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―Não lembro em que momento percebi que viver deveria 
ser uma permanente reinvenção de nós mesmos- para não 
morrermos soterrados na poeira da banalidade embora pa-
rece que ainda estamos vivos. Mas compreendi, em um 
lampejo: então é isso, então é assim. Apesar dos medos, 
convém não ser demais fútil nem demais acomodada. Al-
gumas vezes é preciso pegar o touro pelos chifres, mergu-
lhar para depois ver o que acontece: porque a vida não tem 
que ser sorvida como uma taça que se esvazia, mas como 
o jarro que se renova a cada gole bebido. Para reinventar-
se é preciso pensar: isso aprendi muito cedo‖.  

Lya Luft.  
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Resumo 
A comunicação pública pode assumir o relevante papel de ser uma ferramenta mediado-
ra da integração entre ciência, tecnologia e sociedade. A popularização da ciência atra-
vés da comunicação pública deve ser vista como vetor de inclusão social e subsídio para 
a democratização do conhecimento, em direção a práticas de gestão e controle social 
mais efetivas, apontando para a necessidade de que a opinião pública seja considerada 
como mais um dos indicadores relevantes para a gestão de políticas públicas da área. 
Entre as ações de comunicação pública sobre políticas de ciência e tecnologia na atuali-
dade no Brasil, destacam-se os portais eletrônicos de governo das unidades federativas, 
que incluem páginas específicas das secretarias da área. Políticas e programas desenvol-
vidos pelas instâncias estaduais de gestão têm sido cada vez mais divulgados na inter-
net, o que suscita questões de pesquisa sobre a qualidade das realizações de comunica-
ção na área. A pesquisa buscou identificar a potencial contribuição da comunicação 
pública digital sobre ciência e tecnologia à afirmação da cidadania, considerada em sua 
dimensão de exercício do direito à informação. Os objetivos específicos são: a) avaliar a 
qualidade da comunicação pública digital como fonte de informação sobre o desempe-
nho de políticas estaduais e federais de ciência e tecnologia diante das demandas de 
desenvolvimento social e econômico e do investimento público nos sistemas públicos 
de ensino superior; b) investigar o contexto e a profundidade das informações sobre 
políticas públicas de ciência e tecnologia presentes nos portais eletrônicos de governo 
das 27 unidades federativas brasileiras e do portal do Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação em relação a cinco categorias de análise: antecedentes e diagnósticos; obje-
tivos e metas; públicos beneficiados; impactos sociais; impactos ambientais; c) propor, 
diante dos resultados encontrados a respeito da qualidade da comunicação pública digi-
tal sobre ciência e tecnologia, estratégias de gestão da comunicação nos portais eletrôni-
cos de governo, apropriadas ao aperfeiçoamento da oferta de informações sobre o de-
sempenho das políticas públicas do setor. A baixa média do Índice de Qualidade de In-
formação obtida pelas 212 páginas que compõem a amostra (9,87%) aponta para a ne-
cessidade de aprimoramento para que a comunicação pública de C&T seja eficaz. Em-
bora a Lei de Acesso à Informação e a normatividade da comunicação pública segundo 
a literatura especializada sustentem a exigência democrática da divulgação de informa-
ções sobre políticas públicas, são escassas as indicações sobre o que efetivamente di-
vulgar. Há indícios de uma lacuna entre a normatividade jurídico-científica e a gestão da 
comunicação pública de Ciência e Tecnologia. 
 
Palavras-chave: comunicação pública; direito à informação, democracia digital, parti-
cipação; popularização da ciência.  
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Abstract  

Public communications can embrace the important role of being a tool mediating the 
integration of science, technology and society. Science popularization through public 
communication should be seen as a vector for social inclusion and democratization of 
knowledge, towards a more effective practice of management and social control, point-
ing to the need of taking the public opinion into account as one of the most relevant 
indicators for the management of public policies in the area. Among the accomplish-
ments of public communications about science and technology policies in Brazil today, 
we highlight the webpages of federal units of government, including specific pages of 
the departments of the area. Policies and programs developed by state management bod-
ies have increasingly been released on the internet, which raises research questions 
about the quality of the accomplishments in public communications. This project pro-
poses to identify the potential contribution of digital public communication about sci-
ence and technology to the strengthening of citizenship, considered in its dimension of 
exercising the right to information. Specific objectives are: a) evaluating the quality of 
public communication as a digital source of information about the performance of state 
and federal policies on science and technology in the face of demands for social and 
economic development and public investment in public higher education systems; b ) 
investigating the context and depth of information on public policies for science and 
technology present in e-government portals from 27 Brazilian states in relation to five 
categories of analysis: history and diagnoses; goals and objectives; public benefit; social 
impacts; and environmental impacts; c) proposing, with respect to the results achieved 
about the quality of the digital public communication on science and technology, com-
munication management strategies in e-government portals, directed to improve the 
availability of information on the performance of public sector policies in that field. The 
lower Quality of Information Index obtained by the 212 pages that make up the sample 
(9,87%) points to the need to improve the public communication of S&T so it can be 
more effective. Although the Access to Information Act and the normativity of public 
communication according to the literature support the democratic requirement of disclo-
sure of information about public policy, the information on which effectively dissemi-
nate are scarce. There is evidence of a gap between the legal and scientific normativity 
and the management of public communication of science and technology. 
 
Key-words: public communication; right to information; digital democracy; participa-
tion; science popularization. 
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INTRODUÇÃO 
 

A comunicação pública pode assumir o relevante papel de ser uma ferramenta 

mediadora da integração entre ciência, tecnologia e sociedade. Dependendo da intenção 

do comunicador, a divulgação de informação pode ir além disso, promovendo a com-

preensão pública de temas de ciência e tecnologia (C&T). É possível e desejável que a 

sociedade compreenda os fatores subjacentes à gestão de C&T como algo que gera im-

pactos sobre seu cotidiano, aumentando sua capacidade de questionar ou opinar sobre 

tais temas.  

A não identificação clara da gestão de ciência e tecnologia como fator sujeito à 

formulação e execução de políticas públicas tende a reforçar uma cultura política se-

gundo a qual o Estado apenas presta favores, incapaz de assegurar direitos aos cidadãos.  

A ausência de contextualização de C&T na comunicação pública dificulta o 

cumprimento do direito à informação, bem como o protagonismo da sociedade como 

ator social no processo de formulação e gestão de políticas públicas. Assim, o papel de 

mediadora atribuído à comunicação não seria exercido em sua plenitude, o que prejudi-

caria o entendimento e o debate de questões importantes que, por vezes, são vistas como 

distantes e imutáveis. 

A popularização da ciência através da comunicação pública deve ser vista como 

elemento de inclusão social e subsídio para a democratização do conhecimento, em di-

reção a um modo de gestão e de controle social mais efetivo, apontando para a necessi-

dade de que a opinião pública seja considerada como mais um dos indicadores relevan-

tes para a gestão de políticas públicas da área.  

Entre as ações de comunicação pública sobre políticas de ciência e tecnologia na 

atualidade no Brasil, destacam-se os portais eletrônicos de governo das unidades federa-

tivas, que incluem páginas específicas das secretarias da área. Políticas e programas 

desenvolvidos pelas instâncias estaduais de gestão têm sido cada vez mais divulgados 

na internet, o que suscita questões de pesquisa sobre a qualidade das realizações na área.  

São descritos nesta dissertação de mestrado os resultados de pesquisa que teve o 

objetivo de identificar a potencial contribuição da comunicação pública digital sobre 

ciência e tecnologia à afirmação da cidadania, considerada em sua dimensão de exercí-

cio do direito à informação. Considera-se que a disponibilização de informações de qua-

lidade sobre as políticas públicas de ciência e tecnologia tem impacto sobre a democra-
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cia, já que a comunicação pública de qualidade pode fundamentar o envolvimento da 

sociedade como protagonista no processo de formulação de políticas.  

 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: 

a) Avaliar a qualidade da comunicação pública digital como fonte de informação sobre 

o desempenho de políticas estaduais de ciência e tecnologia diante das demandas de 

desenvolvimento social e econômico e do investimento público nos sistemas públicos 

de ensino superior.  

b) Investigar o contexto e a profundidade das informações sobre políticas públicas de 

ciência e tecnologia presentes nos portais eletrônicos de governo das 27 unidades fede-

rativas brasileiras e no portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em rela-

ção a cinco categorias de análise: antecedentes e diagnósticos; objetivos e metas; públi-

cos beneficiados; impactos sociais; impactos ambientais.  

c) Propor, diante dos resultados encontrados a respeito da qualidade da comunicação 

pública digital sobre ciência e tecnologia, estratégias de gestão da comunicação nos 

portais eletrônicos de governo, apropriadas ao aperfeiçoamento da oferta de informa-

ções sobre o desempenho das políticas públicas do setor. 

A pesquisa foi realizada com Bolsa de Mestrado da Fapesp - Fundação de Am-

paro à Pesquisa do Estado de São Paulo no país (Processo 2013/01819-3) e contou ain-

da com os benefícios de estágio realizado com Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior da 

Fapesp (Processo 2014/13042-6) na University of Texas at Austin, com a supervisão do 

prof. Joseph Straubhaar. A autora agradece à Fapesp pelas bolsas concedidas. A fim de 

atingir os objetivos propostos, a dissertação foi dividida em sete capítulos.  

Devido à centralidade da temática da Ciência e Tecnologia na vida cotidiana, o 

primeiro capítulo tem como objetivo revisar textos que abordam pesquisas sobre com-

preensão e percepção pública da ciência, a fim de reconhecer a importância do conhe-

cimento e das capacidades dos atores sociais em relação à C&T. O engajamento e a par-

ticipação são abordados como meios para que a Comunicação Pública de C&T seja rea-

lizada de maneira mais eficaz, introduzindo a sociedade civil como ator social de grande 

relevância no processo de decisão política de assuntos de C&T.  

A perspectiva central do primeiro capítulo considera a necessidade de que con-

teúdos científicos e informações sobre ciência e tecnologia de uma maneira geral sejam 

democratizados a partir de abordagens metodológicas que não só permitam e facilitem a 
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compreensão da C&T, mas também a percepção do cidadão como ator social importante 

no processo de criação, implementação e avaliação de políticas públicas que visem à 

participação pública e à inclusão social a partir da democratização do conhecimento de 

C&T. 

O segundo capítulo aborda o conceito de política pública. Pretendeu-se apresen-

tar uma linha do tempo com as principais fases das políticas públicas de C&T no Brasil, 

bem como o conceito e a importância da avaliação de políticas públicas e as principais 

ações da área no país. Ao enquadrar de maneira deficitária as políticas públicas sociais, 

a mídia acaba por enfraquecer a identificação clara de temas sociais como políticas pú-

blicas e pode reforçar uma cultura paternalista, como se o Estado prestasse favores ao 

invés de assegurar direitos. Neste sentido, se reconhece a necessidade de considerar a 

política pública como um ciclo e o papel do Estado, do comunicador e da sociedade 

civil nas diferentes etapas deste ciclo.  

O terceiro capítulo refere-se à Comunicação Pública, e mais especificamente à 

Comunicação Pública Digital de Ciência e Tecnologia, bem como explicita as caracte-

rísticas que os portais eletrônicos de governo utilizados na amostra deveriam cumprir 

considerando o direito à informação pública de qualidade como meio para o exercício 

da cidadania. Considerou-se a aprovação da Lei de Acesso a Informações (Lei 12.527 

de 18 de novembro de 2011) como um importante passo para a consolidação do regime 

democrático brasileiro, possibilitando a ampliação da participação cidadã e fortalecendo 

os instrumentos de controle da gestão pública, bem como a Política Nacional de Partici-

pação Social (decreto n° 8.243 de 23 de maio de 2014).   

Verifica-se que a comunicação entre governantes e governados precisa ser ela-

borada de modo a possibilitar a expressão das vontades e demandas da população e, ao 

mesmo tempo, constituir formas de legitimação dos objetivos, políticas e critérios de 

gestão dos governos. Deste modo, desenvolver ações de comunicação que proporcio-

nem compreensão pública da C&T vai além de enfrentar o que se convencionou deno-

minar como analfabetismo científico, expressão que se refere a uma suposta ausência de 

conhecimento do público; ou meramente despertar o interesse da sociedade para a ciên-

cia e a tecnologia.  

O quarto capítulo traz dados que refletem o acesso aos meios de comunicação 

digitais no Brasil e indica também de que maneira a exclusão digital, como um fenôme-

no de desigualdade, engloba uma variedade de contextos. Considera-se que a exclusão 
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digital não só representa o fosso entre os que têm e os que não têm acesso físico à tecno-

logia, mas o conceito evoluiu para incluir múltiplas dimensões. Sendo assim, as desi-

gualdades em relação às habilidades e à participação são apontadas como empecilhos 

para o alcance da cidadania digital, entendida como a capacidade de participar de uma 

comunidade social, política ou nacional nomeadamente através da utilização dos recur-

sos digitais. 

O quinto capítulo foi desenvolvido a partir de pesquisa realizada no exterior, na 

University of Texas at Austin, sob supervisão do professor Dr. Joseph Straubhaar no 

período de outubro de 2014 a janeiro de 2015. Com apoio financeiro da Fapesp, o está-

gio desenvolvido possibilitou o amadurecimento de questões de relevância para a pes-

quisa, algumas das quais apresentadas neste capítulo. O objetivo da pesquisa foi estudar 

como a internet pode ser uma ferramenta para melhorar os processos democráticos: a 

partir da disponibilização de informação, prestação de serviços, gerando capital social e 

agindo como um espaço de deliberação e participação, colaborando para fazer um go-

verno mais transparente, participativo e colaborativo, particularmente com respeito a 

políticas de ciência e tecnologia. 

Considera-se o potencial da internet em oferecer variedade de informações, re-

duzir custos de participação política e permitir que diferentes participantes possam se 

envolver no diálogo a partir da troca de e-mails, chats e grupos eletrônicos de discussão. 

A internet representa um meio de comunicação com interação sem precedentes, quando 

comparada à mídia tradicional. A rede representa um meio pelo qual o público (repre-

sentados) e os políticos (representantes) podem se comunicar, trocar informações, con-

sultar e discutir, diretamente, de forma rápida e com menos burocracia. Na sociedade 

civil, não há dúvida de que as comunidades virtuais estão criando plataformas adicio-

nais importantes para a participação política. No entanto, procurou-se discutir neste ca-

pítulo a função da internet como esfera pública virtual e seu possível impacto.  

As TICs são o principal motor da modernização do governo e servem como tec-

nologias mediadoras para apoiar a interação entre os governos e os cidadãos. O objetivo 

do uso de tecnologias de mediação na governança do setor público é trazer maior trans-

parência, aumentar a participação dos cidadãos na formulação de políticas públicas, 

aumentar a colaboração com os cidadãos comuns e tornar o setor público mais eficiente 

e transparente. Assim, a comunicação por intermédio do computador oferece uma alter-

nativa para a comunicação de massa e seu fluxo linear de informações, propondo uma 
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comunicação em duas vias, mais plural e democrática. Desse modo, este capítulo indica 

a necessidade de criar canais que não limitem a participação a e-mails ou comentários, 

mas que alcance a interconectividade, permitindo que a audiência interaja de uma ma-

neira mais horizontal, participando do processo político. 

O sexto capítulo apresenta os resultados obtidos por meio de metodologia de 

avaliação de informações sobre políticas públicas que envolve a determinação do Índice 

de Qualidade da Informação (IQI), porcentagem correspondente ao grau de abrangência 

e profundidade das abordagens de comunicação presentes nos sítios estudados.  

As análises de conteúdo realizadas levaram em conta critérios de disponibiliza-

ção de informações na divulgação de ciência e tecnologia nos portais de governo, consi-

derando-se a importância de contextualizá-las no quadro das políticas do setor. Foram 

formulados cinco eixos que se subdividiram em vinte categorias de análise de conteúdo, 

conforme metodologia de pesquisa detalhada pelo projeto inicial aprovado pela Fapesp 

Os resultados englobam análises de conteúdo de todas as seções permanentes 

das páginas web das secretarias de Ciência e Tecnologia das 27 unidades federativas 

brasileiras que disseminam informações sobre as políticas públicas da área, além das 

páginas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O período de coleta das secre-

tarias das unidades federativas foi de dezembro de 2013 a junho de 2014, já as páginas 

do Ministério foram coletadas e analisadas entre julho e agosto de 2014. A amostra é 

composta por 129 páginas referentes às secretarias estaduais e 83 referentes ao Ministé-

rio, somando 212 páginas web.  

O sétimo e último capítulo interpreta e discute os resultados da análise de conteúdo 

à luz da literatura especializada e sugere indicações de aprimoramento em busca de plu-

ralismo, contexto e abrangência na comunicação pública de ciência e tecnologia. Este 

capítulo também foi beneficiado pelas leituras e discussões realizadas durante a vigên-

cia da Bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) com apoio da Fapesp.  

 

1. ESTUDOS CTS, PERCEPÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 

 
Neste capítulo serão revisados textos que abordam pesquisas sobre compreensão 

e percepção pública da ciência, com o objetivo de reconhecer a importância do conhe-

cimento e das capacidades dos atores sociais em relação à C&T. O engajamento e a par-
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ticipação serão abordados como opções para que a Comunicação Pública de C&T seja 

realizada de maneira mais eficaz, introduzindo a sociedade civil como ator social de 

grande relevância no processo de decisão política de assuntos da área. A relevância prá-

tica da inclusão dos cidadãos no processo decisório pode ser exemplificada pela pro-

blemática das mudanças climáticas, em que uma política de redução da emissão de ga-

ses de efeito estufa, por exemplo, não seria eficaz considerando apenas uma política 

pública centralizada, mas dependeria de mudanças de hábitos e conscientização dos 

cidadãos.  

De acordo com a National Science Foundation (2013), a temática da Ciência e 

Tecnologia é central para a vida cotidiana. Enquanto muitas pessoas estão diretamente 

ligadas às inovações de C&T por trabalharem na área, outros muitos são beneficiados 

pelas inovações que produzem bens e serviços que melhoram e modificam a vida em 

sociedade.   

Apesar de a Ciência e a Tecnologia estarem amplamente presentes do cotidiano 

dos cidadãos, Felt e Wynne (2007) indicam que constantemente a imagem da Ciência 

está ligada à inquietação pública em relação às inovações e aos riscos promovidos. Os 

autores indicam que a sensação generalizada de mal-estar, desconfiança ou até mesmo 

alienação em relação à C&T deve ser vista a partir de uma perspectiva mais ampla, su-

gerindo que ao invés de uma insatisfação generalizada, há o descontentamento em al-

guns campos da ciência e aceitação, e até mesmo entusiasmo, em outras áreas.  

Felt e Wynne (2007) salientam que mesmo em sociedades democráticas, a opi-

nião pública sobre C&T raramente se traduz diretamente em ações ou em políticas pú-

blicas. Vale ressaltar que as atitudes do público sobre questões específicas de C&T, 

como as alterações climáticas e a biotecnologia, podem diferir acentuadamente das opi-

niões de cientistas, uma vez que não apenas o conhecimento e a compreensão da ciência 

são considerados, valores e julgamentos também estão em jogo.  

 

 

1.1 Ciência, Tecnologia e Sociedade 

 

Os estudos CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade) são um campo multidiscipli-

nar em construção que têm como objetivo refletir sobre a ciência e a tecnologia em seu 

contexto social. Estes estudos se originaram nos anos 1960 nos Estados Unidos, a partir 
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da mudança de visão de alguns pesquisadores em relação à imagem do desenvolvimento 

científico-tecnológico como fenômeno autônomo, independente de influência social, 

política, econômica ou cultural, em sua busca pelo saber objetivo e pela apropriação e 

objetivação do mundo natural. 

Bazzo, Linsingen e Pereira definem os Estudos CTS como ―um campo de traba-

lho acadêmico cujo objetivo de estudo está constituído pelos aspectos sociais da ciência 

e da tecnologia, tanto no que concerne aos fatores sociais que influem na mudança cien-

tífico-tecnológica, como no que diz respeito às consequências sociais e ambientais‖ 

(2003, p.119).  

Os estudos CTS definem um campo de trabalho recente e heterogêneo, de cará-

ter crítico a respeito da tradicional imagem essencialista da ciência e da tecnologia. 

Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) reconstroem os antecedentes históricos do surgimen-

to do campo. Segundo os autores, a imagem tradicional da C&T tem origem na concep-

ção essencialista e triunfalista, baseada no ―modelo linear de desenvolvimento‖.  

Este modelo define que o desenvolvimento da C&T é condição para o cresci-

mento econômico de um país, assim como para a melhoria do bem-estar social. Esta 

visão tem origem após a Segunda Guerra Mundial, quando havia um otimismo generali-

zado acerca das potencialidades da ciência.  ―Apesar do otimismo proclamado pelo 

promissor modelo linear, o mundo foi testemunha de uma sucessão de desastres com a 

C&T, especialmente desde os finais da década de 50‖ (BAZZO, LINSINGEN e PE-

REIRA, 2003, p. 123).  

A partir da década de 50, a violência das bombas atômicas e a destruição do 

meio ambiente chamaram a atenção para a relação da C&T com a sociedade. Neste con-

texto, viu-se a necessidade de maior controle sobre as políticas de desenvolvimento de 

C&T. O modelo linear passou a ser questionado, bem como a ideia de relação direta 

entre resultados de pesquisa de C&T e benefícios econômicos e sociais. A autonomia e 

neutralidade da ciência são postas em cheque. ―Originários dos finais dos anos 60 e 

princípio dos anos 70, os estudos CTS refletem no âmbito acadêmico e educativo essa 

nova percepção de C&T e de suas relações com a sociedade‖ (BAZZO, LINSINGEN e 

PEREIRA, 2003, p.125). 

Outros pesquisadores da temática apontam que o campo de estudos CTS surgiu 

no contexto histórico de reações acadêmicas, administrativas e sociais, e vai de encontro 

ao modelo clássico de ciência. ―Esta reação se produz na etapa de mudança institucional 
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da ciência e no contexto da Segunda Guerra Mundial, se subdivide em três períodos que 

se diferenciam segundo a atitude da comunidade científica e da sociedade frente ao pro-

blema do desenvolvimento e das consequências da ciência e da tecnologia‖ (HAYASHI, 

HAYASHI e FURNIVAL, 2008, p. 43). 

Segundo os autores (HAYASHI, HAYASHI, e FURNIVAL, 2008), o primeiro 

período é denominado período de otimismo e refere-se aos anos 1940-1955, em que no 

contexto pós-guerra se confia no poder da ciência e da tecnologia para o progresso eco-

nômico e social. O segundo período é denominado período de alerta, e corresponde a 

1955-1968, em que desastres nucleares e químicos e a corrida armamentista geraram um 

processo de questionamento da ciência e da tecnologia e suas consequências sociais.  

Neste contexto, passa-se a questionar a concepção clássica da ciência como co-

nhecimento verdadeiro e livre de valores sobre a natureza, e de outro lado, questiona-se 

também as consequências sociais do desenvolvimento científico e tecnológico. O tercei-

ro período vem marcado pelo despertar da sociedade contra a autonomia científico-

tecnológica, que se iniciou por volta de 1969 e se estende até os dias atuais, como a rea-

ção e o questionamento aos problemas que a ciência e a tecnologia vêm trazendo para a 

sociedade.  

O modelo linear de desenvolvimento aposta na ligação direta entre C&T e de-

senvolvimento, com a suposição de que as instâncias decisórias do poder público podem 

formular políticas adequadas de forma racional e objetiva a partir de informações cientí-

ficas. Mas, segundo os estudos do campo CTS, a ciência e a tecnologia não podem ser 

as únicas questões consideradas na formulação de políticas: ―a cientificação da política 

é perigosa, pois reduz os problemas sociais a problemas de controle e manipulação téc-

nica, contribuindo para o declínio da arena pública como uma instituição política, já que 

reprime modos de reflexão e interação com o público, o que contribui para a despoliti-

zação do público em geral‖, advertem Hayashi, Hayashi e Furnival (2008, p. 37). 

A perspectiva centrada na C&T pode ser reducionista à medida que coloca a 

questão científico-tecnológica como fator central, enquanto que os fatores sociais são 

tidos como secundários. De acordo com Hayashi, Hayashi e Furnival (2008, p. 38), o 

estudo da ciência e tecnologia sob a ótica social justifica-se pelo fato de que a C&T é 

constituída acima de tudo, por atividades sociais: ―são atividades realizadas por grupos 

de pessoas, para grupos de pessoas, os resultados das quais são usados por comunidades 
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de pessoas. Desse modo, podemos pensar a C&T na sociedade, e a C&T como uma ins-

tituição social‖. 

Os estudos CTS são diferenciados geralmente entre duas tradições: a europeia e 

a americana. A primeira delas ―é uma forma de entender a ‗contextualização social‘ dos 

estudos da ciência‖ (BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA, 2003, p.128), ou seja, seus 

antecedentes. Sua atenção é voltada principalmente para a ciência, deixando a tecnolo-

gia em segundo plano. De acordo com Cerezo (1998, p.45), é ―uma tradição de investi-

gação acadêmica mais que educativa ou divulgadora‖. Seu referencial é principalmente 

o da Sociologia do Conhecimento Científico. 

Já a tradição americana é ―mais centrada nos estudos das consequências sociais e 

ambientais da ciência e da tecnologia‖ (BAZZO, LINSINGEN e PEREIRA, 2003, 132). 

Baseia-se na reflexão ética, na análise política: ―Se trata de uma tradição muito mais 

ativista e muito implicada nos movimentos de protesto social dos anos 1960 e 1970. Do 

ponto de vista acadêmico, o marco de estudo é basicamente constituído pelas humani-

dades (filosofia, história, política, etc.)‖ (CEREZO, 1998, p.45). 

Mesmo diferentes, as duas tradições compartilham ―a recusa da imagem da ciên-

cia como uma atividade pura; a crítica da concepção da tecnologia como ciência aplica-

da e neutra; a condenação da tecnocracia‖ (CEREZO, 1998, p.46). Além disso, para 

Santos e Ichikawa (2004, p. 242), tanto a tradição norte-americana quanto a europeia 

―consideram prioritária a necessidade de controle público da ciência e da tecnologia e 

promovem diversos mecanismos democráticos que facilitam a abertura dos processos de 

tomada de decisão à participação dos cidadãos‖. 

Na América Latina, os estudiosos em CTS propõem a ―busca de caminhos pró-

prios para superar o subdesenvolvimento‖, colocando em questão a ―forma com que o 

pensamento acerca do desenvolvimento se ocupava da ciência, em suas interpretações e 

propostas‖ (SANTOS e ICHIKAWA, 2004, p. 243).  

Hayashi, Hayashi e Furnival (2008, p.51) refletem sobre a disposição dos países 

latino-americanos em acompanhar as inovações de outros países, determinados a segui-

los, sem emancipar seus temas nacionais de pesquisa. Para os autores, a percepção desta 

tendência e da necessidade de transformá-la é resultado do Pensamento Latino Ameri-

cano em Política Científica e Tecnológica (PLACTS): ―criou-se uma visão do problema 

do subdesenvolvimento em ciência e tecnologia como resultado da dinâmica do sistema 
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de preponderância mundial que se expressa nesta denominação cultural, na emigração 

de cientistas do Sul para o Norte e nos fenômenos de transferência de tecnologia‖. 

Neste contexto, defende-se que os países latino-americanos devam incorporar a 

C&T em seus planos de desenvolvimento por meio de ações múltiplas dos três elemen-

tos básicos: governo, universidade e setor produtivo (SANTOS e ICHIKAWA, 2004). 

A tradição latino-americana compartilha a visão crítica de C&T e também reconhece a 

relação recíproca entre ciência e sociedade. 

Em seu panorama do movimento CTS na América Latina, Hayashi, Hayashi e 

Furnival (2008, p. 53) apontam as seguintes questões a serem levantadas por pesquisa-

dores: a) que expectativas podem ser formuladas em relação às possibilidades da pes-

quisa científica se envolver nos processos de inovação industrial? b) é possível supor-se 

a existência de recursos genuínos (ou legítimos) para o financiamento de C&T na Amé-

rica Latina? c) que vinculação está reservada à ciência latino-americana no contexto 

internacional? d) podem as ações de C&T locais dar respostas aos problemas da pobre-

za, do desemprego, da exclusão social a que aparentemente leva a globalização da eco-

nomia? e) é possível pensar em nossas sociedades como ‗sociedades do conhecimento‘ 

e questionar que papel pode cumprir a ciência como cenário e fator de mudança social e 

cultural que esta pressupõe, tanto no conjunto da sociedade como dentro da própria co-

munidade C&T? f) que novas formas de organização da C&T são possíveis e necessá-

rias na América Latina? 

A ciência é uma atividade humana como qualquer outra, imersa em um contexto 

social e a ele vinculada. Ela é realizada ―por grupos de pessoas, para grupos de pesso-

as‖, indicam Hayashi, Hayashi e Furnival (2008, p.38). Em consonância com esta ideia 

de construção social, a produção de conhecimento científico é visto como ―resultado de 

um processo de criação e interpretação pessoal, e não simplesmente uma revelação ou 

descoberta da realidade‖.  

Silveira e Bazzo (2006, p.80) apontam que: os estudos CTS apresentam a ciência 

e a tecnologia não como um processo ou atividade autônoma, que segue uma lógica 

interna de desenvolvimento em seu funcionamento, ―mas como um processo ou produto 

inerentemente social, em que os elementos não técnicos como: valores morais, convic-

ções religiosas, interesses profissionais, pressões econômicas, entre outros, desempe-

nham um papel decisivo em sua gênese e consolidação‖. 
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No contexto atual é preciso que as sociedades não só busquem o desenvolvimen-

to econômico e o fortalecimento de seus mercados, há de se encontrar equilíbrio no de-

senvolvimento sustentável e na busca por melhorias sociais. 

Na visão CTS, o primeiro passo seria ―abrir a caixa negra da ciência ao conhe-

cimento do público, desmistificando sua imagem tradicional‖, além de ―questionar o 

‗mito da máquina‘ (...), ou seja, a crença da tecnologia como benfeitora‖ (CEREZO, 

1998, p.60). Mostrar que seus interesses vão além da busca pelo conhecimento objetivo 

e substituir o pensamento Iluminista de ―progresso, racionalidade e ciência‖ pela cha-

mada ―modernização reflexiva, caracterizada pela dúvida e ansiedade, pelo questiona-

mento das ‗verdades‘ da ciência ao lado de uma consciência aguda e nossa dependência 

nos sistemas especialistas científicos e tecnológicos onipresentes e geralmente invisíveis 

ao olhar nu‖ (HAYASHI, HAYASHI e FURNIVAL, 2008, p.35). 

Para Santos e Ichikawa, o ―enfoque CTS é considerado como um ponto de rup-

tura frente à noção de C&T como atividades autônomas que seguem sua própria lógica 

de desenvolvimento, guiadas por uma força endógena que as orienta na direção da ver-

dade‖ (2004, p. 241).  

A pesquisa em comunicação desenvolvida no contexto dos estudos CTS não se 

limita em estudar como se dá a transmissão de um conteúdo ao receptor, porque consi-

dera que a informação científica não deve ser vista como produto acabado, mas sim 

como ferramenta de mudança social e compartilhamento de conhecimento. Sendo as-

sim, caberia aos comunicadores fornecer subsídios para a reflexão sobre o que é o co-

nhecimento científico e de que maneira a ciência e a tecnologia estão presentes no coti-

diano da sociedade, envolvendo até mesmo questões políticas, culturais e ideológicas.  

Sendo assim, o enfoque dos estudos CTS é considerado pelos autores Santos e 

Ichikawa (2004, p. 241) como um ponto de ruptura ―frente à noção de ciência e tecno-

logia como atividades autônomas que seguem sua própria lógica de desenvolvimento‖, 

a partir da abordagem CTS a ciência é considerada ―uma atividade humana complexa, 

com um grande potencial explicativo e instrumental, mas que tem lugar em contextos 

sócio-políticos determinados‖. 

A partir da perspectiva apontada pelos estudos CTS, Ciência e Tecnologia foram 

inseridas como parte constitutiva de problemas enfrentados pela humanidade, como 

guerra, crise ambiental e doenças. Para Cerezo (1998), autor pioneiro no conceito, os 

estudos CTS se ocupam da dimensão social da ciência e tecnologia, tanto do ponto de 
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vista de seus antecedentes como de suas consequências. Levando isso em conta, os es-

tudos reconheceriam a relação entre ciência, tecnologia e sociedade propondo-se a ana-

lisar suas influências a fim de superar a clássica relação linear entre elas.  

Para Sousa, Berbel, Rothberg e Hayashi (2011, p. 15), a partir do olhar dos estu-

dos CTS, a comunicação da ciência pode atribuir status distintos para emissores, recep-

tores e elementos que influenciam a mediação de significados na relação comunicativa: 

―Se em um ponto inicial o receptor é tido como sujeito passivo e manipulável, repositó-

rio vazio à espera de conteúdos plenos e unívocos, no ponto final admite-se que as pers-

pectivas dos indivíduos precisam ser incluídas no próprio processo de formulação de 

políticas públicas de ciência e tecnologia‖.   

Segundo relatório da Organização de Estudos Interamericanos (OEI), apontado 

por Sousa, Berbel, Rothberg, Hayashi (2011, p. 22) ―Os estudos em CTS têm entre seus 

objetivos promover a alfabetização científica mostrando a ciência como uma atividade 

humana de grande importância social‖.  O campo CTS é também caracterizado como 

interdisciplinar, uma vez que soma uma combinação de métodos e ferramentas proveni-

entes de várias disciplinas.  

A divulgação científica coloca-se no contexto da educação científica e tecnoló-

gica, e alia-se ao ensino formal na ―construção de uma sociedade alfabetizada científica 

e tecnologicamente, capaz de refletir criticamente e atuar a respeito dos assuntos de 

C&T em seu contexto‖ (BAZZO e VALERIO, 2006, p. 3-4). Os autores apontam que a 

visão conjunta de ciência, tecnologia e sociedade destaca a crescente inserção e impacto 

das inovações científicas/tecnológicas no âmbito social; ―da onipresença da C&T em 

nosso cotidiano, conferindo novos significados para os sentimentos e valores humanos, 

numa mostra do que parece ser a característica mais marcante de nossos dias‖.  

De acordo com as características apontas por Hayashi, Hayashi, Furnival (2008, 

p. 49), em relação à pesquisa, o estudo CTS caracteriza-se como ―alternativa à reflexão 

tradicional em filosofia e sociologia da ciência, promovendo uma nova visão não essen-

cialista e contextualizada da atividade científica como processo social‖.  

Já de acordo com as políticas públicas, os estudos de Ciência, Tecnologia e So-

ciedade defendem a regulamentação pública da ciência e tecnologia, promovendo a cri-

ação de mecanismos democráticos que facilitem a abertura de processos de tomada de 

decisão em questões referentes a políticas científico-tecnológicas. A educação também 
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sofre mudanças a partir dos estudos CTS, e a nova imagem da ciência e tecnologia na 

sociedade passa a ser contextualizada em programas de ensino secundário e superior. 

A abordagem histórica dos estudos CTS na América Latina indica que a formu-

lação de políticas públicas de C&T a partir da década de 1960 foi seguida por um pro-

cesso de institucionalização da pesquisa científica e tecnológica, dos sistemas de fomen-

to e definição de prioridades (VACCAREZZA, 1998). O autor aponta como caracterís-

tica da C&T na América Latina a dependência do Estado que coloca na questão científi-

ca e tecnológica o potencial de desenvolvimento para o país. 

Já na década de 1980 a mudança no papel do Estado com a diminuição das fun-

ções de regulação e a abertura das economias ao comércio internacional marcaram o 

desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia.  

Para a abordagem CTS o conhecimento científico não é visto mais como linear e 

de mão dupla, mas sim como resultado de um processo de criação e interpretação social, 

―não simplesmente uma revelação ou uma descoberta da realidade‖, (SOUSA, BER-

BEL, ROTHBERG, HAYASHI, 2011, p. 23). Os autores recomendam que a comunica-

ção da ciência, sob o olhar CTS, deveria ser ―realizada com atenção sobre as repercus-

sões das decisões implícitas em determinadas escolhas de políticas científica e tecnoló-

gica, com contexto e profundidade sobre os antecedentes que justificam certas opções, 

alternativas possíveis, conflitos envolvidos e meios de negociação, resultados espera-

dos, custos e retornos devidos‖, e completam ―na ótica CTS, a pesquisa científica como 

atividade de natureza social não traz apenas descobertas, mas amplia exatamente o le-

que de escolhas possíveis para a decisão política‖, p. 36. 

Sousa, Berbel, Rothberg e Hayashi (2011, p. 22) apontam que os estudos CTS 

caracterizam-se por ―reconhecer a complexidade da relação entre a tríade ciência, tecno-

logia e sociedade, propondo-se a analisar suas recíprocas influências de forma a superar 

a ingênua aplicação da clássica relação linear entre elas‖. 

Frente aos conceitos apresentados, Dagnino, Lima e Neves (2008, p. 4) acredi-

tam que ―a criação de condições para a participação social nos processos de tomada de 

decisão acerca da C&T depende da existência de um sistema educacional que favoreça 

o desenvolvimento de capacidades cognitivas e promova uma mudança de visão sobre a 

natureza do fenômeno científico-tecnológico, bem como de seus produtos‖.  

―Considerar a relação entre ciência, tecnologia e sociedade, significa pressupor 

uma educação coerente com essa perspectiva. Isto é, uma educação que não apresente a 
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C&T como neutra, mas condicionada por valores e interesses e, por isso, passível de 

questionamento e permeada por escolhas‖ (DAGNINO, LIMA e NEVES, 2008, p. 5).  

Para que isso seja possível, é preciso que os conteúdos científicos e as informações so-

bre ciência e tecnologia de uma maneira geral sejam democratizados a partir de aborda-

gens metodológicas que não só permitam e facilitem a compreensão da C&T, mas tam-

bém a percepção do cidadão como ator social importante no processo de criação, im-

plementação e avaliação de políticas públicas que visem à participação pública e à in-

clusão social a partir da democratização do conhecimento de C&T.  

Neste sentido, Burns, O‘Connor e Stocklmayer (2009) propõem o modelo AEI-

OU de comunicação científica, a partir do qual se busca o entendimento, e objetiva-se 

desenvolver uma compreensão tanto do significado e as implicações de algum conheci-

mento, ação ou processo baseado em princípios comumente aceitos. Para os autores, a 

comunicação da ciência deve buscar seguir o modelo AEIOU. Em que A é para Aware-

ness (consciência, conhecimento dos aspectos da ciência; E – Enjoyment, respostas afe-

tivas à ciência, valorizando-a como entretenimento ou arte; I- Interest, interesse, como 

evidenciado pelo envolvimento voluntário com a ciência ou a comunicação da ciência; 

O – Opinions, opiniões, a formação, reforma ou confirmação da ciência relacionados 

com atitudes; U – Understanding, compreensão da ciência, o seu conteúdo, processos e 

fatores sociais. Para os autores ―esta definição esclarece a finalidade e as características 

de comunicação da ciência e fornece uma base para avaliar a sua eficácia‖ (BURNS, 

O‘CONNOR e STOCKLMAYER, 2009, p. 191).  

Os autores defendem que a comunicação científica deve ter como objetivo o 

aumento da consciência pública científica, da compreensão, da alfabetização e da cultu-

ra científica através da construção de respostas do modelo AEIOU em seus participan-

tes. Sendo assim, a popularização e divulgação da ciência cedem lugar à apropriação da 

ciência e tecnologia a partir da compreensão e do reconhecimento dos cidadãos como 

atores sociais ativos no processo de formulação e avaliação de políticas públicas de 

C&T. 

Para Burns, O‘Connor e Stocklmayer (2009), a compreensão pública de C&T 

permite que o público se interesse pela ciência e tenha confiança para falar sobre o as-

sunto. A comunicação da ciência também pode fornecer habilidades, atividades e diálo-

gos para permitir que o público em geral, mediadores e profissionais de ciências intera-

jam uns com os outros de maneia mais eficiente.   
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Caldas (2004, p. 60) afirma que: ―É essencial que a opinião pública compreenda 

os processos e os mecanismos da produção de ciência e também os seus limites‖, mas o 

―crescente interesse do cidadão comum pela ciência e a ampliação do espaço nos meios 

de comunicação a assuntos dessa natureza não são, porém, acompanhados por uma re-

flexão crítica da produção científica e tecnológica do país‖. Para a autora (2004), a mí-

dia limita-se a tratar os resultados da ciência e as novas tecnologias como produto aca-

bado, desvinculado de seu contexto social. As questões, por exemplo, de política cientí-

fica, que revelam os aspectos sociais no desenvolvimento científico-tecnológico, não 

costumam aparecer nos meios de comunicação. 

Para Costa, Sousa e Mazocco (2010) existem três caminhos para os estudos 

CTS: formulação de uma visão alternativa àquela clássica neutralidade de C&T; propo-

sição de políticas públicas para regulação social e democrática da C&T, com criação de 

oportunidades de participação pública; e oferta de educação da ciência conectada com a 

sociedade. 

Bazzo, Linsingen e Pereira (2003) salientam que a democracia pressupõe que os 

cidadãos, e não só seus representantes políticos, tenham a capacidade de entender alter-

nativas e a partir disto expressar opiniões e tomar decisões bem fundamentadas. Assim, 

o objetivo de educação em CTS no âmbito educativo e de formação pública é a ―alfabe-

tização para propiciar a formação de amplos segmentos sociais de acordo com a nova 

imagem da ciência e da tecnologia que emerge ao ter em conta seu contexto social‖ (p. 

142). 

Os enfoques em CTS também pretendem que a alfabetização contribua para mo-

tivar a sociedade na busca de informação relevante e importante sobre as ciências e as 

tecnologias da vida moderna, com a perspectiva de que possam analisá-la e avaliá-la, 

refletir sobre essa informação, definir os valores implicados nela e tomar decisões a 

respeito, reconhecendo que sua própria decisão final está inerentemente baseada em 

valores e sentindo-se parte do processo decisório. 
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1.2 Popularização, Compreensão Pública e Percepção da Ciência 

 

A participação dos cidadãos em questões de ciência e tecnologia é uma preocu-

pação recente e conecta-se a uma perspectiva da ciência e da tecnologia como meios, 

mecanismos e instituições de poder. A hipótese mais geral indica que a percepção pú-

blica, a cultura científica e a participação dos cidadãos, encontram-se estreitamente as-

sociadas, motivo pelo qual seu tratamento conjunto conduz à análise e à avaliação da 

cultura científica de uma sociedade particular.  

Desta maneira, considera-se pertinente a busca de indicadores que ponham em 

relevo tal associação, a fim de avaliar quão ―cientificamente orientada‖ se encontra uma 

sociedade em um momento histórico determinado. Com este objetivo, a Fapesp realizou 

uma pesquisa nas cidades de Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo, no período de feve-

reiro a setembro de 2003. 1063 pessoas foram entrevistadas sobre o imaginário social da 

ciência e tecnologia. 

Sobre a questão ―qual frase representa melhor o que é ciência?‖ as respostas 

―grandes descobertas‖; ―avanço técnico‖; ―melhora da vida humana‖ e ―compreensão 

do mundo natural‖ corresponderam a 74% do total de respostas obtidas. 78% dos entre-

vistados concordam com a afirmação ―a causa principal da melhoria da qualidade de 

vida humana é o avanço da ciência e da tecnologia‖. 19% dos entrevistados creem que 

―a ciência e a tecnologia podem resolver todos os problemas‖, admitindo que existe uma 

boa parcela de problemas para os quais a ciência e a tecnologia não têm resposta. 67% 

dos entrevistados consideraram que a aplicação da ciência e da tecnologia tem o poten-

cial de aumentar o número de postos de trabalho.  

A partir dos resultados obtidos, os autores da pesquisa apontaram que o ―resulta-

do parece indicar que, quanto maior o nível de conhecimento do cidadão sobre ciência e 

tecnologia, maior também o grau de desconfiança que ele tem em relação à própria 

C&T‖, (VOGT, 2005, p. 20).  

Na pesquisa na cidade de São Paulo, 2% dos entrevistados declararam-se muito 

informadas sobre a temática da ciência e da tecnologia, 14% bastante informadas, 72% 

pouco informadas e 12% nada informadas. O consumo de informação científica em jor-

nais (67%) e televisão (78%) é majoritariamente ocasional.  Os temas científicos e tec-

nológicos de maior interesse para o público entrevistado são aqueles ligados à medicina 

e à saúde.  
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 A partir da exposição à mídia, algumas porcentagens variam. No segmento de 

público pesquisado, a fração de pessoas que concordaram com a afirmação ―os benefí-

cios da ciência e da tecnologia são maiores que os efeitos negativos‖ eleva-se – de 64% 

para 77% – com o aumento do índice de exposição à mídia. Também aumenta – de 61% 

para 73% – a concordância com a afirmação de que ―a ciência e a tecnologia aumenta-

rão as oportunidades de trabalho‖.  

A exposição à mídia aparece também relacionada ao nível de conhecimento em 

C&T do segmento pesquisado. Entre os entrevistados ―extremamente expostos‖ à mí-

dia, 8% demonstraram ter um nível de conhecimento alto, enquanto nenhuma das pes-

soas ―pouco expostas‖ à mídia mostraram nível alto e somente 11% demonstraram nível 

médio. 

 Outra pesquisa, realizada em 2006 pelo Departamento de Popularização e Difu-

são da C&T com o objetivo de mensurar interesse, grau de informação, atitudes, visões 

e conhecimento que os brasileiros têm da Ciência e Tecnologia ouviu 2004 pessoas nas 

cinco regiões brasileiras e apontou que 58% da população está desinteressada ou pouco 

interessada em C&T, quando perguntados sobre a razão do desinteresse, 37% disseram 

não entender o assunto, 24% declararam não ter tempo e 7% disseram que não precisam 

saber do assunto. 

84% dos entrevistados declararam desconhecer instituições que realizam pesqui-

sas no Brasil. Entre os 16% que declararam conhecer, 47% mencionaram órgãos públi-

cos e mistos (como a Fundação Oswaldo Cruz/FIOCRUZ) ou Universidades/Faculdades 

(46%), sendo a USP e UNICAMP as mais citadas; 86% declararam não conhecer ne-

nhum cientista. Cabe ressaltar que estas instituições são as que mais aparecem na mídia, 

o que pode condicionar seu conhecimento pela população. Os temas de interesse decla-

rados pelos entrevistados foram majoritariamente em medicina e saúde, meio ambiente 

e religião. 73% dos entrevistados disseram se informar pouco ou nada sobre C&T. 

(BRASIL, 2010).  

A enquete ―Percepção pública da Ciência e Tecnologia no Brasil‖ realizada em 

2010 pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em parceria com a Unesco com o objetivo 

de fazer um levantamento acerca do interesse, grau de informação, atitudes, visões e 

conhecimento que os brasileiros têm da Ciência e Tecnologia ouviu 2016 homens e mu-

lheres com mais de dezesseis anos. O questionário aplicado foi semelhante ao utilizado 

em 2006, e o relatório do Ministério traz algumas comparações entre as duas pesquisas. 
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A pesquisa de 2010 apontou que 65% dos entrevistados disseram ser muito inte-

ressados ou interessados nos assuntos de C&T. O tema ficou atrás de assuntos como 

Medicina e Saúde (81%), Meio Ambiente (83%), Religião (74%) e Economia (70%). 

Do total de entrevistados, 20% disseram estar pouco interessados em assuntos de 

Ciência e tecnologia e 15% disseram não ter interesse. Para aqueles que disseram ter 

pouco ou nenhum interesse em C&T as razões destacadas foram: Não entende (36,7%); 

Nunca pensou sobre isso (19,5%); Não tem tempo (17,8). Apenas 3,6% optaram pela 

alternativa ―Não precisa saber sobre isso‖. O que indica que a necessidade de conhecer 

a temática é compreendida (BRASIL, 2010).  

Entre os assuntos de interesse em C&T destacaram-se Ciências da Saúde 

(30,3%); Informática e Computação (22,6%) e Agricultura (11,2%). Quando compara-

das as pesquisas de 2006 e de 2010, observa-se que o interesse em C&T teve amplo 

avanço; enquanto 41% diziam estar muito interessados no tema em 2003, em 2010 o 

número subiu para 65%.  

Em um comparativo entre interesse e informação, observou-se que 29,9% dos 

entrevistados dizem ter muito interesse em assuntos de Ciência e Tecnologia, e 25,4% 

dizem ter muita informação sobre o tema.  

Os principais meios de informação sobre C&T foram a TV (19%), os jornais 

(14%), as revistas (13%) e a internet (13%). Quando perguntados sobre a satisfação com 

a divulgação científica realizada pelos meios de comunicação 20,3% disseram não estar 

satisfeitos com as informações obtidas pelo jornal e 20,8% não se satisfazem com as 

informações veiculadas pela televisão. 

As razões da insatisfação com a informação dos jornais, por exemplo, variam 

entre: o número de matérias é pequeno (74,1%); são ignorados os riscos e problemas 

que a aplicação da Ciência e Tecnologia pode causar (67,1%); a cobertura é tendenciosa 

(66,1%); em geral, é difícil entender as matérias (59,8%) e as matérias são de má quali-

dade (52,7%). 

A maior credibilidade da informação está ligada a médicos (27,6%) e jornalistas 

(19,9%), seguidos de cientistas de universidades ou institutos públicos de pesquisa 

(12,3%) e cientistas que trabalham para empresas (4,1%). Políticos somaram 48,8% dos 

entrevistados quando o assunto foi a falta de credibilidade das fontes de informação. 

Jornalistas ficaram com 4,4% e cientistas com 1,3%.  
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Quando questionados sobre a posição do Brasil em relação ao desenvolvimento 

de C&T 49,7% consideraram que o país ocupa uma posição intermediária, 26,7% disse-

ram que o país está atrasado e 19,7% disseram acreditar que o Brasil ocupa posição 

avançada (BRASIL, 2010).  

Estes indicadores representam um aparato para a tomada de decisões públicas 

em sociedades democráticas, no sentido tanto de incentivar a comunicação da ciência 

quanto de desenvolver sistemas para a participação de diferentes atores em questões 

ligadas à ciência e tecnologia (como a aprovação ou não de pesquisas com células-

tronco e o investimento em pesquisas nucleares ou em transgênicos, por exemplo).  

De acordo com o relatório da Fapesp (2010, p. 12-8), o interesse pela mensura-

ção da compreensão e da percepção pública de C&T pode ser entendido historicamente. 

Após a Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, tornou-se necessária a 

garantia da supremacia militar e econômica dos países envolvidos, sobretudo dos Esta-

dos Unidos: ―De um lado, o papel bélico crucial do conhecimento científico e das tecno-

logias e, de outro, o impacto público causado pelos massacres das bombas de Hiroshima 

e Nagasaki forçaram cientistas e políticos a repensar criticamente o papel e a imagem 

pública da ciência‖.  

Neste contexto, criou-se nos Estados Unidos, em 1950, a National Science 

Foundation (NSF), além de programas de educação e popularização científica com o 

objetivo de garantir apoio e respeito à ciência nacional por parte da população. No Bra-

sil, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi 

criado em 1951 e em 1987 promoveu a primeira pesquisa sobre percepção pública da 

ciência em nível nacional (FAPESP, 2010).  

Poucos anos depois, o impacto causado pelos movimentos estudantis e ambien-

talistas e a preocupação e oposição públicas diante dos crescentes problemas ambientais 

e sociais causados pela industrialização levaram a uma nova onda de esforços de popu-

larização e educação, com o objetivo de renovar e reconstruir o apoio e a apreciação 

positiva do público frente à C&T. Neste cenário destaca-se o livro Silent Spring (Prima-

vera Silenciosa) escrito por Rachel Carson e publicado pela editora Houghton Mifflin 

em Setembro de 1962.  

Mais tarde, em 1979, a NSF (National Science Foundation) passou a propor uma 

pesquisa nacional sobre percepção pública da C&T, que, desde então, é efetuado nos 

EUA a cada dois anos. Na Europa, em meados da década de 1980, emerge o chamado 
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movimento para ―compreensão pública da ciência‖ (public understanding of science – 

PUS) após a publicação de um relatório encomendado, no Reino Unido, pela Royal So-

ciety. Esse movimento impulsiona uma onda de atividades de incentivo à divulgação e 

educação científica e de pesquisas sobre as relações entre ciência e sociedade.  

Neste contexto, a Comissão Europeia passou a realizar regularmente, a partir da 

década de 1990, pesquisas de opinião sobre C&T em geral e sobre assuntos científico-

tecnológicos específicos, tais como a tecnologia da informação e a biotecnologia.  

Pesquisa sobre compreensão e percepção pública da Ciência realizada pelo Eurobatome-

ter em 2005 identificou que a comunidade europeia de uma maneira geral, representa-

dos pelos 26.671 cidadãos entrevistados, não se sentem representados pelas metas esta-

belecidas pela União Europeia para Ciência e Tecnologia.  

Na pesquisa com os cidadãos europeus observa-se que aqueles que se diziam 

muito interessados em questões como ―descobertas médicas‖ era 45% em 1992, já em 

2005 o número caiu para 33%. Questões como políticas e esportes também tiveram 

queda no grau de interesse; enquanto 29% se dizia muito interessado em notícias de 

esporte em 1992, e 26% em 2005. Em 1992, 28% diziam-se muito interessados em 

questões políticas, em 2005 o número foi de 22% (EUROPEAN COMISSION, 2005).  

A diminuição mais visível diz respeito aos que declaravam ter grande interesse 

em poluição ambiental (56% em 1992 e 38% em 2005). Esta queda pode ser explicada 

pelo fato de que hoje em dia o público está menos preocupado com este tema, cujos 

efeitos são muito menos visíveis em nosso cotidiano do que, por exemplo, os efeitos da 

economia, do desemprego ou da insegurança (EUROPEAN COMISSION, 2005). 

Quando questionados sobre a razão da falta de interesse em assuntos de C&T, 

32% disseram não entender, 31% disseram não se importar e 16% disseram não precisar 

de informações sobre Ciência e Tecnologia. Questões de medicina e saúde também lide-

raram o ranking de interesse na pesquisa, assim como na pesquisa brasileira, com 61%.  

 Os resultados da pesquisa realizada pelo Eurobarometer mostram que os cida-

dãos europeus se consideram bem informados e estão interessados nos desenvolvimen-

tos da área de C&T. No entanto, há a necessidade de mais informações.  

Há uma lacuna na quantidade de informações obtidas, uma vez que entre aqueles que 

declararam alto grau de interesse em Ciência observa-se que muitos entrevistados têm 

um maior nível de interesse que o fluxo de informação pode oferecer (EUROPEAN 

COMISSION, 2010).  
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O relatório de considerações sobre a pesquisa, publicado em 2010 também pelo 

Instituto Eurobarometer concluiu que há uma necessidade de melhorar a informação 

científica, a fim de motivar os cidadãos europeus a se envolverem mais na ciência. 

A pesquisa considera que as informações sobre C&T não são comunicadas ade-

quadamente, tanto para aqueles com alto grau de interesse e conhecimento na área, 

quanto para não tem grande conhecimento sobre a temática (EUROPEAN COMISSI-

ON, 2010). 

A participação em questões de interesse público relativas à ciência e à tecnologia 

é considerada baixa, uma vez que os europeus não são, em sua maioria, ativos em ciên-

cia e tecnologia, deixando com que a participação ativa esteja restrita aos que têm inte-

resses em questões específicas. De acordo com o relatório da European Comission 

(2005), 91% dos entrevistados disseram nunca ou quase nunca ter participado de reuni-

ões sobre o tema.  

A visão que os europeus têm sobre a imagem da ciência e da tecnologia aparece 

clara e positiva. No entanto, os europeus têm uma visão menos clara para o trabalho da 

cientista ou a estrutura da comunidade científica. O otimismo em relação à Ciência não 

é alto e ainda que seja considerada que a área pode trazer benefícios, a maioria dos en-

trevistados declaram que a ciência e a tecnologia não podem resolver todos os proble-

mas.  

Pode-se considerar, a partir da pesquisa, que os europeus acreditam que a comu-

nidade científica está mais preparada para o processo de tomada de decisões sobre ciên-

cia. E ainda que os europeus acreditem que os cientistas são mais qualificados para in-

formar sobre ciência, consideram que esta comunicação não é eficaz.  

  Há uma visão positiva do efeito do envolvimento com a ciência, mas os euro-

peus acreditam que os governos não estão fazendo o suficiente para estimular o interes-

se no tema. Também se observou que os europeus, de maneira geral, estão menos sensí-

veis aos aspectos negativos da ciência e tecnologia do que eram em 2005, mas eles tam-

bém são um pouco menos entusiasmados sobre os benefícios potenciais da ciência e 

tecnologia. Isto pode indicar um aumento no ceticismo em relação às questões científi-

cas, ou uma apatia, mas também pode apontar para uma despreocupação em relação às 

desvantagens potenciais de desenvolvimento científico e tecnológico (EUROPEAN 

COMISSION, 2010).  
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Pesquisa desenvolvida nos Estados Unidos pela National Science Foundation em 

2012 e divulgada em 2013 nos indica que quatro a cada cinco entrevistados dizem estar 

interessados em ―novas descobertas científicas‖. Aproximadamente quatro a cada dez 

entrevistados (40%) apontaram a internet como fonte principal de informação sobre 

Ciência e Tecnologia. Esse número aumentou de 33% e 2010, para 40% em 2012. Já ao 

número de entrevistados que têm a televisão como fonte principal de informações sobre 

C&T caiu. A maioria dos que disseram se informar sobre Ciência e Tecnologia pela 

internet o faz através de revistas digitais.  

Os americanos entrevistados responderam corretamente a 5.8 das 9 questões de 

conhecimentos factuais de C&T em 2012, um resultado semelhante aos dos últimos 

anos. Um experimento de pesquisa mostrou que 48% dos entrevistados disseram acredi-

tar que era verdade que "os seres humanos, como nós os conhecemos hoje, foram de-

senvolvidos a partir de espécies anteriores de animais", mas 72% deram essa resposta 

quando a mesma declaração foi iniciada por ―acordo para a teoria da evolução‖. Da 

mesma forma, 39% dos entrevistados disseram que ―o universo começou com uma 

grande explosão‖, mas 60% deram essa resposta quando a declaração foi iniciada por 

―de acordo com os astrônomos‖.  

Menos americanos rejeitaram a astrologia em 2012 do que nos últimos anos. Em 

2012, pouco mais da metade dos americanos disse que a astrologia era ―nada científi-

co‖, enquanto quase dois terços deu essa resposta em 2010. 

A maioria dos norte-americanos acredita que os benefícios da ciência superam 

os potenciais danos e que o governo federal deve financiar a pesquisa que ―avança as 

fronteiras do conhecimento‖. Como nos anos anteriores, cerca de 4 em cada 10 ameri-

canos disse que o governo estava gastando ―muito pouco em pesquisa‖. Em 2012, cerca 

de metade dos entrevistados disseram que os gastos do governo em pesquisa científica 

era ―quase certo‖, e cerca de 1 em cada 10 disseram há muito gasto com pesquisas.  

Os americanos são mais propensos a dizer que a educação tem permanecido a 

área em que o governo gasta pouco dinheiro. Assim como a área da saúde e do meio 

ambiente. A única área que os entrevistados apontaram que o governo gasta ―demais‖ 

foi a ―a assistência a outros países‖.  

Em 2012, 6 em cada 10 americanos viram o uso de células-tronco a partir de 

embriões humanos como aceitável. Esse percentual manteve-se relativamente estável 

desde 2005. A maioria dos americanos diz que estão interessados em notícias de ciên-
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cia, apesar de vários outros assuntos atrair mais interesse. Menos da metade dos ameri-

canos (40%) em 2012, disse que eram ―muito interessados‖ em notícias sobre ―novas 

descobertas científicas‖, que é aproximadamente o mesmo que a porcentagem que ex-

pressa altos níveis de interesse em notícias sobre ―política de defesa militar‖ (37%) e 

―uso de novas invenções e tecnologias‖ (42%).  

O interesse em outras questões de C&T variou de 58% dos entrevistados interes-

sados em ―novas descobertas médicas‖ para 23% interessados em informações sobre 

―exploração espacial‖. A questão da ―poluição ambiental‖ é de interesse de 45% dos 

cidadãos americanos ouvidos na pesquisa.  

Embora a maioria dos norte-americanos diga que têm um interesse especial em 

questões de C&T, os dados da pesquisa da NSF mostram que a porcentagem de ameri-

canos que acompanham as notícias da área ―muito de perto‖ era apenas de 16% em 

2012 e manteve-se entre 13% e 18% desde 2000 a 2012. As porcentagens mais altas 

foram alcançadas em 1996 (20%) e 1998 (22%).  

Os pesquisadores que desenvolveram e aplicaram a pesquisa da NSF (2013) 

questionaram: 1) a alfabetização científica tem um impacto substancial na forma como 

as pessoas tomam decisões em suas vidas públicas? 2) Uma pequena lista de perguntas 

pode avaliar a alfabetização científica? Apesar das limitações desses indicadores, as 

evidências sugerem que o conhecimento sobre ciência, medida a partir de questionários 

como os aplicados pela National Science Foundation, tem um impacto pequeno, mas 

significativo sobre as atitudes e comportamentos dos cidadãos. 

A maneira como as pessoas percebem a ciência deve ser considerada, uma vez 

que pode afetar a disposição do público para financiar C&T através do investimento 

público, a disposição dos jovens em escolher trabalhos em C&T, e a disposição dos pais 

para incentivar essas carreiras.  

A partir da pesquisa da National Science Foundation (2013) observou-se que o 

apoio ao financiamento do governo para pesquisa em C&T, a confiança nos líderes ci-

entíficos da comunidade, e o reconhecimento da importância da C&T na vida cotidiana 

deixam evidente que os americanos apoiam a Ciência e a Tecnologia e os profissionais 

envolvidos na área.  

A maioria dos americanos também são capazes de responder a perguntas básicas 

de conhecimento de C&T. Em termos de atitudes, a grande maioria dos norte-

americanos dizem que querem financiamento para a investigação científica. A maioria 
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dos americanos também expressam opiniões positivas sobre várias tecnologias emer-

gentes, incluindo a energia nuclear, biotecnologia e células-tronco. A partir da pesquisa 

realizada pela National Science Foundation (2013), observa-se que a temática de C&T 

está presente em uma pequena porcentagem de notícias disponíveis nos últimos anos.  

O relatório da Fapesp (2010, p. 12-11) aponta que a identificação de níveis de 

interesse e de informação em C&T é ―especialmente interessante por constituir um im-

portante elemento motivador de ações ligadas às políticas públicas nas áreas de ciência 

e tecnologia, educação e também comunicação‖. 

Embora a maioria dos indicadores disponíveis tenham se mantido estáveis, a es-

tabilidade pode representar motivo de preocupação para aqueles que, de acordo com o 

relatório (2013), esperam que os americanos se tornem mais bem informados ou mais 

propensos a apoiar a ciência. 

Bauer, Allum, Miller (2007) destacam a diferença entre os termos alfabetização 

científica, compreensão pública da ciência e Ciência, Tecnologia e Sociedade. Para os 

autores, cada nomeação representa características diferentes, trazem uma problemática 

específica e buscam soluções distintas, além de cada termo representar um progresso em 

relação ao anterior. 

A alfabetização científica (período compreendido entre a década de 60 e o início 

da década de 80): Santos (2007, p. 474) deixa evidente em seu texto a crescente rele-

vância atribuída ao conhecimento científico durante os anos. No início do século XX, a 

alfabetização ou letramento científico começou a ser debatido mais profundamente. A 

importância da educação científica nos Estados Unidos passou a ter maior relevância 

nos anos de 1950 no período do movimento cientificista, ―em que se atribuía uma su-

pervalorização ao domínio do conhecimento científico em relação às demais áreas do 

conhecimento humano‖. 

A alfabetização científica baseia-se em uma dupla analogia. Primeiro de que a 

Ciência é parte do conhecimento e todos deveriam ser familiarizados com a temática. A 

segunda analogia está ligada à alfabetização política, com a ideia de que em uma demo-

cracia os cidadãos deveriam tomar decisões, diretamente em deliberações, ou indireta-

mente como vozes da opinião pública. No entanto, as vozes e opiniões só são efetivas se 

os cidadãos conhecerem o processo político (Bauer, Allum e Miller, 2007).  

De acordo com Santos (2007, p. 476), há ―diferentes definições conceituais para 

os termos alfabetização ou letramento, diferentes propósitos para essa educação, assim 
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como diferentes estratégias que têm sido adotadas na mensuração do nível de alfabeti-

zação das pessoas sobre ciência‖.  

Para Santos (2007), a alfabetização científica envolve diferentes atores, como 

educadores, economistas, museólogos, sociólogos e jornalistas. E envolve também dife-

rentes questões: a) econômicas, que conecta o nível de conhecimento público da ciência 

com o desenvolvimento econômico do país; b) utilitárias, que justifica o letramento por 

razões práticas e úteis; c) democráticas, que ajuda os cidadãos a participar das discus-

sões, do debate e da tomada de decisão sobre questões científicas; d) sociais, que vincu-

la a ciência à cultura, fazendo com que as pessoas fiquem mais simpáticas à ciência e à 

tecnologia; e e) culturais que tem como meta fornecer aos alunos o conhecimento cien-

tífico como produto cultural. 

O autor (2007) salienta que os dois caminhos (letramento e alfabetização) estão 

―inter-relacionados e imbricados‖: Enquanto o letramento sugere a educação para a ação 

social responsável, a partir de uma análise crítica sobre as implicações sociais da ciência 

e da tecnologia, a alfabetização relaciona-se à compreensão da natureza da atividade 

científica como aspecto central na educação científica (p.478). 

Para Santos (2007), a visão conjunta da alfabetização e do letramento científico 

deveria proporcionar: a) conhecimento do conteúdo científico e habilidade em distinguir 

ciência de não-ciência; b) compreensão da ciência e de suas aplicações; c) conhecimen-

to do que vem a ser ciência; d) independência no aprendizado de ciência; e) habilidade 

para pensar cientificamente; e) habilidade de usar conhecimento científico na solução de 

problemas; f) conhecimento necessário para participação inteligente em questões sociais 

relativas à ciência; g) compreensão da natureza da ciência, incluindo as suas relações 

com a cultura; h) apreciação do conforto da ciência, incluindo apreciação e curiosidade 

por ela; i) conhecimento dos riscos e benefícios da ciência; j) habilidade para pensar 

criticamente sobre ciência e negociar com especialistas. 

O conceito de letramento no sentido da prática social está muito presente na lite-

ratura de educação científica. Santos (2007) considera que um cidadão letrado não ape-

nas sabe ler o vocabulário científico, mas é capaz de conversar, discutir, ler e escrever 

coerentemente em um contexto não-técnico, mas de forma significativa. Isso envolve a 

compreensão do impacto da ciência e da tecnologia sobre a sociedade em uma dimensão 

voltada para a compreensão pública da ciência dentro do propósito do conhecimento 

para exercício da cidadania.  
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O letramento como prática social implica a participação ativa do indivíduo na 

sociedade, em uma perspectiva de igualdade social. Santos (2007) salienta que os cida-

dãos seriam considerados cientificamente letrados quando seus conhecimentos de C&T 

lhes permita: autonomia para decidir, habilidade para comunicar-se e responsabilidade 

para negociar problemas.  

Desta maneira, ―o letramento dos cidadãos vai desde o letramento no sentido do 

entendimento de princípios básicos de fenômenos do cotidiano até a capacidade de to-

mada de decisão em questões relativas a ciência e tecnologia em que estejam diretamen-

te envolvidos, sejam decisões pessoais ou de interesse público‖ (SANTOS, 2007, p. 

480). 

Para Bauer, Allum e Miller (2007), o conceito de alfabetização atribui um déficit 

de conhecimento científico a um público também insuficientemente alfabetizado politi-

camente. O conceito de alfabetização científica sugere o aumento dos esforços na edu-

cação científica e também no aprendizado sobre direito à participação.  

Compreensão Pública da Ciência – Public Understanding of Science (PUS) 

(1985 a meados de 1990): O conceito de compreensão pública da ciência é um campo 

relativamente novo de pesquisa acadêmica que se desenvolveu a partir dos anos 1980. 

Os estudos referentes à área podem ser divididos em duas categorias: (1) os projetos que 

visam melhorar a compreensão do público em relação a uma área específica da ciência; 

(2) projetos que visam explorar a interação do público e da ciência. 

A compreensão pública da ciência compartilha com a fase anterior (alfabetização 

científica) o diagnóstico de déficit de conhecimento dos cidadãos. No entanto, desta 

vez, é a atitude pública que está destacada e principalmente a relação entre conhecimen-

to e atitude. Este conceito considera que o público não é positivo o suficiente sobre ci-

ência e tecnologia; há a preocupação de que os cidadãos passem a ter uma visão negati-

va da ciência ou totalmente anti-ciência Surgem duas possibilidades de lidar com este 

problema: educar ou seduzir o público.  

Enquanto o paradigma PUS foi fixado na premissa de que ―quanto mais você sa-

be, mais você gosta‖ pesquisas mostram uma pequena correlação positiva entre  

conhecimentos e atitudes positivas, mas eles também mostram maior variação entre o 

conhecimento: com questões controversas, a correlação tende a ser mais baixa ou zero 

(BAUER, ALLUM e MILLER, 2007). 
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Assim, nem todos os cidadãos informados estão também entusiasmados. Além 

disso, os autores (2007) salientam que o conhecimento não é uma alavanca de atitudes 

positivas, mas de qualidade de atitudes. Os autores (2007) apontam que atitudes positi-

vas ou negativas que são baseadas no conhecimento são mais propensos a resistir à mu-

dança. Para Bauer, Allum e Miller (2007), o conhecimento faz diferença entre ter ou 

não atitude sobre questões de C&T, e não entre as atitudes positivas ou negativas.  

Os autores (2007) indicam que para atitudes em relação à ciência e tecnologia, 

como por outros assuntos, a disponibilização de informação, bem como a capacidade e a 

motivação para processá-la precisam ser consideradas.  

Pesquisas desenvolvidas pelo Eurobarometer apontaram que a comunidade eu-

ropeia está cada vez menos interessada em Ciência, no entanto, o conhecimento sobre 

C&T é cada vez maior. Esta tendência sugere que familiaridade pode gerar desinteresse.  

Tanto o paradigma da alfabetização científica quanto o paradigma da compreen-

são pública da ciência assumem a ideia de deficiência. Consideram que faltam aos cida-

dãos conhecimento suficiente e desta maneira deixam de tomar atitudes em relação à 

Ciência e Tecnologia. Alguns críticos apontam que o conhecimento contextualizado 

sobre problemas locais e as preocupações diárias dos cidadãos são mais importantes que 

a compreensão pública da ciência. 

Uma vez que a ciência e a sociedade não são idênticas, a compreensão do públi-

co sobre a ciência, bem como a compreensão dos cientistas sobre público continuará a 

ser uma questão urgente. Neste contexto, Bauer, Allum e Miller (2007) preveem quatro 

principais desenvolvimentos da investigação sobre compreensão pública da ciência: 

contextualização dos resultados de pesquisa; consideração dos indicadores culturais; 

integração e análise de dados; e ampliação do alcance dos dados. 

Ciência e Sociedade (a partir de meados da década de 1990): O conceito de Ci-

ência e Sociedade surge como crítica à alfabetização científica e à compreensão pública 

da ciência. Desta maneira o mais recente paradigma considera que o déficit não é com o 

público, mas com os atores e as instituições científicos que abrigam preconceitos sobre 

um público ignorante. A partir daí, pode haver vários déficits: de conhecimento, de ati-

tude ou de confiança, mas também déficits por parte das instituições e cientistas (BAU-

ER, ALLUM, MILLER, 2007). 

A evidência de atitudes negativas em relação à C&T foi observada a partir de 

pesquisas, grupos focais e observações etnográficas e indicou uma crise de confiança 
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por parte do público. Bauer, Allum e Miller (2007) apontam a deliberação e a participa-

ção como o caminho para reconstruir a confiança pública. Os autores (2007) destacam o 

papel da consulta pública no Reino Unido, em que este modelo de participação se tor-

nou uma política de governo oficial. Os autores (2007) alertam que apesar da prolifera-

ção de novas formas de participação pública é preciso questionar de que maneira essas 

atividades de participação são realizadas.  

Mais recentemente tem sido cada vez mais comum questionar qual atividade de 

participação é mais eficaz, em quais casos e por quê. Ironicamente, a chamada para a 

avaliação da tomada de decisões participativa convida a revisão de paradigmas tradicio-

nais de pesquisa de compreensão pública da ciência. Pesquisadores defendem a avalia-

ção de atividades deliberativas ou participativas através de indicadores tais como a co-

bertura da mídia, mudanças na questão da consciência, conhecimento e atitudes, e im-

pacto sobre as agendas políticas. No entanto, o déficit de conhecimento do público não é 

mais a questão central, e sim a performance das instituições e atores que desenvolvem 

as atividades de participação no processo de formulação de políticas públicas.  

Delgado, Kolberg, Wickson (2011) salientam a importância da diferenciação en-

tre os termos participação pública e engajamento público. Segundo os autores, estes 

dois termos foram usados por muito tempo como termos indistintos, no entanto, a partir 

de 2000, houve uma crescente tendência do movimento CTS pelo uso do termo engaja-

mento público em detrimento de participação pública.  

Neste sentido, considera-se neste trabalho o termo engajamento público como a 

necessidade de gerar interesse para que atividades de participação mais inclusivas sejam 

possíveis. Os autores (2011) afirmam que a falta de clareza na diferenciação entre os 

termos pode estar ligada a dúvida em relação a como se deve dar a inclusão do público 

no processo de implementação de políticas públicas.  

Independente da diferenciação dos termos há um aparente consenso de que a 

participação pública, ou o engajamento público, vão além do que estabelece o modelo 

de déficit (LEWENSTEIN e BROSSARD, 2009). Assim, a participação e o engajamen-

to público não devem buscar apenas a aceitação do público a partir do fornecimento de 

informações sobre ciência e tecnologia, mas deve objetivar, sobretudo, o envolvimento 

ativo dos cidadãos no processo de policy-making.  

De acordo com Guivant (2005, p. 71), ―estudos mais complexos sobre a percep-

ção pública da ciência são uma base fundamental, não só para delinear cenários futuros 
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referentes ao desenvolvimento de determinadas inovações tecnológicas, mas também 

para definir as políticas públicas necessárias para atingir os objetivos que se consideram 

positivos para a sociedade‖.  

Neste sentido, a autora salienta que Ciência e Tecnologia e sociedade precisam 

ser consideradas variáveis interdependentes para que haja maior e melhor participação 

dos cidadãos nos processos decisórios. Guivant (2005, p. 47) aponta a necessidade de 

atingir a democratização da ciência ―para que se estabeleça um debate transparente e 

empoderante dos cidadãos‖. 

De acordo com Jasanoff (2007) a cultura política tem influência ao moldar as 

políticas de ciência e tecnologia. Considerando a cultura política como meio sistemático 

pelo qual uma comunidade política faz escolhas coletivas, o termo engloba modos insti-

tucionais de ação, mas também as práticas com as quais uma política complementa seus 

métodos formais de assegurar a responsabilização e legitimidade na tomada de decisão 

política. Neste contexto, tem-se a participação pública como a prática de consultar e 

envolver membros do público no processo de agendamento e tomada de decisão.  

Para Guivant (2005), o envolvimento pode implicar meramente a comunicação 

de informação para o público, ou a divulgação de realizações do governo, mas pode, em 

um plano mais completo, alcançar o diálogo e a participação, em uma comunicação de 

mão dupla. 

De acordo com Guivant (2005), o crescente interesse na participação pública es-

tá relacionado ao reconhecimento de direitos humanos básicos numa democracia. A 

partir do envolvimento público, a confiança pública nos processos decisórios e no com-

partilhamento de informações aumenta.  

A autora (2005) aponta que o envolvimento do público pode contribuir para que 

os governos democráticos consigam: (a) construir relacionamentos baseados na confi-

ança e transparência, e assim aumentar o nível de aceitação e confiança pública; (b) 

integrar uma ampla gama de necessidades públicas, interesses e preocupações para a 

tomada de decisão; (c) resolver os problemas de forma mais eficaz; (d) assegurar que as 

decisões e soluções sejam tomadas considerando não somente questões ténicas, mas 

também éticas, culturais e sociais. 

Guivant (2005) aborda em seu texto alguns métodos de participação pública. En-

tre eles referendos, audiências públicas, pesquisas de opinião pública, comitês consulti-

vos e grupos focais. A autora (2005, p. 53) salienta que ―nenhum método pode ser com-
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pletamente satisfatório, dependendo as escolhas de diferentes fatores, que podem por 

sua vez mudar em diversos estágios do processo decisório e isto deve ser avaliado e 

monitorado pelos responsáveis e também pelas autoridades que assumem a iniciativa‖.  

Segundo Guivant (2005), ainda há pouca sistematização sobre a avaliação da 

eficiência dos métodos participativos, considerando diferentes contextos e situações. Os 

autores afirmam que estudos acadêmicos focam nos processos de implementação de 

métodos participativos, e não em avaliações mais substantivas.  

Kluver et al (2000) salientam que a questão da participação deve ser considerada 

além dos aspectos práticos de como os métodos participativos são organizados, mas 

deve considerar como as pessoas se relacionam, quem é chamado a participar, por quê, 

e de que maneira essa participação é levada em conta. Pode-se discutir ainda se a parti-

cipação acontece dentro de uma estrutura democrática direta, em que os cidadãos parti-

cipantes têm poder de deliberar, ou em uma democracia representativa, em que partici-

pam representantes dos cidadãos.  

Para Praia, Gil- Pérez e Vilches (2007) a educação científica é aspecto funda-

mental para a participação na tomada de decisões e o exercício da cidadania. Os autores 

defendem não só a educação científica no que diz respeito a questões técnicas da ciên-

cia, mas também a educação para a cidadania.  

Para a participação faz-se necessário o mínimo de formação científica que torne 

possível a compreensão dos problemas e das opções, que devem ser expressados em 

uma linguagem acessível: ―a dificuldade não está na falta de conhecimentos, mas na 

ausência de um planejamento global que avalie os riscos e contemple as possíveis con-

sequências a médio e a longo prazo‖ (PRAIA, GIL‐PÉREZ, VILCHES, 2007, p. 144- 

145). 

Felt e Wynne (2007) afirmam que as preocupações do público não se concen-

tram somente na previsão de probablidades, mas também nos efeitos desconhecidos ou 

imprevisíveis na sociedade, e na incapacidade do governo e demais instituições envol-

vidas, para lidar com esses efeitos.  

Compromissos da sociedade em áreas de sustentabilidade ambiental, como as al-

terações climáticas e a segurança alimentar, por exemplo, trazem consigo a preocupação 

de que os públicos devem ser capazes de responder às descobertas científicas e conhecer 

as políticas públicas previstas. Reduções radicais nas emissões de gases de efeito estufa, 

por exemplo, não serão alcançadas apenas por políticas de Estado centralizado ou pela 
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criação de novas tecnologias por si só, mas também vai exigir uma variedade de ações 

públicas (FELT e WYNNE, 2007). Daí a necessidade de envolver os cidadãos não ape-

nas para garantir a democratização de C&T, mas também a eficácia de uma política 

pública.  

Evans e Plows (2007) afirmam que pesquisadores de estudos CTS têm feito mui-

to para promover a ideia de que a participação pública nas decisões relativas à ciência e 

tecnologia é um caminho importante a ser percorrido para alcançar a cidadania. No Rei-

no Unido e em países da União Europeia a eficácia desse argumento pode ser vista nos 

documentos de políticas que reconhecem a importância de analisar as opiniões das par-

tes interessadas e do público em geral (por exemplo, a Comissão Real para a Poluição 

Ambiental de 1998; Câmara dos Lordes, 2000; Gabinete Parlamentar de Ciência e Tec-

nologia, 2001; Conselho de Ciência e Tecnologia, 2005).  

Os autores (2007) lembram que nos Estados Unidos a prática também acontece, 

uma vez que na tomada de decisões regulatórias as agências federais são obrigadas por 

lei a envolver o público no processo de tomada de decisão, ao menos oferecendo infor-

mação e possibilidade de participação.  

Ainda que o argumento para o aumento da participação pareça irrefutável, Evans 

e Plows (2007) apontam que há a necessidade de questionar as ações práticas da partici-

pação. Como e quando organizar a participação? Como usar o que foi gerado a partir da 

participação? As vozes leigas realmente são consideradas? 

Evans e Plows (2007) diferenciam dois tipos de decisões participativas no pro-

cesso de formulação de políticas públicas: as técnicas/especializadas e as políti-

cas/democráticas. No caso da fase ―técnica‖, os participantes concentram-se no conhe-

cimento do problema, enquanto na fase ―política‖ os cidadãos abordam as implicações e 

consequências das questões técnicas e das escolhas possíveis.  

A fase técnica se baseia no conhecimento de especialistas para avaliar a credibi-

lidade ou confiabilidade do conhecimento e tem como foco o teste de proposições. Já a 

fase democrática ou política refere-se a um problema muito mais amplo do que as preo-

cupações proposicionais da fase técnica. Na fase democrática há a preocupação com o 

desenvolvimento de políticas e marcos regulatórios. Seu resultado é, portanto, uma es-

tratégia de ação que define o que deve ser feito, dada a incerteza e controvérsia exposta 

na fase técnica. 
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Além de considerar o conhecimento técnico de especialistas, outros fatores como 

opinião pública, custos e benefícios e o potencial impacto de determinada política sobre 

diferentes comunidades precisam estar entre as preocupações dos tomadores de decisão.  

Os conceitos de participação política e engajamento público serão revisados de maneira 

mais ampla no quinto capítulo da dissertação.  
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS  
 

Neste capítulo pretendeu-se abordar o conceito de política pública, apresentar 

uma linha do tempo com as principais fases das políticas públicas de C&T no Brasil, 

bem como o conceito e a importância da avaliação de políticas públicas e as principais 

ações da área no país.  

As áreas que deveriam receber atenção especial do Estado e políticas de melho-

ria sofreram mudanças historicamente, e hoje estão relacionadas com características que 

são vistas como direitos de homens e mulheres. As alterações sofridas no decorrer do 

tempo no que diz respeito às políticas públicas aconteceram juntamente com alterações 

no conceito das áreas que mais necessitavam de ajuda do governo (SOUZA, 2003).  

As políticas públicas ―estão associadas aos direitos que determinada sociedade 

reconhece aos seus diferentes cidadãos, são construídas historicamente, não são concei-

tos absolutos‖, afirma Canela (2008, p. 10). 

A política pública não pode se resumir ao momento de sua implementação, uma 

vez que consiste em um processo sistemático e não excludente de busca de soluções 

para problemas enfrentados pelos cidadãos. Ela pretende colocar o governo em ação a 

partir de programas, analisando as ações já realizadas e, quando necessário, propondo 

mudanças no curso das medidas tomadas até então, salienta Souza (2003).  

A política pública enquanto área de conhecimento nasce nos EUA, rompendo ou 

pulando as etapas seguidas pela tradição europeia de estudos e pesquisas nessa área, que 

se concentravam, então, mais na análise sobre o Estado e suas instituições do que na 

produção dos governos.  

Na Europa, a área de política pública vai surgir como um desdobramento dos 

trabalhos baseados em teorias sobre o papel do Estado como produtor de políticas pú-

blicas. Nos EUA, ao contrário, a área surge no mundo acadêmico sem estabelecer rela-

ções com as bases teóricas sobre o papel do Estado, passando direto para a ênfase nos 

estudos sobre a ação dos governos. 

Para Souza (2003), a política pública pode assumir quatro formatos: a) políticas 

distributivas: decisões tomadas pelo governo, que desconsideram a questão dos recursos 

limitados, gerando impactos mais individuais do que universais, ao privilegiar certos 

grupos sociais ou regiões, em detrimento do todo; b) políticas regulatórias: são mais 

visíveis ao público, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse; c) políticas 
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redistributivas: atingem maior número de pessoas e impõem perdas concretas e no curto 

prazo para certos grupos sociais, e ganhos incertos e futuro para outros; são, em geral, 

as políticas sociais universais, o sistema tributário, o sistema previdenciário e são as de 

mais difícil encaminhamento; d) políticas constitutivas, que lidam com procedimentos. 

A política pública, de acordo com Souza (2003), permite distinguir entre o que o 

governo pretende e o que realmente faz, envolvendo vários atores, já que, embora mate-

rializada pelo governo, outros grupos da sociedade podem ser necessários em algumas 

de suas etapas. Ela é abrangente, tem uma ação intencional, com objetivos específicos a 

serem alcançados de maneira planejada e sistemática. Embora tenha impactos a curto 

prazo, seus resultados dependem de longo prazo, já que não basta sua implementação, 

mas também sua execução, fiscalização e avaliação.  

O conceito de Estado como responsável pela implementação das políticas públi-

cas sofreu mudanças e hoje essa responsabilidade é compartilhada com outros setores da 

sociedade civil, como organizações sociais de interesse público e movimentos sociais. 

Para Souza (2003, p. 29), o ciclo da política pública é constituído dos seguintes está-

gios: ―definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção 

das opções, implementação e avaliação‖. 

Para Souza (2003), a primeira etapa, a definição da agenda, poderia ser estabele-

cida de três maneiras pelos governos. A primeira focaliza os problemas e reconhece que 

algo deve ser feito para solucioná-los; a segunda focaliza a política propriamente dita, 

construindo a consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um dado proble-

ma; já a terceira maneira foca os participantes: políticos, mídia, formadores de opinião, 

grupos de interesse e acadêmicos definiriam a agenda e também possíveis alternativas.  

Souza (2003) afirma que as políticas públicas passam por um processo com vá-

rias etapas, nas quais, de uma maneira ou outra, a mídia estaria presente desenvolvendo 

um importante papel. Vicente (2008, p. 277) defende que ―a imprensa, por definição, 

pode e deve assumir um papel ativo no processo de monitoramento, fiscalização e co-

brança quanto à definição, gestão e avaliação das políticas públicas‖. 

No agendamento está a capacidade de a mídia indicar quais temas merecem des-

taque a partir do que ela publica ou omite, ou ainda de acordo com a frequência com 

que reporta determinados temas. No enquadramento dado aos temas que aborda, a mídia 

pode colaborar com a construção de significados e influenciar as etapas do processo. Na 

construção da informação, a mídia tem sua função potencializada ao investigar e forne-
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cer informações, inclusive conferindo voz a fontes alternativas. Na função de controle 

social, a mídia trabalharia com o ―acompanhamento, não apenas do lançamento oficial 

de projetos, mas de sua continuidade, da idoneidade em sua execução e de seus resulta-

dos‖, pondera Canela (2008, p. 17).  

Para Dagnino, Lima e Neves (2008, p. 2) as políticas públicas ―podem ser en-

tendidas como programas de ações que representam a realização concreta de decisões 

do Estado no sentido de induzir mudanças na sociedade‖.  

Determinado tema entra na agenda pública quando passa a ser tratado como pri-

oridade, sendo visto como um problema público ―passível de ser transformado numa 

política pública‖. Segundo os autores (2008, p. 13), ―a agenda da política pública é o 

conjunto de problemas ou demandas que os que governam admitem e classificam como 

objetos sobre os quais vão atuar‖. Diferentes grupos e atores sociais têm diferentes 

agendas, diferentes objetivos e interesses, que podem ser conflitantes.  

Já a agenda decisória ―é o núcleo da política e pode ser considerada como o Es-

tado em processo‖ (2008, p. 14). Para os autores (2008), a agenda decisória é resultado 

de três tipos de conflitos: a) abertos, referentes a problemas pertencentes às agendas 

particulares de atores com poder semelhante; b) os encobertos, que, embora percebidos 

pelos atores mais fracos, não chegam a ser incorporados à agenda decisória; c) os laten-

tes, cuja expressão como problemas que conformariam a agenda particular de um ator 

mais fraco nem chega a ocorrer, dado que é obstaculizada por mecanismos ideológicos 

controlados diretamente pelos atores mais poderosos, e pelo correspondente consenti-

mento dos menos poderosos. 

Antes de entrar na agenda política, ―uma situação deve ser reconhecida como 

problema por algum indivíduo ou grupo social que tenha capacidade e interesse. Esse 

grupo irá trabalhar no sentido de definir o problema e expressá-lo em uma linguagem 

adaptada para que se torne público. Nesse cenário, os meios de comunicação, os círcu-

los acadêmicos e científicos e os atores políticos, teriam um papel chave na definição e 

difusão‖, apontam Dagnino, Lima e Neves (2008, p. 3).  

 Desta forma, alguns atores sociais cumpririam a função de mediador entre as 

demandas da sociedade e as ações do Estado. Estes atores seriam mediadores políticos 

(formado por partidos); sociais (formados por representantes com posição estratégica, 

como os intelectuais e os cientistas); e administrativos, (formados por funcionários pú-

blicos).  
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Canela (2008) acredita no papel do comunicador em todos os processos das polí-

ticas públicas: ―Como o processo de informação, inclusive dos decisores, se dá em 

grande medida pelos meios de comunicação, aqui também eles devem assumir papel de 

destaque na apresentação de estatísticas e de opiniões divergentes‖, defende Canela 

(2008, p. 12).  

Abordar causas e soluções dos problemas apresentados, analisar casos bem su-

cedidos e dar tratamento adequado à legislação e aos autores sociais envolvidos ―cola-

bora para uma definição mais precisa do tipo de políticas a serem conduzidas; a mídia, 

certamente, é um dos atores com capacidade para veicular as posições conflitantes e 

convergentes‖, acredita Canela (2008, p. 13), para quem a mídia desenvolve quatro pa-

peis de destaque: agendamento, enquadramento, construção da informação e controle 

social.  

―No contexto das sociedades contemporâneas, os meios de comunicação de mas-

sa desempenham papel central no que se refere ao agendamento do debate público‖. Tal 

responsabilidade, no entanto, não está apenas sobre a mídia, mas também, ―e em igual 

dimensão, impõe aos demais atores da cena democrática a missão de cuidar para que tal 

poder seja exercido, primordialmente, com vistas ao interesse coletivo‖, sustenta Vivar-

ta (2005, p. 3). 

Miguel (2002, p. 1) aponta o desenvolvimento dos meios de comunicação acon-

tecendo conjuntamente com mudanças políticas, e, principalmente, na maneira de se 

fazer política e de representar atores políticos: ―O contato entre líderes políticos e sua 

base, a relação dos cidadãos com o universo das questões públicas e mesmo o processo 

de governo sentiram, e muito, o impacto da evolução tecnológica da mídia‖.  

Os novos meios exigiam novos tipos de políticos, que soubessem como utilizá-

los. E apesar de sua influência e papel tão importantes, a mídia pouco aparece quando se 

fala sobre política, ela é apenas ―referida de passagem, aqui e ali, nunca é incorporada 

como uma variável significativa para a compreensão das ideias políticas compartilhadas 

por uma população‖, observa Miguel (2002, p. 2).  

O autor (2002, p. 2) aponta ainda que esta não é realidade exclusiva do Brasil, 

mas que também ocorre em outros países, em que ―o recorte da política (...) inclui go-

vernos, partidos e parlamentos; (...) os meios de comunicação de massa ficam (quase) 

invariavelmente de fora. Ou então são vistos como meros transmissores dos discursos 

dos agentes e das informações sobre a realidade, neutros e portanto negligenciáveis‖.  
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Sem criar discussões ou acrescentar dados ao assunto, a mídia acaba por isolar-

se de qualquer intenção no âmbito da política, que fica quase que exclusivamente sob a 

responsabilidade das técnicas publicitárias, em que o ator político mais parece um artis-

ta que divulga ações supostamente feitas ou realizáveis no futuro. A propaganda foca no 

personagem, e as ações e políticas não aparecem.  

No final do século XX, com o aprofundamento da crise do welfare state, seguido 

por crises econômicas, sociais e políticas enfrentadas, principalmente a partir do final da 

década de 1970, junto com o movimento da nova administração pública, o Estado é for-

temente questionado em relação a suas funções e à eficácia de suas ações.  

Para Trevisan e Bellen (2008), a análise de políticas públicas experimentou um 

boom na década de 1980, impulsionado pela transição democrática, em que se pode 

citar: a) descolamento da agenda pública que se estruturava em torno de questões relati-

vas ao modelo brasileiro de desenvolvimento, em que se discutiam os impactos redistri-

butivos da ação governamental e o projeto de modernização conservadora do regime 

ditatorial. Na nova agenda pública discutia-se descentralização, participação, transpa-

rência e redefinição do público-privado nas políticas; b) constatação de obstáculos à 

consecução de políticas sociais efetivas, mesmo com o fim do regime ditatorial. A per-

plexidade e o desencantamento em relação ao Estado levaram a um maior interesse so-

bre as condições de efetividade da ação pública; c) difusão internacional da ideia de 

reforma do Estado e do aparelho de Estado passou a ser o princípio organizador da 

agenda pública dos anos 1980-1990, o que provocou uma proliferação de estudos de 

políticas públicas. As questões de cunho institucional ganharam centralidade na agenda 

e questões como a qualidade da intervenção pública na economia e na sociedade ganha-

ram destaque.  

A partir da década de 90, foram implementados sistemas de avaliação das políti-

cas públicas em diversos países da América Latina. Tal processo tem sido justificado 

pela necessidade de ―modernização‖ da gestão pública, em um contexto de busca de 

dinamização e legitimação da reforma do Estado, segundo Faria (2005). 

O processo de avaliação aconteceria, segundo o autor, a fim de: (a) avaliar os re-

sultados de um curso de ação já implementado; (b) a fornecer elementos para o desenho 

de novas intervenções ou para o aprimoramento de políticas e programas em curso; e (c) 

como parte da prestação de contas e da responsabilização dos agentes estatais, ou seja, 

como elemento central da accountability, entendemos o termo inglês sem tradução lite-
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ral para o português como sendo a responsabilidade por parte do estado, a prestação de 

contas. 

O Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE assinala que o propósito 

da avaliação é determinar a pertinência e alcance dos objetivos, a eficiência, efetividade, 

impacto e sustentabilidade do desenvolvimento. A avaliação deve proporcionar infor-

mação que seja crível e útil para permitir a incorporação da experiência adquirida no 

processo de tomada de decisão (TREVISAN e BELLEN, 2008).  

Para Arretche (1998), a particularidade da avaliação de políticas públicas consis-

te na adoção de métodos e técnicas de pesquisa que permitam estabelecer uma relação 

de causalidade entre um programa x e um resultado y, ou ainda, que, na ausência do 

programa x, não teríamos o resultado y.  

A avaliação deve ser vista como um mecanismo de melhoria no processo de to-

mada de decisão, e parte constituinte do ciclo da política pública, sua prioridade deve 

ser o fornecimento de informações. Trevisan e Bellen (2008) afirmam que a avaliação 

de políticas públicas tem três funções básicas: informação, realocação e legitimação. 

Para os autores, nos anos 1960 a ênfase política sobre a avaliação de políticas 

públicas preponderou sobre a função de informação. O foco era a melhoria dos progra-

mas, e os gerentes tinham interesse em usar a avaliação como mecanismo de feedback. 

Já nos anos 80, a fase de realocação estava vinculada à ideia de promover a alocação de 

recursos no processo orçamentário, discutindo prioridades, por exemplo.  

Durante a década de 1990, a avaliação de políticas passa a ter a função de legi-

timação, assim o conceito passa a ser ligado à ideia de credibilidade do processo de re-

forma vivido pelo país no contexto de desregulamentação e de diminuição do tamanho 

do governo, seja a partir do deslocamento das funções e dos serviços para as esferas 

subnacionais, ou pela privatização dos serviços públicos.  

De acordo com Faria (2005), a avaliação pode ser classificada em função do seu 

timing (antes, durante ou depois da implementação da política ou programa), da posição 

do avaliador em relação ao objeto avaliado (interna, externa ou semi-independente) e da 

natureza do objeto avaliado (contexto, insumos, processos e resultados). 

Diante dos diversos objetivos de uma avaliação de política pública, podem- se 

distinguir três modalidades de avaliação: avaliação de metas, avaliação de processos e 

avaliação de impacto (Carvalho, 2003; Costa e Castanhar, 2003). A avaliação de metas 

tem como propósito mensurar o grau de êxito que um programa alcança. As metas de 
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um programa são os resultados mais imediatos (número de pessoas atendidas em cen-

tros de saúde, número de horas de aula, número de leitos hospitalares).  

Algumas limitações desse tipo de avaliação são: dificuldade de especificar as 

metas de forma precisa; seleção de metas a serem incluídas no processo de avaliação; 

mudanças nas metas ao longo da própria execução do programa (COSTA e CASTA-

NHAR, 2003). 

A avaliação de processo visa detectar defeitos na elaboração dos procedimentos, 

acompanhar e avaliar a execução dos procedimentos de implantação dos programas, 

identificar barreiras e obstáculos à sua implementação e gerar dados para sua reprogra-

mação, por meio do registro de intercorrências e de atividades. Essa avaliação se realiza 

concomitantemente ao desenvolvimento do programa, portanto, o uso adequado das 

informações produzidas permite incorporar mudanças ao seu conteúdo (Carvalho, 2003; 

Costa e Castanhar, 2003). 

Já a avaliação de impacto, conforme Carvalho (2003, p. 186), ―é aquela que fo-

caliza os efeitos ou impactos produzidos sobre a sociedade e, portanto, para além dos 

beneficiários diretos da intervenção pública, avaliando-se sua efetividade social‖. Bus-

ca-se nessa avaliação detectar as mudanças que efetivamente ocorreram e em que medi-

da as mudanças ocorreram na direção desejada. De acordo com a autora, dois pressu-

postos orientam a avaliação de impacto: o primeiro reconhece propósitos de mudança 

social na política em análise e, dessa forma, faz sentido configurar a investigação para 

mensurar seus impactos; o segundo pressuposto é o que estrutura a análise com base em 

uma relação causal entre o programa e a mudança social provocada. 

 

2.1 Políticas de Ciência e Tecnologia no Brasil 

 

Durante décadas, os brasileiros parecem ter acreditado que o desenvolvimento 

tecnológico, associado à emergência e multiplicação de empresas tecnologicamente 

dinâmicas, seria uma consequência natural do processo de industrialização, da liberali-

zação e da estabilização da economia, aponta Viotti (2008). Sendo assim, o desenvol-

vimento tecnológico era pensado como um subproduto do processo de desenvolvimento 

econômico, e não como um pré-requisito dele. 

No entanto, de acordo com Viotti (2008), a partir da década de 1990, os formu-

ladores de políticas públicas aparentam considerar a necessidade de uma política de 
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C&T que esteja articulada com seu processo de desenvolvimento. Assim, a promoção 

da inovação tecnológica passou a ser incluída entre os principais objetivos da política 

brasileira.  

Para Viotti (2008), é possível identificar o esforço brasileiro de desenvolvimento 

desde a 2ª Grande Guerra Mundial em três fases. A primeira fase, que se estendeu desde 

o pós-guerra até aproximadamente o ano de 1980, pode ser caracterizada como a fase da 

busca do desenvolvimento por intermédio do crescimento ou da industrialização exten-

siva; a segunda fase (1980, 1990) foi marcada pela busca da eficiência, por intermédio 

da liberalização como a forma de assegurar o desenvolvimento brasileiro.  

Nesta fase, as próprias políticas de desenvolvimento passaram a ser responsabi-

lizadas pelos elevados níveis de ineficiência, pela falta de competitividade da economia 

ou, mesmo, pela persistência do atraso econômico e tecnológico. Já na terceira fase, a 

atual, iniciada a partir do século 21, inicia-se um processo de revalorização das políticas 

públicas como ferramenta necessária ao desenvolvimento.  

Para o autor, ainda não é possível caracterizar claramente a fase atual, mas a 

inovação evidencia-se como a base de uma nova política de desenvolvimento: ―É possí-

vel que esse aspecto esteja apontando para a emergência de um período caracterizado 

pela busca da inovação como a via para o desenvolvimento‖ (VIOTTI, 2008, p. 141). 

Segundo o autor, estaríamos na terceira fase (pós anos 2000), marcada pelo en-

fraquecimento do conceito neoliberal de não-política e pela revalorização do papel das 

políticas públicas ativas como ferramentas necessárias para a promoção do desenvolvi-

mento. A exemplo disto ocorre o fortalecimento das políticas sociais e compensatórias. 

A adoção de políticas ativas para promover a inovação passou a assumir cres-

cente importância no debate sobre as políticas econômicas, industriais e de C&T. Um 

conjunto significativo de medidas de políticas de C&T foi instituído nesse início da no-

va fase do desenvolvimento brasileiro. Entre essas, podem ser destacadas a criação dos 

Fundos Setoriais, a Lei de Inovação, a Lei do Bem e a Política Industrial, Tecnológica e 

de Comércio Exterior (PITCE). 

Nos últimos anos da segunda gestão do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

foram criados os Fundos Setoriais de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnoló-

gico, com o objetivo de assegurar a ampliação e a estabilidade dos recursos destinados 

ao desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. As receitas dos Fundos 

são oriundas de parcelas dos royalties gerados pela produção de petróleo e gás natural e 
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de outras contribuições incidentes sobre o faturamento de empresas de setores específi-

cos ou sobre certos tipos de transação, como é o caso, por exemplo, das referentes aos 

pagamentos por uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos provenientes do exte-

rior, explica Viotti (2008). Hoje existem 16 Fundos Setoriais. 

Viotti aponta que entre 1999 e 2005, o orçamento executado pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia passou de R$ 1,397 bilhão para R$ 3,589 bilhões, o que equivale a 

um crescimento real no período de 27%, correspondente a uma taxa média anual de 

4,5%. Os fundos setoriais responderam por quase 80% desse crescimento. 

No primeiro mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi instituída a 

chamada ―Lei de Inovação‖, inspirada pelo Bayh-Dole Act norte-americano e pela lei 

francesa de inovação, cujo objetivo principal é o de estimular a contribuição de univer-

sidades e institutos de pesquisa públicos para o processo de inovação. A lei regula a 

transferência para empresas privadas de tecnologias geradas por aquelas instituições e 

permite o compartilhamento com empresas de suas infraestruturas, equipamentos e re-

cursos humanos. 

A ―Lei do Bem‖ consolidou e ampliou incentivos fiscais pré-existentes e estabe-

leceu novos e substanciais incentivos a empresas que realizam atividades de pesquisa e 

inovação tecnológica. Além desses incentivos fiscais, a lei autoriza o governo federal a 

conceder subvenções econômicas a empresas, que contratarem pesquisadores com título 

de mestrado ou doutorado. 

As bases da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) fo-

ram lançadas com a divulgação do documento de diretrizes dessa política ocorrido no 

final de 2003. As diretrizes definiram como objetivo da PITCE o aumento da eficiência 

da estrutura produtiva, aumento da capacidade de inovação das empresas brasileiras e 

expansão das exportações. 

O documento procura diferenciar a PITCE tanto das políticas industriais dos 

anos 60 e 70, cujo foco era a expansão da capacidade física do parque industrial, como 

da política de estímulo à competitividade dos anos 90, desvinculada de uma política de 

desenvolvimento industrial. A PITCE reabilitou as políticas industriais, que haviam sido 

banidas na segunda fase (marcadas pela liberalização e privatização), ela representou a 

primeira vez que, no Brasil, se buscou de maneira explícita a articulação da política in-

dustrial com a política tecnológica, afirma Viotti (2008). 
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Os Fundos Setoriais, a Lei de Inovação e a Lei do Bem, assim como a criação de 

uma política que busca ser simultaneamente industrial e tecnológica – a PITCE –, dão 

sinais do deslocamento do eixo da política de C&T na direção de uma aproximação das 

empresas e do setor produtivo. 

O Plano Brasil Maior também evidencia a ligação entre as políticas de C&T em 

direção à inovação tecnológica. O Plano, válido para o período de 2011 a 2014, estabe-

lece a política industrial, tecnológica, de serviços e comércio exterior para o país, reu-

nindo assim vários ministérios. Na descrição do plano é possível observar a relação que 

é estabelecida entre inovação e desenvolvimento: ―focando no estímulo à inovação e à 

produção nacional para alavancar a competitividade da indústria nos mercados interno e 

externo, o país se organiza para dar passos mais ousados em direção ao desenvolvimen-

to econômico e social‖, (VIOTTI, 2008, p. 7).  

O Plano cita também a Estratégia nacional C&T 2012/2015, que destaca a im-

portância da ciência, a tecnologia e a inovação como eixo estruturante do desenvolvi-

mento do país e ―estabelece diretrizes que irão orientar as ações nacionais e regionais no 

horizonte temporal de 2012 a 2015‖ (VIOTTI, 2008, p. 25).   

Entre os objetivos apresentados no documento estão: i) ampliar sistematicamente 

a formação e capacitação de recursos humanos e fortalecer a pesquisa e a infraestrutura 

científica e tecnológica; ii) elevar expressivamente os recursos destinados a apoiar o 

desenvolvimento tecnológico e a inovação; iii) dar um enfoque sistêmico a ação de 

apoio do Estado e desenvolver novas modalidades e instrumentos de apoio, parceria, 

compartilhamento de riscos e coordenação com os segmentos empresariais e setores 

prioritários para o fomento da inovação.  

De acordo com o documento, o papel do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação é impulsionar a nova economia brasileira, ―apoiando os setores portadores de 

futuro, preparando o Brasil para a economia do conhecimento e da informação, auxili-

ando na transição para uma economia verde e criativa e contribuindo para a inclusão 

produtiva‖ (VIOTTI, 2008, p. 26). 

Além dessas quatro medidas mais significativas da política de C&T (Fundos Se-

toriais, Leis de Inovação, Lei do Bem e a PITCE) há outras quatro tendências ou aspec-

tos adicionais relativos à política de C&T brasileira destacados por Viotti (2008): o 

crescimento do interesse da mídia em assuntos de CT&I; a ampliação do número de 

estados e municípios que vêm buscando estruturar políticas de CT&I próprias; o esforço 
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de construção de uma política de CT&I voltada para a promoção da inclusão social e, 

por último, a crescente utilização da abordagem de Arranjos Produtivos Locais como 

ferramenta de análise e intervenção localizada. 

Viotti (2008) aponta no documento ―Avaliação de Políticas de Ciência, Tecno-

logia e Inovação‖ os desafios futuros das políticas de Ciência e Tecnologia. Apesar de 

reconhecer que a maioria dos instrumentos necessários à política de inovação já tenham 

sido criados, o documento ressalta algumas falhas na gestão das políticas públicas, co-

mo a desorganização na execução das ações públicas na área de ciência, tecnologia e 

inovação e o uso pulverizado e não planejado dos recursos financeiros disponíveis para 

a área. 

―Se por um lado o setor privado revela insuficiente capacitação tecnológica, por 

outro, a transformação para uma economia industrial mais dinâmica sob o ponto de vis-

ta da inovação exigirá uma adequada e competente participação do setor público‖ (VI-

OTTI, 2008, p. 163). 

―O grande desafio brasileiro atual é o de conseguir transformar a política de 

C&T em uma efetiva política de inovação e fazer dessa a base da nova política de de-

senvolvimento‖, resume Viotti (2008, p. 168). A sociedade em geral deve possuir papel 

mais relevante na formulação e avaliação de políticas públicas de C&T, inclusive como 

consumidora dos produtos, usuária dos serviços ou parte dos processos resultantes da 

inovação.  

A democracia, ainda que recente no Brasil, passa por uma fase em que a partici-

pação pública está cada dia em foco pela própria mídia, e ainda mais presente no agen-

damento de políticas públicas. Apesar de muito se falar sobre democracia, a política 

aparece cada vez mais distante do cotidiano dos leitores, e também ainda mais afastada 

das “exigências do que tem sido chamado de cidadania informada‖.  

O distanciamento entre público e política dificulta o exercício da cidadania e re-

sulta na alienação política: ―a baixa integração dos indivíduos ao sistema político, vin-

culada a recursos cognitivos insuficientes e sentimento de impotência, fazem com que 

se considerem apartados do universo da política‖ (MIGUEL e BIROLI, 2010, p. 23).   

Rothberg (2010) afirma que a formação do sujeito político no sistema democrá-

tico é possível a partir de determinadas características que devem estar presentes no 

enquadramento temático ―se seu objetivo for o atendimento de exigências políticas de 

emancipação da cidadania‖. Assim, os subsídios apontados nas páginas sobre políticas 
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públicas ―devem abranger com clareza e amplitude as questões centrais envolvidas, 

prestando-se tanto à tarefa de proporcionar a identificação dos assuntos sobre os quais é 

preciso possuir perspectivas embasadas, quanto ao próprio processo de construção de 

posicionamentos, com dados integrais, balizas, comparações, prognósticos etc‖, salienta 

Rothberg (2010, p. 25).  

Alguns assuntos devem ser trabalhados com cuidado ainda maior, como o caso 

da política, a fim de diminuir a ―alienação política‖, apontada por Miguel e Biroli 

(2010, p. 730), que defendem que: ―À maioria dos cidadãos – em um nicho que inclui 

os próprios espectadores e leitores – cabe acompanhar o jogo‖. Desta maneira, o ―jogo 

político‖ deve ser apresentado de maneira que animosidades e conflitos pessoais entre 

atores não estejam no foco da notícia.  

A fim de inserir o público leitor de maneira responsiva no sistema democrático é 

preciso que a mídia disponibilize a ele uma ―análise de compensações entre os efeitos 

das políticas públicas em discussão‖, afirma Rothberg (2010, p.27) que completa: ―será 

preciso oferecer balizas e parâmetros para a avaliação do equilíbrio de compensações 

entre resultados‖ das políticas em questão.  

Sem o entendimento das políticas públicas como resultados de escolhas e sujei-

tas a consequências o público tende a se relacionar de maneira superficial e difusa com 

o sistema político. Para Rothberg (2010), sem que haja o entendimento, os atores políti-

cos se afastam ainda mais da responsabilização, e podem acabar por adotar ações e dis-

cursos vagos.  

Assim, entende-se qualidade de informação por ―informação abrangente em ní-

vel suficiente para permitir avaliações embasadas sobre as consequências da adoção de 

determinadas políticas, de modo a fundamentar cálculos sobre ganhos, perdas e formas 

de se obter equilíbrio entre eles‖, ressalta Rothberg (2010, p. 27).  

As insuficiências existentes nos veículos de comunicação podem ser ligadas ao 

fato de que comunicadores e fontes de informação não caracterizam as políticas como 

escolhas. Assim, ―se as pessoas não forem levadas a perceber as opções implícitas na 

adoção de políticas e não receberem dados abrangentes e articulados sobre os efeitos 

das escolhas pertinentes, não terão incentivo para desempenhar o elevado papel que as 

democracias contemporâneas delas esperam‖, observa Rothberg (2010, p. 27).  

Para Canela (2005), os indivíduos nem sempre são capazes de ―identificar os ei-

xos de atuação do Estado como políticas públicas‖, além de sofrerem limitações na tare-
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fa de avaliar o desempenho de indivíduos e grupos políticos. ―Quando essa falha infor-

macional passa a atingir não só o cidadão mediano, mas também os diferentes atores 

organizados que potencialmente podem exercer um nível mais contundente sobre os 

representantes eleitos‖, salienta Canela (2008, p. 18), ―a possibilidade de as políticas 

públicas formuladas atenderem às reais necessidades da população decresce de maneira 

diretamente proporcional ao déficit informacional‖.  

Porto (2004, p. 189), propõe a ideia do papel do profissional comunicador como 

fortalecedor da cidadania: ―Ao ficarem atentos aos desdobramentos de uma determinada 

política, os jornalistas podem colaborar de forma efetiva para fortalecer o processo de 

prestação de contas e o controle das políticas governamentais pela cidadania‖.  

Os meios de comunicação, públicos ou privados, ao caracterizarem a política 

como algo distante e de difícil entendimento, acabam por incentivar a apatia e a recusa 

de inserção no sistema democrático. Quanto mais a política é vista de maneira particular 

e espetaculosa, mas difícil se torna a visualização da ação política como algo de grande 

alcance e grandes consequências. 

A caracterização das políticas públicas como algo distante e de difícil entendi-

mento pode incentivar a apatia e a recusa de inserção no sistema democrático. Quanto 

mais a política é vista de maneira particular e espetaculosa, mas difícil se torna a visua-

lização da ação política como algo de grande alcance e grandes consequências.  

Busca-se, assim, um meio pelo qual os resultados da ciência possam ser utiliza-

dos na previsão de impactos e formulação de políticas. Dagnino, Lima e Neves (2008, 

p. 31) vão além, acreditando que ―os conhecimentos científico-tecnológicos serão im-

prescindíveis como insumos à tomada de decisão para a formulação de políticas (poli-

cymaking) de desenvolvimento: há um suposto casamento natural entre a C&T por um 

lado, e as políticas de desenvolvimento por outro‖. 

Acredita‐se que a cobertura deficitária das políticas públicas acaba por enfraque-

cer a capacidade da mídia de agendar temas e fornecer informações. Além disso, a não 

identificação clara de temas de Ciência e Tecnologia como políticas públicas tende a 

reforçar uma cultura política segundo a qual o Estado apenas presta favores, incapaz de 

assegurar direitos aos cidadãos.  

A esperada ausência de informações que deixem evidente a ação e participação 

do Estado na implementação de políticas públicas faz com que os leitores se sintam 
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afastados de questões ligadas à política de uma maneira geral, bem como distantes dos 

atores sociais responsáveis ou envolvidos pela política. 

Ao mesmo tempo em que a mídia pode afastar leitores de temas como a política 

pública ao abordar a questão como algo distante, o papel inverso, o da visibilidade, 

também pode ser exercido por ela: ―além de consagrar como atores políticos capazes de 

emitir opinião e participar do debate midiático aqueles que já fazem parte do campo 

político em sentido estrito, o jornalismo confere visibilidade justamente aos atores que 

já possuem recursos para se fazer ver‖ (Miguel e Biroli, 2010, p. 729). 

O papel da mídia aparece principalmente em dois caminhos, primeiro na tentati-

va de diminuir a suposta alienação do público, com reportagens e informações contex-

tualizadas, por exemplo, mas ao mesmo tempo, o ―noticiário jornalístico reforça, pelo 

insulamento da política em instituições específicas, a impressão de ‗apartamento‘ do 

cidadão comum‖, salientam Miguel e Biroli (2010, p. 709). 

Neste contexto, ao cidadão comum caberia somente acompanhar os fatos. De 

acordo com Miguel e Biroli (2010, p. 730), ―isso fica evidenciado pela irrelevância dos 

depoimentos dos ‗populares‘, destinados a cumprir um papel meramente ilustrativo, 

quando não folclórico, sem que se espere que produzam qualquer colaboração pertinen-

te ao debate que se trava entre os atores políticos legítimos‖. 

O afastamento do cidadão comum em relação aos acontecimentos e aos atores 

sociais é esperado pelo fato de que ―os políticos, com frequência, utilizam uma forma de 

expressão diferenciada, que marca sua distinção‖ ou pelo fato das informações atribuí-

das a eles aparecerem aos leitores sem contextualizações, dificultando o entendimento e 

o debate. ―Neste caso, a intermediação dos jornalistas se torna fundamental para expli-

car ao público o que está acontecendo‖, o que nem sempre ocorre (MIGUEL e BIROLI, 

2010, p. 731). 

A não promoção da contextualização tende a causar o afastamento em relação às 

ações e políticas públicas. Assim, o papel de mediadora atribuído à imprensa não seria 

exercido em sua plenitude, o que prejudicaria o entendimento e o debate de questões 

importantes que, por vezes, são vistas como distantes e imutáveis. 

Neste capítulo, foram apontadas características de uma política pública e procu-

rou-se ressaltar a necessidade de que a sociedade em geral adquira papel mais relevante 

na formulação e avaliação de políticas públicas, especificamente de C&T.  
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3. COMUNICAÇÃO PÚBLICA DIGITAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo conceituar o que é Comunicação Pública de 

acordo com os principais autores da área e mais especificamente a Comunicação Públi-

ca Digital de Ciência e Tecnologia, bem como explicitar quais características os portais 

eletrônicos de governo utilizados na amostra deveriam cumprir considerando o direito à 

informação pública de qualidade como meio para o exercício da cidadania.  

Para Brandão (2007, p. 4), ―a premissa de que o acesso às informações de ciência 

e tecnologia é fundamental para o exercício pleno da cidadania e a necessidade de posi-

cionar a ciência no que se refere às decisões políticas e econômicas do país‖ coloca o 

campo midiático e o campo científico mais próximos. 

Desenvolver ações de comunicação que proporcionem compreensão pública da 

C&T vai além de enfrentar o que se convencionou denominar como analfabetismo cien-

tífico, expressão que se refere a uma suposta ausência de conhecimento do público; ou 

meramente despertar o interesse da sociedade para a ciência e a tecnologia. O termo 

analfabetismo científico cunhado por Sabbatini (1999) sugere que a ignorância dos fatos 

da ciência produz cidadãos ingênuos, propensos a acreditar em fatos pseudocientíficos e 

até mesmo prejudiciais a si próprio e à sociedade. Por outro lado, acredita-se que um 

cidadão bem informado seria capaz não só de orientar melhor a sua vida, mas também 

influir, como membro da sociedade, nos rumos da própria ciência.  

A apropriação social da C&T exige tanto a aquisição de informação quanto a in-

serção do público em debates e decisões. Cabe, enfim, despertar o público para a ciência 

como peça de um jogo cotidiano, em que a sociedade também pode e deve ser ator soci-

al, influente na implementação, avaliação e fiscalização de políticas públicas.  

De acordo com Caldas (2004, p. 44), o desafio do Estado está na sua responsabi-

lidade como instituição reguladora dos interesses públicos. Neste sentido, ―a mídia, a 

comunicação pública e a escola podem ser aliadas importantes para o esclarecimento da 

opinião pública e o fortalecimento do próprio Estado para que se exerça, de fato, seu 

poder como árbitro da sociedade e mediado por suas representações sociais, em benefí-

cio do bem estar social‖.  

O conhecimento científico é cada vez mais necessário ao cidadão comum e pode 

ser obtido a partir da popularização da ciência. As informações que chegam aos não 

especialistas são mediadas a partir de intermediários, pessoas e entidades que fazem 
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usos de vários canais de comunicação e linguagens para transmitir as novidades científi-

cas aos diversos segmentos da sociedade. 

Atualmente, o conceito de Comunicação Pública, embora ainda em consolidação, 

pode ser caracterizado de cinco maneiras: ―praticada na esfera pública; realizada pelo 

terceiro setor; realizada por meio da radiodifusão pública; praticada pelo setor público e 

realizada pelo próprio Governo‖ (DUARTE e VERAS, 2006, p. 25). 

A primeira fixa espaços de circulação de ideias. A segunda vem de iniciativas 

privadas com finalidade pública, que trabalham em paralelo com o Estado e represen-

tam a sociedade civil. A terceira é exercida através de emissoras de rádio e TV geridas 

por estruturas estatais para o atendimento do direito à informação. A quarta é articulada 

por autarquias e fundações públicas. A quinta refere-se à atuação de governos, através 

de instâncias de gestão pública. 

A dimensão considerada na pesquisa aqui descrita é a quinta maneira de conside-

rar a comunicação pública, que atribui responsabilidade ao Estado para o fornecimento 

de informações sobre ações e políticas públicas para promover transparência de gestão e 

accountability. 

A comunicação pública exerce posição de mediadora entre o Estado e a socieda-

de, estabelecendo diálogo que promova a melhoria na relação entre governo e cidadão, 

estimulando o engajamento cívico. 

De acordo com Duarte (2009), a comunicação pública pode ser importante para: 

identificar as necessidades da sociedade; deliberar diretrizes para uma ação pública; 

garantir a qualidade na elaboração de políticas públicas; nortear uma gestão pública 

eficiente; dar oportunidade para que os cidadãos possam participar do processo de cons-

trução de políticas; assegurar pluralidade nas discussões públicas; incitar a prática da 

cidadania; melhorar a desempenho dos ofícios públicos e contribuir para a análise gene-

ralizada do desenvolvimento das ações públicas que se relacionam às demandas coleti-

vas. 

A comunicação deve promover o intercâmbio de informações. O fato de haver 

disponibilidade de informação sobre determinado tema não garante a eficácia da comu-

nicação pública. ―Informação é apenas a nascente do processo que vai desaguar na co-

municação viabilizada pelo acesso, participação, cidadania ativa, diálogo‖ (Duarte, 

2009, p. 46). 
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Alguns requisitos são apontados por Matos (2009) como necessários para que a 

comunicação pública seja efetiva: participação dos cidadãos sobre os temas públicos; 

infraestrutura que possibilite o envolvimento; valorização da função participativa; e 

processos de discussões públicas constituídos por regas claras que visem à equidade. 

Segundo Duarte (2009, p. 61), a ―comunicação pública coloca a centralidade do 

processo de comunicação no cidadão, não apenas por meio da garantia do direito à in-

formação e a expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas características e 

necessidades, do estímulo à participação ativa, racional e corresponsável‖. 

A comunicação mediada por aparelhos tecnológicos tornou o espaço público mais 

virtual, criando novas necessidades. A partir dos anos 1990, o investimento em aparatos 

tecnológicos modificou a administração pública, que iniciou um processo de aproxima-

ção com os cidadãos. Quando novas tecnologias de comunicação e informação ampa-

ram a comunicação pública, cria-se a possibilidade de disponibilizar serviços e informa-

ções mais abrangentes. A influência das novas tecnologias de informação e comunica-

ção também é abordada neste capítulo. 

   

3.1 Comunicação Pública: conceito em construção 

 

O conceito de comunicação pública, ainda pouco conhecido ou estudado, refere‐

se à comunicação realizada no espaço público democratizado, com a discussão de temas 

de interesse público e a participação de diversos atores sociais, entre eles: governo, em-

presas, terceiro setor e sociedade civil (MATOS, 2009).   

Brandão conceitua a comunicação pública como ―o processo comunicativo que 

se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de informar para 

construir a cidadania‖ (BRANDÃO, 2007, p. 10).  

Com o objetivo de diminuir a distância entre instituições e cidadãos, a comuni-

cação pública envolve o processo de interlocução que dá origem a uma esfera pública de 

―diálogo e debate entre Estado, governo e sociedade, na qual temas de interesse coletivo 

e interesses plurais são discutidos e negociados‖ (MATOS, 2009, p. 101). Neste contex-

to, a comunicação pública deve ser pensada como processo político de interação ―no 
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qual prevalecem a expressão, a interpretação e o diálogo construídos em uma esfera 

pública inclusiva e participativa‖ (MATOS, 2009, p. 105).  

Para Brandão (2007), as finalidades da comunicação pública devem ser indisso-

ciáveis daquelas das instituições. A autora aponta como funções da comunicação públi-

ca: a) informar (levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) ouvir as demandas, 

as expectativas, as interrogações e o debate público; c) contribuir para assegurar a rela-

ção social (sentimento de pertencer ao coletivo, tomada de consciência do cidadão en-

quanto ator); d) acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais quanto as da orga-

nização social. Matos (2009, p. 127) acrescenta: ―A inclusão da comunicação na ação 

pública é um critério da democracia: a boa comunicação de instituições públicas requer 

transparência, qualidade nos serviços oferecidos e respeito ao diálogo‖. 

Rolando (2011) define três eras da comunicação pública: a) comunicação ana-

gráfica: limita-se a explicar a si mesma, suas próprias competências; b) comunicação de 

serviço: com base na demanda dos cidadãos, tem caráter utilitário; c) comunicação para 

a identidade competitiva e solidária: com a função de acompanhar a sociedade na busca 

por direitos. 

De acordo com Rolando (2011, p. 26), a comunicação pública deve ser conside-

rada não só como instrumentação do poder, mas também ―como território em que mui-

tos sujeitos buscam interesses legítimos e usam a informação e a comunicação não tanto 

para vender algo, mas para apresentar sua identidade, sua visão e seus objetivos‖.  

Matos (2006) aponta que a visão de comunicação pública ligada à propaganda e 

marketing político no contexto do período militar (1964-1985) sofreu mudanças e a co-

municação pública passou a desvincular-se do papel exclusivo de comunicação entre 

governo e cidadão, passando a repercutir as transformações políticas, sociais e econô-

micas do país. No contexto da redemocratização, a tendência dominante do marketing 

como linguagem da Comunicação Política, cedeu lugar à presença de grupos sociais 

com vários níveis de organização e capazes de encontrar espaços e mídia para a mani-

festação de diferentes vozes. 

Duarte (2009, p. 124) aponta que a comunicação no âmbito dos governos cres-

ceu com a redemocratização, a partir de 1980 e mudanças ocorridas desde então, como a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, levaram a uma evolução do sentimento 

de valorização da cidadania, ―mas talvez ainda não tenha possibilitado uma satisfação 

plena no que se refere à representação democrática‖.  
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Para Brandão (2007, p. 10), ―a restauração da democracia e o consequente cres-

cimento de novas formas de vivências democráticas despertaram a necessidade de in-

formação voltada para a construção da cidadania‖. Neste novo contexto, a própria noção 

de cidadania sofre mudanças e começa a ser entendida de forma menos passiva e mais 

participativa, ―apreendida como o livre exercício de direitos e deveres‖. 

A maior participação de mais atores sociais também é apontada pela autora co-

mo mudança: ―o que antes era invocado como exclusivo da esfera governamental muda 

gradativamente: organizações privadas e do terceiro setor vão se imbuindo da responsa-

bilidade por formular políticas e estratégias públicas‖, (MATOS, 2011, p. 40).  

Para Zémor (2005), a comunicação pública deve buscar: a) informar; b) ouvir as 

demandas; c) contribuir para o sentimento de pertencer ao coletivo e para a tomada de 

decisão; d) acompanhar as mudanças. Para o autor, a boa comunicação das instituições 

públicas deve estar baseada na transparência, qualidade dos serviços oferecidos e respei-

to ao diálogo. No entanto, a comunicação pública não deve ser reduzida a um processo 

transmissivo e unilateral, perspectiva que se dá pela frequente ausência de espaços de 

interlocução entre instituições e público. Sendo assim, a comunicação pública, deve ser 

pensada como um processo político de interação, em que prevalecem a expressão, a 

interpretação e o diálogo (MATOS, 2011).  

O processo de comunicação pública deve incluir os atores sociais que integram a 

esfera pública para debater e formular propostas de ações ou de políticas que beneficiem 

a sociedade. Neste processo observa-se a convergência entre os conceitos de comunica-

ção pública e comunicação política, uma vez que ―os temas, assuntos e interesses en-

volvendo questões de poder na sociedade precisam implicar a mobilização, o engaja-

mento e a participação de todos os atores socias em todas as fases dos processos delibe-

rativos e de implementação‖ (MATOS, 2011, p. 45) considerando custos e benefícios de 

todos os atores sociais envolvidos e os reconhecendo como cidadãos.  

Ao afirmar que a comunicação pública precisa envolver Estado, governo e soci-

edade, Matos (2011, p. 45) admite a necessidade da participação da sociedade e de seus 

segmentos ―não apenas como receptores da comunicação do governo, mas principal-

mente como produtores ativos no processo comunicacional‖. Sendo assim, a sociedade, 

o terceiro setor, a mídia, as universidades e as instituições religiosas também devem ser 

consideradas como atores da comunicação pública.  
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Para que esses atores tenham espaço efetivo no processo comunicativo é preciso 

criar canais de discussão e deliberação, capazes de viabilizar a formulação de demandas 

e a partir disso a implementação e o acompanhamento de políticas públicas que afetam 

o cidadão: ―a comunicação pública exige a participação da sociedade (...) não apenas 

como receptores da comunicação do governo e seus poderes, mas também como produ-

tores ativos do processo‖, (MATOS, 2011, p. 52). 

Portanto, a comunicação pública deve ser pensada como um processo político de 

interação, no qual prevalecem a expressão, a interpretação e o diálogo construídos em 

uma esfera pública inclusiva e participativa. É preciso salientar que o entendimento da 

comunicação pública como dinâmica voltada para as trocas comunicativas entre insti-

tuições e sociedade é relativamente recente.  

Assim, a ideia norteadora do conceito de ―comunicação pública‖ visa incluir os 

atores sociais emergentes na esfera pública. Matos (2009, p. 105) argumenta: ―Para que 

um espaço de interlocução seja instaurado entre esses diferentes atores, é preciso avaliar 

processos políticos e sociais que vêm constantemente ressaltando e abrindo espaço para 

uma participação concreta dos agentes cívicos nesse espaço. 

A comunicação pública não deve ser confundida com a comunicação governa-

mental, nem se restringir às estratégias de personalização e difusão de informações, já 

que ela se relaciona com as noções de cidadania, participação e engajamento cívico, 

considerando a necessidade de espaços e dinâmicas discursivas que permitam a expres-

são e a justificação pública de interesses plurais.  

De um lado, a comunicação governamental abrange o processo de difusão de 

mensagens e rotinas da comunicação social de agentes administrativos, explicitadas ou 

não em suportes legais que regulamentam as comunicações internas e externas do servi-

ço público. De outro lado, a comunicação pública envolve, como destaca Brandão 

(2007), o processo de interlocução que dá origem a uma esfera pública de diálogo e de-

bate entre Estado, governo e sociedade, na qual temas de interesse coletivo e interesses 

plurais são discutidos e negociados.  

Sendo assim, a comunicação pública deve ir além da comunicação governamen-

tal, não apenas disponibilizando serviços, mas também gerando debate e possibilitando 

espaços de participação. 

É necessário que exista uma cultura que capacite os agentes a instituírem-se co-

mo comunicadores públicos na esfera pública, onde se formaliza a participação cidadã: 
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―O desafio é viabilizar a esfera pública ampla‖, isto é, o desafio está em ―implementar 

vias materiais e imateriais de trocas de informação‖ (MATOS, 2011, p. 52). 

O conceito de comunicação pública não deve ser reduzido à ideia de comunica-

ção midiática, embora sejam complementares: é o entrosamento das duas que permite o 

desdobramento do debate público, uma vez que ―a mídia pode promover julgamentos 

teoricamente mais informados e críticos, tende a auxiliar os cidadãos na elaboração e 

expressão de seus argumentos para um público ampliado‖ (MATOS, 2011, p. 46).  

A comunicação pública exige, de acordo com Duarte (2009): a) compromisso 

em privilegiar o interesse público em relação ao interesse individual ou corporativo, b) 

centralizar o processo no cidadão, c) tratar comunicação como um processo mais amplo 

que informação, d) adaptação dos instrumentos às necessidades, possibilidades e inte-

resses dos públicos; e) assumir a complexidade da comunicação, tratando-a como um 

todo uno.  

A comunicação pública também exerce importante papel no processo de accoun-

tability (reponsabilização do Estado), em que a visibilidade está associada à credibilida-

de, seja no ator ou no processo político: ―o Estado cumpre os princípios da comunicação 

pública regida pelo interesse público ao informar, explicar, disponibilizar, treinar, habi-

litar, ouvir e contribuir para o exercício da cidadania‖ (WEBER, 2011, p. 105). 

Neste sentido, as ações comunicativas, intensificadas pelo poder de difusão e in-

teratividade da internet, podem adquirir o papel de conferir mais transparência e ac-

countability, entendida como responsabilização do Estado perante as políticas que dese-

nha e executa: ―os avanços das tecnologias de informação e comunicação têm sido de-

terminantes para a busca de novas formas de accountability nas relações entre o Estado 

e a sociedade, e ainda como recurso interativo para o conhecimento e debate das ques-

tões de interesse público‖ (MATOS, 2006, p. 72).  

A prestação de contas (ou accountability) evidencia como a transparência foi 

transformada em categoria normativa. A prestação de serviços aparece como ferramenta 

de caráter utilitário com serviços como expedição de documentos, endereços úteis e 

perguntas frequentes. 

Segundo Duarte (2009), a comunicação pública deve objetivar a qualificação da 

gestão do público, fazendo com que a sociedade ajude a melhorar a própria sociedade. 

O autor (2009) apresenta dados de pesquisa realizada em 2003 pelo Ibope (Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), em que 44% dos brasileiros entrevistados 
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desejavam influenciar nas políticas públicas, enquanto que 56% disseram não ter inte-

resse. Entre os 56%, 35% disseram que não desejavam participar porque não tinham 

informações sobre como fazê-lo. 

Outra pesquisa, realizada pela Universidade de São Paulo em 2006, apontou que 

72,3% das pessoas ouvidas acreditam não ter condições para ―influenciar no que o go-

verno faz‖. As pesquisas evidenciam que o cidadão parece considerar os governos como 

algo não relacionado à sua vida e ―torna-se um tanto cético e até cínico em relação à 

política e à capacidade dos dirigentes públicos de alcançar o interesse coletivo‖, (DU-

ARTE, 2009, p. 125).  

Neste contexto, Duarte (2009, p. 128) afirma que o desafio da comunicação pú-

blica está em colocar a perspectiva da sociedade civil acima das instâncias governamen-

tais: ―pelo compromisso com o interesse público e poder de ação, os governos devem 

ser os principais indutores da comunicação pública, assumindo o compromisso de pro-

mover políticas públicas, desenvolver uma gestão aberta e qualificar canais, meios re-

cursos que permitam a viabilização da comunicação‖.  

Sendo assim, o papel da comunicação pública estaria na identificação de deman-

das sociais, valorização do interesse público em instituições, qualificação da formulação 

e implementação de políticas públicas, melhoramento da compreensão sobre o funcio-

namento do setor público e na avaliação da execução das ações de interesse coletivo 

(DUARTE, 2009).  

Todas essas ações devem ser realizadas com acompanhamento, já que embora a 

informação seja a base da ação, apenas informar não é suficiente. A comunicação vai 

além, estabelecendo um processo permanente de troca de informações: ―informação é 

apenas a nascente do processo que vai desaguar na comunicação viabilizada pelo aces-

so, pela participação, pela cidadania ativa, pelo diálogo‖ (DUARTE, 2009, p. 129). 

A comunicação pública precisa oferecer canais de acesso e participação, estimu-

lando o confronto de opiniões e o exercício da cidadania. Neste sentido, a comunicação 

na área pública deve: ―a) contribuir para a viabilização das políticas públicas; qualificar 

os processos de comunicação da organização; c) apoiar o cidadão em sua relação com o 

Estado; d) expressar conceitos e ações de governo‖ (DUARTE, 2009, p. 131). 

A comunicação de interesse público deve basear-se na transparência; no acesso; 

na interação (criação, manutenção e fortalecimento de instrumentos de comunicação 
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que viabilizem fluxos multilaterais de comunicação); e na ouvidoria social (interesse em 

compreender a opinião pública). 

A comunicação entre governantes e governados precisa ser elaborada de modo a 

possibilitar a expressão das vontades e demandas da população e, ao mesmo tempo, 

constituir formas de legitimação dos objetivos, políticas e critérios de gestão dos gover-

nos. 

Neste sentido, Brandão concebe a comunicação pública como ―processo de co-

municação que se instaura na esfera pública entre o Estado, o governo e a sociedade e 

que se propõe a ser um espaço privilegiado de negociação entre os interesses das diver-

sas instâncias de poder constitutivas da vida pública no país‖ (2007, p.31).  

 Para a dissertação considerou-se o conceito de comunicação pública digital, que 

se refere às ações comunicativas realizadas por governos, a fim de disponibilizar através 

da internet informações úteis aos diversos segmentos sociais, para facilitar o acesso a 

serviços públicos; proporcionar conhecimento sobre a atuação governamental na execu-

ção de políticas públicas; prestar contas e reconhecer o pertencimento à cidadania. 

(DUARTE, 2011; MATOS, 2011; ZÉMOR, 2009).  

Barbosa (2011) trata especificamente da comunicação pública em Ciência e 

Tecnologia. A autora aponta que para que a apropriação social de C&T seja possível é 

necessário que haja não só informação sobre a temática, mas também a inserção do pú-

blico em debates e decisões. Assim, a informação isolada caracterizada pela verticalida-

de, subordinação e imperatividade, daria lugar a um espaço identificado pela reciproci-

dade e de decisões compartilhadas. 

Caldas (2004, p. 30) salienta que ―o avanço cientifico e tecnológico brasileiro 

não é acompanhado, na mesma velocidade, de uma mudança cultural sobre o papel es-

tratégico, econômico e social que a C&T ocupa na melhoria da qualidade de vida, bem 

como da importância do conhecimento crítico para o processo de libertação e transfor-

mação social‖. Sendo assim, a comunicação pública de C&T seria uma ferramenta não 

apenas de popularização da temática, mas também promotora de participação, em que 

cidadãos são também tomadores de decisões.  

De acordo com Barbosa (2011, p. 163), não se pode falar em Comunicação Pú-

blica para a Ciência e Tecnologia sem que estejam presentes três requisitos básicos: 

―prestação de informações, informação significativa e participação‖. Segundo a autora 
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(2011), a Comunicação Pública deve representar a intersecção entre a transparência le-

gal e o direito à informação.  

O segundo requisito da Comunicação Pública de C&T é a significação: ―A 

transmissão de informação isoladamente pode levar à visibilidade, mas não à transpa-

rência. Além de informar, é imprescindível conferir significação (...) não basta disponi-

bilizar documentos, digitalizar relatórios (...) é necessário dar sentido às informações, 

conectá‐las, ordená‐las‖, salienta Barbosa (2011, p. 166).  

A participação, terceiro requisito para a eficácia da Comunicação Pública de Ci-

ência e Tecnologia, se dá principalmente a partir da interação possibilitada pela tecno-

logia, no entanto, é preciso considerar as assimetrias em relação ao ―acesso à tecnologia, 

às regulações legais sobre conectividade, ou mesmo à estrutura dos websites, quando 

setorizam a participação do internauta em lócus de invisibilidade‖, acredita Barbosa 

(2011, p. 156). 

A tríade (informação, significação e participação) integra a lei de transparência 

administrativa presente na Constituição de 1988 e, segundo Barbosa (2011), deveria 

fundamentar modelos de comunicação do Estado. Assim, para a eficácia da democracia 

é preciso construir uma Comunicação Pública atenta aos direitos à informação e à co-

municação no estado democrático de direito. 

 Entende se, portanto, que a Comunicação Pública de C&T exige não só a aquisi-

ção de informação, como também a inserção do público em debates e decisões. Depen-

dendo da intenção do comunicador, a divulgação de informação pode ir além disso, al-

cançando a compreensão pública dos assuntos de Ciência e Tecnologia. É possível e 

desejável que a sociedade compreenda os fatores políticos da ciência como algo que 

gera impactos sobre seu cotidiano, aumentando sua capacidade de questionar ou opinar 

sobre tais temas. 

Para Dagnino, Lima e Neves (2008), o problema da comunicação pública da ci-

ência envolve três níveis de ignorância: 1) Ignorância de base, ou a falta de conceitos 

fundamentais sobre C&T que deveriam fazer parte da educação básica dos indivíduos; 

2) Ignorância do que está acontecendo, ou falta de informação sobre assuntos atuais da 

ciência que exigem acompanhamento constante; 3) Ignorância das implicações, que 

envolve uma incapacidade de contextualizar os assuntos científicos em suas dimensões 

políticas, legais, éticas e sociais. 
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Uma das críticas que Lewenstein e Brossard (2009) apresentam à comunicação 

da ciência diz respeito à falta de clareza nas próprias ações de melhoria da compreensão 

pública sobre ciência. De acordo com os autores, não há sequer consenso sobre os obje-

tivos da ampliação destes conhecimentos e dos modelos de comunicação empregados.  

Lewenstein e Brossard (2009) apontam duas tendências da comunicação da ci-

ência: processos de comunicação em uma única via, desde os cientistas até a sociedade 

em que o objetivo é a divulgação de informações; e processos comunicativos que pro-

põem diálogos, nos quais a participação e a postura ativa do público são o foco.  

Seguindo a tendência de comunicação em única via, o primeiro é o modelo de 

déficit cognitivo refere-se à ―transmissão linear de informações de especialistas ao pú-

blico‖ (LEWENSTEIN e BROSSARD, 2009, p.33). Outros autores que abordam o con-

ceito, como Rothberg e Resende (2013), apontam que o modelo de déficit considera a 

comunicação um processo unidirecional, do emissor ao receptor.  

O modelo de déficit cognitivo considera que falta conhecimento ao receptor. 

Neste contexto, questões são levantadas sem contextualização, e conhecimentos e ne-

cessidades do receptor não são considerados. Este modelo atenta-se à popularização da 

ciência sem considerar a resposta do público, em uma visão presunçosa de que o conhe-

cimento científico é superior em relação ao da comunidade. O modelo pode propagar a 

mitificação da ciência e permitir um distanciamento entre as expectativas do emissor e 

as do receptor, afirmam Rothberg e Resende (2013). 

O segundo modelo é chamado de contextual. Este modelo ―reconhece que as 

pessoas não respondem simplesmente como recipientes vazios à informação, mas sim 

processam informações de acordo com os esquemas sociais e psicológicos que foram 

moldados por suas experiências anteriores, o contexto cultural e as circunstâncias pes-

soais‖, definem Lewenstein e Brossard (2009, p. 3).  

Apesar do avanço, Rothberg e Resende (2013, p. 70) lembram que ―o modelo 

contextual também é baseado na noção de comunicação unidirecional e preserva a con-

cepção de ciência como forma de conhecimento verdadeiro e superior‖. O modelo con-

textual reconhece a capacidade dos sistemas sociais e representações da mídia de dimi-

nuir ou aumentar a preocupação pública sobre questões específicas. Lewenstein (2009) 

aponta que as críticas ao modelo contextual defendem que ele pode ser usado como uma 

ferramenta para manipulação de mensagens a fim de atingir objetivos particulares, sen-
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do assim, o objetivo não seria o entendimento, mas sim o consentimento de assuntos de 

C&T.  

Entre os modelos que propõem diálogo está o modelo de experiência leiga que 

de acordo com Lewenstein e Brossard (2009) reconhece limitações de informação cien-

tífica, bem como o conhecimento potencial de públicos específicos, destaca a natureza 

interativa do processo científico e considera o cidadão como sujeito político, capaz de 

participar das esferas de decisão. Neste modelo, o conhecimento local é privilegiado e 

considerado pelos comunicadores como um conhecimento que pode motivar, juntamen-

te com o conhecimento especializado, escolhas pessoas e políticas.  

Segundo Lewenstein e Brossard (2009), o quarto modelo, o de participação pú-

blica, cria mecanismos para envolver os cidadãos com a ciência em três níveis, em que 

o primeiro diz respeito à simples interação entre os cidadãos e cientistas; o segundo em-

podera os cidadãos; e o terceiro oferece a estes cidadãos potencilidades para que sejam 

autoridades públicas sobre política.  

Rothberg e Resende (2013, p. 70) afirmam que o modelo de participação pública 

―busca a difusão de informações como subsídio à participação em processos de formu-

lação, execução e avaliação de políticas públicas que envolvam gestão e aplicação de 

ciência e tecnologia‖. Para Sousa, Berbel, Rothberg e Hayashi (2011, p. 18), o modelo 

de participação pública parte do compromisso de democratização da ciência e da tecno-

logia, ―pressupondo, como condição necessária para o desenvolvimento dessas ativida-

des, a valorização do diálogo entre cientistas e não cientistas‖. Este modelo é passível 

de críticas, segundo Lewenstein por muitas vezes abordar políticas de ciência e tecnolo-

gia sem promover o entendimento público da temática.  

A partir do modelo de participação pública, Lewenstein e Brossard (2009) apre-

senta a crença de que a boa transmissão de informações leva à redução do déficit no 

conhecimento, e que a redução do déficit por sua vez, leva a melhores decisões sobre 

ciência. 

Para Rothberg e Resende (2011, p. 54) o modelo de participação pública gera 

duas implicações; a ampliação do controle das decisões sobre C&T, deixando de ser 

restrita a elite política ou científica para incluir cidadãos e o aumento do diálogo entre 

as partes a partir de exercícios de participação pública: ―quais diferentes formatos de-

vem permitir a troca de informações para a construção de posicionamentos abalizados e 
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a interação organizada entre indivíduos e setores com visões distintas para a formação 

de consensos razoáveis‖. 

Tem-se como hipótese de pesquisa que a disponibilização de informações de 

qualidade tem o potencial de engajar o cidadão para que se aproprie da informação a 

fim de tornar-se ativo no processo político a partir da participação: ―O cidadão político é 

mais que somente um membro da comunidade oficialmente reconhecido, mas sim um 

constituinte potencialmente ativo de um corpo político, capaz de exercer influência de-

mocrática sobre seus companheiros cidadãos, assim como sobre o Estado político‖, se-

gundo Coleman e Blumler (2009, p. 4). 

De acordo com Sousa, Berbel, Rothberg e Hayashi (2011, p. 17), admite‐se que 

as perspectivas dos indivíduos precisam ser incluídas no processo de formulação de 

políticas públicas, e especificamente de Ciência e Tecnologia, para o exercício da cida-

dania.  

Tal concepção de cidadania implica três tipos de participação, destacam Cole-

man e Blumler (2009, p. 4). Em primeiro lugar, está a tarefa de reunir informações de 

fontes plurais a fim de desenvolver visões equilibradas sobre questões políticas. Em 

segundo lugar, está a deliberação, que ocorre quando os cidadãos conversam sobre polí-

tica com outros de ―forma honesta e com a mente aberta‖. Por fim, estão os esforços 

para influenciar decisões e políticas públicas de variadas maneiras. No contexto, os con-

ceitos de capital social e de engajamento cívico devem ser associados à participação 

política.  

As tecnologias de informação e comunicação estão contribuindo para ampliar e 

fortalecer os espaços de entrecruzamento dos discursos estatais e cívicos, o que tende a 

reduzir as distâncias entre as informações políticas e as informações mediatizadas.  

Matos (2009, p. 108) chama a atenção para o fato de que nem sempre os espaços 

de interlocução existentes nos sites institucionais promovem um debate inclusivo e crí-

tico entre atores cívicos e políticos de modo a interferir em processos decisórios: ―Na 

maioria das vezes, os cidadãos recorrem aos sites não para deliberarem ou se engajarem 

em discussões políticas, mas para descobrirem como fazer para pagar impostos, exercer 

direitos ou obter informações sobre serviços públicos‖.  

Assim, não se pode afirmar que a simples existência de interfaces virtuais de 

comunicação entre o governo local e os cidadãos gera um tipo de democracia eletrônica. 

É preciso também levar em consideração a disponibilidade e os recursos oferecidos aos 
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cidadãos para que eles de fato estejam presentes no debate público, seja ele mediado ou 

não.  

É preciso considerar que o potencial democrático contido no uso da internet pelo 

governo não se concentra nos dispositivos: a internet não é, em si mesma, geradora de 

democracia, mas depende de uma série de fatores ligados aos usos e conteúdos propos-

tos pelas interfaces virtuais.  

 Barbosa (2011) destaca a internet como ferramenta que pode promover a intera-

ção a partir da convergência ―não apenas de diferentes meios de comunicação, com dis-

positivos multimídia, mas na confluência de ideias díspares, de cidadania interconecta-

da‖ (BARBOSA, 2011, p. 155).  

Ainda que a internet possibilite canais de participação e interação, problemas re-

lacionados ao acesso à ferramenta ainda existem, e mesmo que exista o acesso, a parti-

cipação do internauta é por vezes levada à invisibilidade. De acordo com Barbosa 

(2011, p. 156), os portais eletrônicos ―deixam de levar a participação cidadã para a are-

na principal, no combate à reprodução de guetos digitais‖. Segundo a autora, é necessá-

rio que existam canais que não se limitem à participação via email ou comentários, por 

exemplo, mas que alcance a interconectividade, ―permitindo que o público, em uma 

perspectiva mais horizontal da interatividade, faça parte do processo, exerça também 

sua dimensão autoral‖. (BARBOSA, 2011, p. 156). 

 

3.2 Direito à informação e Capital Social 

 

O direito à informação é preceito central no debate da transparência das ações, 

dados e fatos da administração pública e representa papel imprescindível na efetivação 

da cidadania. Neste sentido, o direito à informação aparece como particularmente rele-

vante por ser um meio para acesso e uso dos outros direitos referentes à cidadania: In-

formação é a base primária do conhecimento, da interpretação, do diálogo, da decisão.  

Quando a informação é adequadamente assimilada, ―produz conhecimento, mo-

difica o estoque mental de informações do indivíduo e traz benefícios ao seu desenvol-

vimento e ao desenvolvimento da sociedade em que vive‖, afirma Duarte (2009, p. 62).  

O direito à informação, presente na Constituição brasileira, prevê a livre circula-

ção por parte dos órgãos públicos de informações de interesse particular ou coletivo. 

Desta forma, o direito deve ser garantido para que a democracia seja estabelecida.  



72 

 

Canela e Nascimento (2009, p. 12) salientam que, além de ser um direito de todo 

e qualquer cidadão, ―o direito à informação é um direito difuso, ou seja, que pertence à 

coletividade. Isso porque o acesso amplo a informações públicas resulta em ganhos para 

a comunidade de maneira geral‖.  

Assim, conhecer as informações em poder do Estado permite o monitoramento 

da tomada de decisões dos governantes. A fiscalização pode ser vista como princípio 

básico da democracia. ―O controle social mais atento dificulta o abuso de poder (...) e 

decisões de políticas públicas tomadas com base em informações amplas e de qualidade 

terão resultados mais eficientes‖, salientam Canela e Nascimento (2009, p. 12).  

O direito à informação ―é um direito que fomenta o exercício da cidadania ne-

cessário ao exercício pleno do conjunto dos direitos de cidadania e, portanto, um fator 

decisivo no processo de aprofundamento democrático‖, aponta Gentilli (2008, p. 23).  

O papel desempenhado pela comunicação nos processos de integração sociais, 

sobretudo nas complexas sociedades contemporâneas, chamadas de sociedades midiáti-

cas, é crescente. Se as modernas sociedades de massas são marcadas pela posse de direi-

tos, sua complexidade demonstra a exigência da ampla difusão de informação e cria a 

necessidade de tornar claro e preciso o sentido do conceito de ―direito à informação‖. O 

papel da comunicação de massa na difusão e propagação da cidadania torna‐se cada vez 

mais relevante.  

Nas sociedades modernas, estruturadas como democracias representativas, todos 

os direitos em alguma medida relacionam-se com o direito à informação, assim como ―o 

alargamento da participação na cidadania pressupõe um alargamento do direito à infor-

mação como uma premissa indispensável, um pressuposto‖, (GENTILLI, 2008, p.9). 

O mundo contemporâneo, ao lado do processo de globalização e do regime neo-

liberal, prega a livre circulação de informações. Diferente de anos atrás, hoje, a troca de 

conhecimentos e de informação acontece a todo o momento, impulsionadas principal-

mente pelo fenômeno da internet. 

O sistema democrático tem preceitos próprios, que permitem aos homens e mu-

lheres o direito à livre expressão, seja por meio dos meios de comunicação ou através de 

manifestações sociais, na medida em que tais práticas são estabelecidas em um processo 

de amadurecimento, que visa o desenvolvimento da sociedade e o bem comum. 
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A liberdade de informação é formada por aspectos individuais e coletivos, pois 

inclui tanto o direito de informar e exteriorizar a opinião, como também de ser informa-

do, direito que todos os cidadãos têm, vivendo em um país democrático.  

O direito à informação é considerado princípio para o exercício da democracia e 

para a participação política. Portanto, a disponibilização de informações de qualidade 

sobre as políticas públicas de Ciência e Tecnologia tem importância não só pelo cum-

primento do direito à informação, mas também para a eficácia da democracia, já que a 

Comunicação Pública de qualidade pode promover o envolvimento da sociedade como 

ator social e protagonista no processo de formulação de políticas públicas, assegurando 

o controle social.   

Neste sentido, a aprovação da Lei de Acesso a Informações (Lei 12.527 de 18 de 

novembro de 2011) é mais um passo para a consolidação do regime democrático brasi-

leiro, possibilitando a ampliação da participação cidadã e fortalecendo os instrumentos 

de controle da gestão pública.  

A Lei de Acesso à Informação foi sancionada em novembro de 2011 e regula-

menta o acesso dos cidadãos às informações públicas de quaisquer esferas de governo, 

atendendo ao pressuposto constitucional do direito à informação. A lei entrou em vigor 

no dia 16 de maio de 2012, como norma que busca garantir um dos direitos fundamen-

tais do cidadão: o direito de acesso a todas as informações que estão sob o controle da 

administração pública, como documentos, arquivos, dados, processos, súmulas, entre 

outros, que possam ser solicitados e enviados a quem interessar. Seus dispositivos são 

aplicáveis aos três poderes da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, para ór-

gãos da administração pública direta e indireta.  

Segundo Batista (2010, p. 40), o significado de informação pública no contexto 

da lei pode ser definido como ―um bem público, tangível ou intangível, como forma de 

expressão gráfica, sonora e/ou iconográfica, que consiste num patrimônio cultural de 

uso comum da sociedade e de propriedade das entidades/instituições públicas‖.  

Embora seja considerado um direito fundamental, o acesso às informações pú-

blicas é algo bastante recente na sociedade, pois, segundo retrospectiva histórica pro-

posta por Batista (2012), desde a antiguidade o controle e conservação de arquivos eram 

de responsabilidade de quem detinha o poder. Foi apenas nos séculos XV e XVI que os 

historiadores começaram a pressionar as autoridades para terem acesso aos documentos 

originais. Com a invenção da imprensa, o acesso às informações públicas passou a so-
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frer transformações e, com a Revolução Francesa e o renascimento da noção de demo-

cracia, os arquivos públicos passaram a ser acessados gradativamente. 

As duas Guerras Mundiais interromperam o avanço dos debates sobre o acesso 

aos arquivos públicos, mas, a partir da década de 1950, essa situação mudou, pois ―o 

desenvolvimento científico e tecnológico, o progresso das pesquisas históricas, a utili-

zação dos métodos quantitativos em pesquisa, o aparecimento de diversos meios de re-

produção e, finalmente, a informática tiveram influências na luta pelo direito à informa-

ção‖ (BATISTA, 2012, p. 213). 

A Lei de Acesso à Informação é fruto dos debates no Conselho de Transparência 

Pública e Combate à Corrupção, órgão vinculado à Controladoria Geral da União 

(CGU). A LAI foi discutida e votada pelo Congresso Nacional entre 2009 e 2011, atra-

vés do Projeto de lei 5.228/2009, que foi convertido na lei 12.527. A partir do marco 

regulatório, órgãos e entidades do poder público devem disponibilizar o Serviço de In-

formações ao Cidadão, através do qual será possível ―protocolizar documentos e reque-

rimentos de acesso à informação; orientar sobre procedimentos de acesso, indicando 

data, local e modo em que será feita a consulta; informar sobre a tramitação de docu-

mentos‖ (CGU, 2012, p. 14). 

A LAI determina que ―é dever dos órgãos e entidades públicas promover, inde-

pendentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de 

suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 

custodiadas‖ (BRASIL, 2011, p. 3). Para a divulgação das informações fica estabelecido 

a necessidade de informar sobre: registros de despesa, informações de contato, dados 

gerais para acompanhamento de programas e ações, assim como respostas a perguntas 

frequentes da sociedade. A Lei ainda determina que ―os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos de que se dispuserem, sendo obrigatória 

a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores‖.  

A LAI também prevê também prazos, gratuidade no fornecimento, exceções 

(dados pessoais e informações classificadas como sigilosas) e disponibilidade de infor-

mações em variados formatos e tecnologias, inclusive em endereços eletrônicos, com 

dados como: ―endereços e telefones das unidades e horários de atendimento ao público; 

dados gerais para acompanhamento de programas, ações, projetos e obras; respostas a 

perguntas mais frequentes da sociedade‖ (CGU, 2012, p. 15) 
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 A partir do avanço representado pela implementação da LAI, o acesso às infor-

mações públicas somente será concretizado quando os órgãos da administração pública 

―organizarem seus arquivos, tanto em meio físico como no virtual; divulgarem esses 

espaços e seus serviços; e possibilitarem à sociedade, por meio de organização, comuni-

cação e mediação dialógica, a apropriação de todos esses recursos‖ (BATISTA, 2012, p. 

217).  

Bezzon (2005, p. 21) define que o conceito de democracia ―pressupõe que os ci-

dadãos estejam preparados para usar as regras de participação democrática, que haja 

algum nível de igualdade social entre os indivíduos, e que os mecanismos institucionais 

de representação sejam realmente democráticos‖. 

Neste contexto, entende-se capital social como ―um fator de participação política 

autônoma que apresenta efeitos sobre o capital humano, facilitando as relações sociais 

de interdependência e interação por meio das redes sociais‖ (MATOS, 2009, p. 101).  

O capital social está presente quando os indivíduos se organizam para debater 

questões de interesse público. O debate é estruturado cooperativamente em torno do 

bem comum. Para Matos (2011, p. 1) o potencial da internet está nas interações e reci-

procidade possibilitadas: ―As interações e a reciprocidade nas redes sociais são elemen-

tos que podem garantir uma maior aproximação entre os atores sociais e as instituições 

que, reunidos em espaços públicos de debates, podem, partindo de interesses conflitan-

tes, atingir objetivos comuns por meio de uma dinâmica conversacional (direta ou virtu-

al)‖. 

Considerando a comunicação pública como o processo de interação de atores so-

ciais sobre temas de interesse comum pressupondo a participação com o objetivo de 

solucionar problemas, o baixo capital social, em que a interação e os laços entre os ato-

res sociais são fracos e esporádicos, ―pode resultar numa apatia e inércia acerca dos 

temas e ações da vida comunitária. Sem capital social precedente, a comunicação públi-

ca não alcança relevância‖ (MATOS, 2011, p. 2).  

Matos (2011) afirma que todo agente social pode e deve fazer parte do espaço de 

interação da comunicação pública. A autora salienta que a comunicação pública tem 

papel fundamental no processo democrático das seguintes maneiras: a) na coleta e análi-

se de dados sociais; b) na informação e explicação dos projetos e ações; c) na proposi-

ção e fomento de debate amplo e aberto; d) na implementação e garantia de uma cultura 

cívica formadora de comunicadores públicos; e) na criação de um ambiente de respeito 
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à liberdade de expressão de todos; f) na disposição de acatar o que for negociado pela 

maioria.  

Para a autora, ―cabe ao governo checar e manter os índices de capital social em 

patamares desejáveis, e garantir que todos os atores sejam capazes de desempenhar o 

papel de comunicador público‖ (MATOS, 2011, p. 2).  Há, neste sentido, a necessidade 

de criar canais que possibilitem interações entre atores cívicos e políticos e que sejam 

um espaço para a construção de capital social.  

A autora (2009) salienta que é importante dizer que a comunicação pública de-

pende de outras especificidades que vão além das políticas públicas de comunicação. 

Tais especificidades estão ligadas à qualidade das interações nas redes sociais que parti-

cipam da constituição tanto da comunicação pública quanto do capital social – por meio 

da reciprocidade, das interações e buscas cooperativas de resultados que tragam ganhos 

coletivos. 

É imprescindível que a partir da comunicação pública digital da Ciência e Tec-

nologia se alcance a apropriação social, assim ―cabe ao Estado fomentar o debate públi-

co e, de fato, incluí-lo na esfera decisória (...) para que nos aproximemos da transparên-

cia que gera democracia‖, para que cada cidadão possa exigir seu lugar na esfera digital 

pública, ―para debater e ter o direito de influir em decisões sobre assuntos públicos‖ 

salienta Barbosa (2011, p. 180).  

Por fim, é preciso que haja canais que possibilitem a interconectividade e que se-

jam capazes de redimensionar debates sobre Ciência e Tecnologia, articulando a lógica 

da prática, saberes acadêmicose representações sociais. ―Permitindo que o público, em 

uma perspectiva mais horizontal de interatividade, faça parte do processo‖ (BARBOSA, 

2011, p. 156). 

De acordo com Rothberg e Resende (2013, p. 51) a relação entre comunicação, 

informação e participação nos processos decisórios de C&T precisa ser verificada, já 

que ―a qualidade da informação e a natureza das representações da ciência e tecnologia 

disponíveis influenciam a maneira pela qual a sociedade compreende riscos e benefícios 

do desenvolvimento‖.  

É imprescindível pensar a comunicação pública no contexto de interesse público, 

e os meios de comunicação de massa são essenciais à consecução da opinião pública à 

medida que são espaço estratégico de visibilidade. Neste sentido, as tecnologias de in-
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formação podem ser vistas ainda com maior potencial para favorecer a comunicação, o 

relacionamento e a participação dos cidadãos no cenário político (KUNSCH, 2011).  

Pretendeu-se abordar neste capítulo conceitos de Comunicação Pública, bem 

como suas características e seu potencial como meio para o exercício da cidadania in-

formada, a partir da qual cidadãos apropriam-se da informação pública disponível para 

tornarem-se cidadãos ativos no processo de implementação, avaliação e fiscalização de 

políticas públicas, tendo na internet uma potencial ferramenta para maior participação, 

engajamento e inclusão social.  
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4. ACESSO ÀS MÍDIAS DIGITAIS NO BRASIL 

Uma vez que esta dissertação trata da comunicação pública digital e de seu po-

tencial de engajar possibilitando a participação e o exercício da democracia digital, faz-

se necessária uma revisão sobre dados de uso e acesso às mídias digitais no Brasil a fim 

de avaliar qual parcela da população estaria de fato contemplada com as possibilidades 

trazidas pela comunicação pública digital, bem como a abordagem do conceito de ex-

clusão digital.  

Neste capítulo o relatório ―Mapeamento da Mídia Digital no Brasil‖, publicado 

em 2014, será revisado devido à relevância dos dados que apresenta (MIZUKAMI, 

2014). O documento faz parte de uma série de pesquisas coordenadas e financiadas pela 

Open Society Foundations sobre o impacto da digitalização no jornalismo e nos meios 

de comunicação. Dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, realizada pela Secretaria 

de Comunicação Social da Presidência da República (BRASIL, 2015), também são ex-

plorados.  

 

4.1 Consumo de mídia digital no Brasil 

 

Com uma população de 190.755.799 habitantes e uma área de 8.514.877 km2, o 

Brasil é o maior país da América Latina e o quinto maior país do mundo, tanto em ter-

mos de população quanto em área geográfica. A população é majoritariamente urbana 

(84,3%). E 15,7% dos habitantes vivem na área rural do país. O Brasil é a sétima maior 

economia do mundo e apresentou 2,3% de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

em 2013 (MIZUKAMI, 2014).  

O crescimento econômico e a redução da desigualdade econômica no Brasil re-

sultaram no aumento do poder de compra do cidadão brasileiro médio, o que permitiu o 

maior consumo de bens duráveis, incluindo equipamentos de tecnologia mais avançada 

(televisores, celulares e computadores).  

Os televisores foram os dispositivos de conteúdo de mídia mais difundidos no 

Brasil em 2011, sendo encontrados em 98,3% dos domicílios. Os rádios também estive-

ram amplamente presentes, especialmente se considerarmos que o número de rádios por 

domicílio não inclui a recepção de transmissões de rádio em carros, celulares e compu-

tadores.  
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Ao mesmo tempo em que o rádio e a televisão ainda são as principais platafor-

mas de mídia no Brasil, têm ocorrido mudanças na distribuição da audiência devido ao 

crescimento do acesso à TV por assinatura, à internet e, de forma bem menos substanci-

al, à TV digital. A televisão é o meio mais difundido no país e em 2011 estava presente 

em 98,3% dos domicílios, enquanto 45% das casas tinham computador.  

Neste contexto, as LAN houses surgiram como uma alternativa para que as clas-

ses de menor renda tivessem acesso a informações, conhecimento e cultura, atuando 

também como uma força que incentivaria a diminuição da exclusão digital.  

De acordo com o documento da Open Society (MIZUKAMI, 2014), cerca de 

40% dos domicílios tinham acesso à internet em 2012. As LAN houses (Local Area 

Network) eram o principal meio de acesso à rede de 47% da população em 2007. No 

entanto, em 2012 elas são o principal meio de acesso de apenas 19% dos brasileiros. 

Entre aqueles que utilizavam as lan houses como principal meio de acesso à rede em 

2012, 40% ganha menos de um salário mínimo. 

A exclusão digital está presente principalmente entre os brasileiros com menor 

poder aquisitivo, uma vez que apenas 7% dos domicílios com renda mensal inferior a 

um salário mínimo têm acesso à internet. O acesso à rede também é geograficamente 

desigual: enquanto 44% dos domicílios em áreas urbanas têm acesso, apenas 10% dos 

domicílios em regiões rurais estão conectados. 

É importante salientar que, com 48% da população brasileira acessando a inter-

net (BRASIL, 2015), o país representa o oitavo maior público da internet no mundo e o 

primeiro na América Latina, devido ao tamanho considerável de sua população.  

Dados recentes de uma pesquisa do Ibope revelam que o Brasil tinha 79,9 mi-

lhões de usuários de internet no final de 2011, o que representa um crescimento de 8% 

em relação ao ano anterior. O crescimento do acesso à internet em domicílios durante 

2011 foi de 18% (MIZUKAMI, 2014). 

O número de linhas de celular ultrapassou o total da população brasileira em 

2013 (261 milhões cartões SIM versus 190 milhões de habitantes), sendo a maioria dos 

planos adquiridos pré- pagos (80,5%). 

Em 2012, quase 53% de todos os celulares no Brasil dispunham de conexão mó-

vel à rede 3G, o que representa um aumento de 58% em comparação com 2011. No 

mesmo período, segundo a Telebrasil, todos os municípios do Brasil tinham cobertura 
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de redes de telefonia móvel, com 40,7% deles cobertos por pelo menos quatro operado-

ras.  

Os dados mais recentes apresentados pela pesquisa revelam que em 2012, 40% 

dos domicílios tinham acesso à internet, número quase quatro vezes maior que em 2005, 

quando a taxa de municípios com acesso à rede era de 13%. Entre as casas com acesso a 

internet, 67% tinham acesso à banda larga em 2012.  

Já de acordo com dados da SECOM (BRASIL, 2015), 48% dos brasileiros usa 

internet, seja em casa, nas escolas ou em pontos de acesso gratuitos ou pagos. O percen-

tual de pessoas que a utilizam todos dos dias cresceu de 26% na Pesquisa Brasileira de 

Mídia de 2014 para 37% na pesquisa divulgada em 2015. O hábito de uso da internet 

também é mais intenso do que o obtido anteriormente. Os usuários das novas mídias 

ficam conectados, em média, 4h59 por dia durante a semana e 4h24 nos finais de sema-

na – na Pesquisa Brasileira de Mídia de 2014, os números eram 3h39 e 3h43 –, valores 

superiores aos obtidos pela televisão. Mais do que as diferenças regionais, são a escola-

ridade e a idade dos entrevistados os fatores que impulsionam a frequência e a intensi-

dade do uso da internet no Brasil.  

Entre os usuários com ensino superior, 72% acessam a internet todos os dias, 

com uma intensidade média diária de 5h41, de 2ª a 6ª-feira. Entre as pessoas com até a 

4ª série, os números caem para 5% e 3h22. 65% dos jovens na faixa de 16 a 25 se co-

nectam todos os dias, em média 5h51 durante a semana, contra 4% e 2h53 dos usuários 

com 65 anos ou mais. O uso de aparelhos celulares como forma de acesso à internet já 

compete com o uso por meio de computadores ou notebooks, 66% e 71%, respectiva-

mente. O uso de redes sociais influencia esse resultado. Entre os internautas, 92% estão 

conectados por meio de redes sociais, sendo as mais utilizadas o Facebook (83%), o 

Whatsapp (58%) e o Youtube (17%), de acordo com a SECOM (BRASIL, 2015).  

Entre aqueles que não utilizam a internet (51%), as causas apontadas foram: falta 

de interesse (43%), falta de habilidade com o computador (41%) – que afeta as pessoas 

mais velhas e menos escolarizadas –, falta de necessidade (24%) e os custos que envol-

vem o uso das novas mídias (14%) – que impacta os mais pobres. Já as razões aponta-

das para o uso da rede foram: para entretenimento (67%), para informação (67%), para 

passar o tempo (38%), para estudar (24%) (BRASIL, 2015).  

Em relação aos principais suportes de acesso à internet (1º + 2º lugares), os re-

sultados mostram que a maioria dos entrevistados (71%) o fazem via computador, se-
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guido pelo celular (66%). Há ainda uma pequena parcela (7%) dos pesquisados que uti-

liza tablets para navegar pelo mundo digital.  

É baixo o contato direto entre o cidadão e governos ou instituições públicas. 

Apenas 6% dos entrevistados disseram ter escrito sugestões ou opiniões em fóruns ou 

consultas públicas em sites de governo nos últimos doze meses, 5% diz ter participado 

de votações ou enquetes em sites de governo, 5% diz ter participado de consultas públi-

cas em sites de governo, 6% diz ter entrado em contato com governo ou instituições 

públicas pelos perfis oficiais em redes sociais, como facebook e twitter, 8% diz ter o 

feito por email, 8% diz ter utilizado formulário eletrônico, bate-papo ou chat para entrar 

em contato com o governo e 19% diz ter acessado sites oficiais de governo e institui-

ções públicas nos últimos 12 meses (BRASIL, 2015).  

Embora a adoção da tecnologia digital tenha modificado consideravelmente os 

hábitos de consumo de notícias — particularmente para quem tem acesso à internet 

banda larga —, as plataformas tradicionais, como rádio e TV ainda são a principal fonte 

de notícias da população brasileira.  

De acordo com pesquisa nacional da Secretaria de Comunicação Social da Pre-

sidência da República (SECOM), 96,6% dos brasileiros viram televisão e 80,3% ouvi-

ram rádio com frequência em 2010. Daqueles que viram televisão, 83,5% assistiram 

apenas à TV aberta, um resultado que reflete o baixo nível de penetração da TV paga 

(BRASIL, 2015).  

O consumo de notícias em 2011 foi dividido da seguinte maneira: 65% tv, 19% 

internet, 7% rádio, 5% jornais e 1% revista. Em 2012 o consumo de notícias a partir da 

televisão caiu, e o uso da internet para este fim se tornou mais frequente: 62% tv, 20% 

internet, 8% rádio, 6% jornais e 2% revistas. 

A TV ainda é a plataforma preferida para consumo de notícias pela maioria da 

população, mas, ao analisar esse consumo por faixa etária, é possível verificar que a 

internet é a plataforma preferida pelos brasileiros com idades entre 12 e 15 anos e/ou 

pessoas com nível universitário. 

Entre os usuários da mídia tradicional que também têm acesso aos dispositivos 

móveis, 20% disseram preferir ler jornais e revistas pelo celular. Já entre os usuários de 

tablet, este número sobe para 55%.  

Entre os usuários da rede, os mecanismos de busca são citados como a principal 

fonte de notícias (55%), com as redes sociais logo atrás, em segundo lugar (51%), se-
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guidos por: 37% portais, 35% sites de notícias, 25% sites de mídias impressas, 20% 

sites de emissoras e 7% blogs.  

Desde que a internet se tornou a segunda principal plataforma de consumo de 

notícias, o público brasileiro está voltado para um maior número de fontes e uma maior 

variedade de formas de acessar conteúdos de notícias. Isso tem fornecido novas ferra-

mentas e oportunidades para grupos minoritários e para a mídia independente e é uma 

fonte autônoma de notícias para a parcela da população com acesso à internet.  

Contudo, o impacto da mídia digital na qualidade da notícia ainda não é claro. 

Os mesmos grupos de conglomerados de mídia que dominam as plataformas de notícias 

tradicionais também atraem a maioria dos usuários da internet no Brasil, e o tipo de 

conteúdo fornecido por esses conglomerados permanece essencialmente o mesmo. 

A internet também fornece aos brasileiros um conjunto de ferramentas que são 

importantes para o ativismo e a participação política. No entanto, a ausência de estudos 

relevantes com uma abordagem sistemática sobre o papel das plataformas digitais no 

ativismo da sociedade civil no Brasil faz com que seja difícil avaliar o impacto da digi-

talização sobre o ativismo e a participação política.  

A digitalização certamente contribuiu para o fornecimento de notícias de uma 

forma geral. A disponibilidade e a quantidade de notícias aumentaram, mas a maioria 

das fontes permanece a mesma. Os principais sites de notícias no Brasil são controlados 

pelos mesmos agentes que controlavam a mídia no período pré-internet, e, apesar de 

haver uma produção de conteúdo relevante por parte de blogueiros independentes e 

ONGs que possuem seus grupos e seguidores, os grandes grupos da mídia tradicional 

continuam a exercer forte controle sobre a forma como a opinião popular é moldada 

(MIZUKAMI, 2014). 

Neste contexto, o Marco Civil (transformado na lei 12.965/14), trouxe importan-

tes mudanças para o futuro da comunicação no Brasil, estabelecendo regras e princípios 

para assegurar a liberdade de expressão e outros direitos dos usuários.  

Dentre as principais regras, estão disposições gerais acerca da privacidade e pro-

teção dos dados pessoais do usuário, diretrizes para a atuação do Poder Público em rela-

ção à internet e a aprovação de um regime de responsabilidade para os provedores de 

aplicações por danos decorrentes dos conteúdos gerados por seus usuários.  

Além disso, a lei 12.965/14 assegurou, em seu artigo 9º, a neutralidade de rede, 

obrigando que as empresas que fornecem a infraestrutura da internet tratem os dados 
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trafegados em suas redes de forma igualitária. É esse princípio que garante o livre aces-

so a qualquer tipo de informação e a democracia na rede. Este aspecto da legislação, no 

entanto, ainda depende de regulamentação por decreto federal, o qual deverá ser editado 

após serem ouvidos o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e a Agência Nacio-

nal de Telecomunicações (Anatel).  

De acordo com Medeiros (2010), o processo de difusão da rede mundial de 

computadores no Brasil foi marcado pela ausência de discussão sobre a necessidade de 

expansão do serviço para toda a população: ―vale ressaltar que essa ‗privatização‘ da 

rede, ao contrário do que ocorreu nos EUA, deu-se, no Brasil, como se fosse algo natu-

ral, sem maiores discussões sobre serviço público, universalização ou os termos que 

tradicionalmente animam o debate político nacional sobre comunicação‖ (BOLAÑO e 

CASTAÑEDA, 2004, p. 43).  

A Lei Geral de Telecomunicação, de 1997, aponta apenas a telefonia fixa como 

objeto de difusão universal, deixando de fora a internet, a comunicação de dados e a 

telefonia celular. Por outro lado, assim como na telefonia, foi criada uma agência cujo 

objetivo era garantir incentivos a investimentos, a qualidade técnica e a disseminação 

dos serviços prestados no campo da internet. A Portaria Interministerial 147/1995 insti-

tuiu o Comitê Gestor da Internet (CGI), mais tarde modificado pelo Decreto Presidenci-

al 4829/2003. A função do CGI seria a de coordenar e integrar as iniciativas de serviços 

de internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos 

serviços ofertados. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) o foco esteve na 

construção de um governo eletrônico e não na elaboração de políticas voltadas para a 

disseminação de tecnologias, avalia Medeiros (2010).   

Para a administração do presidente FHC a iniciativa privada, então realizando 

fortes investimentos no processo de privatização, seria responsável por levar a internet a 

todo o Brasil, cabendo à ação pública tomar as rédeas do processo nas localidades onde 

a montagem de infraestrutura fosse economicamente desinteressante (MEDEIROS, 

2010). Para o autor (2010), as políticas de inclusão digital tornaram-se mais comuns a 

partir do governo Lula (2003-2010) e o Plano Nacional de Banda Larga (de 2010) des-

taca-se como atividade governamental com o objetivo de popularizar o acesso à rede.   

Segundo Mattos e Chagas (2008), as políticas públicas de inclusão digital devem 

se nortear por cinco aspectos fundamentais: (a) inserir no mercado de trabalho e gerar 
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renda; (b) melhorar relacionamento entre cidadãos e poderes públicos; (c) melhorar e 

facilitar tarefas cotidianas das pessoas; (d) incrementar valores culturais e sociais e 

aprimorar a cidadania e (e) difundir conhecimento tecnológico. 

Para Medeiros (2010), o governo brasileiro tem tentado diferentes tipos de in-

centivos para aprimorar a conectividade da banda larga e também o acesso ao hardware. 

Neste contexto, destaca-se o Plano Nacional de Banda Larga, que tem como objetivo a 

universalização do acesso à rede.  

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) foi apresentado em 2010 com 

metas para 2014 e investimentos da ordem de R$ 75,5 bilhões - sendo R$ 49 bilhões por 

conta da iniciativa privada. Entre as metas estão: acesso à banda larga nos órgãos do 

governo federal, estadual e municipal, incluindo as escolas públicas, unidades de saúde, 

bibliotecas públicas e órgãos de segurança pública; implantar 100 mil novos telecentros 

federais e atingir 60 milhões de acessos de banda larga móvel. 

O documento foi apresentado pelo Ministério das Comunicações à Presidência 

da República no início de 2010 e teve sua estruturação e início dados oficialmente pelo 

decreto nº 7175 no dia 12 de maio de 2010.  

Para Medeiros (2010) o Plano Nacional de Banda Larga tem sido insuficiente 

devido à pressão das empresas de telecomunicações, sem levar em consideração o inte-

resse público, o plano ainda não atingiu sua meta de cobertura universal. No que diz 

respeito aos custos de hardware mais acessíveis, os incentivos governamentais são em 

geral indiretos e relacionados a incentivos fiscais da política industrial.  

Os programas de inclusão digital da Presidência da República baseiam-se em 

quatro linhas de atuação: o barateamento dos equipamentos com crédito e isenção de 

impostos; criação de locais de acesso público, com serviços gratuitos, acesso à internet - 

os telecentros - e capacitação de pessoal das prefeituras para monitorar as atividades; 

garantir conexão à internet com velocidade compatível para uso dos principais aplicati-

vos; implantação de laboratórios de informática em salas de aula nas escolas públicas 

com acesso à internet e com banda larga e qualificação dos professores, resume Medei-

ros (2010). 

A inclusão digital deve ser vista como uma questão de cidadania por ser um no-

vo direito em si e um meio de garantir outros direitos. As políticas públicas nesta área 

devem garantir aos brasileiros e instituições os meios e a capacitação para acessar, utili-

zar, produzir e distribuir informações e conhecimento por meio das tecnologias da in-
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formação e comunicação, conhecidas pela sigla TIC, para que eles possam participar 

efetivamente da sociedade do conhecimento. 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento industrial e tecnológico e 

aumentar a competitividade das empresas brasileiras, o Brasil segue o mesmo caminho 

de Alemanha, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Finlândia, França e Japão, que têm 

planos semelhantes ao PNBL com metas a serem atingidas de 2010 a 2018. O esforço 

internacional para o acesso à internet segue as orientações da Organização das Nações 

Unidas (ONU), que entre 2003 e 2005 estabeleceu a meta de dar acesso à internet a to-

dos os locais do mundo, até 2015, assegurando o acesso às tecnologias da informação e 

da comunicação a mais de 50% da população mundial.  

 

4.2 Exclusão digital 

 

De acordo com Nam e Sayogo (2012) a exclusão digital ou a disparidade entre 

acesso, habilidades e uso são obstáculos para o uso político da internet. A exclusão digi-

tal levanta preocupações sociais e políticas em razão da utilização de sistemas online de 

forma desproporcional que beneficiam grupos que já têm uma vantagem no sistema 

socioeconômico existente. O grau de exclusão digital pré-determina na medida em que 

as TICs aprimoram a democracia participativa mediada pela internet. 

Neste sentido, Nam e Sagoyo (2012) evidenciam a hipótese de que fatores so-

ciodemográficos influenciam a exclusão participativa. O fosso digital, ou exclusão digi-

tal, como um fenômeno de desigualdade, engloba uma variedade de contextos. Não só 

representa o fosso entre os que têm e não têm acesso físico à tecnologia, mas o conceito 

evoluiu para incluir múltiplas dimensões. São elas: a) o acesso físico ou material: acesso 

a computadores e igualdade na distribuição de recursos tecnológicos; b) habilidades de 

acesso ou acesso cognitivo: uso de habilidades digitais, tais como habilidades instru-

mentais, operacionais, estruturais, estratégicas e informativas: educação ou igualdade 

cognitiva em capacidades e habilidades; c) acesso institucional ou acesso político: a 

participação dos cidadãos nas instituições e capacitação dos cidadãos pelas TIC para 

participar de informação política, comunicação, e no processo de tomada de decisão; 

igualdade no poder de participação e voz ativa.   

A exclusão digital não ocorre apenas no acesso, mas também em nível de habili-

dades. Além disso, o acesso não é apenas um conceito de capacidade técnica. Modelos 
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estratificados ao longo de hierarquias sociais ou diferenciais em termos de idade, sexo, 

etnia, educação e renda revelam a distribuição assimétrica no acesso político e instituci-

onal aos meios digitais, apontam Nam e Sagoyo (2012).  

Norris (2001) categorizou o fosso digital em exclusão global, social e democrá-

tica em termos de contexto. A exclusão global representa a divergência de acesso à In-

ternet entre países industrializados e em desenvolvimento. A exclusão social diz respei-

to à lacuna entre os que têm acesso à informação e aqueles que não o tem. Em outra 

dimensão, a divisão democrática ou participativa destaca uma discrepância ―entre os 

que utilizam e os que não utilizam recursos digitais para envolver, mobilizar e participar 

da vida pública‖. A exclusão participativa surge principalmente a partir da falta de aces-

so e de habilidade. Sendo assim, a utilização da Internet para a participação política 

atinge grupos demográficos desfavorecidos aos que faltam oportunidades de participa-

ção política na web. 

Para o autor, a exclusão participativa, ou democrática, também está relacionada 

a fatores políticos atitudinais, como eficácia política, conhecimento político e interesse 

político e fatores internos ou externos não físicos, tais como a capacidade cognitiva, a 

linguagem, alfabetização, educação e estruturas institucionais (NORRIS, 2011).  

Neste sentido, faz-se necessária a conceituação de alguns termos. Para Nam e 

Sagoyo (2012), a exclusão digital é a diferença entre os que têm e os que não têm acesso 

às tecnologias e relaciona-se a outros fatores, como a desigualdade imaterial em liber-

dade e oportunidades de vida, a desigualdade material em recursos socioeconômicos, a 

desigualdade social em cargos, poder e participação, e a desigualdade educacional em 

capacidades e habilidades. Já a cidadania digital diz respeito à capacidade de participar 

de uma comunidade social, política ou nacional nomeadamente através da utilização dos 

recursos digitais. Enquanto que a exclusão democrática ou participativa é a lacuna entre 

aqueles que fazem ou não o uso dos recursos digitais para o engajamento político, a 

mobilização e a participação. Neste sentido, o conceito vai além do acesso material ou 

de conhecimentos e habilidades.  
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5. ENGAJAMENTO E PARTICIPAÇÃO COMO MEIOS PARA 

ALCANÇAR A DEMOCRACIA DIGITAL 

 

―Uma nova tecnologia está abrindo novas perspectivas para a democracia, a edu-

cação e o enriquecimento pessoal. O governo vai ser algo vivo para seus cidadãos, em 

vez de uma força invisível. Os representantes eleitos não serão capazes de escapar à sua 

responsabilidade‖ (Alexander e Pal 1998, p. 1). Esta frase foi dita durante um discurso 

em 1922 e referia-se ao rádio como novo veículo de comunicação e como uma nova 

tecnologia que teria o potencial de mediar a relação entre cidadãos e representantes. 

Sassi (2000, p. 90) aponta que: ―Toda vez que o panorama da mídia muda a partir do 

surgimento ou da expansão das redes de informação, a utopia da capacidade dos novos 

meios de comunicação para melhorar a democracia e dar poder aos cidadãos reaparece‖.  

Neste sentido, ―o advento das Tecnologias de Informação e Comunicação iria 

melhorar as oportunidades de participação nos processos políticos, remover as barreiras 

de tempo e lugar e oferecer novos canais para a troca de informações e discussão políti-

ca‖, aponta Dijk (2000, p. 166).  

Dados de 2015 divulgados pela Secretaria de Comunicação da Presidência da 

República revelam que 48% dos brasileiros têm acesso à internet, seguindo a tendência 

mundial de aumento ano após ano (BRASIL, 2015). Rogers e Malhotra (2000, p. 20) 

afirmam que o número de usuários de internet dobrou a cada ano durante a década de 

1990, ―uma taxa extremamente rápida de adoção, talvez uma das mais rápidas taxas de 

difusão para qualquer inovação na história da humanidade‖. O número de usuários da 

internet continua crescendo, ainda que em taxas mais modestas. De 2013 para 2014, por 

exemplo, o número de brasileiros com acesso à rede mundial de computadores aumen-

tou 7% (BRASIL, 2015).  

Rogers e Malhotra (2000, p. 26) apontam que ―o papel empoderador da internet 

pode ser exemplificado a partir da maneira como as interações online enriquecem as 

relações interpessoais através do desenvolvimento de relações sociais e pela construção 

da ideia de comunidade‖. No entanto, há uma controvérsia neste sentido, uma vez que 

alguns autores questionam que a internet tem sido utilizada como meio para amplificar 

as vozes daqueles que já são ativos politicamente.  
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De acordo com Witschge (2004, p. 114), a internet é um espaço ideal para os in-

divíduos expandirem seus horizontes, encontrar dezenas, centenas ou milhares de novas 

pessoas e ser confrontado com uma série de novos temas e pontos de vista. No entanto, 

como observa Dahlberg, ―as comunidades virtuais são muitas vezes baseadas em pesso-

as com valores, interesses e preocupações semelhantes‖ (Dahlberg, 2001, p. 10). 

Para Witschge (2004, p. 114), as características da internet facilitam a participa-

ção não somente de mais pessoas, mas também de grupos mais heterogêneos. Para o 

autor, ―a internet parece ser um lugar perfeito para encontrar diferentes pontos de vista 

expressos por um grupo diversificado de pessoas que são, ao mesmo tempo, abertos a 

essa diferença e à discordância necessária para a deliberação‖.  

Outra característica da internet é o anonimato: ―quando as pessoas acreditam que 

suas ações não podem ser atribuídas a elas pessoalmente, elas tendem a se tornar menos 

inibidas por convenções sociais e são mais predispostas a participar‖ (Wallace, 1999, 

124). Além de heterogeneidade e do anonimato, Witschge ressalta a característica que 

ele denomina como ―redução de pistas sociais‖, que diz respeito à igualdade de acesso e 

de discussão para todos os participantes: ―Quando as pessoas decidem participar, sua 

participação pode ser anulada por outros dominantes, ou sua contribuição pode ser valo-

rizada mais ou menos dependendo do seu status‖. É necessário que a internet se torne 

um meio igualitário, em que cidadãos informados igualmente tenham capacidade para 

deliberar, explica Witschge (2004, p. 117).   

Apesar do reconhecido do potencial da internet, é preciso considerar o contexto 

de uso da rede: ―A evolução de qualquer tecnologia depende de sua interação com a 

com a sociedade, seja em circunstâncias econômicas, sociais, políticas e culturais. O que 

as TICs podem realizar para qualquer sistema político particular terá muito a ver com a 

forma como os membros de comunidades específicas, individual e coletivamente, fazem 

uso dessas tecnologias‖, explica Shane (2004, xii). Neste sentido, os dispositivos de 

novas tecnologias de comunicação e informação, interativas e multifuncionais, muitas 

vezes têm sido observados como recursos para fortalecer o processo democrático. 

A internet oferece riqueza e variedade de informações, reduz os custos de parti-

cipação política e permite que diferentes participantes possam se envolver no diálogo a 

partir da troca de e-mails, chats e grupos eletrônicos de discussão. A rede representa um 

meio de comunicação com interação sem precedentes quando comparado à mídia tradi-

cional e pode fornecer um meio pelo qual o público e os políticos podem se comunicar, 
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trocar informações, consultar e discutir, diretamente, de forma rápida e com menos bu-

rocracia. Na sociedade civil, não há dúvida de que as comunidades virtuais estão crian-

do plataformas adicionais, importantes para a participação política. No entanto, estudio-

sos debatem se a internet pode ser considerada uma esfera pública virtual e qual seria 

seu possível impacto. 

 

5.1 O impacto da internet na esfera pública 

 

De acordo com Dahlgren (2005, p. 147), há uma dúvida sobre o possível impac-

to da internet na esfera pública: ―Tais discussões tornam-se mais evidentes a partir da 

década de 90, em que surgiu a esperança expressa de que a internet irá de alguma forma 

ter um impacto positivo sobre a democracia e ajudar a aliviar seus males‖.  

Para Dahlgren (2005, p. 148), uma esfera pública é entendida como uma conste-

lação de espaços comunicativos na sociedade que permitem a circulação de informa-

ções, ideias e debates. ―Esses espaços, em que os meios de comunicação e agora, mais 

recentemente, a figura de mídia interativa ganhou destaque, também servem para facili-

tar as ligações de comunicação entre os cidadãos e seus representantes‖.  

De acordo com Marques (2006), a internet é tida por diversos autores como uma 

espécie de ―revigorante‖ da esfera pública argumentativa, primeiro por dar oportunidade 

de expressão para vozes marginais e segundo, oferecendo a possibilidade de surgirem 

discursos, superando barreiras como espaço e tempo. Para Marques (2006, p. 167), a 

internet pode ser entendida como espaço argumentativo digital, o que faria do computa-

dor um meio de comunicação diferenciado em termos políticos: ―A partir do momento 

em que favorecem a troca de experiências e de conteúdo, redes telemáticas também atu-

am, pelo menos potencialmente, como um ambiente propício ao diálogo e entendimen-

to‖. 

De acordo com Gomes (1999), pode-se entender o conceito de esfera pública a 

partir de três ângulos: (a) o debate deliberativo, que é essencial para a democracia, e 

pode ser exemplificado pelos argumentos apresentados nas casas parlamentares, ou 

mesmo sobre os assuntos de um grupo específico, como associação de moradores; (b) o 

debate não deliberativo, na maioria dos casos para fins informativos, destina-se a forne-

cer aos interessados uma maior refletividade dos prós e contras, ou apenas mantê-los a 

par do assunto. Este debate também pode ser classificado como uma conversa civiliza-
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da, ocorrendo em situações cotidianas, sem a marca de formalidade. Por fim, a esfera 

pública pode ser constituída por uma (c) esfera da exposição ou visibilidade pública, 

quando não há necessariamente um diálogo entre quem manda e quem recebe um de-

terminado conteúdo, a exposição ocorre especialmente através da mídia de massa. 

Habermas (1962), precursor do conceito de esfera pública, reconhece diferentes 

formas de esfera pública: esfera pública episódica (bares, cafés, encontros na rua), a 

esfera pública da presença organizada (reuniões de pais, oficiais em visita ao teatro, 

shows de rock, reuniões partidos ou conferências de igrejas) e esfera pública abstrata, 

produzida pelos meios de comunicação (leitores, ouvintes, telespectadores e dissemina-

ção natural globalmente).  

A internet tem a capacidade para abrigar várias dessas arenas de discussão, por-

que é uma rede pública de comunicação não necessariamente institucionalizada e, em 

muitas ocasiões, um lugar que abriga a formação espontânea de opiniões. No entanto, de 

acordo com Marques (2006), a esfera pública virtual, usado como um espaço de conver-

sa civilizada, (ou seja, as discussões desenvolvidas em listas de discussão e fóruns onli-

ne), atua mais efetivamente como um espaço para a formação de opinião, e não como 

um espaço de tomada de decisões.  

Marques (2006) explica que as disputas teóricas em torno do tema ―Internet e es-

fera pública‖ tendem a se concentrar em dois polos. Um primeiro conjunto de autores 

admite o funcionamento da esfera pública digital como espaço discursivo, em que a 

internet é um meio de expressão das vozes marginalizadas. Há, além disso, os mais céti-

cos sobre a eficácia das atuais tecnologias digitais de comunicação para o aperfeiçoa-

mento da democracia. Esta vertente considera a internet e as suas arenas discursivas 

como algo pouco sério, um espaço onde predomina o caos.  

Entre estes dois polos há uma interpretação que tem ganhado espaço em recentes 

publicações acadêmicas, e consideram que as novas tecnologias de comunicação modi-

ficam apenas alguns aspectos, e não a totalidade dos campos sociais tradicionalmente 

estabelecidos, como o campo da política, por exemplo. Em outras palavras, esta terceira 

posição compreende a esfera pública virtual como um suplemento para a melhoria da 

educação cívica, como um espaço de discussão e debate, mas não é capaz de determinar 

a efetiva implementação de políticas públicas.  

Segundo Gomes (2006, p. 57), a ideia de esfera pública é importante para se 

pensar a dimensão da relação entre sociedade civil e sociedade política, a saber, ―a luta 
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conduzida pela cidadania para controlar cognitivamente a esfera onde se produz a deci-

são política‖. O autor (2006) salienta a necessidade de diferenciar a deliberação política, 

entendida como a produção da decisão, e a fala pública acerca dos negócios políticos. 

Neste sentido, a deliberação política, o poder de decisão de fato, é reservado para a esfe-

ra política. A esfera civil, por outro lado, produz discursos e opiniões sobre a agenda 

política, o que os autores chamam de conversação civil.  

Neste contexto, a esfera pública virtual é vista como um espaço para a conversa-

ção civil (Marques, 2006, p. 172): ―Há momentos em que a internet se comporta como 

uma esfera pública eficaz, inclusive em termos de tomada de decisões deliberativas. No 

entanto, muitas vezes, estes eventos ocorrem quando os grupos afetados por esta resolu-

ção, ao mesmo tempo em que são especializados ou dedicados a um tema específico, 

não são muito extensos‖.  

Neste sentido, a deliberação deve ser capaz de ―conectar esferas comunicativas 

formais e informais, nas quais diferentes atores e discursos estabelecem um diálogo, que 

tem por principal objetivo a avaliação e compreensão de um problema coletivo ou de 

uma questão de interesse geral‖ (MARQUES, 2009, p. 13). 

O pressuposto de que a internet não é o melhor espaço para o debate racional 

ainda é reforçado pelos muitos casos de divergências nas listas de discussão geradas 

pelo envio repetido da mesma mensagem, envio de anúncios, mensagens ofensivas e 

outras que não contribuem para o diálogo sobre as questões coletivas. Desta maneira, a 

internet não prejudicaria a democracia, mas também não seria responsável por uma re-

volução na compreensão de uma possível nova forma de governo. ―O que se constata é 

que nem sempre todos os cidadãos têm um interesse nos assuntos públicos‖, mas que a 

internet pode ser usada como um meio de envolver os cidadãos a participar mais ativa-

mente na esfera pública (Marques 2006, p. 182). 

Dahlgren (2005, p. 152) argumenta que a esfera pública, por si só não é garantia 

para a democracia: Pode haver vários tipos de informação política e debate em circula-

ção, mas é preciso que haja conexões estruturais, processos institucionais formalizados 

entre os espaços comunicativos e os processos de tomada de decisão: ―Deve haver al-

gum indicador de impacto, alguma evidência de que a conversa política dos cidadãos 

tem consequências, caso contrário o desengajamento e o cinismo podem tomar conta‖. 

Neste contexto, é preciso considerar que, para fortalecer a democracia, não são necessá-

rias não apenas as estruturas de comunicação eficientes ou instituições propícias à parti-
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cipação, mas também deve estar presente a correta motivação, interesse e disponibilida-

de dos próprios cidadãos a participar em debates, indica Dahlgren (2005).  

De acordo com Polat (2005), a importância da esfera pública surge de seu papel 

no fornecimento de uma plataforma para o debate racional crítico ao invés de simples 

registro de pontos de vista individuais por meio de ferramentas de agregação de infor-

mações, tais como pesquisas de opinião: ―O que importa aqui é como as opiniões são 

formadas, em vez de como eles se expressam. Tal debate crítico racional também pode 

ser seguido por modos mais formais de participação política como o voto nas eleições. 

Em ambos os casos, como um fim em si mesmo ou como um mecanismo para apoiar os 

outros modos de participação política, a existência da esfera pública é uma condição 

necessária para a democracia‖, salienta Polat (2005, p. 448).  

Três características da teoria da esfera pública de Habermas (1962) são estendi-

das a partir do uso da internet: a) Em primeiro lugar, a esfera pública tem que ser igual-

mente aberta a todos: ―Todo mundo tem que ser capaz de ser membro da esfera pública 

e participar nas deliberações de modo que a diversidade de pontos de vista pode ser as-

segurada. Só desta forma uma prática democrática justa e representativa pode ser sus-

tentada‖ (Polat 2005, p. 449). Em segundo lugar, dentro da esfera pública um acordo 

racional é alcançado como resultado do debate crítico racional que está livre de juízos 

de valor: ―De maneira ideal, a esfera pública conecta as pessoas entre si, para que pos-

sam se engajar no debate crítico racional (...) a esfera pública é uma arena de comunica-

ção em que mutualidade, solidariedade e reciprocidade são promovidas‖. Em terceiro 

lugar, a esfera pública tem que ser independente da intrusão do governo e de interesses 

comerciais e de poder. Avaliando a internet de acordo com esses critérios sugere que a 

internet não oferece muito para alargar a esfera pública ou fornecer uma alternativa es-

fera pública virtual. 

Polat (2005, p. 449) acrescenta que ―em primeiro lugar, a internet não é univer-

salmente acessível pelo público. Pelo contrário, o uso é mais limitado a pessoas que já 

estão em melhor situação em termos de ter acesso ao debate público racional (...) mes-

mo que o debate crítico racional online aconteça, ele não é divulgado de maneira efi-

caz‖. Embora o potencial da internet para estender a esfera pública seja limitado, ainda 

há potencial para aumentar a participação política em torno de grupos de discussão on-

line.  
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No que diz respeito à internet como fonte de informação, Polat (2005, p. 453) 

argumenta que a partir da disponibilização de informações poderia haver uma aproxi-

mação com a situação ideal de perfeito conhecimento em que os cidadãos sabem tudo 

sobre as questões políticas. No entanto, isso pressupõe que as pessoas estão interessadas 

o suficiente para obter essa informação. Ele também assume que eles têm o acesso e as 

capacidades necessárias para processar a informação. O autor aponta a necessidade de 

uma ―investigação teórica e empírica mais abrangente no sentido de compreender a re-

lação entre informação e participação política‖.  

Polat (2005) ressalta que a internet aumenta a capacidade de comunicação de 

forma desigual, apoiando algumas formas de comunicação mais do que outras. Assim, 

diferentes modos de participação política são afetados assimetricamente pelo uso da 

rede. O autor sugere que existe a necessidade de uma abordagem mais sofisticada na 

investigação da relação entre a capacidade de comunicação da internet e participação 

política. ―Em vez de tentar medir se a internet aumenta a capacidade de comunicação ou 

o nível de participação, as pesquisas devem investigar de que maneira os mecanismos 

de participação política são afetados e quais são os tipos de participação possibilitados 

pelo uso da internet‖ (POLAT, 2005, p. 453). 

No que diz respeito à internet como esfera pública virtual, Polat (2005) argu-

menta que seu potencial para estender a esfera pública é limitado devido à sua distribui-

ção desigual e sua estrutura fragmentada. No entanto, é preciso considerar as muitas 

comunidades online, cujos membros participam em debates políticos. Para o autor 

(2005), embora eles não formem uma esfera pública, essas comunidades online continu-

am a operar como plataformas em que os participantes realizam seus direitos como ci-

dadãos e participam da deliberação política online. Embora o potencial da internet para 

estender a esfera pública seja limitado, ainda há potencial para aumentar a participação 

política em torno dos grupos online: ―Além disso, existe a possibilidade de que, com 

‗design‘ adequado, algumas das limitações da Internet como uma esfera pública virtual 

possam ser superados, o que pode levar à participação política em melhores níveis‖, 

afirma Polat (2005, p. 454). 
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5.2 Democracia Digital, Governo Aberto e Governo eletrônico 

 

O conceito de democracia digital se apresenta como alternativa para a implanta-

ção de uma nova experiência democrática com base em uma nova noção de democracia, 

que deve assegurar a participação do público nos processos de produção de decisão po-

lítica. 

Dijk (2000, p. 1) define Democracia Digital como ―o uso de tecnologias de in-

formação e comunicação (TIC) e comunicação mediada por computador (CMC) para 

fins de promover a democracia política ou a participação dos cidadãos em uma comuni-

cação democrática‖. A livre circulação de informação sempre foi um elemento-chave 

para a democracia, como lembram Catinat e Vedel (2000, p. 185): ―À medida que a 

democracia significa um sistema político no qual as pessoas tomam as decisões funda-

mentais sobre questões cruciais de política pública, os cidadãos de uma democracia, 

como os tomadores de decisão final, precisam de informações completas para tomar 

decisões políticas informadas‖.  

O termo democracia digital refere-se aos processos e estruturas que abrangem 

todas as formas de interação eletrônica entre o governo (representantes) e cidadãos (re-

presentados). Backus (2001) aponta que os dois principais objetivos da democracia digi-

tal são: a) proporcionar aos cidadãos o acesso à informação e ao conhecimento sobre o 

processo político, sobre os serviços e sobre as escolhas disponíveis; b) tornar possível a 

transição de acesso à informação passivo à participação ativa dos cidadãos a partir da 

disponibilização de informação de qualidade, a motivação e o engajamento do cidadão.  

Para Catinat e Vedel (2000) democracia digital é a continuação de uma demo-

cracia liberal e representativa, mas com maior participação dos cidadãos nos assuntos 

públicos, acesso mais amplo ao debate público, maior transparência e responsabilização 

dos governos em uma forma de aumentar a qualidade do sistema democrático sem alte-

rar fundamentalmente as suas estruturas. 

De acordo com Catinat e Videl (2000, p. 187) algumas questões são cruciais pa-

ra o desenvolvimento da democracia digital: 1) O acesso à infraestrutura e aos serviços 

de informação: ―Se algumas categorias da população são excluídas, a possibilidade de 

construção de uma democracia digital está comprometida‖; 2) A proteção da privacida-

de; 3) O acesso à informação pública: ―Serve como um teste para avaliar o compromis-

so do Estado para estabelecer a democracia digital. As autoridades públicas processam 
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grande quantidade de informações, e muitas vezes de dados associados ao exercício da 

cidadania. Se a gestão pública é incapaz ou não quer garantir pleno acesso à informação 

pública, há poucas chances de que democracia digital ocorra‖. 

No Brasil, a aprovação da Lei de Acesso à Informação (lei 12.527 de 18 de no-

vembro de 2011) é mais um passo para a consolidação da democracia, possibilitando a 

ampliação da participação cidadã e fortalecendo os instrumentos de controle da gestão 

pública. Neste sentido, a proposta da Política Nacional de Participação Social (PNPS), 

(decreto n. 8.243 de 23 de maio de 2014) prevê a participação de cidadãos, movimentos 

sociais, associações e coletivos na criação de políticas públicas a partir de conselhos, 

comissões, conferências, ouvidorias, mesas de diálogo, audiências e consultas públicas 

e o que o projeto chama de ―ambientes virtuais de participação social‖. O decreto pre-

tende colocar em prática a lei 10.683, de 2003, que já previa a implantação de instru-

mentos de consulta e participação. Até abril de 2015, a PNPS não havia sido aprovada 

pelo Congresso e esperava votação do Senado.  

De acordo com o relatório da Controladoria Geral da União (CGU, 2013), a par-

ticipação do cidadão na gestão pública, fiscalização, monitoramento e controle da admi-

nistração pública possibilitam o controle social. Sendo assim, o acesso à informação 

pública garante: a) respeito aos direitos fundamentais: a violação dos direitos humanos 

também prospera em um ambiente secreto e acontece mais facilmente a portas fechadas; 

b) fortalecimento da democracia: os líderes políticos são mais propensos a agir de acor-

do com os desejos do eleitorado se eles sabem que suas ações podem ser constantemen-

te avaliadas pelo público. Por outro lado, os eleitores são capazes de fazer escolhas ade-

quadas se eles têm informações sobre as decisões tomadas pelo candidato no exercício 

de seu cargo público; c) a melhoria da gestão pública: o acesso à informação pode aju-

dar a melhorar as instituições públicas. A partir das solicitações que recebe dos cida-

dãos, as agências podem identificar as necessidades de melhorias, tornando a gestão 

pública mais eficiente; d) melhoria do processo de tomada de decisão: quando o gover-

no precisa tomar uma decisão, se o assunto é aberto à participação do público e especia-

listas sobre as questões que estão em discussão, é possível obter contribuições que agre-

gam valor ao resultado.  

Dijk e Hacker (2000) resumem que a democracia digital melhora o intercâmbio 

entre governos, administrações públicas, representantes, organizações políticas e comu-

nitárias e cidadãos, também suporta o debate público, a deliberação e a formação da 
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comunidade e aumenta a participação na tomada de decisão política por parte dos cida-

dãos. 

Froomkin (2004, p. 4) afirma que ―uma cidadania informada e engajada enrique-

ce o processo político pelo menos de duas maneiras: 1) estimula o que se espera que 

sejam melhores decisões, contribuindo para o processo político; 2) a participação legi-

tima o processo pelo qual chegamos a decisões ―desta forma o único processo de toma-

da de decisão que é significativamente aberto a todos é capaz de tomar decisões que 

podem ser consideradas legítimas‖.  

Dijk e Hacker (2000: 4) apontam alguns efeitos sobre a democracia criada pela 

utilização das TICs e da comunicação mediada por computador (CMC): a) as TICs au-

mentam a escala e a velocidade do fornecimento de informações; b) a participação polí-

tica online pode ser mais fácil, uma vez que certos obstáculos, como apatia, timidez, e 

falta de tempo podem ser reduzidos; c) a comunicação mediada por computador cria 

novas formas de organizar grupos específicos para discussão, diminuindo custos; d) a 

internet permite que novas comunidades políticas surjam sem intervenção do Estado; e) 

o sistema de hierarquia política torna-se mais horizontal, permitindo que os cidadãos 

tenham mais voz na criação de agendas para o governo. 

Witschge (2004, p. 109) salienta que ―ao invés de ver a democracia como o pro-

cesso de expressar preferências e registrá-los em uma votação, a democracia é vista co-

mo um processo que cria um público, os cidadãos que se juntam para falar sobre pro-

blemas coletivos, metas, ideais, e ações‖. Desta forma, a comunicação pública deve 

buscar ―a troca livre e aberta de informações e argumentos, assim como a expressão de 

diferentes vozes no debate‖.  

No contexto do uso crescente das tecnologias de informação e comunicação, 

surgem os conceitos de governo aberto e governo eletrônico e a necessidade de diferen-

ciá-los. ―Governo eletrônico‖, conceito que surgiu na década de 90, diz respeito à ma-

ximização do uso das TICs para os processos governamentais existentes, substituindo 

papeis por arquivos e formulários digitais, oferecendo serviços online e buscando atin-

gir maior accountability. 

Já o governo aberto refere-se a novas práticas interativas e participativas para 

que a população, de forma colaborativa, possa ser sujeito na construção das políticas 

públicas tendo as mídias digitais como plataforma. Sendo assim, no contexto do gover-

no eletrônico, a internet ajuda na manutenção do status quo da máquina administrativa 
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dando mais agilidade e mais transparência, enquanto que o governo aberto deve alterar 

o status quo e o funcionamento da máquina administrativa, empoderando os indivíduos, 

questionando os limites da democracia representativa e criando novos canais de partici-

pação e tomada de decisões a partir do uso das mídias digitais e mais especificamente 

da Internet (FERREIRA, 2012).  

De acordo com Duarte e Veras (2006, p. 55), governo eletrônico abrange a apli-

cação interna e externa das tecnologias da informação e comunicação no setor público. 

Assim, ―governo eletrônico pode ser definido pelo uso da tecnologia para aumentar o 

acesso e melhorar o fornecimento de serviços para os cidadãos e fornecedores‖.  

A disponibilização de informações oficiais do governo não constitui diálogo, 

mas tem capacidade de melhorá-lo: ―no processo de deliberação, a informação desem-

penha um papel central. A igualdade de acesso à informação e uso de um meio de aces-

so ilimitado são fundamentais para uma prática mais eficaz de discurso‖, aponta Gimm-

ler (2001, p. 31). Fácil acesso à informação capacita os cidadãos, aumenta debates, e 

com o tempo pode mudar os resultados. Somente a quantidade de informação disponível 

não tem nada a ver com a qualidade desta informação, mas é um primeiro passo para 

uma comunicação eficaz entre governo e sociedade.  

Para diferenciar os conceitos de governo eletrônico e governança eletrônica, bem 

como o potencial desses recursos no exercício da comunicação pública com o objetivo 

de alcançar a democracia digital, Backus (2001) considera que: a) democracia eletrônica 

refere-se aos processos e estruturas que abrangem todas as formas de interação eletrôni-

ca entre o Governo (eleito) e o cidadão (eleitorado); b) governo eletrônico refere-se aos 

processos e estruturas necessárias para oferecerem serviços eletrônicos ao público; c) 

governança eletrônica é a aplicação de meios eletrônicos na interação entre o governo e 

os cidadãos e governo e as empresas, bem como em operações internas do governo.  

Torres (2008, p.248) aponta tipos de governança na democracia eletrônica: ad-

ministrativa (prática de feedback dos cidadãos sobre os serviços prestados pelo governo 

eletrônico); deliberativa (permite participação dos cidadãos na formulação de políticas, 

em um processo paritário com o Estado); consultiva (realização de consultas públicas); 

e participativa (nos moldes da deliberativa, porém com decisão final do governo). 

De acordo com Prado, Souza, Ramalho, Cunha e Reinhard (2010, p. 2), as ini-

ciativas de governo eletrônico têm potencial para catalisar e permitir governos mais 

eficientes e eficazes na promoção de práticas democráticas e um melhor relacionamento 
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entre governo e cidadão: ―Na sociedade da informação, os governos contam com ferra-

mentas de comunicação mais eficientes. As TICs desempenham um papel importante na 

medida em que se tornam uma das principais engrenagens para melhorar a comunicação 

entre as partes‖. 

De acordo com Murray e Weber (2004, p. 99), o potencial do uso da tecnologia 

da internet para facilitar as operações do governo e a comunicação entre cidadãos e fun-

cionários leva à questão da presença do governo na internet. ―As possibilidades de redu-

ção de custos decorrentes da prestação de serviços públicos online faz com que esta seja 

a utilização mais provável do ciberespaço por atores governamentais. No entanto, o ver-

dadeiro potencial para a democracia eletrônica está na interatividade que pode ocorrer 

entre os cidadãos e seus representantes‖.  

Jenkins e Kippen (2004, p. 253) declararam que, ao longo dos últimos anos, os 

governos em todo o mundo têm tentado fazer a transição de suas operações antigas para 

uma abordagem mais centrada no cidadão: ―Embora essas mudanças ainda estejam em 

sua infância, os cidadãos estão começando a ver melhorias significativas na prestação 

de serviços do setor público e nas informações disponíveis para eles a partir de todos os 

níveis de governo. Como consumidores, os cidadãos se tornam mais educados e exigen-

tes nesse novo espaço econômico e social globalizado, e seu desejo de maior envolvi-

mento e responsabilização aumenta‖.  

De acordo com o West (2007, p. 17) ―o governo eletrônico oferece a promessa 

de ir além do uso da tecnologia para melhorar o desempenho do setor público e passar a 

pensar sobre como empregar os novos avanços para o governo e a própria democracia‖. 

Neste contexto, ―a visão tecnocrática de governo eletrônico é suplantada por um ponto 

de vista que prevê o potencial empoderador da tecnologia para habilitar os cidadãos 

comuns e uso de meios digitais para aproximar os cidadãos líderes‖. Deste modo, ―a 

tecnologia é vista como ferramenta para a transformação do sistema a longo prazo e 

para a democratização‖. 

Sood (2000) propôs quatro estágios de e-governo: existência do website; fase de 

interação e comunicação; estágio transacional; e fase de transformação. De acordo com 

Greenberg e Newell (2012), a primeira fase implica estar na internet. O estágio de inte-

ração e comunicação implica a comunicação por e-mail entre governo e cidadãos. O 

estágio transacional permite que os cidadãos utilizem os serviços disponibilizados pelo 
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governo, como pagamento de impostos online (serviços de governo eletrônico em ge-

ral), e na etapa de transformação é quando ocorre a governança eletrônica.  

Garson (2006) aponta que o governo eletrônico (ou e-governo) normalmente re-

fere-se a ter uma presença online que permita a interação com o público, tais como bus-

cas de documentos, transações e pagamentos online. A governança eletrônica, por outro 

lado, apela à participação pública na tomada de decisão governamental através da inter-

net.  

Para Greenberg e Newell (2012, p. 45), ―e-governo refere-se a um aspecto do 

governo digital: a prestação de serviços públicos por meios eletrônicos através da inter-

net. Governança eletrônica, ao contrário, refere-se a uma visão de mudar a natureza do 

Estado‖. Neste contexto, a governança eletrônica incorpora a responsabilidade do go-

verno de fornecer informações relevantes e oportunas aos cidadãos, que por sua vez 

―vão utilizar essas informações de uma maneira que auxilia no processo de tomada de 

decisão e no processo de comunicação‖. 

A oferta de serviços públicos nos portais governamentais é uma constante que 

tem marcado as estratégias de Governo Eletrônico há mais de uma década no Brasil. O 

desenvolvimento de programas de e-gov do governo brasileiro tem como princípio a 

utilização das tecnologias de informação e comunicação para democratizar o acesso à 

informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos, com foco 

na eficiência e efetividade das funções governamentais.  

De acordo com Silva (2013, p. 103), ―o objetivo principal do e-governo brasilei-

ro é a transformação das relações do governo com os cidadãos de forma a aprimorar a 

qualidade dos serviços prestados, promover a interação com empresas e indústrias, e 

fortalecer a participação da sociedade civil por meio do acesso a informação, resultando 

numa administração mais eficiente‖.  

A partir do decreto presidencial de 03 de abril de 2000 foi criado o Grupo de 

Trabalho em Tecnologia da Informação (GTTI), com a finalidade de analisar e propor 

políticas, diretrizes e leis relacionadas às novas ferramentas de TIC da atualidade. As-

sim, o GTTI concentrou seus esforços em três frentes do programa: universalização de 

serviços públicos, governo ao alcance de todos e infraestrutura avançada.  

No dia 20 de setembro de 2000, o GTTI apresentou o documento intitulado Pro-

posta de Política de Governo Eletrônico para o Poder Executivo Federal. Este documen-

to foi a origem do decreto-lei de 18 de outubro de 2000, que institucionalizou o Comitê 
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Executivo de Governo Eletrônico (CEGE), com o objetivo de formular políticas, estabe-

lecer diretrizes, coordenar e articular as ações de implantação do e-GOV (SILVA, 

2013). 

No ano de 2002, com o propósito de incentivar a continuidade do programa, a 

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento pu-

blicou um documento de avaliação das atividades dos dois anos do e-GOV, e relatou os 

principais avanços e desafios do futuro. Em 29 de outubro do ano seguinte, o decreto-lei 

instituiu os Comitês Técnicos do CEGE e delegou as atribuições da Secretaria Executi-

va ao Ministério do Planejamento por intermédio da Secretaria de Logística e Tecnolo-

gia da Informação (SLTI), que passou a ter as atribuições de apoio técnico administrati-

vo e de supervisão dos trabalhos dos oito Comitês Técnicos: Implementação do Softwa-

re Livre, Inclusão Digital, Integração de Sistemas, Sistemas Legados e Licenças de Sof-

tware, Gestão de Sítios e Serviços Online, Infraestrutura de Rede, Governo para Gover-

no ou Government to Government (G2G), Gestão de Conhecimentos e Informação Es-

tratégica.  

Em 07 de julho de 2004, através do decreto nº 5.13413, foi criado o Departa-

mento de Governo Eletrônico, com atribuições de coordenar e articular a implantação 

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

serviços públicos por meios eletrônicos, legalizar e disseminar o desenvolvimento de 

ações e informações do e-gov na Administração Pública Federal. 

Em 2005 foi publicado o relatório intitulado ―Modelo de Acessibilidade de Go-

verno Eletrônico‖ com recomendações de acessibilidade nos portais eletrônicos da ad-

ministração pública para uso das pessoas com necessidades especiais. No mesmo senti-

do, surgiu o Portal de Inclusão Digital, com ações voltadas para as comunidades mais 

carentes, contendo informações sobre diferentes iniciativas governamentais nessa área. 

No ano de 2006 foi realizada a primeira pesquisa de avaliação dos serviços de e-

GOV, utilizando-se os parâmetros da Metodologia de Indicadores e Métricas de Servi-

ços de Governo Eletrônico brasileiro. Essa metodologia buscou avaliar a qualidade dos 

serviços eletrônicos prestados pelas três esferas de governo: federal, estadual e munici-

pal. 

Em 2008, a padronização de e-gov surge como recomendações de boas práticas 

agrupadas em formato de cartilhas, com o objetivo de aprimorar a comunicação e o for-
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necimento de informações e serviços prestados por meios eletrônicos pelos órgãos do 

Governo Federal.  

 

5.3 Transparência, Deliberação e Engajamento: o potencial da internet 

 

Nye Jr (1999) aponta que a confiança pública no governo tem diminuído ao lon-

go das últimas décadas em grande parte dos países democráticos. As causas da descon-

fiança são complexas, alguns a veem como resultado de uma mudança de longo prazo 

para os valores pós-industriais que enfatizam o indivíduo sobre a comunidade e diminu-

em o respeito à autoridade e às instituições. Outros a veem como uma reação contra a 

centralização do governo. Neste contexto, a transparência surge como um meio de au-

mentar a ―eficiência, responsabilidade e participação do cidadão‖, como mostrado no 

relatório LBJ Texas Financial Transparency: Open e Online (2010, p. 3).  

Com o aumento da complexidade do governo, os formuladores de políticas de-

vem permitir o livre acesso aos dados, a fim de envolver os cidadãos e promover a res-

ponsabilidade e a eficiência. Mas o acesso vai além da mera disponibilidade dos dados: 

―Os cidadãos devem saber onde encontrar os dados que julgam relevantes e devem en-

tender o que está na frente deles; portanto, organização, apresentação e contexto são 

elementos fundamentais para a transparência efetiva‖ (LBJ, 2010, p. 11). 

De acordo com Spigner et al (2012, p. 23), o termo transparência refere-se à 

ideia de que a informação é disponibilizada de maneira bem organizada e acessível. 

―Quando a informação do governo é disponibilizada para uma ampla gama de partes 

interessadas a comunicação é facilitada, o que pode levar à melhoria das decisões de 

gestão, de recursos e de políticas‖.  Assim, um maior nível de transparência pode levar a 

uma maior responsabilização, produzindo os resultados que os cidadãos buscam.  

No documento sobre transparência da LBJ (2010, p 7-8) quatro princípios são 

apresentados como orientações para a promoção da transparência: 1) Público significa 

online: ―seja quais forem as informações de posse do governo, todos os dados que a 

gestão se comprometa a tornar públicos precisam ter acesso online garantido; 2) Os da-

dos fornecidos devem ser utilizáveis: ―dados sobre orçamentos e gastos são fundamen-

tais para a prestação de contas, participação e educação pública, mas apenas na medida 

em que são utilizáveis‖; 3) Os dados devem acompanhar o dinheiro. A publicação de 

dados de orçamento e gastos online pode unificar a compreensão dos cidadãos, avalia-
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ção e participação no governo, mas ―somente se eles são capazes de seguir o orçamento 

do Estado e suas despesas‖; 4) Transparência permite a participação, incentiva a colabo-

ração, e aumenta a eficiência: ―O público deve ter acesso a informações facilmente 

compreensíveis sobre as finanças estaduais e locais. ―Isso ajudaria os cidadãos a tomar 

decisões mais informadas de voto‖.   

Noveck (2009, p. 121) salienta que a informação deve ser transparente: acessí-

veis, pesquisáveis, e utilizáveis: a) tornar a informação acessível: as políticas de transpa-

rência do governo esforço para tornar os dados disponíveis mais online e, assim, criar 

uma maior responsabilidade para o público. Antes as pessoas podem procurar influenci-

ar as decisões políticas, eles precisam saber que decisões estão sendo tomadas; b) tornar 

a informação pesquisável: a navegabilidade geral do site, a consistência e integridade 

dos dados; c) Tornar a informação utilizável: mais dados nem sempre significa dados 

mais utilizáveis. ―O consumo puramente passivo não é suficiente, é preciso liberar da-

dos estruturados, em formatos abertos de leitura, para que possam ser reutilizados, ma-

nipulados e visualizados por terceiros‖ (Noveck 2009, p. 124). 

Noveck (2004) salienta que as TICs podem ser um trunfo para a democracia por 

oferecer uma estrutura que possibilita que a comunicação transforme-se em deliberação. 

Para Schuler (2010, p. 103) ―o ambiente online oferece muitas oportunidades para a 

resolução de problemas coletivos. No entanto, existem poucas oportunidades para os 

indivíduos para ajudar a resolver problemas comuns‖. Schuler (2004, p. 93) define a 

deliberação como ―um processo de comunicação pelo qual as pessoas discutem suas 

preocupações de uma forma razoável, consciente e aberto, com a intenção de chegar a 

uma decisão‖. 

De acordo com o autor (2004, p. 21) a deliberação é ―uma forma de discurso es-

truturado de acordo com os princípios democráticos e projetado para transformar ques-

tões de interesse comum em soluções legítimas considerando a opinião pública‖. No-

veck (2004) aponta para um cenário em que é necessário não só desenvolver ferramen-

tas que facilitem a deliberação, mas também métodos para a sua aplicação nas institui-

ções políticas e sociais.   

Para ser deliberativa a conversa deve ser acessível a todos os membros da comu-

nidade. Portanto, o espaço em que ocorre - seja físico ou virtual, tem de estar disponível 

para o maior número de participantes possível. Para ser deliberativa, a conversação deve 

ser: a) livre de censura, neste contexto entende-se censura como qualquer distorção ou 
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restrição do discurso que dificulta ou inibe a participação do cidadão; b) autônoma: uma 

vez que o processo de deliberação deve tratá-los não como receptores passivos de in-

formação, mas como participantes ativos em um processo público. Autonomia também 

exige que os participantes tenham um papel de controle no processo de deliberação; c) 

transparente: a estrutura e as regras do espaço devem ser públicas; d) igualitária: para 

ser igual os participantes não precisam negar suas singularidades, mas atributos indivi-

duais não devem ser traduzidos em maiores ou menores possibilidades de ser ouvido; e) 

plural: para garantir que tudo que valha a pena será ouvido é preciso garantir que os 

diferentes pontos de vista sejam expressados de maneira clara; f) inclusiva: um fórum 

deliberativo deve ser inclusivo e aberto a todos os membros da comunidade relevante: 

―Sem a captura de uma grande variedade de vozes e pontos de vista, é impossível obter 

um genuíno senso de opinião pública‖; h) manter-se informado: deliberação de sucesso 

exige disciplina. Os participantes precisam ter tempo para informar-se, a fim de basear 

suas decisões em informações razoáveis: ―Um diálogo deliberativo não pode ser disso-

ciado da informação e os participantes devem ter acesso a uma ampla variedade de pon-

tos de vista, a fim de tomar decisões eficazes e informadas‖; i) a dimensão pública: o 

diálogo deve ser aberto e acessível. Ao se pensarem como cidadãos e membros de uma 

comunidade, os participantes passam a articular lógicas para servir não só a si, mas 

também ao que eles consideram ser os interesses da comunidade em geral; j) facilitação: 

um pré-requisito final para deliberação é estruturalismo ou seja, a facilitação eficaz: ―A 

única maneira de gerenciar as vozes concorrentes de participantes é moderá-los. Facili-

tação pode ser tão simples como ter alguém chamar as pessoas como elas levantam suas 

mãos ou complexos como os procedimentos elaborados usado em um processo de tri-

bunal‖ (NOVECK, 2004, p. 23). 

Enquanto os governos de todo o mundo adotam cada vez mais tecnologias de in-

formação e comunicação para melhorar a sua eficiência e eficácia, estão gradualmente 

oferecendo oportunidades para a participação cidadã e engajamento online. O uso de 

tecnologias da Internet aumenta o grau e a qualidade da participação pública no governo 

(HOLZER e MANOHARAN, 2012). 

Spigner et al. (2012, p. 20) afirmam que ―o maior acesso à informação através 

das TICs permite maior transparência, aumentando assim a responsabilidade e a eficácia 

do governo‖. A necessidade de os cidadãos serem participantes ativos no governo é ine-

rente aos ideais democráticos. Muitas vezes, por desconhecerem os mecanismos de 
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acesso às estruturas burocráticas, os cidadãos mostram-se desencantados e desengajados 

pelos assuntos públicos.  

O relatório da LBL Texas Transparency: Beyong Raw Data (2011, p. 6) explica 

que existem elementos-chave que aumentam o engajamento, abrindo a possibilidade de 

que o público seja mais do que consumidores de dados. A característica mais básica de 

um site que promove a cidadania ativa é a existência de métodos que solicitem o feed-

back do público. ―A informação deve ser apresentada ao público e permitir a comunica-

ção de duas vias, para que as pessoas possam enviar suas opiniões, que devem ser con-

sideradas no processo de tomada de decisões do governo‖.  

Assim, a implementação de sistemas que incluem o público nos processos go-

vernamentais significa uma mudança nos objetivos de governo eletrônico. Na verdade, 

isso significa que se deslocam da entrega online de serviços públicos e informações 

(governo eletrônico), para a governança eletrônica, que busca o envolvimento do públi-

co em linha direta no governo. ―Ao invés de ser apenas um meio para agilizar serviços, 

reduzir de custos e aumentar a eficiência do governo, o desenvolvimento de ferramentas 

de engajamento cívico foca no papel do público no processo político‖ (LBJ, 2011, p. 6).  

 O modelo Gartner de maturidade da governança eletrônica, proposto por Baum e 

Di Maio (2000) demonstra a progressão do governo eletrônico no ambiente conectado e 

identifica estratégias que contribuem para o sucesso em cada fase. 

Gráfico 1: Modelo Gartner de maturidade da governança eletrônica. 

 
Fonte: elaboração própria a partir de Baum e Di Maio (2000) 
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De acordo com Backus (2001, p. 5), a fase de informação é marcada pela pre-

sença na web e o fornecimento de informações de qualidade ao público. Na segunda 

fase a interação entre o governo e o público é estimulada com várias aplicações. As pes-

soas podem fazer perguntas por e-mail e são capazes de baixar todos os tipos de formu-

lários e documentos. Na fase de transação a complexidade da tecnologia aumenta. Tran-

sações completas podem ser feitas, são exemplos de serviços online o pagamento de 

impostos, a renovação de licenças e a votação online (BACKUS, 2001). 

A quarta fase é a fase de transformação em que todos os sistemas de informação 

são integrados e o público pode obter serviços em um balcão (virtual). Um único ponto 

de contato para todos os serviços é o objetivo final. ―O aspecto complexo para alcançar 

este objetivo é, principalmente, no lado interno, por exemplo, a necessidade de mudar 

drasticamente a cultura, processos e responsabilidades dentro da instituição do gover-

no‖, afirma Backus (2001, p. 17).  

De acordo com a Unesco (2005), a governança eletrônica se estende para além 

da prestação de serviços mediados por via eletrônica para os sistemas e as inter-relações 

que governam a sociedade, atingindo a ideia de aplicação das TICs para garantir ampla 

participação e envolvimento mais profundo dos cidadãos, instituições, organizações 

não-governamentais, bem como as empresas privadas no processo de tomada de deci-

são. 

De acordo com Schatteman, Spigner e Poluse (2012, p. 6), a internet tem poten-

cial para revigorar o engajamento cívico, que é definido como ―o conjunto de atividades 

pelas quais as pessoas participam da vida política e ao fazê-lo expressam seu compro-

misso com a comunidade‖. As metas para a participação dos cidadãos, de acordo com 

Schatteman, Spigner e Poluse (2012, p. 9) incluem: ―tornar as democracias mais demo-

crática através da redefinição de estruturas de poder, aumentando a credibilidade e a 

legitimidade, realizando gestão de conflitos e construção de consenso, buscando o feed-

back e consultando os cidadãos a fim de promover a prestação de contas e a transparên-

cia‖. 

Para Vaccari (2013, p. 198), as questões de engajamento envolvem o relaciona-

mento entre informação política online e o interesse dos cidadãos nesta informação, 

além de participação política offline e consumo de mídia. ―Interesse na política prediz a 

ação de buscar informação política na web. (…) A internet permite que os cidadãos se-
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lecionem os tipos de conteúdos a que estão expostos, ou pelo menos o faz mais que ou-

tros meios de comunicação de massa‖. A autora (2013, p. 199) salienta que além de 

motivação e interesse é preciso que os cidadãos acreditem que sua participação será 

considerada, o que ela chama de senso de eficácia: ―em países cuja população está con-

fiante em sua capacidade de se fazer ouvir, ainda que sejam críticos das autoridades e do 

sistema de governo, mostram-se contentes com a possibilidade de participar e não ques-

tionam a legitimidade do governo‖.  

Verba, Schlozman e Brady (1995, p. 16) apontam três possíveis respostas para a 

falta de participação pública online: a) Eles ―não podem‖, uma vez que faltam recursos 

necessários (seja equipamento, tempo ou habilidades); b) Eles ―não querem‖ ou ―não 

estão interessados‖ em razão do pouco envolvimento com a esfera política (refletido na 

falta de interesse político e na descrença quanto à eficácia de sua participação); c) ―Nin-

guém perguntou‖, o que evidencia possíveis deficiências nas redes de recrutamento em 

torno dos cidadãos.  

Segundo Hale, Musso e Weare (1999, p. 97), essas três respostas podem ser re-

sumidas em: a) educação cívica inadequada (falta de competências); b) apatia do cida-

dão (falta de envolvimento, de interesse); c) desconexão entre os cidadãos e os seus 

representantes.  

Vaccari (2013, p. 59) afirma que existe uma relação entre os cidadãos partici-

pantes online e offline: ―a política online, de modo geral, reproduz as mesmas desigual-

dades na participação política que se dão offline. ―Os grupos que são mais predispostos 

a usar a internet, porque têm mais dinheiro, tempo e competências cívicas, também são 

mais propensos a ter um papel ativo em outros domínios políticos‖. Assim como as tec-

nologias de informação e comunicação dão maior acesso às informações governamen-

tais, elas também permitem práticas online de participação cidadã.  

Um modelo de governo participativo teria sido muito difícil de implementar apenas um 

curto período de tempo atrás. Segundo a autora, um modelo desse tipo exige que todos 

aqueles que trabalham em conjunto tenham acesso à informação de que necessitam para 

tomar decisões, bem como a um meio eficaz de se comunicar uns com os outros (VAC-

CARI, 2013).  

O guia de participação pública publicado pela Involve discute ferramentas e 

princípios para orientar a participação online do público. De acordo com o documento 

(Involve, 2005, p. 5), a participação do público pode melhorar radicalmente sua quali-
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dade de vida, ―pode contribuir para criar cidadãos mais ativos, ajudar a controlar pro-

blemas complexos no fornecimento de serviços públicos, ajudar a construir novas rela-

ções de poder, além de desenvolver as competências dos indivíduos, como confiança, 

ambição e visão‖. 

O documento People and Participation mostra objetivos a serem alcançados a 

partir do uso das tecnologias de informação e comunicação (Involve, 2005, p 18): a) 

informar: ―para fornecer ao público informações equilibradas e objetivas e para os aju-

dar a compreender os problemas, as alternativas, oportunidades e soluções‖. b) consul-

tar: ―para obter o feedback do público em análise, alternativas e / ou decisões‖. c) en-

volver: ―para trabalhar diretamente com o público durante todo o processo de formula-

ção de políticas, para garantir que as preocupações do público e aspirações são consis-

tentemente compreendidas e consideradas‖; d) colaborar: ―cooperar com o público em 

cada aspecto da decisão, incluindo o desenvolvimento de alternativas e a identificação 

de soluções‖; e) capacitar/empoderar: ―para colocar a tomada de decisão final nas mãos 

do público‖. 

A Involve (2005) também propõe ferramentas para engajamento online em cada 

fase do processo de formulação de políticas públicas: agenda, análise, formulação, im-

plementação e monitoramento. De acordo com o documento (2005, p. 14), as tecnologi-

as de informação e comunicação podem melhorar o engajamento online pelos cidadãos 

quando eles são capazes de reconhecer o ―acesso à informação como uma pré-condição 

básica, a consulta como central para a formulação de políticas e participação do público 

como uma relação baseada em parceria‖. 

As novas ferramentas, tais como consulta pública e deliberação, também repre-

sentam desafios significativos para os governos em termos das suas implicações técni-

cas, políticas e constitucionais. Entre as questões levantadas estão: ―Como o governo 

pode assegurar que todas as vozes serão consideradas de maneira igualitária? De que 

maneira a contribuição dos cidadãos será considerada no processo de formulação de 

políticas: Como assegurar a proteção dos dados pessoais de quem participa? Qual é o 

papel dos mediadores neste contexto?‖ (OCDE, 2003, p. 15). 

O relatório da OCDE sugere uma série de ferramentas disponíveis para os go-

vernos com a intenção de recolher as opiniões e sugestões dos cidadãos sobre as ques-

tões propostas para consulta online, incluindo: ―portais de consulta do governo ou web-

sites; listas de e-mail; fóruns de discussão online; sistemas de mediação online para 
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apoiar deliberação; O apoio das TIC na realização de consultas tradicionais face a face‖ 

(OCDE 2003, p. 16). 

O relatório aponta que ―os governos também precisam desenvolver ferramentas 

TIC para a análise das contribuições do público e para fornecer feedback aos cidadãos 

sobre como os seus comentários e sugestões têm sido utilizados na tomada de decisões 

sobre políticas públicas. Como é o caso de consultas tradicionais, quanto mais cedo uma 

consulta em linha está prevista para o ciclo político do melhor as suas chances de suces-

so‖ (OCDE 2003, p. 16). 

Entre as opções de participação do público online atualmente sendo exploradas 

em alguns países membros da OCDE destacam-se: o uso de grupos de discussão para 

deliberação e desenvolvimento de opções políticas; e-petições (para o governo ou par-

lamento) e referendos online. ―Embora muitos dos obstáculos a essas formas inovadoras 

de engajamento online podem ser técnicas, outros são mais estreitamente relacionados 

com a resistência cultural às novas formas de parceria com os cidadãos e da sociedade 

civil na formulação de políticas‖, salientando que esta área ainda tem desafios a serem 

enfrentado pelos governos e cidadãos (OECD, 2003, p. 16). 

Polat (2005, p. 442) questiona se existe uma relação direta entre o consumo de 

informação e a participação do público: ―As pessoas que estão mais informadas sobre o 

que está acontecendo na política podem participar mais porque têm mais facilidade de 

enxergar as implicações da participação em suas vidas‖. No entanto, também é possível 

argumentar que aqueles que estão mais informados sobre política poderiam estar tam-

bém mais frustrados e desmotivados a participar. 

Para o autor (2005, p. 442), ―a internet potencialmente fornece uma aproximação 

bastante perto de uma situação ideal em que os cidadãos teriam pleno conhecimento 

sobre as questões políticas‖. No entanto, salienta que ―esta possibilidade se baseia na 

suposição de que as pessoas são suficientemente interessadas em obter as informações 

relevantes, assume também que os cidadãos têm o acesso e as capacidades necessárias 

para interpretar as informações‖. Polat (2005) reforça que a disponibilidade e o uso das 

tecnologias não são suficientes para alcançar tal situação. No entanto, a disponibilidade 

de informações acessível a todos é uma condição importante para a participação políti-

ca.  

O relatório da Involve (2005, p. 12) indica que a ―má prática participativa cria 

desconfiança, desperdiça tempo e dinheiro das pessoas e pode prejudicar seriamente 
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futuras tentativas de engajamento público‖. Neste sentido, quaisquer propostas subse-

quentes para a participação são susceptíveis de serem recebidas com cinismo e descon-

fiança. O histórico positivo de participação parece ser o fator determinante na vontade 

das pessoas de se envolver novamente, sendo assim: ―a má prática pode ser pior do que 

nenhuma prática‖ (INVOLVE, 2005, p. 12).  

Noveck (2004, p. 139) também questiona como a participação que se dá no am-

biente virtual será utilizada e destaca a importância dos mediadores, que devem ser res-

ponsáveis por todas as fases de participação do público online, garantindo a eficácia dos 

instrumentos de participação. ―Mais opiniões podem levar ao caos e à discriminação, ao 

invés de decisões de maior qualidade. Mesmo que alguns participantes do processo polí-

tico estejam engajados, uma enxurrada de informações pode levar a uma tomada de de-

cisão descontextualizada e pouco representativa da vontade da maioria‖. 
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6. RESULTADOS 

 

Com a contribuição da literatura sobre avaliação de políticas públicas, especial-

mente Trevisan & van Bellen (2008), Faria (2005), Costa & Castanhar (2003), Carvalho 

(2003), Souza (2003) e Arretche (1998), foi construída uma lista de 20 categorias de 

análise de conteúdo para a avaliação de informações sobre políticas públicas disponíveis 

nos portais eletrônicos de governo da amostra selecionada, conforme o projeto de pes-

quisa aprovado pela Fapesp. 

Cada política encontrada nos portais estudados foi caracterizada com um indica-

dor para cada variável: ―0‖ (ausência de informação relacionada) e ―1‖ (presença de 

informação relacionada). Desta forma, uma política pública apresentada com o máximo 

de informações obteria, segundo a lista proposta, 20 pontos. O número de pontos efeti-

vamente obtido na avaliação de informações a respeito de cada política, quando consi-

derado em relação ao total de 20 pontos, gera um número percentual, correspondente ao 

grau de abrangência e profundidade das abordagens de comunicação presentes nos sítios 

estudados. Este número foi então denominado Índice de Qualidade da Informação (IQI).  

Considerou-se que os subsídios apontados nas informações precisam envolver 

com clareza e amplitude as questões centrais envolvidas, prestando-se tanto à tarefa de 

proporcionar a identificação dos assuntos sobre os quais é preciso possuir perspectivas 

embasadas, quanto ao próprio processo de construção de posicionamentos, com dados 

integrais, balizas, comparações e prognósticos. 

As análises de conteúdo levaram em conta critérios de disponibilização de infor-

mações a serem adotados na divulgação de ciência e tecnologia nos portais de governo, 

considerando-se a importância de contextualizá-las no quadro das políticas do setor. 

Foram considerados os seguintes eixos de análise: 

1. Antecedentes e diagnósticos – cabe verificar a presença e a profundidade de infor-

mações sobre as condições sociais, econômicas, políticas e ambientais que antecederam 

e, portanto, motivaram a criação e a implementação de determinada política. 

2. Objetivos e metas – os propósitos de uma política pública podem ser apresentados 

de forma a idealizar o cenário a ser atingido, não caracterizado necessariamente em ter-

mos quantitativos. Esta categoria observará a presença ou ausência de informações so-

bre objetivos (genericamente enunciados, de forma qualitativa) e metas (específicas, de 

forma quantitativa) das políticas públicas. 
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3. Públicos beneficiados – cabe buscar informações sobre quais critérios foram levados 

em conta na hora de decidir porque certo recurso foi alocado para beneficiar de-

terminado grupo, classe social ou setor, em detrimento de outros. Tais decisões, embora 

com frequência controversas e excludentes, tendem a ser ignoradas. 

4. Impactos sociais – A complexa estratificação social da sociedade contemporâ-nea 

dificulta a identificação dos setores que serão mais ou menos beneficiados por determi-

nadas linhas de pesquisa. Não obstante, é provável que certas camadas serão privilegia-

das e outras não atendidas. Tornam-se necessárias, sob este critério, indagações que 

tragam subsídios para a consideração de questões de bem-estar social, exigências de 

igualdade social e não discriminação. 

5. Impactos ambientais – As consequências das políticas de ciência e tecnologia para a 

sustentabilidade ambiental tendem a ser enfocadas de maneira simplificada pelos gover-

nos, que receiam suscitar controvérsias em torno de riscos e ameaças. No entanto, o 

critério de transparência subjacente a esta categoria implica a divulgação de informa-

ções relacionadas de forma aberta e abrangente. 

 

No âmbito destes cinco eixos de análise foram formuladas 20 categorias, a saber: 

1. Condições sociais: fazem referência ao contexto social em que dada política se inse-

re, envolvendo fatores como trabalho, lazer, saúde etc. 

2. Condições econômicas: fazem referência ao contexto econômico em que dada políti-

ca está inserida, envolvendo fatores como emprego, desempenho profissional, nível de 

atividade industrial, inovação, etc. 

3. Cenário político: serão identificadas informações sobre eventuais arranjos, acordos e 

alianças políticas que motivaram ou contribuíram para a formulação, a execução e o 

desempenho de uma política. 

4. Condições ambientais: fazem referência às exigências de sustentabilidade que dada 

política procura atender, envolvendo fatores como gestão de recursos hídricos, poluição 

do ar, das águas e do solo, contaminação de recursos naturais, economia de recursosetc. 

5. Informações legais: será identificada a presença deleis, decretos, regulamentos e 

portarias relacionados a uma política. 

6. Objetivos: os propósitos de uma política pública podem ser apresentados de forma a 

idealizar abstratamente um cenário genérico a ser atingido, não caracterizado necessari-

amente em termos quantitativos. Ainda assim, são ligados a motivações que tendem a 
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representar aspirações sociais legítimas. Daí a relevância de registrar, sob este critério, 

informações sobre propósitos genericamente anunciados. 

7. Metas: além de objetivos genéricos, uma política também deve possuir metas objeti-

vas, possíveis de serem visualizadas em termos quantitativos e em escalonamento tem-

poral. A presença de números, estatísticas e projeções será verificada sob este critério. 

8. Recursos e eficiência: sejam materiais, financeiros ou humanos, os recursos disponí-

veis para a execução de uma política pública devem ter sido dimensionados, e sua apli-

cação, programada. Devem ser consideradas as informações sobre a relação entre os 

recursos empregados na implementação de uma dada política e os resultados obtidos, 

que envolvem planos de gestão, medidas de otimização e aferição de resultados, redu-

ção de desperdício etc. 

9. Ações: a partir dos recursos disponíveis, as políticas dependem de ações objetivas 

para sua implementação. 

10. Informações operacionais, parcerias e convênios: devem ser identificados os da-

dos sobre procedimentos e instrumentos empregados para que os setores envolvidos em 

uma política possam se beneficiar dela, como formulários, editais públicos, instruções 

para inscrições, adesões etc. Também devem ser consideradas informações sobre parcei-

ros e conveniados essenciais para a implementação de determinada política. 

11. Públicos-alvo: será observada a presença de informações sobre os diversos setores a 

quem uma política se destina, seja em termos genéricos (camadas sociais, faixas etárias, 

setores empresariais) ou específicos (entidades, instituições). 

12. Instrumentos de relacionamento: serão verificadas as informações sobre a dispo-

nibilidade de formas de relacionamento entre setores sociais e poder público estipuladas 

no âmbito da execução de uma política, tanto presenciais (reuniões, audiências públicas 

e demais eventos), como virtuais (e-mails, chats, fóruns e consultas públicas online so-

bre determinada política).  

13. Eficácia: serão observadas informações a respeito da relação entre objetivos e resul-

tados concretamente obtidos no âmbito de uma política. Números, estatísticas e proje-

ções serão apreciados sob este critério. 

14. Efetividade: a avaliação de uma dada política não envolve somente a consideração 

de efeitos imediatamente passíveis de mensuração, como número de pessoas beneficia-

das e setores mobilizados, mas também a avaliação em perspectivado impacto sobre as 

condições anteriores que foram alvo da política. Sob este critério, serão identificadas as 
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informações que descrevam os benefícios gerados por determinada política em termos 

das efetivas transformações obtidas. 

15. Custo-efetividade: sob esta categoria será identificada a presença de informações 

sobre alternativas de ação possível na situação específica enfocada e as razões para te-

rem sido preteridas, apresentadas como justificativa para a escolha de determinada polí-

tica.  

16. Bem-estar: será avaliada a presença de considerações sobre os benefícios esperados 

de dada política em termos de resolução de necessidades de sobrevivência, conforto 

material, atendimento de necessidades básicas etc. 

17. Igualdade: sob este critério, serão observadas as informações sobre os resultados de 

dada política em termos de sua justa distribuição diante das necessidades dos setores 

envolvidos, e referentes ao grau de equidade com que apolítica foi implementada. 

18. Satisfação do usuário: serão identificadas as informações provenientes de eventu-

ais pesquisas de satisfação ou retorno espontâneo de usuários e setores beneficiados por 

uma política. 

19. Prevenção de riscos: será observada a presença de informações sobre riscos ambi-

entais a serem controlados na execução de determinada política. 

20. Recursos de gestão de riscos: serão identificadas as informações sobre recursos 

humanos, materiais e financeiros investidos na gestão de riscos ambientais envolvidos 

na execução de determinada política. 

 A Tabela 1 sistematiza as categorias de análise de contéudo conforme os eixos 

propostos. 
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A análise de conteúdo, de acordo com Bardin (2009, p. 167) ―pode realizar-se a 

partir das significações que a mensagem fornece‖. As categorias de análise podem ser 

definidas por análise exploratória de acordo com os objetivos da pesquisa, baseada em 

indicadores quantitativos ou qualitativos. A categorização é uma etapa de organização 

da análise de conteúdo na qual os elementos são classificados, diferenciados e agrupa-

dos, a partir de critérios pré-definidos pela pesquisa. 

Bardin (2009) conceitua a análise de conteúdo como um conjunto de técnicas de 

análise de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descri-

ção do conteúdo das mensagens, fornecendo indicadores (quantitativos ou não) que 

permitem a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou recep-

ção dessas mensagens. 

A análise de conteúdo sofreu as influências da busca da cientificidade e da obje-

tividade recorrendo a um enfoque quantitativo que lhe atribuía um alcance meramente 
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descritivo. A análise das mensagens neste intuito se fazia pelo cálculo de frequências 

que um termo era utilizado, por exemplo. Essa deficiência cedeu lugar à análise qualita-

tiva dentro dessa técnica, possibilitando a interpretação dos dados, pela qual o pesquisa-

dor passou a compreender características, estruturas e/ou modelos que estão por trás das 

mensagens levadas em consideração. 

Diante do elucidado pode-se afirmar que a análise de conteúdo é um método que 

pode ser aplicado tanto na pesquisa quantitativa como na investigação qualitativa, mas 

com aplicações diferentes, sendo que na primeira, o que serve de informação é a fre-

quência com que surgem certas características do conteúdo, enquanto na segunda é a 

presença ou a ausência de uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de 

características num determinado fragmento de mensagem que é levado em consideração 

(BARDIN, 2009). 

Para Bauer (2002), a análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que trabalha 

com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do conteúdo 

da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Bardin (2009, p. 42) 

conceitua a análise de conteúdo como ―um conjunto de técnicas de análise das comuni-

cações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do con-

teúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens‖. 

Neste sentido, a análise de conteúdo realizada conforme as 20 categorias acima 

apresentadas fundamenta inferências que permitiram indicar, de forma geral, como as 

políticas públicas de Ciência e Tecnologia foram caracterizadas pelos portais eletrônicos 

de governo. 

 

6.1 Análises da amostra de pesquisa  

 

Os resultados englobam análises de conteúdo de todas as seções permanentes 

das páginas web das secretarias de Ciência e Tecnologia das 27 unidades federativas 

brasileiras que disseminam informações sobre as políticas públicas da área, além das 

páginas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O período de coleta das secre-

tarias das unidades federativas foi de dezembro de 2013 a junho de 2014, já as páginas 

do Ministério foram coletadas e analisadas entre julho e agosto de 2014. A amostra é 
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composta por 129 páginas referentes às secretarias e 83 referentes ao Ministério, so-

mando 212 páginas web.  

 

Gráfico 2. Índice de Qualidade da Informação sobre políticas públicas de Ciência e Tecnologia 
verificado em portais eletrônicos de governo selecionados 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 2 apresenta a média de IQI alcançado pelas páginas analisadas de ca-

da estado, do Ministério e também a média do IQI das 212 páginas que compõem a 

amostra. Observa-se que a ausência de informações sobre políticas públicas de C&T nas 

seções permanentes de 11 estados e o Distrito Federal fez com que a média do IQI fosse 

zero nessas unidades, ou seja, não foram encontradas páginas web com informações 

sobre políticas de C&T nas seções permanentes sobre políticas públicas dos portais web 

dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Amazonas, Roraima, Amapá, 

Rio Grande do Norte, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Maranhão e no Distrito Federal.  

Entre as outras 15 unidades federativas que apresentaram informações sobre 

C&T em seus portais eletrônicos, Santa Catarina obteve o maior índice, seguida de Pa-

raná, Goiás, Tocantins, Ceará, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Rio Grande do 

Sul, Alagoas, Acre, Rondônia, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A média destes estados 

varia entre 21,66% e 10%, portanto estão acima da média geral (9,87%). O Ministério 

alcançou a média de 10,90%, calculada sob as 83 páginas coletadas no portal. A média 
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geral de 9,87% nos aponta um desempenho que pode ser considerado limitado diante do 

contexto teórico-metodológico da pesquisa.  

  

Gráfico 3. Índice de Qualidade da Informação sobre políticas públicas de Ciência e Tecnologia 

verificado em cada região do país, no portal do Ministério e média geral da amostra

 
Fonte: elaboração própria.  

 

O Gráfico 3 apresenta as médias de IQI obtidas em cada região, além do IQI 

médio do portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a média geral, con-

siderando as 212 páginas web componentes da amostra de análise. 

Observa-se que a região Centro-oeste teve a pior média (5,25%), seguida da re-

gião Norte (6,95%), região Nordeste (7,51%), Ministério (10,90%), região Sudeste 

(12,67%) e região Sul (15,96%). A baixa média das regiões Centro-oeste, Norte e Nor-

deste pode ser em parte explicada pelo fato de algumas unidades federativas dessas re-

giões não terem apresentado nenhuma página web referente a políticas públicas de C&T 

nas seções permanentes sobre políticas públicas dos portais, fazendo com que a média 

caísse.  
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Gráfico 4. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo nas 
páginas web dos portais dos estados da região Sul do Brasil 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 4 apresenta a porcentagem de páginas web que obtiveram informa-

ções classificadas por categorias de análise de conteúdo nos portais eletrônicos dos es-

tados da região Sul do Brasil. Observa-se que de 40% a 85% das páginas analisadas 

possuem informações classificadas nas categorias objetivos; informações operacionais, 

parcerias e convênios; ações e público-alvo.  

Informações sobre condições econômicas; eficiência e recursos; informações 

legais, eficácia, instrumentos de relacionamento, cenário político, efetividade, igualda-

de e condições sociais estão presentes em 25% a 5% das páginas analisadas. Não foram 

detectadas informações referentes às categorias condições ambientais; metas; bem es-

tar; custo-efetividade; satisfação do usuário; prevenção de riscos e recursos de gestão.  
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Gráfico 5. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo nas 
páginas web dos portais da região Centro-oeste do Brasil 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 5 apresenta a porcentagem de páginas web classificadas por categori-

as de análise de conteúdo nos portais eletrônicos dos estado da região Centro-oeste do 

Brasil. A amostra da região Centro-oeste diz respeito às cinco páginas disponíveis no 

portal da secretaria do estado de Goiás, já que não foram encontradas informações sobre 

políticas públicas de C&T nas seções permanentes dos portais dos estados de Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.  

Observa-se que as categorias objetivos; eficiência e recursos; informações ope-

racionais, parcerias e convênios; informações legais; ações e eficácia variaram a fre-

quência de preenchimento entre 40% e 100%. Já informações sobre condições sociais, 

cenário político e condições econômicas estiveram em 20% da amostra, ou seja, foram 

preenchidas em uma das cinco páginas analisadas. Informações sobre as seguintes cate-

gorias não foram encontradas: condições ambientais; metas; público- alvo; instrumen-

tos de relacionamento; efetividade; custo-efetividade; bem estar; igualdade; satisfação 

do usuário; prevenção de riscos e recursos de gestão.  
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Gráfico 6. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo nas 
páginas web dos portais da região Sudeste do Brasil  

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 6 apresenta a porcentagem de páginas web classificadas por categori-

as de análise de conteúdo nos portais eletrônicos dos estado da região Sudeste do Brasil. 

Da região Sudeste foi coletado o maior número de políticas públicas de C&T, 54 pági-

nas. No entanto, a frequência de preenchimento das categorias seguiu a tendência das 

outras regiões. A média das 54 páginas assinala que objetivos; informações operacio-

nais, parcerias e convênios; ações e público-alvo foram as categorias mais preenchidas, 

variando entre 31,48% e 77,77%. Informações sobre eficiência e recursos; condições 

econômicas; informações legais; igualdade; condições sociais; cenário político; condi-

ções ambientais e metas foram menos frequentes, variando entre 1,85% e 20,37%. As 

categorias eficácia; custo-efetivididade, efetividade; instrumentos de relacionamento; 

bem estar; satisfação do usuário; prevenção de riscos e recursos de gestão não foram 

preenchidas em nenhuma das 54 páginas avaliadas na região Sudeste.  
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Gráfico 7. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo nas 
páginas web dos portais da região Norte do Brasil 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 7 apresenta a porcentagem de páginas web classificadas por categori-

as de análise de conteúdo nos portais eletrônicos dos estados da região Norte do Brasil. 

Entre os sete estados que compõem a região, apenas três apresentaram páginas web com 

informações sobre políticas públicas: Acre (duas páginas), Tocantins (seis páginas) e 

Rondônia (cinco páginas). O total de 13 páginas analisadas seguiu a tendência de preen-

chimento das outras regiões: informações operacionais, parcerias e convênios; objeti-

vos; ações e eficiência e recursos são as categorias mais frequentemente preenchidas, 

variando entre 46,15% e 76,92%. Informações sobre público-alvo; informações legais; 

condições econômicas e cenário político estiveram presentes em menos de 24% da 

amostra. Os índices de preenchimento entre as quatro categorias variou entre 7,69% e 

23,07%. A região Norte foi a que obteve maior número de categorias não preenchidas 

(12): condições sociais; condições ambientais; metas; eficácia; efetividade; instrumen-

tos de relacionamento; custo-efetividade; bem estar; igualdade; satisfação do usuário; 

prevenção de riscos e recursos de gestão.  
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Gráfico 8. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo nas 
páginas web dos portais da região Nordeste do Brasil 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 8 apresenta a porcentagem de páginas web classificadas por categori-

as de análise de conteúdo nos portais eletrônicos dos estado da região Nordeste do Bra-

sil. Entre os nove estados que compõem a região, em quatro deles foram disponibiliza-

das informações sobre políticas públicas de C&T: Alagoas (7 políticas), Bahia (14), 

Ceará (8) e Sergipe (8), totalizando 37 páginas analisadas.   

Ações; objetivos; eficiência e recursos e informações operacionais, parcerias e 

convênios foram as categorias mais preenchidas, variando entre 54,05% e 78,37%. Pú-

blico-alvo; condições econômicas; condições sociais; cenário político; informações 

legais e metas foram preenchidas entre 5,40% e 27,02 da amostra. Já as categorias con-

dições ambientais, instrumentos de relacionamento, eficácia, efetividade, custo-

efetividade; bem estar; igualdade; satisfação do usuário; prevenção de riscos e recur-

sos de gestão não foram encontradas em nenhuma das 37 páginas web analisadas nesta 

região.  

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%



123 

 

Gráfico 9. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo nas 
páginas web dos portais das regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste, Norte e Nordeste 

 
Fonte: elaboração própria. 

 

O Gráfico 9 apresenta a média da porcentagem de páginas web classificadas por 

categorias de análise de conteúdo, considerando as regiões Sul, Sudeste, Centro-oeste, 

Norte e Nordeste, ou seja, a média das 129 páginas web que compõem a amostra, com 

informações sobre políticas públicas de C&T presentes nos portais das secretarias das 

27 unidades federativas, coletadas no período de dezembro de 2013 a junho de 2014.  

O Gráfico 9 permite traçar inferências a respeito do enquadramento simbólico 

das políticas ambientais brasileiras na comunicação oficial na internet, ao indicar que 

79,06% do total de páginas web da amostra referente aos portais das Secretarias de Ciê-

nia e Tecnologia das 27 unidades federativas (102 de 129) apresentaram informações 

classificadas na categoria objetivos. Ou seja, dois terços da amostra possuem essencial-

mente informações sobre os propósitos da política enfocada, o que faz da presença desta 

qualidade de informação a característica mais frequente no enquadramento das políticas 

da área pelos gestores oficiais de comunicação digital. 

Entre as demais categorias, podem ser detectados três enquadramentos distintos, 

contemplando conteúdos que estiveram presentes em diferentes faixas de percentuais do 

total de páginas web analisadas, a saber: a) informações operacionais, parcerias e con-

vênios; ações e eficiência e recursos, variando entre 37,20% e 58,91%; b) público-alvo; 

condições econômicas; informações legais; condições sociais e cenário político; vari-
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ando entre 7,75% e 29,45%. c) igualdade; eficácia; metas; condições ambientais; efeti-

vidade; instrumentos de relacionamento; custo-efetividade; bem estar; satisfação do 

usuário, prevenção de riscos e recursos de gestão, variando entre 0 e 4,65%.  

A presença de informações nas categorias preenchidas na faixa ―a‖ sugere que a 

atuação dos profissionais responsáveis pela produção dos portais de governo se orienta 

pela necessidade de buscar e apresentar os dados mais obviamente ligados a uma políti-

ca, como informações sobre objetivos, ações e parcerias.  

A reduzida presença de informações nas categorias situadas na faixa ―b‖ indica 

que há pouca preocupação dos produtores e gestores de conteúdo com a exigência de-

mocrática de apresentar enquadramentos simbólicos nos quais estejam caracterizados os 

antecedentes que motivaram a política pública, como cenário político, condições sociais 

e econômicas e até mesmo público-alvo.  

A escassez de informações nas categorias incluídas na faixa ―c‖ sugere que os 

enquadramentos veiculados pelos portais tende a ignorar quase por completo dados es-

senciais sobre aspectos como formas de otimização de resultados, planejamento e justi-

ficativas sobre as escolhas realizadas pelos mandatários diante do contexto mais amplo 

de ações alternativas possíveis.  

Informações sobre instrumentos de relacionamento, custo efetividade, satisfação 

do usuário, bem estar, recursos de gestão e prevenção de riscos estiveram ausentes dos 

enquadramentos identificados na pesquisa, ou seja, não foram detectadas em nenhuma 

das 129 páginas que compõem a amostra dos portais das secretarias estaduais de C&T 

das 27 unidades federativas.  
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Gráfico 10. Percentuais de informação observados segundo categorias de análise de conteúdo 
nas páginas web do portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  

 
Fonte: elaboração própria.  

 

O Gráfico 10 apresenta a média da porcentagem de páginas web classificadas 

por categorias de análise de conteúdo considerando as 83 páginas coletadas no portal do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação no período de julho e agosto de 2014.  O 

Gráfico 8 segue a tendência da média das categorias das páginas das secretarias estadu-

ais com ainda menor número de categorias preenchidas, apenas 8. Sendo que 5 delas 

(ações; informações legais; eficiência e recursos; condições ambientais e condições 

econômicas) atingiram menos de 10% da amostra. 

A análise dos resultados apontados indica a existência de oportunidades de aper-

feiçoamento da comunicação pública digital. Os resultados aqui apontados indicam a 

ausência de informações consideradas relevantes de acordo com a metodologia empre-

gada. O Índice de Qualidade da Informação obtido pelos portais web variou entre 0 e 

21,66%. A média alcançada pelas 83 páginas do Ministério foi de 10,90%, fazendo com 

que a média geral das 212 páginas que compõem a amostra fosse de 9,87%. Ou seja, no 

total da amostra de 212 páginas web referentes a políticas públicas de Ciência e Tecno-

logia, menos de um décimo das informações consideradas relevantes para fundamentar 

a compreensão abrangente das políticas esteve presente.  
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Possíveis causas e consequências para a insuficiência de informações que levou a um 

baixo IQI médio (9,87%) e o não preenchimento de categorias consideradas importantes 

pela revisão metodológica serão abordados no sétimo capítulo. 
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7. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Este capítulo atende ao terceiro objetivo específico da pesquisa: propor, diante 

dos resultados encontrados a respeito da qualidade da comunicação pública digital sobre 

ciência e tecnologia, estratégias de gestão da comunicação nos portais eletrônicos de 

governo, apropriadas ao aperfeiçoamento da oferta de informações sobre o desempenho 

das políticas públicas do setor. Os resultados foram interpretados à luz de artigos, livros, 

relatórios e documentos a fim de fundamentar recomendações para a comunicação pú-

blica digital de Ciência e Tecnologia.  

A partir da revisão bibliográfica de importantes autores da área e da análise da 

qualidade das informações sobre políticas públicas de Ciência e Tecnologia fica eviden-

te a necessidade de que a sociedade civil seja incluída no processo político como ator 

social para que a comunicação pública de C&T seja realizada de maneira mais eficaz.  

A partir da metodologia de avaliação de políticas públicas Trevisan & van Bellen 

(2008), Faria (2005), Costa & Castanhar (2003), Carvalho (2003), Souza (2003) e Ar-

retche (1998) observou-se que a média geral do Índice de Qualidade de Informação das 

212 páginas da amostra de análise foi de 9,87%, o que indica a necessidade de aprimo-

ramento da disponibilização de informações mais contextualizadas e de maior qualida-

de. 

Como estratégia central de produção da informação que pode ser seguida por 

gestores de comunicação pública que busquem transparência e accountability e com 

base nos autores que tratam a avaliação de políticas públicas, sugere-se aqui que a qua-

lidade da informação pode ser obtida por meio da oferta de informações nas categorias 

formuladas no âmbito desta pesquisa: 1. Condições sociais; 2. Condições econômicas; 

3. Cenário político; 4. Condições ambientais; 5. Informações legais; 6. Objetivos; 7. 

Metas; 8. Recursos e eficiência; 9. Ações; 10. Informações operacionais, parcerias e 

convênios; 11. Públicos-alvo; 12. Instrumentos de relacionamento; 13. Eficácia; 14. 

Efetividade; 15. Custo-efetividade; 16. Bem-estar; 17. Igualdade; 18. Satisfação do usu-

ário; 19. Prevenção de riscos e 20. Recursos de gestão de riscos. 

As categorias podem ser relacionadas aos aspectos das políticas de ciência e tec-

nologia que poderiam ser objeto de abordagens contextualizadas em portais de governo 

que assumam como seu propósito, alinhando à Lei de Acesso à Informação e à exigên-

cia de transparência ativa, a responsabilização de governantes pelas políticas que criam 

e executam. 
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A centralidade das questões de C&T na vida cotidiana, bem como a inquietação 

pública relacionada aos riscos e impactos da área, muitas vezes ligada à falta de infor-

mação, salientam o potencial da comunicação pública em não só popularizar a ciência a 

partir da divulgação de informações, mas também abordar a temática de maneira mais 

transparente, oferecendo canais que possibilitem uma comunicação pública eficaz.  

Para Epstein (2012), a popularização da ciência a partir da comunicação pública 

atua como instrumento de cidadania, uma vez que informação contextualizada e de qua-

lidade qualifica o debate a partir não só do conhecimento por parte dos cidadãos, mas 

também da apropriação social e do empoderamento, condições básicas para o desempe-

nho central do cidadão no processo de implantação de políticas públicas. 

A apropriação social da C&T exige tanto a aquisição de informação quanto a in-

serção do público em debates e decisões. Cabe, enfim, despertar o público para a ciência 

como peça de um jogo cotidiano, em que a sociedade também pode ser ator social, in-

fluente na implementação, avaliação e fiscalização de políticas públicas.  

Além de ter o potencial de popularizar a ciência, a comunicação pública pode 

contribuir para a inclusão dos interesses de grupos sociais tradicionalmente deixados à 

margem dos benefícios que o desenvolvimento científico e tecnológico pode proporcio-

nar. Assim, além de popularizar a temática, a comunicação eficaz pode impulsionar a 

inclusão social (UNESCO, 2003). 

É necessário que a sociedade compreenda os fatores políticos da ciência como 

algo que gera impactos em seu cotidiano, como políticas públicas das quais os cidadãos 

são não só beneficiários, mas podem e devem atingir o papel de ator político e social na 

implementação de políticas. Neste sentido, as decisões políticas feitas pelos governos 

não devem ser tidas como neutras, mas sim devem ser atribuídas ao status de uma polí-

tica como conjunto de causas e consequências para a sociedade.  

Assim, entende-se que não basta que a sociedade seja cientificamente alfabetiza-

da (BAZZO e VALERIO, 2006), mas é preciso que seja também empoderada para par-

ticipar no processo de implantação de políticas públicas. O empoderamento pode acon-

tecer a partir da informação de qualidade, que permite a transparência, qualifica o deba-

te e promove o engajamento e o controle social democrático da área.  

A pesquisa realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2010) 

aponta que o interesse pela Ciência existe (65% dos entrevistados disseram ser muito 

interessados nos assuntos de C&T). Do total de entrevistados, 20% disseram estar pou-
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co interessados em assuntos de Ciência e Tecnologia e 15% disseram não ter interesse. 

Para aqueles que disseram ter pouco ou nenhum interesse em C&T as razões destacadas 

foram: Não entende (36,7%); Nunca pensou sobre isso (19,5%); Não tem tempo (17,8). 

Apenas 3,6% optaram pela alternativa ―Não precisa saber sobre isso‖. O que indica que 

a necessidade de conhecer a temática é compreendida (BRASIL, 2010).  

 Entendendo a política pública como processo sistemático e não excludente de 

busca de soluções e do exercício dos direitos dos cidadãos, entende-se que a não com-

preensão dos assuntos de C&T e especificamente das políticas públicas da área distancia 

os cidadãos, gera desconfiança e sentimento de impotência (MIGUEL e BIROLI, 2010). 

O distanciamento dos cidadãos em relação às decisões políticas de C&T colabora para a 

falta de conexão pública e de engajamento cívico, requisitos para a participação.  

Neste contexto, o papel da comunicação pública estaria em promover: participa-

ção dos cidadãos sobre os temas públicos; infraestrutura que possibilite o envolvimento; 

valorização da função participativa; e processos de discussões públicas constituídos por 

regras claras que visem à equidade (MATOS, 2009).  

Com o objetivo de diminuir a distância entre instituições e cidadãos, a comuni-

cação pública deve possibilitar o processo de interlocução que dá origem a uma esfera 

pública, inclusiva e participativa, de diálogo e debate de interesses coletivos e plurais. A 

partir da análise da qualidade das informações sobre políticas públicas de C&T disponí-

veis nas seções permanentes dos portais das secretarias das 27 unidades federativas e do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação observa-se que a disponibilização de in-

formação pode não ser suficiente para que o processo de formulação de políticas públi-

cas seja inclusivo e democrático.  

Assim, espera‐se que os portais oficiais do governo exerçam a função de seu 

próprio posicionamento como fonte de informação na internet, com abordagens de co-

municação autossuficientes, capazes de proporcionar a apreensão abrangente das ques-

tões envolvidas sob as várias políticas públicas enfocadas. O acesso amplo à informação 

atinge o princípio da igualdade no momento da tomada de decisão.   

A comunicação pública eficaz requer transparência, qualidade nos serviços ofe-

recidos e respeito ao diálogo (MATOS, 2009). A qualidade da informação está ligada à 

noção de transparência, não apenas em relação a recursos humanos e financeiros, mas 

também em relação aos riscos e impactos esperados e principalmente no sentido de dar 

opções que possam ser consideradas, avaliadas e definidas a partir do escrutínio público. 
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De acordo com Spigner et al (2012, p. 21), ―a disponibilização de informações 

do governo até os cidadãos poderia ser visto como uma chave para a expansão da de-

mocracia, uma vez que os cidadãos precisam ter informações, a fim de participar efeti-

vamente do processo democrático‖. Assim, ―ter acesso a melhor informação não só as-

segura aos cidadãos as ferramentas de que necessitam para participar na tomada de de-

cisão de seu governo, mas ajuda a abrir processos governamentais ao escrutínio públi-

co‖. 

Seguindo os conceitos de Lewenstein e Brossard (2009) sobre a comunicação da 

ciência, verificou-se que os processos de comunicação observados na amostra de análise 

se dão em uma única via, limitando-se à divulgação de informação, ainda que a qualida-

de dessa informação possa ser questionada, uma vez que o Índice de Qualidade da In-

formação médio obtido pelas 212 páginas que compõem a amostra foi de 9,87%, indi-

cando necessidade de melhoria e contextualização no que diz respeito a aspectos como 

legislação, parcerias, impactos e risco.  

Verificou-se também que o quarto modelo de comunicação de C&T proposto 

por Lewenstein e Brossard (2009) não foi alcançado pelas páginas que compõem a 

amostra, uma vez que o modelo de participação pública pressupõe a criação de meca-

nismos para o empoderamento dos cidadãos e ao oferecimento de potencialidades para 

que contribuam nos processos de deliberação política.  

Ao tornar disponíveis grandes quantidades de informação, promover a descen-

tralização e a diversidade, facilitar a interatividade e fornecer um espaço comunicacio-

nal aparentemente ilimitado para quem quer que seja, a internet redefiniu as premissas e 

o caráter do envolvimento político (DAHLGREN, 2011). 

 Neste contexto, passou-se a buscar na democracia digital não apenas a interação 

eletrônica entre representantes e representados, mas também um espaço para o debate 

público, a deliberação e a formação da comunidade com potencial para aumentar a par-

ticipação na tomada de decisão política por parte dos cidadãos (DIJK e HACKER, 

2000).  

 No Brasil, 48% da população têm acesso à internet (BRASIL, 2015). As desi-

gualdades econômicas e sociais no país refletem no acesso à internet por parte da popu-

lação, naquilo que a OCDE (2003) identifica como digital divide. Além das diferenças 

regionais, indicadores como escolaridade, renda e idade são fatores que impulsionam a 

frequência e a intensidade do uso da internet no Brasil. 
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Além de menos da metade da população brasileira ter acesso à rede, pesquisas 

indicam o baixo contato direto entre o cidadão e governos ou instituições públicas: 19% 

diz ter acessado sites oficiais de governo e instituições públicas nos últimos 12 meses, 

6% dos entrevistados disseram ter escrito sugestões ou opiniões em fóruns ou consultas 

públicas em sites de governo (BRASIL, 2015).  

Para a OCDE, a expressão digital divide ―refere-se à diferença entre os indiví-

duos, as famílias, as empresas e áreas geográficas em diferentes níveis socioeconômicos 

no que diz respeito tanto às suas oportunidades de tecnologias de informação de acesso 

e de comunicação (TIC) e para o uso da internet para uma grande variedade de ativida-

des‖ (OCDE, 2001, p.5). Para Dahlgren (2011, p. 12) ―sempre que existam exclusões 

digitais e que o acesso seja negado ou limitado de uma forma não equitativa a determi-

nados grupos e categorias sociais, verifica-se uma situação de déficit democrático, inde-

pendentemente da maneira como perspectivamos os horizontes políticos em termos lo-

cais, nacionais, regionais ou globais‖. 

 Neste cenário, o potencial da internet é evidenciado e, sua função como esfera 

pública, questionada. Com base nos conceitos de Polat (2005), Witschge (2004), Dahl-

berg, (2001), Shane (2004) e Wallace (1994), considera-se que a internet representa um 

espaço plural nunca antes visto: a redução dos custos de participação, a suposta igualda-

de entre os participantes a partir da redução de pistas sociais, a interação entre represen-

tantes e representados, além das comunidades online evidenciam o potencial da rede. 

No entanto, o potencial empoderador da rede é limitado ao uso social da tecnologia; 

apesar de o ambiente virtual ser propício para transparência e participação, estes requisi-

tos nem sempre são alcançados pelos portais de governo.  

Com a desigualdade de acesso à rede, dificulta-se o entendimento da internet 

como esfera pública virtual, uma vez que este conceito parte do ideal de que o debate se 

realiza entre pessoas com igual oportunidade de acesso, em livre argumentação e dota-

das de capacidade argumentativa a ponto de alcançarem um entendimento sobre seus 

problemas (Matos e Nobre, 2013). Ainda assim, as TICs permitem o acesso mais amplo 

ao debate público, maior transparência e responsabilização dos governos em uma forma 

de aumentar a qualidade do sistema democrático sem alterar fundamentalmente suas 

estruturas (CATINAT e VEDEL, 2000).  

Os resultados apontam que as TICs devem ser utilizadas no contexto democráti-

co para melhorar a confiança no relacionamento estabelecido entre governo e sociedade, 
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para que haja motivação para participar e crença de que o seu papel no processo de de-

cisão política será considerado. Assim, a comunicação pública aumenta sua eficiência, a 

partir da garantia de acesso à informação de qualidade, transparência e participação.  

Entendida como a responsabilização do Estado, a accountability está relacionada 

à credibilidade, seja no ator ou no processo político (WEBER, 2011). A transparência, 

com seu caráter normativo a partir da Lei de Acesso à Informação, tem função utilitária 

na disponibilização de informações, prestação de serviços, na transparência e na promo-

ção da eficiência da máquina pública. No entanto, o conceito de transparência deve ser 

questionado, uma vez que as informações disponibilizadas muitas vezes não são acessí-

veis ou utilizáveis e são frequentemente apresentadas por formas que dificultam a com-

preensão.  

A necessidade de os cidadãos serem participantes ativos no governo é inerente 

aos ideais democráticos. Muitas vezes, por desconhecerem os mecanismos de acesso às 

estruturas burocráticas, os cidadãos mostram-se desencantados e desengajados pelos 

assuntos públicos (SPIGNER et al, 2012).  

 Além da disponibilização de canais de participação não ser frequente, os autores 

apontam causas para a não participação, que passa pelo acesso, motivação e formas de 

recrutamento, que são resumidas em: falta de competência/ habilidades; apatia política; 

e desconexão/falhas no recrutamento da comunicação pública (VERBA, SCHLOZMAN 

e BRADY, 1995); (HALE, MUSSO e WEARE, 1999).  

A partir da bibliografia consultada e da análise dos portais, propomos a utiliza-

ção das TICs para: informar, consultar, envolver, colaborar, capacitar/empoderar. As-

sim, o capital social é tido como causa e consequência da comunicação pública, desta 

maneira, seria identificado com o nível de envolvimento associativo, ou seja, que o in-

divíduo pertença a uma comunidade civicamente engajada, participando em variadas 

redes de interação (MATOS e NOBRE, 2013). 

Rothberg (2010, p. 9) salienta que ―há evidências empíricas que sustentam o re-

sultado efetivo do capital social como atributo de potencialização da eficácia da gestão 

pública, à medida que promove a responsabilização dos indivíduos e sua consequente 

adesão aos fins coletivos administrados pelas instituições políticas‖. A formulação 

compartilhada de políticas públicas deve ser considerada em seu potencial de criar capi-

tal social, visto como ingrediente para o engajamento cívico.  
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Os desafios estão em grande parte no posicionamento da comunicação pública 

em meio às demandas por participação no cenário democrático brasileiro, formatando 

essa compreensão em políticas com diretrizes claras e estimuladas pelo Estado na con-

solidação de um sistema de Comunicação Pública compatível com as demandas por 

informação de qualidade, transparência e participação.   

É preciso reconhecer os direitos à informação e à comunicação como fundamen-

tais para o exercício da participação e a legitimidade desse campo como alvo de inter-

venção de políticas públicas. Há também a necessidade de possibilitar a formulação 

compartilhada de políticas públicas, colocando o cidadão em posição central no proces-

so, além da garantia do pluralismo que atenda a sociedade democrática e suas demandas 

por participação: ―o pluralismo das sociedades democráticas pode ser administrado por 

instituições políticas adequadas que, ao mesmo tempo, preservem a riqueza da diversi-

dade e proporcionem a construção de consensos a respeito das prioridades da gestão 

pública, em direção à manutenção de estruturas capazes de promover justiça e equida-

de‖ (ROTHBERG, 2010, p. 16).  

De acordo com documento da United Nations (2014), há oportunidades claras 

para a melhoria da participação online, a partir, por exemplo, dos dispositivos móveis. 

Existem também problemas graves, como a exclusão digital e as poucas iniciativas de 

incentivo à participação. Estas oportunidades e desafios exigem estratégias eficazes para 

criar um ambiente propício para a participação, incluindo quadros legais e institucionais 

adequados, capacidade de desenvolvimento para a alfabetização de mídia digital para os 

cidadãos e a integração de recursos online e offline para a participação do público. 

O desafio também está em promover uma ideia clara sobre o que é considerado 

participação pública online. Os governos devem encorajar a participação e fornecer 

feedback aos cidadãos. Motivar engajamento depende de um sentido de pertencimento a 

uma comunidade, suas tradições, valores comuns e dever cívico.  

É evidente a importância do investimento na elaboração e disponibilização de 

mecanismos de interação, como contato, formulários, cadastro para recebimento de in-

formações, enquetes, serviços de e-governo, consultas públicas, além de espaços que 

promovam o debate, como fóruns de discussão e deliberação.  

É importante destacar a necessidade da efetivação de políticas de comunicação 

pública que pensem nos portais não apenas como espaços de divulgação de notícias e 

prestação de serviços, mas também como mecanismos para promoção da transparência 
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de suas ações e à participação pública, numa perspectiva de comunicação bidirecional, 

que prepare o cidadão para falar e ouvir sobre assuntos de interesse público, contribuin-

do na construção de agendas, na deliberação de informações, com condições igualitárias 

de participação, criando mecanismos potencializadores de democracia digital e de diá-

logo entre Estado e cidadão. 

O cenário favorável à participação deve incluir: a) qualidade e acessibilidade da 

informação; b) transparência, que gera credibilidade, legitima e motiva; c) acesso não 

apenas físico, mas também de competências e habilidades que permitam a participação; 

d) canais e ferramentas de participação; e) senso de eficácia (VACCARI, 2013), que diz 

respeito à crença de que sua opinião será considerada no processo político.  

A popularização da ciência através de portais governamentais pode ser vista co-

mo um elemento de inclusão social e democratização do conhecimento. A compreensão 

pública da ciência é fundamental para muitos aspectos da vida diária, e informações 

sobre C&T podem ajudar as pessoas a tomar melhores decisões e desenvolver mais con-

fiança em sua capacidade de dar sentido ao mundo ao seu redor.  

A falta de informações sobre recursos, benefícios e impactos descontextualiza as 

políticas públicas de C&T e dificulta a compreensão e o possível envolvimento dos ci-

dadãos no assunto. Além da disponibilidade de informações de baixa qualidade (o índi-

ce médio de qualidade das informações obtidas pela amostra de 212 páginas referentes a 

políticas públicas no Brasil foi de 9,87%), a falta de canais de comunicação de duas vias 

dificulta o feedback dos usuários e impede a participação. Desta forma, o cidadão é um 

mero consumidor de informações sem papel ativo no processo de decisão política. 

 Considerando que o direito à informação de qualidade é intrínseco e indispensá-

vel ao exercício da cidadania e da participação, o potencial da comunicação pública 

digital para oferecer canais e ferramentas democráticas permite a aquisição de informa-

ções e a inclusão do público nos debates e decisões.  

Matos (2009, p. 105) afirma que a comunicação pública deveria ser pensada co-

mo um processo politico de interação, ―em que prevalecem a expressão, a interpretação 

e o diálogo construído em uma esfera pública inclusiva e participativa‖. Neste sentido, 

ações comunicativas, intensificadas pelo potencial interativo da internet, podem exercer 

também o papel de maior transparência e prestação de contas: ―os avanços nas tecnolo-

gias de informação e comunicação têm sido fundamentais para a busca de novas formas 

de prestação de contas nas relações entre o Estado e a sociedade, bem como um recurso 
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interativo para conhecimento e discussão de assuntos de interesse público‖, salienta 

Matos (2009, p. 72). 

De acordo com Duarte (2009, p. 61), a ―comunicação pública coloca a centrali-

dade do processo de comunicação no cidadão, não apenas garantindo o direito à infor-

mação e de expressão, mas também o diálogo, o respeito às suas características e a ne-

cessidade de incentivar a participação ativa‖. O autor considera o potencial das tecnolo-

gias de informação e comunicação como sendo o de: promover um governo mais res-

ponsável; criar uma cidadania mais informada; facilitar a participação dos cidadãos no 

processo de tomada de decisão e facilitar a participação dos cidadãos em debates e deli-

berações.  

As tecnologias de informação e comunicação têm mudado a maneira que os go-

vernos funcionam. As TICs são o principal motor da modernização do governo e ser-

vem como tecnologias mediadoras para apoiar a interação entre os governos e os cida-

dãos. O objetivo do uso de tecnologias de mediação na governança do setor público é 

trazer maior transparência, aumentar a participação dos cidadãos na formulação de polí-

ticas públicas, aumentar a colaboração com os cidadãos comuns e tornar o setor público 

mais eficiente e transparente. Assim, a comunicação por intermédio do computador ofe-

rece uma alternativa para a comunicação de massa e seu fluxo linear de informações, 

propondo uma comunicação em duas vias, mais plural e democrática.  

De acordo com Matos (2009: 103), ―a ideia norteadora do conceito de comuni-

cação pública visa incluir os atores sociais emergentes na esfera pública, para que eles 

possam discutir e formular propostas de ações ou políticas públicas que beneficiem a 

sociedade‖. Neste contexto, o capital social é entendido como ―um fator de participação 

política autônoma que tem efeitos sobre o capital humano, o que facilita as relações 

sociais de interdependência e interação através de redes sociais‖ (MATOS, 2009, p. 

101). 

Assim, o capital social é ao mesmo tempo condição e consequência da comuni-

cação pública. O capital social é presente quando os indivíduos estão organizados para 

discutir questões de interesse público. O debate está estruturado de forma cooperativa 

em torno do bem comum. Considerando a comunicação pública como o processo de 

interação dos atores sociais sobre questões de interesse comum, assumindo a participa-

ção, a fim de resolver os problemas, baixo capital social, onde a interação e as relações 
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entre os atores sociais são fracos e esporádicos ―pode resultar em apatia e inércia em as 

questões e ações da vida da comunidade‖ (MATOS, 2011, p. 2). 

Com a redução do custo das comunicações a partir do advento da internet, a es-

perança era de que o uso das novas tecnologias de informação resultaria em uma maior 

participação. Entusiastas da e-democracia apontam que ―as novas tecnologias podem 

promover discurso aberto e racional, a igualdade de participação e a inclusão de diver-

sos pontos de vista‖ (NOVECK, 2010, p. 60). As evidências produzidas por esta pes-

quias sugerem que tais expectativas ainda se situam em um processo em construção, ao 

menos em relação às informações sobre políticas públicas de ciência e tecnologia dis-

seminadas por portais web de governo brasileiros. 
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CONSIDERAÇÕES 

  

A partir da revisão bibliográfica, das análises a que se propôs esta pesquisa e dos 

resultados aqui apresentados, as indicações de aprimoramento da comunicação pública 

devem se colocar predominantemente em termos de estratégias de aperfeiçoamento da 

qualidade da informação.  

O objetivo geral da pesquisa foi identificar a potencial contribuição da comuni-

cação pública digital sobre ciência e tecnologia à afirmação da cidadania, considerada 

em sua dimensão de exercício do direito à informação. Para isso, buscou-se avaliar a 

qualidade da comunicação pública digital como fonte de informação sobre o desempe-

nho de políticas de ciência e tecnologia divulgadas nas seções permanentes dos portais 

das secretarias e do Ministério em relação a cinco categorias de análise: antecedentes e 

diagnósticos; objetivos e metas; públicos beneficiados; impactos sociais; impactos am-

bientais. Por fim, procurou-se propor, diante dos resultados encontrados a respeito da 

qualidade da comunicação pública digital sobre ciência e tecnologia, estratégias de ges-

tão da comunicação nos portais eletrônicos de governo, apropriadas ao aperfeiçoamento 

da oferta de informações sobre o desempenho das políticas públicas do setor. 

O baixo Índice de Qualidade da Informação obtido (9,87%) indica possibilidade 

e necessidade de aprimoramento na divulgação de informações sobre políticas públicas 

de C&T. A popularização da ciência através da comunicação pública deve ser vista co-

mo vetor de inclusão social e subsídio para a democratização do conhecimento, em di-

reção a práticas de gestão e controle social mais efetivas, que permitam a atuação do 

cidadão no processo de implementação de políticas da área. 

O fato de 12 unidades federativas não apresentarem informações sobre políticas 

públicas de ciência e tecnologia em seus portais web pode reforçar o distanciamento 

entre público e política, o que dificulta o exercício da cidadania e pode resultar na alie-

nação política, além de dificultar a democratização do conhecimento e a popularização 

da ciência.  

A ausência de informações que integrem as categorias custo-efetividade; bem es-

tar; satisfação do usuário; prevenção de riscos e recursos de gestão de riscos apontam 

para um quadro frágil, em que os cidadãos não têm acesso a informações contextualiza-

das. As alternativas de ação e as razões para uma política ter sido preterida, por exem-

plo, não são apresentadas, bem como justificativas para a escolha de uma ação em de-
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trimento de outra. Os benefícios esperados a partir da adoção de determinada politica 

também não foram considerados. Não foram encontradas informações sobre riscos am-

bientais a serem controlados na execução de determinada política e nem mesmo recur-

sos humanos, materiais e financeiros investidos na gestão de riscos ambientais envolvi-

dos na execução de determinada política. 

Neste sentido, vale ressaltar que a transparência ativa na internet é um aspecto 

da Lei de Acesso à Informação, exemplificada pelo artigo oitavo, como abordado no 

terceiro capítulo da dissertação. Além da LAI, o próprio conceito de comunicação pú-

blica prevê a disponibilização de informação, a informação significativa e a participa-

ção.  

No entanto, embora a Lei de Acesso à Informação e a normatividade da comuni-

cação pública segundo a literatura especializada sustentem a exigência democrática da 

divulgação de informações sobre políticas públicas, são escassas as indicações sobre o 

que efetivamente divulgar. Há uma lacuna entre a normatividade jurídico-científica e a 

gestão da comunicação pública. Enquanto a primeira afirma princípios inescapáveis, a 

segunda ainda busca estratégias que possibilitem a aplicação de princípios tidos como 

requisitos para a eficácia da comunicação pública.  

Uma estratégia de produção baseada na disseminação de informações corres-

pondentes às 20 categorias propostas pela metodologia utilizada nesta pesquisa poderia 

contribuir para suprir esta lacuna, respondendo em parte à necessidade de indicar quais 

informações deveriam estar presentes em um texto sobre políticas públicas de Ciência e 

Tecnologia.  

 Com informações incompletas e descontextualizadas, a comunicação pública 

não atinge o potencial de qualificadora da gestão do público, assim como não contribui 

para que o cidadão bem informado seja capaz de orientar melhor sua vida, mas também 

influir, como membro da sociedade, nos rumos da própria ciência. 

A qualidade da informação tem papel central na comunicação pública por tam-

bém representar um pré-requisito para a participação, seja ela online ou offline. Neste 

sentido, o potencial das tecnologias de informação e comunicação deve ser explorado a 

fim de favorecer participação, garantir transparência e promover engajamento. 

Ainda que a internet possibilite participação e interação, problemas relacionados 

ao acesso ainda existem. É necessário criar canais que não limitem a participação a e-
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mails ou comentários, mas que alcance a interconectividade, permitindo que a audiência 

interaja de uma maneira mais horizontal, participando do processo político.  

Além de garantir acesso a mais cidadãos e instruí-los a partir do uso das tecno-

logias de informação e comunicação, as TICs podem ser usadas no contexto democráti-

co a fim de melhorar a confiança no relacionamento estabelecido entre governo e socie-

dade, para que haja motivação para engajar e crença de que o seu papel no processo de 

decisão política será considerado. Assim, a comunicação pública aumenta sua eficácia, 

possibilitando o acesso à informação de qualidade, posicionando o cidadão no centro do 

processo político, gerando capital social e facilitando a participação. 
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