação na escala hierárquica definida para esta pesquisa. 

 

Quadro 7 – Serviços por interação mediada mútua x demais interações 

 

Em vista dos dados apresentados no Quadro 7, somente o serviço de Ouvidoria possui 

o nível de interação mais elevado superior aos demais tipos interativos. Este resultado positivo 

pode ser atribuído à força das leis de Acesso à Informação e Transparência como incentivo a 

todos os entes federativos. Excetuando os serviços de ouvidoria e nota fiscal, que aparece de 

forma equilibrada, todos os demais são disponibilizados por outros níveis de interação que não 

sejam mediadas mútuas. Dessa forma, os 8 demais serviços poderiam migrar para o tipo de 

interação mais elevada, já que apenas 13,04% de todos os serviços foram classificados como 
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mediada mútua, tipo de interação que será destacada no tópico seguinte. Contudo, todas as 

classificações das interações por município estão explanadas no APÊNDICE 4. 

Já os APÊNDICES 5 e 6 apresentam os rankings dos municípios por tipo de interação. 

Tomando-se por base os extremos, 49 municípios possuem 50% dos seus serviços como não 

disponíveis. 10 municípios não possuem serviços indisponíveis dentre os analisados, sendo eles 

Cabo Frio, Macaé, Mangaratiba, Petrópolis, Piraí, Resende, Rio de Janeiro, São Pedro da 

Aldeia, Três Rios e Volta Redonda. No que tange à interação face a face, os municípios de 

Cambuci, Cardoso Moreira, Carmo, Laje do Muriaé, Mendes e Varre-Sai lideram o número de 

serviços nessa categoria compreendendo 40%. Na mesma porcentagem, Duque de Caxias e 

Três Rios possuem serviços por interação mediada por telefone. Já os municípios de Angra dos 

Reis, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Comendador Levy Gasparian, Paraty e Piraí possuem 

20% de serviços por interação quase mediada. Em contrapartida, os municípios de Mesquita e 

São José de Ubá possuem 50% dos seus serviços por interação mediada reativa, seguidos por 

Teresópolis com 40%. Na oferta de serviços pelo nível mais elevado da hierarquia tecnológica 

proposta por esta pesquisa, a interação mediada mútua é liderada pelos municípios de Resende 

e Volta Redonda com 80%, seguidas por Macaé, Mangaratiba, Petrópolis, Piraí e Rio de Janeiro 

com 70% cada, Cabo Frio, Niterói e São Pedro da Aldeia com 60%, Barra Mansa, Quatis e 

Vassouras com 50% e Duque de Caxias com 40%. Vale destacar o contraste dos 15 municípios 

que não possuem nenhum serviço por interação mediada mútua no período da pesquisa, sendo 

eles Aperibé, Cambuci, Cardoso Moreira, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Guapimirim, 

Mendes, Natividade, Paraíba do Sul, Santa Maria Madalena, São João da Barra, Sapucaia, 

Trajano de Morais e Varre-Sai. 

 

 

4.3.  Interação mediada mútua como gestão urbana compartilhada 

 

Em vista do cenário apresentado, convém discutir exclusivamente o nível mais elevado 

de interação considerado para esta pesquisa como forma de ciberdemocracia, por considerá-la 

constituída por sistemas abertos que permitam inter-relações dinâmicas por interagentes 

criativos que atuam por negociação. A partir dos resultados apresentados sobre interação 

mediada mútua no APÊNDICE 6, podemos aferir que nenhum município possui 100% dos seus 

serviços ofertados nessa categoria e apenas 13 municípios possuem 50% ou mais dos seus 

serviços com possibilidade de interação mediada mútua. Abaixo, observa-se um ranking por 

quantidade de municípios em relação à porcentagem de serviços por mediação mútua. 



96 

Quadro 8 – Porcentagem de serviços por interação mediada mútua 

 
 

 

A partir do Quadro 8, nota-se que 79 cidades oferecem até 40% dos serviços como 

mediada mútua, concentrando 23 municípios com 20% e outros 23 com 10%. 17 cidades 

possuem 30% dos seus serviços nessa categoria e apenas 1 cidade com 40%. Estes dados podem 

ser considerados negativos para efeitos deste estudo, tendo em vista que 85,86% ofertam apenas 

40% dos seus serviços como interação mediada mútua. 

Seguindo o percurso metodológico proposto para esta pesquisa, uma vez classificada 

como interação mediada mútua, cabe observar os aspectos qualitativos relacionados aos 

dispositivos ofertados pelos municípios do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, o questionário 

de pesquisa contemplou 6 colunas relacionadas às características relacionadas aos serviços 

disponibilizados por este nível de interação mais elevado na hierarquia tecnológica proposta, 

sendo necessários para responder indagações sobre as interfaces coletivas de comunicação, 

sendo elas: a interface é integrada a uma central de atendimento?; o sistema é específico para 

este serviço?; a interface possui suporte via chat?; possui funcionalidade colaborativa?; possui 

interação por aplicativo de conversa instantânea como o Whatsapp? Ou possui possibilidade de 

emissão de mensagens por georreferenciamento? 

Para iniciar um levantamento sobre estes questionamentos, os dados apresentados no 

APÊNDICE 7 - Cidades x quantidade de funcionalidades por interação mediada mútua 

contribuem com essa temática e permitem elaborar rankings dos municípios que possuem a 

maior quantidade de funcionalidades consideradas inerentes à interação mediada mútua para 

esta pesquisa. 
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Quadro 9 – Municípios do Estado do Rio que possuem centrais de atendimento 

 

De acordo com o Quadro 9, apenas 6 municípios do Estado do RJ possuem centrais de 

atendimento. Cabo Frio, São Pedro de Aldeia e Volta Redonda ofertam 4 serviços por estas 

interfaces de comunicação coletivas, Rio de Janeiro oferece 3 serviços, seguido por São 

Gonçalo que disponibiliza 1 serviço. As características qualitativas destas centrais de 

atendimento serão observadas mais a frente, por serem reconhecidas como tendências de mídias 

interativas em e-gov. 

 

 

Quadro 10 – Municípios do Estado do RJ que possuem sistemas exclusivos para serviços 

 

No que se refere à presença de sistemas desenvolvidos para fins específicos, apenas 4 

municípios (São João da Barra, Seropédica, Tanguá e Varre-sai) não possuem serviços 
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oferecidos por sistemas próprios de acordo com o Quadro 10. Observa-se uma maior incidência 

nos serviços de arrecadação de impostos, como IPTU e NF-e. Contudo, vale ressaltar que alguns 

sistemas que possuem perfilação, exigindo cadastros prévios para acesso, devem manter 

atenção especial em relação a dois aspectos. O primeiro seria destacar na página inicial todos 

os serviços possíveis por aquele sistema, uma vez que facilite a navegação e interesse do 

usuário. Em segundo, deve-se ter cuidado para não colidir com a Lei de Acesso à Informação 

(LAI), no que tange aos itens obrigatórios que devem ser contemplados na transparência ativa. 

Algumas seções que exigem cadastro prévio para serem acessadas vão de encontro à LAI, que 

dispõe o rol de informações que devem estar disponíveis sem a necessidade de cadastro para 

acesso. Um exemplo disso é a consulta aos editais de licitação. Enquanto a LAI infere que os 

todos documentos de um certame devam estar disponíveis nos portais da transparência dos entes 

federativos, o Ministério Público requere aos órgãos da Administração Pública responsáveis 

pelo processo licitatório os dados dos representantes das empresas concorrentes que tiveram 

acesso ao edital. Diante das legislações contrárias, a saída provisória de grande parte dos sites 

municipais pesquisados, que promovem acessos aos editais pelo meio eletrônico, foi inserir um 

campo de cadastro na página específica de consulta ao edital. 

Além disso, alguns sistemas com perfilação foram classificados como mediada reativa 

porque não puderam ser analisados qualitativamente em sua totalidade. Contudo, essa questão 

sobre sites perfilados abre muitas brechas para discussão, haja vista que as legislações que 

exigem acessos livres vão de encontro com algumas premissas de evolução das TICs, uma vez 

que somente por vias de perfilação seria possível oferecer conteúdos mais adequados e 

preferenciais ao usuário, ampliando o nível de interação pela internet. 

Podemos considerar que sistemas que dispõem de chats ou suporte online, 

funcionalidades colaborativas, aplicativos como Whatsapp ou que ativem georreferenciamento 

na interação mediada mútua são instrumentos de gestão urbana compartilhada entre os 

interagentes do ciberespaço, relacionadas ao conceito de vigilância distribuída apresentado no 

item 2.3. Estas interfaces encontram-se disponíveis, predominantemente, nos serviços de gestão 

urbana compartilhada, também classificados nos níveis de atendimento por serviço 

(APÊNDICE 1), como iluminação pública, notificações de estacionamento irregular, buracos 

em via e danos ao patrimônio público, denúncias ao setor de zoonoses e coleta de entulho e/ou 

inservíveis.  
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Quadro 11 – Municípios do Estado do RJ que possuem sistemas que permitem chats, funcionalidades 

colaborativas, mediação por Whatsapp ou georreferenciamento 

 

De acordo com o Quadro 11, que apenas 10 municípios analisados dispõem de chats 

online para alguns de seus serviços, sendo 3 (Cabo Frio, São Pedro da Aldeia e Volta Redonda) 

para 5 serviços e 7 (Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Japeri, Mangaratiba, Nova Iguaçu e 

Paracambi) para apenas 1 serviço. 86,95% dos municípios não possuem a opção de chats em 

seus serviços, seja por sistema próprio ou por Skype. 
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No que diz respeito à funcionalidade colaborativa, 3 cidades (Macaé, Mangaratiba e 

Resende) lideram com a opção ofertada para 6 dos seus serviços. Seguidas por mais 3 (Cabo 

Frio, Petrópolis e Piraí) que ofertam para 5 serviços. 55 municípios não disponibilizam serviços 

que contemplem meios de colaboração correspondendo a 59,78% das cidades analisadas. 

Apenas 4 cidades oferecem contato com a população via o aplicativo de conversas 

instantâneas Whatsapp. Vassouras lidera o ranking com o uso de Whatsapp para 5 dos seus 

serviços, seguida por Cabo Frio (4), Barra Mansa (1) e Macaé (1). Todos os outros 88 

municípios não utilizam essa ferramenta e correspondem a 95,65% do recorte geográfico 

definido para esta pesquisa. 

Por fim, 11 cidades utilizam algum sistema que permite georreferenciamento. Sendo 

que 8 municípios (Macaé, Mangaratiba, Niterói, Petrópolis, Piraí, Resende, São Pedro da 

Aldeia e Volta Redonda) contemplam 4 serviços, a capital do Estado (Rio de Janeiro) contempla 

2 serviços e outros 2 municípios (Quatis e São Gonçalo) contempla 1 serviço. Um destaque 

para as interfaces dos formulários eletrônicos que permitem atendimento ao serviço de 

iluminação pública dos municípios de Quatis, Iguaba Grande e São Gonçalo, que contemplam 

georreferenciamento entre seus campos de preenchimento. 

Vale ressaltar, que as 4 funcionalidades apresentadas no Quadro 11 foram reunidas por 

se encontrarem interligadas frequentemente, uma vez que o aplicativo Whatsapp, por exemplo, 

contempla as opções de interação por chat, possui natureza colaborativa e possibilidade de 

georreferenciamento ao compartilhar a localização. Além disso, a listagem das centrais de 

atendimentos e sistemas coletados está disponível no APÊNDICE 2. 

 

 

 

 

4.4. Tendências de mídias interativas em governo eletrônico  

 

A partir das interfaces de comunicação coletivas identificadas no questionário de 

pesquisa, sejam disponibilizadas por sistemas, aplicativos, centrais de atendimento etc, convêm 

destacar alguns artefatos que consideramos adequados para esta pesquisa por promover de 

forma eficaz uma ciberdemocracia nos termos das possibilidades de interações propostas por 

este estudo, evidenciando a interação mediada mútua como nível mais elevado das interações 

possíveis pela internet. 
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Algumas destas interfaces alteram significativamente a vida cotidiana tanto do cidadão, 

quanto do governante. Podemos nos ater a exemplos identificados durante a coleta de dados 

desta pesquisa para compreender tendências na concepção de mídias interativas em governo 

eletrônico. 

Uma destas está relacionada ao conceito de acessibilidade discutido em tópicos 

anteriores, como o serviço oferecido pela Prefeitura de Petrópolis de intérprete de Libras para 

cidadãos surdos acessarem serviços públicos, disponível no site do município 28. O cidadão 

deficiente auditivo preenche um cadastro online e agenda a utilização do serviço por três 

diferentes frentes: acompanhamento de intérprete, atendimento presencial e atendimento 

virtual. O primeiro compreende agendar um intérprete para se comunicar em locais de prestação 

de serviços públicos, como solicitação e retirada de documentos em unidades de saúde, 

delegacias, tribunais e dentre outros. O atendimento presencial se refere às atividades oferecidas 

pela Central de Intérpretes de Libras fisicamente instalada no município. O atendimento virtual 

permite o agendamento com o intérprete via computador, com utilização de software com 

câmera. Tendo em vista a população com deficiência auditiva no Estado do Rio de Janeiro 

corresponder a 771.995 (4,64% em relação à população total), conforme apresentado no tópico 

4.1, apenas a cidade de Petrópolis oferece o referido serviço na região e pode ser considerado 

como benchmarking em serviço de e-gov no que tange à acessibilidade por deficientes 

auditivos. 

Em paralelo, os municípios de Duque de Caxias, Nova Friburgo e Nova Iguaçu 

mencionam em formato de áudio em seus respectivos portais da Transparência, a possibilidade 

de uso instalação e uso do DOSVOX229, programa de leitor de imagens e textos de uma página 

eletrônica destinado aos deficientes visuais. Estes 4 municípios lideram a promoção de 

interfaces de comunicação coletivas acessíveis aos deficientes visuais, que correspondem a 

18,57% da população total do Estado do Rio de Janeiro. Da mesma forma, os sites dos 

municípios de Belford Roxo, Campos dos Goytacazes e Itaboraí mencionam contemplar os 

padrões do W3C em seus sistemas de emissão de NF-e. 

Embora apenas 7 municípios destaquem suas políticas de e-gov destinadas aos 

portadores de deficiências visuais e auditivas, alcançando apenas 7,6% do universo estudado, 

convém destacar as tendências vigentes no âmbito da produção de interfaces de comunicação 

coletivas em e-gov a fim de referenciá-las para os demais entes federativos. 

                                                             
28 Formulário de cadastro disponível em http://www.petropolis.rj.gov.br/e-gov/setrac/central_de_libra. 
29 O programa possui a versão Beta disponível em http://intervox.nce.ufrj.br/dosvox/download.htm. 
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Dessa forma, observa-se dentre os aspectos qualitativos dos dispositivos ofertados pela 

interação mediada mútua, que além das funcionalidades colaborativas, destacam-se as centrais 

de atendimento e aplicativos de gestão urbana, conforme veremos a seguir. 

 

 

 

 

4.4.1. Centrais de atendimento 

 

 

A presença dos meios de comunicação na sociedade atual oferta uma variedade de 

recursos que podem ser informativos, interativos, transacionais e integrativos, como já vimos 

no tópico 1.2.1 no que se refere aos níveis de maturidade em e-gov, e gerar múltiplas 

possibilidades interativas conforme propostas neste estudo. Estes dispositivos convergem de 

acordo com as novas tecnologias e propiciam experiências múltiplas entre interagentes no 

ciberespaço. 

Tal fenômeno ocorre no contexto de e-gov, empreendendo uma forma de programa 

desenvolvido pela UFRJ ciberdemocracia, e permite integrar as experiências dos receptores 

para auxiliar a gestão de comunidades em sua área de abrangência, conforme observamos as 

interfaces de comunicação propiciadas pelas centrais de atendimento identificadas no 

APÊNDICE 2, como por exemplo o 1746 da cidade do Rio de Janeiro e o Registro Integrado 

(Regin) disponibilizado pela Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), que atende 

a diversos municípios cadastrados para integrar as etapas de emissão de alvará de 

funcionamento. 

Convém investigar o primeiro exemplo por se tratar de um serviço oferecido pela capital 

do Estado do Rio Janeiro e por constituir uma central de atendimento que gera benefícios para 

os usuários dos serviços públicos municipais de sua área de abrangência. Este público-alvo 

pode ser aferido de acordo com dados da cidade do Rio de Janeiro, que possui uma população 

estimada em 6.453.68230 de habitantes. 

A primeira questão a ser observada é a relação com uma cidade-capital, uma vez que 

regiões metropolitanas costumam investir mais nesse tipo de infraestrutura. Com o objetivo de 

                                                             
30 IBGE - Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Estimativas da população 

residente com data de referência de 1º de julho de 2014 publicada no Diário Oficial da União em 28/08/2014. 
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promover serviços mais eficientes e com prazos estabelecidos para a sociedade, a Prefeitura da 

cidade do Rio de Janeiro criou em 2011 o serviço 1746, que possibilita atendimento ao cidadão 

por uma central de atendimento única que reúne 2015 31  serviços públicos e unificou o 

atendimento de 26 órgãos e secretarias municipais (estrutura vigente na época do lançamento), 

permitindo ao cidadão efetuar denúncias de irregularidades, reclamações, obter informações 

sobre multas, alvarás, turismo em três idiomas (português, inglês ou espanhol) por meio de uma 

ferramenta integrada, com capacidade para atender 450 ligações simultâneas e receber 600 mil 

requisições por mês, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. 

O benefício principal é o contato integrado por um canal único que pode ser acessado 

por telefone, site ou aplicativo gratuito disponível para smartphones e tablets de diferentes 

plataformas. Pelo aplicativo, o cidadão tem a possibilidade de somente fotografar o problema e 

enviar a imagem ao órgão responsável, sem a necessidade de informar o endereço, pois ao 

selecionar a opção “Localizar”, o sistema realiza o georreferenciamento automaticamente. 

Um diferencial da Central de Atendimento 1746 é que todos os serviços oferecidos à 

população têm prazos e o solicitante recebe um número de protocolo para acompanhamento. O 

usuário realiza interações com o governo municipal para resolução de problemas como buracos 

em vias, acúmulo de lixo, falta de iluminação pública etc. De acordo com informações 

disponíveis no site, os serviços mais solicitados são remoção de entulho e bens inservíveis, 

denúncia de estacionamento irregular, reparo de lâmpadas apagadas e controle de roedores. 

Os serviços com baixa avaliação são manejo arbóreo, desobstrução de galerias de águas 

pluviais, desobstrução de caixas e ramais de ralos, reparo de buraco na calçada e implantação 

de varrição. 

Muito embora atenda a um número indefinido de destinatários potenciais ou definidos 

de acordo com a população estimada, que aguarda resposta sobre suas solicitações, a Central 

de Atendimento 1746 também possui serviços que propiciam “interações face a face” a partir 

da solicitação mediada pela ferramenta, como a possibilidade de realizar passeios turísticos pela 

cidade, sem custos, por meio do programa “Conheça o Rio a pé”, da Riotur, que indica empresas 

e roteiros em que o turista ou cidadão podem passear pela cidade, acompanhados de um guia, 

gratuitamente. As informações sobre dias e horários podem ser obtidas na ferramenta. 

Tomando-se por base as 3,6 milhões de solicitações recebidas no ano de 2014, de acordo 

com dados de fevereiro de 2015, e considerando os 6.453.682 de habitantes da cidade do Rio 

do Janeiro (IBGE, 2014) e o descarte das solicitações de mesmo usuário, podemos inferir que 

                                                             
31 Informações extraídas da Central 1746 web disponível em www.1746.rio.gov.br. 
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o serviço atendeu cerca de 50% do seu público-alvo. Essa média vai ao encontro dos 52% da 

população carioca conectada segundo a Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, sendo que 42% 

utilizam a internet todos os dias. 

Observou-se que o tipo de interação predominante na Central de Atendimento 1746 foi 

a interação mediada mútua, não sendo exclusiva, haja vista os serviços disponíveis que possuem 

aspectos de natureza meramente informativa.  

Contudo, a ferramenta proporciona ao gestor compreender as minúcias das demandas 

do município, auxiliar na tomada de decisões e priorizar os investimentos em políticas públicas, 

alterando a realidade social e vida cotidiana entre os interagentes (governantes e cidadãos) e 

atingindo o estágio “conectado” ou “integrativo” no que tange aos níveis de maturidade em e-

gov estabelecidos pela ASPA/ONU e apresentados no item 1.2.1. O que refuta a afirmação 

documental do relatório de Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Estado do RJ do TCE-

RJ ao inferir a ausência de sites integrativos entre a área de abrangência. 

Esse exemplo de central de atendimento se estabelece como uma forma de gestão urbana 

compartilhada. O cidadão assume o papel de agente fiscalizador, contribuindo diretamente para 

a manutenção dos espaços públicos, sob a estrutura da ciberdemocracia e pela ótica da 

vigilância distribuída. 

Embora não possua classificação integral por interação mediada mútua dentre os 

municípios analisados, o sistema de emissão de alvará de funcionamento que visa à 

desburocratização do processo de abertura de empresas, Regin, desenvolvido pela Jucerja e 

distribuído aos 61 municípios interessados por meio de convênio, também pode ser considerado 

como uma tendência de mídia interativa em e-gov. Vale destacar que esse valor quantitativo foi 

identificado pela metodologia adotada para esta pesquisa durante a etapa de mapeamento das 

interações nos serviços municipais, ou seja, o site de cada município precisaria mencionar e/ou 

possuir links de acesso para o sistema em questão. 

Independente disso, ele compreende 66,3% das cidades do Estado do Rio de Janeiro, 

ainda que distribuídos por três tipos de interação, conforme quadro a seguir. 
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Quadro 12 – Interações do Regin entre os municípios do Estado do RJ 

 

Por meio do Regin, 29 municípios oferecem a emissão de alvará por interação mediada 

mútua, 6 por interação quase mediada e 26 por interação face a face de acordo com o Quadro 

12. Para compreender melhor esse resultado, vale observar as etapas 32  que constituem a 

ferramenta, que compreende as fases de consulta prévia enviada, consulta prévia deferida, 

alvará solicitado, emissão de taxa, emissão do alvará e impressão do alvará de funcionamento. 

Em virtude do Regin ser desenvolvido por órgão externo ao ente federativo do executivo 

(Jucerja) e composto por módulos customizados para cada município ofertado, cabem algumas 

observações relevantes. 

O sistema permite o registro de novas empresas no órgão seja feito pela internet por 

meio de requerimento eletrônico ativado no site Jucerja (www.jucerja.rj.gov.br). A grande 

vantagem é a redução de tempo na formalização de novos empreendimentos, a 

desburocratização e a possibilidade de todo o processo de legalização ser realizado por meio 

digital em um único portal, dispensando a presença física do cidadão. No entanto, cada 

município aderente ao sistema possui autonomia para customizar a ferramenta de acordo com 

sua capacidade de atendimento. Desta forma, há municípios que atuam em todas as etapas por 

meio da ferramenta, até a fase final de impressão do alvará, classificada no mapeamento da 

                                                             
32 Disponíveis em https://www.jucerja.rj.gov.br/JucerjaPortalWeb/Paginas/Regin/Arquivos/ReginFolder.pdf. 
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pesquisa como interação mediada mútua. Outros, não permitem a digitalização de 

documentação pendente por meio da ferramenta, sendo necessária a presença física do 

requerente, classificada como quase mediada. Os demais 26 municípios classificados como 

interação face a face possuem informação em seus sites sobre o Regin, porém ou possuem 

somente a primeira etapa disponível (pedido de viabilidade) ou estavam com links desabilitados 

na data pesquisada. 

Um e-mail33 foi enviado para a Jucerja, em 19 de setembro de 2016, com vistas a obter 

a listagem atualizada dos municípios que aderiram ao Regin para contrastar com as menções 

observadas dentre os 92 sites pesquisados. Contudo, a solicitação não teve sucesso e o órgão 

não respondeu ao pesquisador. Todavia, optou-se por respeitar a metodologia estabelecida para 

mapeamento dos demais serviços coletados, que permite inferir no rol de municípios aderentes 

àqueles que mencionam a ferramenta em seus sítios eletrônicos. 

Assim como o 1746 da Prefeitura do Rio de Janeiro, o Regin também se destaca por se 

estruturar em uma central integrada, facilitando a vida dos usuários de seus serviços, que em 

outras esferas públicas teriam que recorrer a procedimentos burocráticos, múltiplos canais de 

atendimento acessados por diferentes telefones em muitos casos, sem possibilidades de 

rastreamento de todo o processo. Estas formas de mídias interativas fomentam o 

desenvolvimento das políticas de e-gov e agregam valor à relação entre governo e cidadão e 

indicam tendências futuras, como a ausência de processos físicos muito em breve. 

 

 

 

4.4.2. Aplicativos de gestão urbana 

 

 

Outras formas de interfaces de comunicação propiciadas pelas TICs foram os aplicativos 

de mensagens instantâneas, como o Whatsapp, por exemplo, sendo utilizados para 

relacionamento com a comunidade. Seja por um único serviço, como o “Disque Luz” das 

prefeituras de Macaé e Vassouras, ou pelo atendimento integrado do “Fala aí Cabo Frio”, “Alô 

Cidadão” de São Pedro da Aldeia ou o “156” de Volta Redonda, todos permeiam o uso da 

ferramenta gratuita para conceber uma Central de Atendimento, sem custos de licitação ou 

                                                             
33 Figura 11 – E-mail enviado à Jucerja sobre o Regin no RJ em Apêndices. 
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manutenção. Tais iniciativas também são características como os aplicativos de gestão urbana 

Moovit e Colab.re, ambos caracterizados pelo enfoque no georreferenciamento. 

De acordo com a cultura da mobilidade de André Lemos, o espaço é reconfigurado pelo 

seu uso, pois os estímulos oriundos de dispositivos móveis, por exemplo, desvirtuam a 

apreciação integral do local público. “A mobilidade informacional-virtual tem impactos diretos 

sobre a mobilidade física e sobre o lugar e o espaço onde opera, e vice-versa. Não podemos 

dissociar comunicação, mobilidade, espaço e lugar”. (LEMOS, 2009, p. 29).  

Este tipo de usabilidade por dispositivo móvel pode ser exemplificado pelo aplicativo 

Moovit 34 , que objetiva combater a imprevisibilidade do transporte público, fornecendo 

informações de rotas e de chegadas de trens, ônibus, metrôs, a partir dos horários cedidos pelas 

operadoras de trânsito, que cadastram as informações pelo GPS dos veículos. Este é somente 

mais um dos inúmeros aplicativos de gestão urbana que geram economia de tempo ao usuário 

e reordenação do espaço urbano a partir de novas experiências. 

Considerando a pesquisa realizada, um aplicativo que já se configura como forma de 

ciberdemocracia tendo como público-alvo as prefeituras é o Colab35, que se estabelece como 

um canal de comunicação entre a população e o poder público, permitindo aos cidadãos 

acompanharem e avaliarem os serviços da Prefeitura, propondo soluções para a cidade, 

cobrando do poder público as pendências, por meio da divisão de responsabilidades, se 

configurando como gestão urbana compartilhada relacionada ao conceito de vigilância 

distribuída. O Colab encaminha a manifestação do usuário ao órgão público competente, que 

conseguem obter uma forma segmentada das necessidades do município. 

Este tipo de artefato tecnológico gera argumentos para se pensar a esfera pública 

interligada, conforme democracia em rede de Yochai Benkler: 

Na medida em que a colaboração entre indivíduos distantes entre si se torna mais 

comum, a ideia de se fazer coisas que requerem colaboração com outros se torna muito 

mais alcançável, e a gama de projetos que indivíduos podem escolher como deles 

próprios aumenta qualitativamente. A própria fluidez e pouco compromisso requerido 

em qualquer relação cooperativa aumenta a gama e diversidade de cooperação nas 

quais as pessoas podem entrar, e, portanto, de projetos colaborativos que eles podem 
imaginar como abertos para eles. Estas formas nas quais autonomia é aumentada 

requerem uma concepção consideravelmente rica de autonomia como uma 

experiência prática vivida [...]. Mais ainda, a diversidade de perspectivas na forma 

como o mundo é e como ele poderia ser para qualquer indivíduo é qualitativamente 

aumentada. Isso dá a indivíduos um papel significantemente maior na autoria de suas 

próprias vidas, ao possibilitá-los de perceber uma maior gama de possibilidades, e de 

dá-los uma base mais rica contra a qual medirão as escolhas que eles fazem de fato 

(BENKLER, 2006, p. 9). 

                                                             
34 Aplicativo disponível em https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate&hl=pt. 
35 Aplicativo disponível em http://www.colab.re/. 
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Por essa visão de esfera pública interconectada, o aplicativo Colab como exemplo, 

amplia o relacionamento entre os atores envolvidos na sociedade em rede e promove uma 

aceleração na manutenção da respectiva cidade. 

No Estado do Rio de Janeiro, as prefeituras que aderiram ao Colab até a data da pesquisa 

foram Macaé, Mangaratiba, Niterói, Petrópolis, Piraí e Resende por meio de termo de 

cooperação. Embora sejam apenas 6 cidades, a rede social foi eleita como o melhor aplicativo 

urbano do mundo em 2013, vencedor do prêmio AppMyCity36. 

                                                             
36 Competição realizada pela organização New Cities, em São Paulo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A essência da democracia é gerar o contra poder. Espera-se que o cidadão obtenha este 

contra poder e contribua para uma gestão urbana municipal mais crítica, conforme corpus do 

estudo apresentado sob os pilares da ciberdemocracia. A partir disso, o governo poderá observar 

a opinião pública e priorizar os investimentos para o consumo cidadão. 

Conforme destaca André Lemos sobre a visão de Henri Lefebvre: 

O ciberespaço pode proporcionar uma das características mais fundamentais da vida 

de uma cidade, a saber, a possibilidade de anulação das distâncias entre os ocupantes, 

mesmo que seja a anulação da distância simbólica, pela comunicação sob forma 

digital. Esta é a utopia do espaço urbano: A superação do fechado e do aberto, do 

imediato e do mediado, da ordem próxima e da ordem distante, em uma realidade 

diferencial na qual estes termos não se separam mais, mas mudam em diferenças 

imanentes (LEFEBVRE apud LEMOS, 2001, p. 12).  

Ainda assim, algumas estruturas que compõem as interfaces de comunicação para 

efetivação do acesso democrático ainda se apresentam deficientes, mesmo após mais de quinze 

anos de incentivo às políticas públicas em e-gov, sobretudo no desdobramento para os demais 

entes federativos, dentre estes, os municípios governados por gestores políticos limitados à 

oferta de serviços sustentados por interfaces centradas no antigo modelo de comunicação 

unidirecional, sem promover espaços de permitam uma infinidade de interações permeadas, em 

sua maioria, por objetivos contributivos para o bem coletivo. 

Em contrapartida, observam-se exemplos em desenvolvimento contínuo, como os 

investimentos em centrais de atendimento e aplicativos de gestão urbana. O 1746 é um exemplo 

efetivo dessa gestão cíclica e benéfica para a sociedade.  

Ao criar uma central de atendimento, a Prefeitura do Rio criou uma interface de contato 

por meio de plataforma integrada que facilita a classificação dos dados e agiliza resoluções no 

gerenciamento municipal. Essas novas formas de exercício da cidadania ratificam o vínculo da 

América Latina com os Estados Unidos mencionado por Canclini, já que a Central de 

Atendimento 1746 foi inspirada no 311 de Nova Iorque. Porém, estas interfaces ainda são 

concebidas de formas isoladas ou restritas às regiões metropolitanas, acompanhando a 

tendência que fundamenta a transformação das formas urbanas nas “megacidades”, conforme 

perspectiva da sociedade em rede de Castells:  

O fator decisivo dos novos processos urbanos [...] é o fato do espaço urbano ser cada 

vez mais diferenciado em termos sociais, embora esteja funcionalmente inter-

relacionado além da proximidade física. Acompanha a separação entre significado 

simbólico, localização de funções e a apropriação social do espaço na área 

metropolitana. (CASTELLS, 2006, p. 492). 
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Todavia, identifica-se que os principais benefícios das centrais integradas são gerenciar 

as demandas da sociedade auxiliando as prefeituras na criação de políticas públicas a partir do 

conhecimento expressivo e detalhado dos reais problemas urbanos mapeados a partir de 

relações interativas. Tendo em vista as características e a variedade de serviços verificados e 

disponíveis ao cidadão de forma integrada, convém refutar a metodologia de análise global 

utilizada pelo TCE-RJ na divulgação dos seus Estudos Socioeconômicos e sua afirmação 

equivocada sobre a ausência de sites integrativos entre os municípios de sua área de 

abrangência. Atribuindo ao caráter integrativo do nível de maturidade em e-gov correlacionado 

ao grau mais elevado de interação proposto neste estudo, a interação mediada mútua. 

Por sua vez, as iniciativas via aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp, 

que possuem aspectos positivos no que tange ao ínfimo custo de manutenção e infraestrutura, 

não permitem uma segmentação eficiente das demandas, realizando atendimentos de forma 

paliativa e pontuais. Ao contrário, o Colab, que estabelece o vínculo junto à Administração 

Pública por meio de um termo de cooperação, disponibiliza painel administrativo restrito na 

versão gratuita. Ainda assim, a riqueza desse tipo de rede se configura, além dos atributos 

colaborativos já explanados anteriormente, pelo caráter dialógico entre emissor e receptor 

estabelecendo uma relação de semelhança entre as múltiplas deixas simbólicas de uma interação 

face a face e as possibilidades transacionais da interação mediada mútua, derrubando a 

hierarquia tecnológica proposta e consumando uma estrutura cíclica de polarização com 

objetivos comuns, como se fosse possível um encontro de polos opostos propiciados pelas TICs, 

mesmo sendo de categorias tão díspares. Ou seja, por este prisma, as características geradas 

pela interação mediada mútua se equivalem às características de uma interação face a face por 

exemplo. 

Assim como a vigilância distribuída, que poderia ser considerada como um 

reconhecimento da deficiência do papel do Estado na oferta e manutenção de serviços públicos, 

aparece como reflexo positivo do consumo cidadão na sociedade em rede. A intervenção do 

usuário registra o espaço e o tempo por meio de fotos, por exemplo, muitas vezes 

georreferenciadas por determinados dispositivos técnicos, o que auxilia em maior grau a 

assistência em grande parte dos serviços, como um pedido de vistoria nos casos de ameaça de 

desabamento em estrutura, assumindo o contexto de copresença característico da interação face 

a face e transportando para a ferramenta uma multiplicidade de deixas simbólicas que seria 

limitada na interação mediada. Para estes casos, poder-se-ia apropriar do conceito de “caráter 

híbrido” de THOMPSON (2011, p. 123). Entretanto, a gestão urbana compartilhada não pode 

ser aplicada a todos os tipos de serviços públicos municipais. 
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Dentre os serviços conceituados como passíveis de exercer a gestão urbana 

compartilhada, a denúncia de focos do mosquito Aedes aegypti transmissor de doenças como a 

dengue, por exemplo, reflete o cenário de indisponibilidade em 76,08% dos 92 sites 

pesquisados. Um dado negativo haja vista a incidência epidemiológica das doenças em nível 

nacional. 

Alguns ambientes de interação também são promovidos por forças legais, como é o caso 

do serviço de ouvidoria e do SIC fomentados pelo incentivo das leis de Acesso à Informação 

(LAI) e transparência. Ainda assim, outros serviços encontram-se em desenvolvimento 

contínuo por possuírem interesse político específico, como aqueles de natureza de arrecadação 

de impostos por exemplo, que inferem diretamente o interesse dos governantes pelo enfoque 

econômico. 

O estudo também permitiu inferir de forma positiva, que vínculos com sistemas únicos 

que ofereçam o mesmo serviço para vários municípios tendem a elevar o grau de interação para 

mútua, como o Registro Integrado - Regin ou a disponibilização do código-fonte dos e-SICs. 

Este cenário reflete o cotidiano de domicílio eletrônico identificado como “o fim das cidades” 

por Manuel Castells: 

O desenvolvimento da comunicação eletrônica e dos sistemas de informação propicia 

uma crescente dissociação entre a proximidade espacial e o desempenho das funções 

rotineiras: [...]. Por isso, os futurologistas frequentemente predizem o fim da cidade, 

ou pelo menos das cidades como as conhecemos até agora, visto que estão destituídas 

de sua necessidade funcional. (CASTELLS, 2006, p. 483). 

Da mesma forma, os serviços que promovem a gestão urbana compartilhada funcionam 

melhor em mídias locativas com funcionalidades de georreferenciamento. Os desenvolvedores 

de aplicativos de gestão urbana ou de programas que geram desburocratização de trâmites dos 

órgãos públicos, como o Regin, por exemplo, criam um espaço para promover a reflexão 

necessária ao tema da ciberdemocracia, priorizado por uma nova cultura política e lapidado 

pelos conceitos de interfaces coletivas. Esse modelo se estabelece conforme a cultura de 

convergência de Henry Jenkins, que pode ser distribuída de forma independente, por uma 

variedade de canais, “em direção a múltiplos modos de acesso a conteúdo de mídia e em direção 

a relações cada vez mais complexas entre mídia corporativa, de cima para baixo, e a cultura 

participativa, de baixo para cima” (JENKINS, 2009, p. 325). 

Neste estudo, foram apresentados os resultados de uma pesquisa quantitativa e, em 

segundo plano qualitativa, realizada com o objetivo de investigar a relação entre algumas etapas 

do processo de formulação e implantação de políticas públicas e ações levadas a cabo pelo 

governo eletrônico brasileiro em nível municipal. Desta forma, cabe sublinhar que este trabalho 
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não se propôs a explorar todos os aspectos descritos no referencial teórico, no que tange ao rol 

de características das políticas. Mas se enfocou ao escopo de observar as possibilidades 

interativas imbricadas no ciberespaço, demonstrando, por meio de algumas análises dos 

artefatos midiáticos, as singularidades deste complexo processo. “A verdadeira inovação 

consiste na flexibilidade e na facilidade dos processos de coordenação. Já não é preciso 

organizar-se pesada, burocrática e hierarquicamente” (LÉVY, 2003, p. 137). 

A análise empírica do papel das TICs na mudança de relação entre cidadão e Estado a 

partir destas mídias interativas contribui para identificar os benefícios promovidos aos 

cidadãos, que ganham mais canais para deliberar e encaminhar demandas, assim como 

acompanhar as medidas tomadas pelo governo. Isso impede que se rotulem certos feudos dentro 

um respectivo município e ampliem a visão sobre essa mudança da vida cotidiana na esfera 

pública. 

A temática discutida aqui busca levantar questões acerca da complexa necessidade de 

integração dos serviços públicos, as alterações promovidas no dia a dia da sociedade civil e os 

aspectos relacionados ao desenvolvimento das novas TICs, que contribuem ou dificultam a 

oferta de tais funcionalidades que se encontram imersas nas diversas formas de interatividade 

da vida cotidiana. 

Por fim, podemos relacionar a interação mediada mútua com o maior grau de maturidade 

em governo eletrônico como assegurado pelos aspectos de promoção do bem coletivo na 

maioria da oferta de seus serviços e a influência direta no cotidiano de todo cidadão. As mídias 

analisadas permitem capturar com detalhes as necessidades da população, aumentando a 

multiplicidade das “deixas simbólicas” que deveriam ser limitadas por se tratar de uma 

“interação mediada”, mas se tornam infinitas de acordo com o sistema aberto de Alex Primo. 

Com isso, ampliam-se os acessos aos serviços públicos por tratarem de assuntos da coletividade 

em muitos casos, sendo este um cenário propício para as funcionalidades apresentadas se 

estabelecerem no que tange às políticas de e-gov. Os resultados obtidos com a realização dessa 

pesquisa poderão advir importantes contribuições, não só para os profissionais que planejam 

comunicação em governo eletrônico, mas também, para pesquisadores de outras áreas que 

buscam identificar estratégias para construção de ambientes virtuais com alto teor interativo e 

integrativo. 
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Figura 03 – Classificação dos tipos de interação por níveis de serviço 
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Figura 04 – Interações por nível de serviço municipal no Estado do RJ 

 
 

Melhor visualização na versão impressa em tamanho A3 com 1 dobra. 
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Figura 05 – Acessibilidade nos sites municipais do Estado do RJ 
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Figura 06 – Interações por cidades do Estado do RJ 
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Figura 07 – Ranking de cidades por tipo de interação - parte 1 
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Figura 08 – Ranking de cidades por tipo de interação - parte 2 
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Figura 09 – Cidades x quantidade de funcionalidades por mediada mútua 
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Figura 10 – População e sites dos municípios do Estado do Rio de Janeiro 

 



129 

 

Figura 11 – E-mail enviado à Jucerja sobre o Regin no RJ 

 


