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RESUMO

O  presente  trabalho  propõe  um  estudo  sobre  o  uso  da  internet,  pela  Câmara 

Municipal de Belo Horizonte (CMBH), para a disseminação de informações sobre as 

audiências públicas que organiza. O eixo teórico-analítico estribou-se no estudo das 

características e procedimentos imanentes ao instituto das audiências públicas e no 

das  características,  limites  e  potencialidades  da  internet  como  instrumento  de 

comunicação  pública,  que  é  aquela  que  se  instaura  entre  Estado,  governo  e 

sociedade objetivando informar para a construção da cidadania. A partir desse eixo, 

desenvolveu-se  estudo  de  caso  em sede  da  CMBH.  A  metodologia  empregada 

nessa  pesquisa  exploratória  envolveu  aplicação  de  questionário  a  cidadãos 

presentes  em  audiências  públicas  organizadas  pela  CMBH,  realização  de 

entrevistas, observação direta por parte do pesquisador, análise de conteúdo (da 

legislação  em  vigor)  além  de  pesquisa  bibliográfica.  Concluiu-se  que  a  CMBH 

empreendeu  avanços  importantes  como  a  dedicação,  em  seu  portal,  de  link 

específico para disponibilização de informações sobre as audiências públicas, mas 

que aprimoramentos podem ser incorporados. Verificou-se também que a  internet 

possui  alcance  limitado  na  mobilização  das  pessoas  (momento  publicitário  das 

audiências)  para  participarem  desses  eventos  sendo,  entretanto,  curial  na 

disseminação  de  informações  relativas  aos  encaminhamentos  oriundos  das 

audiências.  É  nesse  aspecto  onde  a  CMBH  pode  empreender  maiores 

aprimoramentos quanto ao uso da  internet, sendo então elaboradas contribuições 

nesse sentido.

Palavras-chave: Internet. Audiência Pública. Comunicação Pública.



ABSTRACT

The present essay proposes a study on the use of internet, by the City Council of 

Belo  Horizonte  (CMBH),  for  the  dissemination  of  information  about  the  public 

hearings which organizes.  The theoretic and analytical  axis motivate itself  on the 

study of characteristics and procedures intrinsic to the institut of public hearings and 

of  the  characteristics,  limits  and  potencial  of  internet  as  an  instrument  of  public 

communication, which is the one that establishes itself  between State, goverment 

and society aiming to inform to the construction of citizenship. From this axis, a case 

study was developed on the CMBH context. Methodology used in this exploratory 

research  envolved  questionnaire  aplication  to  present  citizens  in  public  hearings 

organized by CMBH, interviews, direct observation by researcher, content analysis 

(of  laws)  beyond  bibliographic  research.  The  conclusion  was  that  the  CMBH 

undertook important  steps as its  dedication,  on its  website,  of  an specific  link to 

spread information about public hearings, but improvements can be done. It was also 

concluded that internet has limited reach on mobilizing people to participe on these 

events being (publicity moment of hearings), however, adequate on the spread of 

information concerning referrals coming from hearings. On this aspect the CMBH can 

engage bigger improvements on the use of internet, creating, therefore, contributions 

accordingly.

Keywords: Internet - Public hearing - Public communication.
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1. INTRODUÇÃO

A difusão da internet, no início da década de 1990, foi acompanhada de 

grande expectativa diante das novas possibilidades que a interface resultante da 

convergência das tecnologias da comunicação e telecomunicação poderia prover. 

Além da ampliação da produção e circulação de informações, essa tecnologia trazia 

consigo  potencial  democrático,  consistente  na  possibilidade  de  ampliação  das 

formas  de  controle,  transparência  e  participação  democrática.  Parte  dessas 

expectativas  baseavam-se  nas  características  dessa  nova  interface: 

descentralização,  baixo  custo  e  grande  alcance,  já  que  poderia  atingir 

simultaneamente inúmeros usuários.

Também a partir da década de 1990, assistiu-se à renovação do interesse 

pela  sociedade civil  e  pelas  formas de participação e  deliberação no âmbito  da 

gestão pública. Essa, a sua vez, sob o advento da Reforma do Estado (PEREIRA, 

1998), era alcançada pelo movimento de descentralização em favor da ampliação da 

participação  e  do  controle  social  sobre  as  atividades  estatais.  Nesse  sentido, 

proliferaram-se,  dentre  outros,  orçamentos  participativos,  conselhos  gestores  de 

políticas, conferências temáticas e audiências públicas.

As audiências públicas, a sua vez, são instituto de participação aberta à 

população onde as partes presentes expõem tendências, preferências que, por meio 

da  deliberação,  podem conduzir  o  Poder  Público  a  decisão  de  maior  aceitação 
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conceitual. No Brasil, a previsão das audiências públicas é recente (PRADO Jr.,  et 

al., 2007) sendo, contudo, cada vez mais freqüente sua ocorrência. Observa-se que 

várias  entidades  (como  órgãos  dos  Poderes  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário, 

autarquias,  agências  reguladoras,  dentre  outros)  organizam  audiências  públicas 

sobre temas da mais diversa ordem. Logo, o interesse pela temática das audiências 

públicas estende-se não somente junto à sociedade civil como também junto a toda 

a Administração Pública que, no enlevo do movimento referido no parágrafo anterior 

(de  Reforma  do  Estado),  descentraliza-se  e  se  torna  permeável  à  participação 

popular  na  formação da vontade administrativa,  havendo de terem interesse,  os 

gestores públicos, em melhor conhecerem os meandros e os procedimentos a serem 

adotados para se realizar uma audiência pública.

Nesse  sentido,  para  a  realização  de  uma  audiência  pública,  cumpre 

serem  observados  diversos  momentos/etapas.  Em  todos  eles,  o  insumo 

“informação”  está  presente.  Em  sua  preparação,  à  medida  que  devem  ser 

levantadas informações sobre o problema que a motiva. Na divulgação, onde é feita 

ampla  publicidade  de  sua  realização.  Durante  os  debates,  ao  passo  que  os 

participantes, reunidos num só lugar, manifestam tendências e preferências que são 

objeto  de  deliberação.  E,  finalmente,  na  divulgação  dos 

encaminhamentos/resultados  oriundos  da  audiência,  ocasião  em  que  as 

informações colhidas em sede do evento são consideradas/ponderadas pelo  seu 

ente organizador para, acolhendo-as (ou não), prolatar o ato decisório, a vontade 

administrativa. 
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Para  ser  disseminada,  a  informação  deve  ser  veiculada  por  diversos 

instrumentos  de  comunicação  –  de  massa,  segmentados  ou  diretos  (DUARTE, 

2007). E, como dito no intróito, a internet é instrumento privilegiado para produção e 

disseminação de informação na sociedade moderna, sendo notório o crescimento de 

seu uso nas últimas décadas (CASTELLS, 2003). Logo, é atual e perspicaz o debate 

que  indague  como  esse  instrumento  de  comunicação  (a  internet)  vem  sendo 

utilizado  para  veiculação  das  informações  correntes  em  sede  das  audiências 

públicas, sendo esse o problema a ser enfrentado no presente trabalho no âmbito da 

Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

Reforçando a atualidade dessas questões, observa-se que, no âmbito da 

CMBH, essa instituição retrabalhou e relançou, em 2011, seu portal, dedicando link 

específico para as audiências públicas. E, quanto a essas, observa-se que dados da 

própria CMBH indicam que houve aumento recente na quantidade de audiências por 

ela organizadas. Segundo tais dados, na última legislatura (2005-2008), a instituição 

realizou 84 (oitenta e quatro) audiências públicas; enquanto que, na atual legislatura 

(dados parciais de 2009 até dezembro de 2011), foram 395 (trezentos e noventa e 

cinco).  Portanto,  nota-se  renovado  interesse  da  instituição  pelas  duas  unidades 

temáticas supra mencionadas: audiências públicas e internet.



17

Então,  nesse  contexto,  o  presente  trabalho  desenvolverá  estudo 

exploratório acerca do uso da internet, pela CMBH, na disseminação de informações 

sobre as audiências públicas que ela organiza. 

A  proposta  da  pesquisa  está  estruturada  sobre  eixo  teórico-analítico 

constituído  pelas  características  e  procedimentos  do  instituto  das  audiências 

públicas  e  pelos  caracteres  da  internet vista  como instrumento  de  comunicação 

pública (BRANDÃO, 2007) – que é aquela que diz respeito a “processo comunicativo 

que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de informar 

para a construção da cidadania” (BRANDÃO, 2007, p.9). O primeiro desses eixos 

teóricos,  relativo ao instituto  das audiências públicas,  tem como marco teórico o 

conceito desse instituto proposto por Moreira Neto (1992) sobre o qual se estrutura a 

análise  do  mesmo.  Já  o  segundo  eixo  teórico,  relativo  à  internet  tida  como 

instrumento de comunicação pública, assenta-se no trabalho de Brandão (2007) que 

é  complementado  pelos  de  Duarte  (2007)  –  relativamente  à  classificação  dos 

instrumentos de comunicação – e de Maia (2011) no que se refere aos limites e 

alcances da internet em sede da participação política.

A análise desenvolvida perpassa todas as etapas dos procedimentos das 

audiências públicas, com enfoque para o momento publicitário de sua realização e 

para o de divulgação de seus resultados/encaminhamentos.
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Para alcançar o objetivo geral consistente na análise do uso da internet, 

pela CMBH, na disseminação de informações sobre as audiências públicas que ela 

organiza, desenvolveu-se metodologia que contemplou extensa pesquisa de campo 

e bibliográfica, além da análise de documentos. Pelos objetivos específicos fixados, 

buscou-se:  a)  apurar  e  mensurar  como  os  cidadãos  se  informam  acerca  da 

realização das audiências públicas organizadas pela CMBH, e por meio de quais 

instrumentos  de comunicação eles  costumam e pretendem manter-se  envolvidos 

com a temática tratada em sede da audiência pública;  b)  coletar percepções de 

alguns  dos  atores-chave  envolvidos  (mais  precisamente  de  membros  do  corpo 

técnico-administrativo da CMBH e de líderes comunitários/sindicais que participaram 

de audiências públicas) acerca do papel desempenhado pelas audiências públicas 

na atividade legislativa e na realização da cidadania bem como acerca do uso da 

internet nesse contexto; c) identificar informações disponíveis no portal da CMBH 

relativas  às  audiências  públicas  que  ela  organiza;  d)  desenvolver  e  propor 

contribuições  de  ordem  prática  que  pudessem  ser  incorporadas  às  rotinas 

administrativas  da  CMBH  e  à  sua  estratégia  de  comunicação  no  sentido  de 

aprimorá-las. 

O caráter propositivo enfatizado no objetivo específico de letra “d”, acima, 

esteve  presente,  em verdade,  ao  longo  de  toda  a  pesquisa.  Desde  o  início  do 

trabalho, o pesquisador, como cidadão, sentia-se particularmente incomodado com a 

dificuldade de obter informações relativas a audiências públicas sobre temas de seu 

interesse que eram realizadas sem que chegassem a seu conhecimento,  o  que 
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comprometia  sua  participação  nos  eventos.  O  fato  de  não  estar  engajado 

politicamente em qualquer entidade ou causa em particular, levava o pesquisador à 

situação  daqueles  que  desempenham  a  chamada  participação  individualizada 

(GOMES, 2008  apud MAIA, 2011). Assim, a  internet despontava como o principal 

canal para levantamento de informações pertinentes às audiências públicas. E, em 

se tratando de audiências públicas realizadas pela CMBH, o portal da instituição era 

a  principal  fonte  de  informações  disponível  para  consulta.  Mas,  a  despeito  da 

disposição  para  participar,  o  pesquisador  deparou-se  com  dificuldade  para  se 

informar e acompanhar, pela internet, a prévia divulgação e os andamentos relativos 

e decorrentes das audiências públicas que a CMBH organiza.

Daí  é  que  surgiu  também  a  proposta  de  se  lançarem  proposições, 

sugestões de aprimoramentos passíveis de serem assimilados pela CMBH tanto em 

sede dos procedimentos relativos às audiências públicas, como também em sede da 

estratégia de comunicação da instituição e de seu portal  de modo que esse, em 

especial, fosse corrigido em determinados aspectos que, àquela altura, dificultavam 

o acesso às informações demandadas pelo pesquisador-cidadão.

O  trabalho  está  estruturado  em  seis  capítulos,  além  da  presente 

introdução. Nos capítulos 2 e 3, desenvolve-se o eixo teórico-analítico da pesquisa, 

cuidando,  cada  qual,  respectivamente,  do  instituto  das  audiências  públicas  e  da 

internet como instrumento de comunicação pública. 
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No capítulo 4, apresenta-se a metodologia de pesquisa e os instrumentos 

de coleta de dados utilizados quais sejam: a observação direta espontânea por parte 

do pesquisador,  a  análise de conteúdo (da  legislação em vigor),  a  aplicação de 

questionário  a  cidadãos  presentes  em  audiências  públicas,  e  a  realização  de 

entrevistas semi-estruturadas com atores-chave. 

O capítulo 5 sintetiza as percepções acerca do estudo do caso da CMBH, 

enquanto que no capítulo 6 é feita a consolidação e análise dos resultados obtidos. 

Ao final, são tecidas as conclusões e recomendações finais, no capítulo 7.
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2. A AUDIÊNCIA PÚBLICA COMO INSTITUTO DE PARTICIPAÇÃO E 

DELIBERAÇÃO.

No  presente  capítulo,  desenvolve-se  estudo  acerca  do  instituto  da 

audiência  pública.  A  abordagem  procura  ser  ampla,  partindo  de  suas  raízes 

históricas, apontando os movimentos e desdobramentos da teoria democrática que 

levaram  ao  seu  surgimento,  e  indicando  suas  características  e  procedimentos 

imanentes.  A  proposta  é  que  esses  aspectos  forneçam categorias  de  análise  a 

serem  empregadas  nos  capítulos  seguintes.  Ademais,  o  capítulo  é  útil  também 

àquele que pesquisa ou lida com a realização de audiências públicas à medida que 

o mesmo compila os elementos que informam a natureza do instituto, o que amplia a 

compreensão sobre o mesmo e auxilia no seu emprego prático.

2.1 Raízes históricas

A  partir  da  década  de  1990,  assistiu-se  à  ampliação  das  formas  de 

participação  democrática  no  Brasil.  Warren  (2002)  aponta  mesmo  para  o 

alargamento das práticas associadas à democracia, bem como a complexificação 

das  formas  de  ação  coletiva  e  de  participação.  Difundiram-se  orçamentos 

participativos, conselhos gestores de políticas, conferências temáticas, audiências 

públicas,  comitês  e  uma  verdadeira  “febre”  de  inovação  institucional  visando  a 

expansão da participação na gestão pública (LAVALLE et. al., 2004). 
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Esse fenômeno apresenta duas raízes imediatas. A primeira, consiste na 

instauração do Estado Democrático de Direito pela Constituição da República de 

1988  “em  que  o  'Democrático'  qualifica  o  Estado,  o  que  irradia  os  valores  da 

democracia sobre todos os elementos constitutivos do Estado e, pois, também sobre 

a ordem jurídica” (SILVA, 2003, p.119). Isso traz o cidadão – fonte primária do poder 

segundo  o  art.1º,  parágrafo  único,  CR/1988  (BRASIL,  1988)  –  para  dentro  do 

Estado, devendo auxiliá-lo na condução da vida em sociedade. Esse é paradigma 

que  se  funda  na  soberania  popular,  impondo a  participação  efetiva  do  povo na 

gestão  da  coisa  pública;  não  se  exaurindo  na  mera  formação  de  governos 

representativos (CROSA  apud SILVA, 2003, p.117). Para tanto, a Constituição de 

1988 previu uma série de arranjos institucionais, como alguns dos acima citados, 

visando  a  participação  direta  do  cidadão  (individual  ou  organizadamente)  no 

desenho das políticas públicas e na regulação da atividade estatal (LAVALLE, et. al., 

2004).

Já a segunda dessas raízes consiste na subseqüente descentralização 

administrativa iniciada pela Reforma do Estado com sua tendência à ampliação da 

participação e do controle social sobre as atividades estatais. A compreensão disso 

fica mais clara após breve explanação acerca desse movimento que se despontou 

como fenômeno global a partir do final da década de 1970 (KETTL, 2005).

Segundo Abrúcio (1997), nos países em que o Estado já era considerado 

reduzido, como a Grã-Bretanha, estabeleceu-se, a partir da década de 1980, nova 
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forma  de  atuação  da  administração  pública  que  ficou  conhecida  como  modelo 

gerencial  (manegerialism  ou public management).  Por Pereira (1998  apud VALE, 

2006), ela recebeu o nome de reforma gerencial,  apresentando basicamente três 

aspectos  centrais:  1)  de  cunho  técnico,  consistente  na  tentativa  de  redução  de 

custos  e  na  busca  de  melhores  resultados  (maior  eficiência,  efetividade);  2)  de 

cunho econômico, inspirando-se na administração privada a partir do que vislumbra 

a  satisfação  dos  cidadãos  vistos  como  consumidores;  3)  de  cunho  político, 

decorrente  da  ampliação,  no  contexto  democrático,  da  participação,  da 

transparência e do controle social do Estado. 

De acordo com Abrúcio (1997), esses aspectos correspondem aos três 

modelos de reforma gerencial observados em linha evolutiva (VALE, 2006): o puro, o 

do  consumerismo,  e  o  do  public  service  orientation.  Como  sintetizado  por  Vale 

(2006), a partir do estabelecimento de cada um dos modelos supracitados, foram 

sendo observadas insuficiências que conduziram ao modelo seguinte. Assim, contra 

o modelo gerencial puro, argüiu-se que o mesmo, em sua busca frenética por metas 

e  eficiência,  acabava  por  desconsiderar  o  cidadão  e  as  finalidades  públicas  do 

Estado, pervertendo assim seu papel em favor do alcance das mencionadas metas 

que, assim, convertiam-se em fim em si mesmo. A resposta foi dada pelo modelo de 

estado gerencial consumerista. Seu foco, como dito acima, era o cidadão visto como 

consumidor. A busca era a satisfação total da maior parte dos clientes. Porém, ao 

orientar as ações estatais por esse critério, o Estado ficava cativo dos interesses 

mais fortemente assentados, comprometendo o perfil distributivo do Estado, e não 



24

atendendo as demandas de atores sociais marginalizados ou desorganizados. Por 

isso,  erigiu-se  o  modelo  do  public  service  orientation que  objetivou  trazer 

componente democrático para o seio das atividades estatais, minorando os efeitos 

deletérios  de  grupos  oligopólicos  dentro  do  Estado.  É  nesse  contexto  que  são 

institucionalizados mecanismos de participação dos atores sociais (incluídos ou não) 

para o controle das atividades estatais e para a definição de suas prioridades.

Como resultado dessas raízes “imediatas”, notou-se, a partir da década 

de 1990, a mencionada proliferação de desenhos institucionais de participação em 

todos os níveis do Estado e em várias áreas da política.

A  seguir,  aprofundar-se-ão  as  origens  do  fenômeno  mencionado  no 

parágrafo anterior para enquadrá-lo no cenário de desenvolvimento das teorias da 

democracia representativa, participativa e deliberativa.

Conforme  síntese  de  Colares  (2010),  o  século  XX  foi  marcado  por 

intensos debates  em torno da questão democrática.  Em sua primeira  metade,  o 

desafio  foi  relativo  à  desejabilidade  da  democracia  como  forma  de  governo. 

Superada essa fase, discutiu-se entre representação e participação. A concepção 

hegemônica oriunda desse segundo período foi a da representação (modelo elitista), 

segundo a qual uma assembléia representativa constitui uma miniatura do eleitorado 

e enquanto tal é capaz de expressar suas tendências dominantes (LIJPHART, 1984, 

apud SANTOS e AVRITZER, 2002). A essa altura, acreditava-se na incapacidade de 
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participação do “homem médio”,  bem como nos riscos inerentes à ampliação da 

participação consistentes no respectivo incremento das demandas sobre o Estado e 

nos riscos à governabilidade decorrentes do aumento da participação. O principal 

expoente dessa corrente foi Joseph Schumpeter (1942).

Contemporaneamente, os debates em torno da democracia questionaram 

essa  concepção  elitista  hegemônica  do  pós-guerra  baseada  estritamente  nos 

mecanismos  de  representação1.  A  partir  da  década  de  1980,  ampliaram-se  os 

debates  em  torno  da  qualidade  da  democracia  (BRASIL,  2011).  E,  mais 

recentemente, formas complementares de inclusão democrática ganharam espaço. 

Despontaram,  assim,  duas  correntes:  a  da  democracia  participativa  e  a  da 

democracia deliberativa. Não se ignora a relevância do mecanismo representativo. 

Apenas  se  busca  o  aprofundamento  democrático  complementando  referido 

mecanismo  representativo,  tendo  em  vista,  por  exemplo,  questões  como  a 

complexidade  e  não  homogeneidade  do  eleitorado/sociedade  anteriormente 

supostos pela democracia elitista/liberal.

2.2 Panorama geral da participação democrática.

A  seguir,  são  tecidas  considerações  gerais  acerca  das  teorias  da 

democracia deliberativa e participativa, cujos substratos informam o surgimento de 

1Warren  (2002)  enumera  as  críticas  à  concepção  elitista  hegemônica  do  pós-guerra  baseada 
estritamente nos mecanismos de representação.
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novas  instituições  participativas  comentadas  mais  acima,  como  as  audiências 

públicas, que serão objeto de estudo na seção 2.3.

2.2.1 Democracia deliberativa

Na teoria deliberativa, segundo  Gutmann e Thompson (2007), cidadãos 

livres e iguais, e seus representantes, justificam suas decisões por meio de processo 

em que são apresentados, uns aos outros, motivos que são mutuamente aceitos e 

geralmente acessíveis, com o objetivo de atingir conclusões vinculantes, mas com 

possibilidade  de  futura  revisão2.  Ainda  segundo  esses  atores,  as  quatro 

características  fundamentais  da  teoria  deliberativa  são:  1.  a  necessidade  de 

justificação  (os  argumentos,  ações  e  decisões  precisam  ser  justificados  por 

argumentos justos, de modo que aqueles que estão participando do debate não o 

possam sensatamente rejeitar); 2. a acessibilidade dos argumentos (os argumentos 

que  servem de  justificativa  precisam ser  acessíveis  a  todos  os  envolvidos,  eles 

devem ser públicos e passíveis de serem compreendidos, mesmo que seja apenas 

em seu conteúdo essencial; 3. as decisões são vinculantes (pelo menos,  por certo 

período  de  tempo,  elas  devem  ser  capazes  de  influenciar  as  decisões 

governamentais  atuais  ou  outras  decisões  futuras);  4.  o  processo  decisório  é 

2Ainda segundo (GUTMANN e THOMPSON, 2007), deliberação difere-se de democracia deliberativa. 
A primeira diz respeito ao processo que busca consenso para alcance de decisão. Já o segundo 
refere-se a modelo de democracia que tem, dentre suas características essenciais, a existência de 
processos deliberativos. Mas é importante destacar que, enquanto a deliberação deve conduzir a uma 
decisão, a democracia deliberativa não preconiza, por si só, um único processo deliberativo para 
alcance de referida decisão. Muitas vezes, ela se valerá de outros processos, como o voto, que não 
são propriamente deliberativos.
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dinâmico  (ou  seja,  é  aberto,  sendo  reconhecido  que  seus  resultados  são 

provisórios).

A teoria da ação comunicativa de Habermas (1987) constitui a base da 

Democracia  Deliberativa.  Habermas  tem  visão  deliberativa  em  perspectiva 

integrativa (pelo menos originariamente), não prevendo instâncias de participação 

dentro do Estado (BRASIL, 2011). 

Segundo  os  deliberativos,  decisões  coletivas,  ou  seja,  envolvendo  os 

diversos atores da vida política, são não somente operacionalizáveis como também 

necessárias  para  conferir  legitimidade  aos  governos  democráticos.  Durante  a 

deliberação,  o  que ocorre  não é o convencimento  do  outro,  ou  a agregação de 

preferências fixas e individuais, mas sim, processo de comunicação do qual resultam 

decisões coletivas (relativamente imprevisíveis e passíveis de alteração futura).

Habermas (1989) admite que só o sistema oficial tem poder vinculante, 

funcionando as demais esferas apenas como aparatos de pressão sob o primeiro, 

podendo, contudo, influenciá-lo (relação centro-periferia,  institucional-informal).  Da 

interação entre essas duas esferas, decorre a legitimidade dos governos. A esfera 

oficial organiza a pauta e os procedimentos decisórios. Mas apóia-se, pelo menos 

indiretamente,  na massa amorfa consistente na opinião pública que consiste  em 

espaço  livre,  dinâmico.  Portanto,  o  modelo  proposto  por  Habermas  não  está 

centrado  nem  exclusivamente  na  sociedade,  nem  exclusivamente  no  sistema 
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político-administrativo. As decisões do último devem ser fundamentadas no primeiro 

tido  como  esfera  pública  vitalizada  na  qual  os  direitos  de  cidadania  tenham 

alcançado efetividade.  A esfera pública funciona como caixa de ressonância dos 

fatos sociais, problematizando-os, superando filtros institucionais até virarem objeto 

das deliberações nos complexos parlamentares.

Mesmo no contexto da teoria deliberativa, há autores, como Cohen (1998, 

p.35  apud FARIA, 2000, p.54), que entendem que a fórmula de Habermas é “uma 

dissolução desencorajadora da soberania popular”. Isso porque, ao colocar a esfera 

pública  na  periferia  dos  circuitos  oficiais  do  poder  e  com  capacidade  somente 

excepcional  de  influenciá-los,  Habermas limita  o  campo de ação democratizante 

dessa esfera pública. Por isso, para Cohen (1998 apud FARIA, 2000), é necessário 

apontar  outras  formas  de  participação  que  realizem  de  fato  a  proposta  de 

democracia  e  de  governo legítimo.  Para  tanto,  desenvolve  a  idéia  de  Poliarquia 

Diretamente Deliberativa (PDD). Basicamente, a PDD consiste em “institucionalizar 

soluções de problemas diretamente pelos cidadãos e não simplesmente promover a 

discussão informal com promessas de influências possíveis na arena política formal” 

(FARIA, 2000, p.55). Há ênfase na solução de problemas locais por cidadãos locais, 

com as vantagens aparentes sabidas. O Legislativo assume papel de facilitador e 

observador dessas arenas deliberativas.

Algumas  desvantagens  comumente  opostas  à  democracia  deliberativa 

podem ser detalhadas em Gutmann e Thompson (2007). Destaca-se o fato de que, 
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muitas vezes, ela precisa se apoiar em outros mecanismos decisórios, como o voto; 

e o fato de a democracia deliberativa fundamentar-se em princípios explicitamente 

morais  (como  a  idéia  de  justiça)  e  não  em  princípios  aparentemente  neutros 

observáveis nas democracias agregadoras (como o princípio da maioria corrente na 

democracia representativa).

2.2.2 Democracia participativa

Por  outro  lado,  tem-se  a  corrente  da  democracia  participativa. 

Participação refere-se à intervenção nos processos decisórios (PATEMAN, 1992), 

podendo  se  dar  em  diferentes  graus,  desde  a  influência  à  intervenção  nesses 

processos. Para Fung (2004  apud BRASIL, 2011), o ponto central da democracia 

participativa  refere-se  às  iguais  oportunidades  de  as  pessoas  participarem  das 

decisões que as afetem.

A democracia participativa pressupõe, além das condições institucionais 

permeáveis à mesma (por exemplo, existência de mecanismos de participação), a 

existência  de  cultura  participativa.  Muitas  vezes,  participação  envolve  ação 

organizada  da  sociedade  civil.  Essa  participação  não  se  confunde  com a  mera 

demanda (nos gabinetes) por comodidades, nem a defesa de interesses privados 

perante  o Estado;  mas sim a  colocação da sociedade como ator  que dialoga e 

questiona  a  ação  estatal,  como  forma  de  ajudar  na  tomada  de  decisão  e  na 

discussão da agenda pública consoante o possível interesse público. Participação 
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envolve também posturas ligadas  à  accountability e ao controle público dos atos 

governamentais.

Não  se  afasta  a  possibilidade de  perversão  e  cooptação  das práticas 

participativas por atores e interesses hegemônicos para legitimar a exclusão e a 

repressão da diferença. Santos e Avritzer (2002, p.75) apontam que essa perversão 

pode ocorrer por diversas vias: 

“[...] pela burocratização da participação, pela reintrodução de clientelismo 
sob  novas  formas,  pela  instrumentalização  partidária,  pela  exclusão  de 
interesses subordinados através do silenciamento ou da manipulação das 
instituições participativas”.

Ainda  segundo  esses  autores,  esses  perigos  somente  podem  ser 

superados  pela  diuturna  aprendizagem  e  constante  observação  e  revisão  dos 

fundamentos  das  próprias  práticas  participativas  com  o  fito  de  manutenção  e 

aprofundamento  da  abertura  democrática.  Isso  reforça  a  democracia  como 

constante construção, como princípio sem fim.

As  críticas  mais  usuais  à  democracia  participativa  argúem  os 

questionamentos  acerca  da  complexidade  e  escala  das  sociedades 

contemporâneas3. Porém, Warren (2002) afirma que essas são  limitações apenas 

aparentes  que  não  depõem  contra  a  participação  propriamente  dita.  Outrossim, 

Warren  ressalta  que  há  diferentes  modos  de  decisão,  devendo  as  formas  de 

3Segundo Santos e Avritzer (2002), os autores que mais defenderam esses questionamentos foram 
Dahl (1991) e Bobbio (1986).
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participação serem acionadas não em escopos meramente rotineiros, mas sim, em 

questões eminentemente políticas, ou seja, em que haja conflito de interesses ou em 

que grupos alijados necessitem de espaço para manifestação.

2.3  Novas instituições participativas  e  a  complementaridade  entre 

representação, deliberação e participação.

No  panorama  geral  acima  traçado  é  que  tanto  deliberativos  quanto 

participativos  acenam  para  a  necessidade  da  complementaridade  entre 

representação  e  participação/deliberação4.  Complementaridade  implica  na 

articulação  mais  profunda  entre  as  democracias  representativa,  participativa  e 

deliberativa, e não apenas sua mera coexistência em diferentes searas, contextos 

ou  dimensões,  por  exemplo,  a  local  e  a  nacional.  Essa  articulação  implica  no 

reconhecimento recíproco das limitações e virtudes de cada modelo, de modo que 

formas distintas de democracia (representativa, deliberativa e participativa) ocupem 

respectivos contextos de acordo com seus potenciais.

Segundo  Santos  e  Avritzer  (2002),  a  descoberta  do  formato  ideal  de 

democracia para as diferentes comunidades políticas decorrerá da experimentação 

institucional,  precisando também estar  em sintonia  com uma sociedade aberta  à 

renegociação das regras de sua sociabilidade. 

4Há, inclusive, autores ditos “participativo-deliberativos”. Nesse sentido, vide Fung (2004).
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Uma  virtude  desse  compartilhamento  é  que,  conforme  relatado  em 

Pogrebinsch  et.  al.  (2010),  práticas  deliberativas-participativas  podem  corroborar 

para o fortalecimento das instituições político representativas, aproximando-as da 

sociedade.

Também por isso, as práticas democráticas devem compreender conjunto 

de mecanismos baseados no mix entre as perspectivas da participação, deliberação 

e representação, havendo variações nas formas e nos pesos que cada dimensão 

conforme o contexto em questão (SOUZA, 2010).

O  que  se  busca  é  o  maior  diálogo  e  compartilhamento  do  poder  de 

decisão  entre  o  Estado  e  os  indivíduos/sociedade,  aprofundando-se  e  se 

intensificando  as  práticas  democráticas  em verdadeira  contestação  aos  cânones 

hegemônicos  da  democracia  liberal/representativa,  questionando-a  em  sua 

pretensão  de  universalidade  e  exclusividade,  abrindo-se,  assim,  espaço  para 

concepções democráticas contra-hegemônicas (SANTOS e AVRITZER, 2002).

Nesse influxo, é que se nota a proliferação de institutos de participação-

deliberação desde os anos de 1990. “Sob formatos e características heterogêneas, 

com  processos  participativos  e  deliberativos  de  alcance  e  qualidade  distinta” 

(BRASIL, 2009, p.29), têm sido utilizadas diversas instâncias de participação, como: 

conselhos  gestores  de  políticas  (como  os  Conselhos  de  Saúde);  conferências 

temáticas (como as Conferências das Cidades); participação nos planos diretores e 
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planos setoriais; orçamentos participativos e outras formas de gestão participativa do 

orçamento público; e as audiências públicas.

É justamente sobre essa última que se deterá a seguir. Poderá ser visto, 

na seção seguinte, que as audiências públicas compartilham características desses 

três  modelos  de  democracia,  podendo  articulá-los  consoante  a  supracitada 

complementaridade. 

Como afirmado por Soares (2002, p.3), a audiência pública é uma das 

formas de controle e participação popular no Estado Democrático de Direito, sendo 

que  “seus  principais  traços  são  a  oralidade  e  o  debate  efetivo  sobre  matéria 

relevante,  comportando  sua  realização  sempre  que  estiverem  em  jogo  direitos 

coletivos”. Ainda de acordo com essa autora, nela, “a autoridade competente abre 

espaço  para  que  todas  as  pessoas  que  possam  sofrer  reflexos  dessa  decisão 

tenham  oportunidade  de  se  manifestar”.  Assim,  tem-se  que,  por  um  lado,  elas 

consistem em canais de participação direta do cidadão na formulação de políticas 

públicas  e  na  tomada  de  decisões  do  Estado.  Por  outro  lado,  durante  seu 

desenrolar, os temas são objeto de discussão, de deliberação, entre os presentes; 

podendo  estar  presentes,  ou  não,  mecanismos  agregativos  (como  o  voto)  para 

tomada  de  decisão.  Nelas,  os  cidadãos,  direta  ou  organizadamente,  podem  se 

manifestar  acerca  dos  temas  postos  em discussão  face  a  face  aos  agentes  do 

Estado.  E,  não  obstante,  sua  convivência  é  pacífica  com  a  democracia 

representativa. Afinal, pode contar com a participação de representantes eleitos pelo 
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sistema  eleitoral  ao  lado  dos  cidadãos  presentes,  corroborando  e  ampliando  a 

legitimidade  das  manifestações  dos  mesmos.  E  também,  pode  ser  inclusive 

organizada  pelo  próprio  Poder  Legislativo,  como ocorre  no  objeto  de  estudo  da 

presente  pesquisa;  ocasião  em  que  as  audiências  públicas  podem  se  fazer 

presentes  antes  ou  durante  o  processo  de  formação  das  tomadas  de  decisão 

legislativa, ou ainda após referidas decisões, oportunidade em que funcionam como 

instâncias de publicização e controle das atividades estatais.

2.4 Das audiências públicas.

Na  presente  seção,  passa-se  à  apresentação  das  características,  da 

tipologia  e  dos  procedimentos  observados  em  sede  das  audiências  públicas 

realizadas no Brasil.

2.4.1 Características do instituto das audiências públicas.

Inicialmente, convém assentar conceito sintético do instituto.  Isso pode 

ser feito consoante a doutrina de Moreira Neto (1992, p.129) que as define como:

Um instituto de participação administrativa aberta a indivíduos e a grupos 
sociais  determinados,  visando  à  legitimação  administrativa,  formalmente 
disciplinada  em  lei,  pela  qual  se  exerce  o  direito  de  expor  tendências, 
preferências e opções que possam conduzir o Poder Público a uma decisão 
de maior aceitação conceitual.
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A partir desse conceito, pode-se perpassar os elementos nucleares, as 

características das audiências públicas. Pois bem: a abertura à oitiva do cidadão 

(envolvido), à sua participação, é decorrência dos princípios do contraditório, ampla 

defesa e do devido processo legal ou, sob outra ótica, é decorrência do princípio da 

publicidade dos atos estatais. Explica-se: no Estado Democrático de Direito, todos 

são iguais  perante a lei  (art.5º,  CR/1988)  sendo garantida uma série  de direitos 

fundamentais, dentre os quais, os acima mencionados (contraditório, ampla defesa e 

devido processo legal).  Em havendo alguma acusação, ou intervenção capaz de 

afetar direta ou indiretamente a esfera de direitos de alguém, é assegurado a esse 

alguém o direito de se defender, trazendo a lume todos os elementos tendentes a 

suportar sua defesa, ao que se instaura o contraditório, que é a possibilidade de as 

partes interessadas se manifestarem e debaterem entre si também respectivamente 

aos  argumentos  contrários  que  lhe  foram  opostos  (art.5º,  LV,  CR/1988).  Esse 

constructo  desenvolve-se  sob  o  pálio  do  devido  processo  legal  que  é  o  roteiro 

previamente estabelecido do procedimento a ser adotado para apuração da decisão 

a ser tomada no caso concreto em questão. 

Bem, passando-se ao contexto das audiências públicas, verifica-se que 

enorme gama de situações pode lhes dar ensejo, bastando para isso que a esfera 

de direitos alheia seja direta ou indiretamente afetada. E não poderia ser diferente. 

Afinal, como dito acima, havendo perturbação da esfera de direitos de alguém, lhe é 

assegurado o direito à ampla defesa. Assim, havendo proposição da Administração 

Pública  (por  exemplo,  implantação  de  obra  pública),  ou  mesmo  do  Legislativo 
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(projeto  de  lei  que  altere  Plano  Diretor,  por  exemplo)  ou  Judiciário  (decisão  do 

Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do aborto de anencéfalo, 

por  exemplo5),  é  válida  a  realização  de  audiência  pública  para  oitiva  dos 

interessados, que podem, assim, se defender e se manifestar.  Tanto assim que, 

ausente  essa audiência  de  interesses alheios,  é  a  todos facultado o  acesso  ao 

Judiciário para sustentação da defesa de seus direitos (art.5º, XXXV, CR/1988)6. 

Sob a outra ótica apontada no início da presente seção (a da publicidade 

dos  atos  estatais),  a  realização  de  audiências  públicas  se  justifica  pelo  fato  de 

tornarem públicos os atos do Estado.  Nesse caso,  é veículo  de transparência  e 

controle  social,  imanentes  ao  Estado  Democrático  de  Direito  e  materializada  no 

caput do art.37, CR/1988. 

Prosseguindo com o conceito supra apresentado, verifica-se que o autor 

fala  em “participação  administrativa”.  Mas  é  importante  salientar  que,  consoante 

Soares (2002), além de servir ao exercício da função administrativa, a audiência 

pública  no  Brasil  presta-se  para  subsidiar  o  desempenho  da  função  legislativa 

(art.58, §2º, II,  CR/1988), da função judiciária (art.9º, §1º, Lei nº9.868/1999) e da 

5O  exemplo  é  verídico,  tendo  ocorrido  nos  idos  do  ano  de  2008,  no  bojo  da  ADPF  54. 
(INTERRUPÇÃO de gravidez de feto anencéfalo volta a ser discutida em audiência pública. Notícias 
do STF. Brasília, 12 set. 2008. Disponível em <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=95906&caixaBusca=N  > Acesso em 10 out 2011)  .
6Deveras, o procedimento jurisdicional pode realmente desempenhar semelhante papel de espaço 
para discussão exercido nas audiências públicas, envolvendo contraditório, ampla defesa e devido 
processo  legal  em  matérias  de  natureza  pública  (interesses  coletivos  e  difusos).  Porém,  as 
audiências públicas ainda têm a vantagem de serem sobremaneira menos custosas e rápidas. Sem 
mencionar  que,  do  ponto  de  vista  prático,  a  ampliação  excessiva  dos  pólos  de  uma  relação 
processual,  com a  inclusão  de várias  partes,  torna  muitas  vezes  inviável  o  desenvolvimento  do 
processo no âmbito do Judiciário.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95906&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95906&caixaBusca=N
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=95906&caixaBusca=N


37

missão  institucional  do  Ministério  Público  (art.27,  parágrafo  único,  IV,  Lei 

nº8.625/1993). Outrossim, vem sendo utilizada pelas Agências Reguladoras (ANAC, 

ANATEL, ANA, ANVISA, etc) e por uma multiplicidade de atores conduzindo a cipoal 

de audiências públicas sendo realizadas com grande freqüência e em vários locais. 

Assim,  verifica-se  que  as  audiências  públicas  estão  presentes  em  processos 

material  e  formalmente  administrativos,  legislativos  e  judiciários,  não  sendo, 

portanto, exclusivas do Poder Executivo.

Outra marca característica das audiências públicas é o fato de permitir (e 

ser  mesmo destinada)  a  livre  entrada e  participação em seus eventos,  tanto de 

cidadãos  quanto  de  grupos  organizados,  ou  seja,  do  público  indistintamente 

considerado, aí se incluindo sem exceção de outros: associações, partidos políticos, 

sindicatos, políticos, empresas, dentre outros. Por isso é que Moreira Neto (1992) a 

caracteriza como instrumento de participação aberto. 

Essa livre entrada e participação merece ainda duas considerações daí 

decorrentes  e  que refletem características  imanentes  das audiências  públicas.  A 

primeira  é  que,  como  dito  no  parágrafo  anterior,  esse  mecanismo  é  aberto  ao 

público. Mas é evidente que não basta apenas facultar  essa abertura.  É preciso 

materializá-la,  concretizá-la.  Isso  implica  na  necessidade  de  se  conferir  plena 

publicidade de sua realização. Nesse sentido, consoante Soares (2002), uma vez 

decidida a necessidade de realização da audiência pública, deve-se esforçar para 

criar todas as condições para que a mesma se realize plenamente, com participação 
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ativa e efetiva da população.  Isso implica,  não somente  na  publicização de sua 

ocorrência,  como  também,  como  acentua  Gordillo  (2003),  na  necessidade  de 

publicidade  e  transparência  de  todo  o  processo,  incluindo  seus  registros  e  atos 

decisórios daí decorrentes.

A segunda das considerações mencionadas no parágrafo anterior (ainda 

relativamente à livre entrada e participação do público) diz respeito à postura das 

pessoas  presentes,  que  deve  ser  ativa,  travando-se  verdadeiro  debate  entre  as 

partes envolvidas7. Assim, Soares (2002, p.6) afirma: 

[…] o que qualifica a audiência pública, nesse contexto, é a participação oral 
e  efetiva  do  público  no  procedimento  ordenado,  como  parte  no  sentido 
jurídico, e não meramente como espectador. É indispensável, assim, para 
que se realize a audiência pública, propriamente dita, a efetiva participação 
do público. 

Prossegue referida autora afirmando que: 

Não se caracterizará como tal a sessão que, embora aberta ao público, o 
comportamento  dos  presentes  seja  passivo,  silencioso,  contemplativo. 
Nesse caso, será apenas uma audiência. Outrossim, se não se observar um 
formal  e  previamente  estabelecido procedimento,  também não  se estará 
diante de uma audiência pública, mas de mera reunião popular, com livre 
troca  de  opiniões  entre  o  administrador  e  os  particulares  acerca  de 
determinado tema.

7Ilustrando  dinâmica  em  sede  de  audiência  pública  que  se  deve  evitar,  sob  pena  de 
descaracterização do instituto, Alonso e Costa (2004), analisando as audiências públicas ambientais 
do Rodoanel, em São Paulo, observa que “há normalmente pouco espaço para o debate substantivo 
das posições de cada interlocutor. Assim, restam apenas, quando possível, consensos sobre temas 
muito  gerais  ou  conflitos  insolúveis  sobre  temas  muito  precisos,  somente  deslindados  pela 
intervenção da burocracia governamental ou do Judiciário”.
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Detendo-se um pouco mais no assunto, Gordillo (2003, p. XI-8), cuidando 

de distinguir audiência pública de sessão pública ou de reunião pública, assevera 

que:

Cabe distinguir la 'pública audiencia' o sesión pública para enfatizar que em 
la  audiencia  pública  no  se  trata  meramente  de  celebrar  uma  sesión 
administrativa com asistencia passiva y muda del público, radio, televisión,  
periodismo, etc, sino de realizar una audiencia en la qual  el publico es 
parte interesada e activa, com derechos de naturaleza procedimental a 
respetar  dentro  de  la  concepcion  ahora  expandida  del  debido  proceso 
constitucional; com derecho de ofrecer, producir prueba y controlar la que  
se produce, alegar, etc. El concepto de participacion pública es así esencial  
al de audiencia pública estabelecido por la ley, sin perjuício de que además 
la audiencia debe estar abierta al conocimiento del público, periodismo, etc 
(grifos constantes do original).

E,  por  derradeiro,  referido  autor  difere  as  audiências  públicas  das 

reuniões populares, segundo o qual essas últimas são meras reuniões abertas ao 

público,  limitando-se  à  troca  de  opiniões  entre  os  participantes  sobre  tema 

determinado. Quando muito,  são úteis para que o organizador do evento afira a 

sintonia  de  suas  posições  com  as  do  público;  não  havendo,  contudo,  debate, 

discurso, confronto de opiniões. Semelhantemente, pode-se extremar as audiências 

públicas  das  consultas  públicas,  eventos  limitados  a  peças  formais  previamente 

elaboradas  e  postas  à  disposição  dos  cidadãos  para  que  manifestem  suas 

preferências (SOARES, 2002). Nesse mecanismo, ao contrário do que se dá em 

sede das audiências públicas, inexiste debate, mas tão somente coleta de dados.

Quanto à finalidade das audiências públicas, no conceito apresentado no 

intróito da presente seção, afirma-se que elas visam a legitimação administrativa. 

Mas, em rigor,  amplia-se tal  escopo para incluir  também a legitimação política e 
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jurídica  dessas  decisões  (GORDILLO,  2003).  Isso  porque,  como  dito  acima,  as 

audiências  públicas  têm  aplicação  nas  mais  diversas  áreas  e  situações, 

extrapolando  o  âmbito  da  Administração  Pública  em  sentido  material  (típica  do 

Poder  Executivo)  para  avançar  também  sobre  a  atividade  legislativa  e  até 

jurisdicional.  Essa legitimação ocorre à medida que se observa que a audiência 

pública:  a)  é mecanismo pautado pelo devido processo legal,  abarcando noções 

típicas  do  Estado  Democrático  de  Direito;  b)  democratiza  o  exercício  do  poder 

(SOARES, 2002) à medida que leva em consideração a opinião do cidadão (do 

povo,  fonte  primária  do  poder,  consoante  art.1º,  parágrafo  único,  CR/1988)  na 

formação da vontade administrativa; c) reforça e aproxima o relacionamento entre 

representantes  e  representados.  Dessa  forma,  por  introduzir  a  componente 

democrática no seio da atividade formal e materialmente administrativa, legislativa 

ou  jurisdicional,  as  audiências  públicas  reforçam  a  legitimidade  inicialmente 

conferida  pelo  Poder  Constituinte  originário  que,  materializado  na  CR/1988 

democraticamente  promulgada,  estabeleceu  a  estrutura  fundamental  do  Estado, 

conferindo a legitimidade primeira de seus atos. É por tudo isso que Gordillo (2003) 

afirma que um dos principais beneficiados com a prática das audiências públicas 

são os próprios administradores. Isso porque, em sua essência, o Estado age em 

nome dos cidadãos, devendo, em última instância, receber sempre aprovação de 

seus atos pelos  mesmos.  Então,  a  abertura a essa forma de participação torna 

atuação do Estado mais legítima e simpática aos olhos dos cidadãos – que se vêem 

diante de prática administrativa mais justa, razoável, transparente e decorrente do 

consenso da opinião pública –, além de reduzir os custos decisórios em termos de 
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fricção/atrito entre a máquina estatal e a população. Nesse esteio, o autor resume as 

vantagens práticas da realização de audiências públicas em, basicamente: a) evitar 

a prolação de atos ilegítimos; b) favorecer os interesses dos particulares que podem 

sustentá-los  diretamente  face  à  Administração;  c)  reduzir  o  risco  de  decisões 

equivocadas, resultando em ganhos de eficácia.

Retomando  novamente  o  conceito  de  audiências  públicas  inicialmente 

apresentado, verifica-se que o mesmo fala que elas são formalmente definidas em 

lei. Isso reclama considerações de duas ordens. A primeira busca os fundamentos 

de validade, ou melhor, as previsões constitucionais/legais das audiências públicas. 

A  segunda  faz  a  perquirição  acerca  da  desejabilidade  de  seus  procedimentos 

internos estarem devidamente regulamentados. Comece-se com a primeira dessas 

considerações.

No Brasil, a previsão de audiências públicas é recente8, sendo que Brant 

et. al. (2007 apud PRADO Jr., 2007) identificam suas primeiras ocorrências com o 

advento da resolução 001, de 1986, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. A 

Constituição da República de 1988 as previu expressamente tanto para o Poder 

Executivo  quanto  para  o  Poder  Legislativo.  Mêncio  et.  al. (2005)  fazem relação 

desses dispositivos constitucionais. In verbis: 

8Prado Jr., et. al. (2007, p.07), afirmam que, “nos EUA, por exemplo, a legislação APA (Administrative 
Procedure  Act),  de  1946,  já  previa  que  as  agências  de  regulação  deveriam  manter  o  público 
informado dos procedimentos e normas pertinentes bem como deveriam dar abertura à participação 
da sociedade nos processos decisórios.”
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Para o Executivo, as audiências estão presentes em: 
a)  Artigo  29,  XII  que  determina  a  cooperação  das  associações 
representativas no planejamento municipal;
b) Artigo 194, parágrafo único, VII que prevê a participação da comunidade 
na gestão da seguridade social;
c) Artigo 198, III que determina a participação da sociedade na gestão da 
saúde pública;
d)  Artigo  204,  II  que  contempla  a  participação  popular,  através  de 
organizações  representativas,  na formulação das políticas  e controle das 
ações em todos os níveis na assistência social; e
e) Artigo 225 que prevê a realização de audiências impondo à coletividade o 
dever de atuar para defender e preservar o meio ambiente. 
Para o Legislativo, a audiência está prevista no artigo 58, parágrafo 2o, II, 
ao estabelecer que as comissões permanentes da Câmara dos Deputados e 
do Senado poderão realizá-la na elaboração de legislações9.

Discorrendo brevemente sobre as audiências públicas em sede do Poder 

Legislativo,  Soares  (2002,  p.13)  observa  que  seu  papel  é  “instruir  o  processo 

legislativo e subsidiar os parlamentares para o adequado exercício de suas funções 

institucionais”. Afirma ainda que, consoante princípio do paralelismo de formas, “a 

prática da realização de audiências públicas se estende pelas Casas Legislativas 

estaduais  e municipais,  regendo-se os procedimentos pelos Regimentos Internos 

respectivos”, mas isso sem perder sua finalidade essencial: integrar representantes 

e representados, propiciando o debate coletivo em torno de matérias de interesse 

geral10. 

Prosseguindo  na  apresentação  das  referências  legais  em  que  as 

audiências públicas são previstas, Prado Jr. et al (2007, p.7) afirmam que:

9O Regimento interno do Senado Federal (Resolução 93/1970 editada pela Resolução 18/1989) e o 
da Câmara dos Deputados (Resolução 17/1989) regulamentam esse dispositivo constitucional, com 
destaque para o da Câmara dos Deputados, que possui  capítulo específico para tratamento das 
audiências públicas organizadas pela casa.
10No capítulo 5,  será apresentado o tratamento conferido às audiências públicas pelo Regimento 
Interno da CMBH.
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[…] apenas com a edição da Lei 9.784, de 1999, que regulamentou o 
processo administrativo no âmbito da administração pública federal 
[incluindo-se os Poderes Legislativo e Judiciário, quando do exercício 
da  função  administrativa],  é  que  as  audiências  públicas  tomaram 
corpo. 

Segundo o  art.32  dessa lei,  “antes  da  tomada de decisão,  a  juízo  da 

autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 

para debates sobre a matéria do processo” (BRASIL, 1999). Hoje em dia, a previsão 

da  realização  de  audiências  públicas  é  vasta,  sendo  observada  em  diversos 

dispositivos legais, como Mêncio et. al. (2005) enumeram:

A Lei de Licitações, 8666/93, obriga a realização de audiências no processo 
licitatório.  A Lei  Federal  6938/81,  que trata da Política Nacional  do Meio 
Ambiente,  autoriza o CONAMA (Conselho Nacional  do Meio Ambiente)  a 
convocar,  quando  necessário,  as  entidades  privadas  para  atuarem  em 
estudos de impacto ambiental. A Resolução CONAMA 009/1987 dispõe que 
a audiência pública será processada sempre que o órgão ambiental julgar 
necessário  ou  em  processos  de  licenciamento  ambiental  quando  for 
solicitada por entidade civil, pelo Ministério Público ou por, pelo menos, 50 
cidadãos.  A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar  no. 
101/2000, determina que o Poder Executivo deve demonstrar e avaliar o 
cumprimento  das  metas  fiscais  de  cada  quadrimestre  em  audiências 
públicas. (…) O Estatuto da Cidade, Lei Federal 10257/01, ao dispor sobre o 
processo  de  elaboração  de  Planos  Diretores  e  a  fiscalização  de  sua 
implementação,  determina  que  o  Legislativo  e  o  Executivo  municipais 
promovam audiências  e  debates  com a  participação  da  população  e  de 
associações  representativas,  bem como publicizem todos  os documentos 
produzidos nas audiências (art.40, §4º, I).

Soares  (2002)  aponta  também  a  previsão  da  Lei  nº9.868/1999,  que 

"dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da 

ação  declaratória  de  constitucionalidade  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal"11. 

11 Segundo  o  art.9º,  §1º  dessa lei,  "em caso  de  necessidade  de  esclarecimento  de  matéria  ou 
circunstância de fato ou de notória  insuficiência das informações existentes  nos  autos,  poderá o 
relator  requisitar  informações  adicionais,  designar  perito  ou  comissão de peritos  para  que  emita 
parecer sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas 
com experiência e autoridade na matéria".
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Essa autora ainda menciona: a Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público 

Nacional); dispondo sobre a concessão e permissão de serviços públicos, a Lei nº 

8.987/95, art.27, parágrafo único e inciso IV; instituindo a ANEEL e disciplinando o 

regime de concessões e permissões de serviços públicos de energia elétrica, a lei nº 

9.427/96,  art.4,  §3º;  e  dispondo  sobre  a  política  energética  nacional,  a  lei  nº 

9.478/97, art.19.

Por fim, encerrando-se o rol de previsão de audiências públicas, cite-se 

Gordillo (2003), que, discorrendo sobre o contexto do direito argentino assevera que 

o princípio da audiência pública é fartamente prestigiado e tem sede constitucional, 

constando, por exemplo, do art. 63 da Constituição da Cidade Autônoma de Buenos 

Aires:

ARTÍCULO 63.- La Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden 
convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la 
ciudad o zonal, la que debe realizarse con la presencia inexcusable de los  
funcionarios competentes. La convocatoria es obligatoria cuando la iniciativa 
cuente con la firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona  
en  cuestión.  También  es  obligatoria  antes  del  tratamiento  legislativo  de  
proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos,  
modificaciones de uso o dominio de bienes públicos.

Passando agora à segunda das considerações decorrentes do fato de o 

conceito  de  audiências  públicas  inicialmente  apresentado  falar  que  elas  são 

formalmente definidas em lei, perquire-se acerca da desejabilidade de terem seus 

procedimentos internos previstos em regulamento. A esse respeito, entende-se que 

as  audiências  devem  possuir  alguma  regulamentação,  cuidando-se  para  evitar 

exageros  capazes  de  podar  em  demasia  a  liberdade  e  criatividade  de  seus 
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organizadores  visando  bons  resultados  (SOARES,  2002).  A  previsão,  em linhas 

gerais,  dos  procedimentos  básicos  de  convocação,  desenvolvimento  e 

encaminhamento dos resultados em regulamento podem fornecer a base para o 

administrador,  cuidando  para  que  esse  não  se  perca  durante  o  processo. 

Discorrendo sobre as audiências públicas ambientais  realizadas por  ocasião dos 

debates sobre a implantação do Rodoanel em São Paulo, Alonso e Costa (2004) 

apontam que,  no regulamento pertinente, são definidos inclusive tempos de fala, 

réplica, etc. Pensa-se que essa previsão pode ser útil, consoante a complexidade e 

o número de atores envolvidos. Porém, é o caso concreto que deve apontar sua 

conveniência ou não. Isso porque, como dito acima, não se pode, em benefício da 

forma, prejudicar a essência das audiências públicas: o debate público.

E,  finalizando  o  conceito  de  audiências  públicas  proposto  por  Moreira 

Neto  (1992,  p.129)  apresentado  alhures,  o  autor  afirma  que,  por  meio  das 

audiências públicas, exerce-se “o direito de expor tendências, preferências e opções 

que  possam  conduzir  o  Poder  Público  a  uma  decisão  de  maior  aceitação 

conceitual”. Essa assertiva diz respeito à necessidade de o Poder Público considerar 

os  debates  ocorridos  em  sede  e  em  decorrência  das  audiências  públicas  na 

prolação de sua decisão administrativa, de seu ato administrativo. Evidente que, a 

depender da natureza da audiência pública, seus efeitos não serão vinculantes. O 

que  se  afirma  é  que,  independentemente  de  tais  debates  serem  acatados, 

acompanhados, pelo Poder Público, esse último tem o dever de, na motivação do 

ato  administrativo,  registrar  tais  manifestações  acolhendo  ou  rejeitando  os 
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argumentos  e  documentos  aí  produzidos  (MÊNCIO  et.  al.,  2005).  Justificando  a 

necessidade de justificação perante os debates travados em sede de audiências 

públicas, Soares (2002, p.10) afirma:

No mundo jurídico,  como na  vida,  nada  se faz sem um sentido,  sem a 
preocupação com um resultado almejado. A audiência pública, como meio 
de participação  dos  particulares  na  Administração Pública,  deve ter,  por 
imperativo da Lei nº 9.784/1999, art. 34, seus resultados apresentados com 
a indicação do procedimento adotado. 

Filho  (2001  apud SOARES,  2002)  afirma  ainda  que  isso  implica  em 

obrigações de duas ordens. A primeira é a de dar forma ao resultado (motivação dos 

atos administrativos) confeccionando relatório circunstanciado do desenvolvimento 

da audiência pública, mormente das opiniões e debates necessários à formulação 

de conclusão,  ainda que provisória.  A outra  obrigação é a de divulgar,  além do 

resultado propriamente dito, os procedimentos utilizados na definição da vontade do 

ente, acatando ou rechaçando justificadamente os produtos da participação em sede 

das audiências públicas.

Feitas  essas  considerações  sobre  os  elementos  nucleares 

caracterizadores  das  audiências  públicas,  passa-se,  na  seção  seguinte,  à  breve 

apresentação de sua tipologia.

2.4.2 Tipologia das audiências públicas. 
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A  presente  seção  indicará  tipologia  das  audiências  públicas  para  se 

complementar  o  entendimento do instituto.  Essa tipologia  versa sobre  alguns de 

seus elementos nucleares. 

Quanto à  participação em sede de audiências públicas, Soares (2002) 

afirma  que  essa  pode  se  dar  direta  ou  indiretamente.  No  primeiro  caso,  os 

particulares comparecem e expõem diretamente seus pontos de vista e opiniões. Já 

no  segundo,  isso  se  dá  por  intermédio  de  entidades  representativas,  como 

associações e sindicatos.

Relativamente  ao  fato  de  as  audiências  públicas  possuírem  seus 

procedimentos previstos em regulamento, elas podem ser  regulamentadas  ou 

não regulamentadas. Diferentemente do que ocorre nessas últimas, as audiências 

públicas  regulamentadas têm suas linhas gerais,  ou  mesmo,  o  detalhamento  de 

seus  procedimentos  (hipóteses  de  realização,  competências,  modos  de 

convocação/divulgação,  tempos  de  fala  e  réplica,  tabulação  e  divulgação  de 

resultados,  etc)  em regulamento,  resolução,  regimento  interno,  ou  outra  espécie 

normativa.  Como  dito  alhures,  a  regulamentação  dos  procedimentos  para 

organização e realização de audiências públicas é desejável, devendo-se sempre se 

manter margem para adequação do instituto às peculiaridades e necessidades do 

organizador, e à dimensão e natureza do tema a ser abordado. 



48

Quanto  aos  resultados,  esses  podem  ser  vinculantes  ou  não 

vinculantes.  Segundo  Oliveira  (1997),  se  a  audiência  pública  é  realizada 

previamente  à  prolação  de  ato  administrativo,  ou  seja,  antes  da  formação  da 

vontade administrativa,  assumindo assim,  caráter  instrutório,  preparatório  ou pré-

decisional, tem-se que “o objetivo perseguido é o de possibilitar uma ampla instrução 

do feito. Logo, tem um forte sentido informativo, instrutivo, tanto para Administração, 

quanto para os cidadãos” (OLIVEIRA, 1997, p.159). Nesse caso, salvo disposição 

legal em contrário, o resultado da audiência pública não vincula os órgãos públicos, 

embora  devam,  em  decorrência  da  natureza  do  próprio  instituto,  ponderar 

minuciosamente  sobre  as  contribuições,  manifestações,  críticas,  demandas,  dos 

cidadãos; devendo inclusive constar da motivação expressa do ato decisório quiçá 

superveniente. Por outro lado, se prevista em lei e inserida na fase processual de 

decisão,  após  conclusão  da  instrução,  o  resultado  da  audiência  pública  será 

vinculante para a Administração, já que, nesse caso, funciona como instância da 

própria Administração Pública.

2.4.3 Procedimentos para realização de audiências públicas.

Nesta  seção,  serão  apresentados  os  procedimentos  utilizáveis  para  a 

organização e desenvolvimento das audiências públicas. A abordagem será a mais 

completa  possível,  vislumbrando-se  assim formato  completo,  ideal,  de  audiência 

pública.  Porém,  frise-se  que,  como  dito  alhures,  as  audiências  públicas  não 

possuem  forma  precisa,  necessária;  sendo  importante  apenas  que, 
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independentemente  do  formato  adotado,  consiga-se  realizar  seus  elementos 

nucleares, expostos na seção anterior. Aquele que a organiza tem liberdade para 

adotar o formato que mais se adeque às suas necessidades e peculiaridades, como 

a  natureza  e  complexidade  do  tema  posto  em  discussão,  disponibilidade  de 

recursos,  o  quantitativo  de  participantes,  dentre  outros.  Pede-se  atenção  para  a 

centralidade do insumo “informação”,  presente em todas as etapas da audiência 

pública.

O primeiro passo antes de se convocar a realização de uma audiência 

pública é ter prévia e suficientemente detalhado o tema ou problemática que será a 

ela submetido para, assim, se permitir o debate eficaz (GORDILLO, 2003) com a 

otimização dos trabalhos. É preciso que o ente organizador tenha clareza acerca do 

que pretende alcançar (MÊNCIO et. al.,  2005). Para isso, convém levantar a maior 

quantidade  de  informações  pertinentes  ao  seu  alcance,  estudar  minimanente  o 

tema,  realizar  diligências,  ouvir  atores  que  se  crê  serem relevantes  na  questão 

analisada  (atores-chave),  e  quiçá  realizar  consultas  públicas  a  fim  de  identificar 

demais  atores  interessados  na  questão12.  O  mapeamento  dos  atores-chave  é 

deveras relevante, já que seu perfil deverá repercutir no jogo de forças durante os 

debates, na representatividade e pluralidade das visões postas em confronto. Por 

isso,  não  se  deve  poupar  esforços  em  sua  identificação,  contactando-se 

associações, sindicatos, empresas, movimentos sociais, conselhos gestores, líderes 

comunitários, dentre outros, tudo consoante o tema em debate.

12Gordillo (2003) chega a propor  que se façam pré-audiências para ordenar ou simplificar o tema 
debatido, para rever ou consolidar a relação de convidados, e para adequar o procedimento (incluindo 
tempos de fala e réplica) diante da complexidade e extensão do tema tratado.
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Conhecido  o  objeto  a  ser  posto  em discussão  em sede  da  audiência 

pública, o ente organizador deve definir os procedimentos a serem adotados para 

sua  realização.  Havendo  prévia  regulamentação,  deve-se  seguí-la  com  as 

alterações que as peculiaridades da temática a ser tratada reclamar. Na definição 

desses procedimentos, deve-se zelar para a garantia da maior representatividade 

possível dos atores envolvidos (MÊNCIO et. al., 2005). A data, local e horário devem 

facilitar o comparecimento da população. O local onde será realizada a audiência 

pública deve ser de fácil acesso e conhecido da maior parte da população. Esses 

lugares  devem  oferecer  condições  para  acomodação  do  público  esperado.  A 

depender  da realidade observada,  pode-se oferecer transporte para aqueles que 

não tenham condição de se deslocar até o evento. Mêncio  et. al. (2005) afirmam 

ainda que, quanto ao horário, deve-se priorizar horários que não prejudiquem a vida 

cotidiana da população, recomendando o período noturno (mas não muito tardio) ou 

os finais de semana. A prévia definição de tempos de fala, réplica e tréplica, ou 

mesmo a opção pelo livre debate, devem variar conforme a natureza, complexidade 

do tema bem como em função do quantitativo de participantes.

Definidos os procedimentos internos da audiência pública,  deve-se dar 

ampla divulgação de sua realização. Para Gordillo (2003, p.IX-12), isso é medida 

necessária sob pena de fulminar a publicidade “ínsita al procedimiento de audiencia 

pública”. A veiculação das informações relativas à realização da audiência deve ser 

feita com antecedência suficiente para que todos os participantes se preparem. A 
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publicidade não deve se restringir aos órgãos oficiais,como os Diários Oficiais, por 

exemplo. Deve-se ter em mente que um dos objetivos das audiências públicas é 

justamente a participação do público, da população. Por isso, a prévia divulgação do 

evento deve ser feita nos canais que se julgue terem contato os atores-chave – 

mormente os “reeditores sociais”13, na terminologia de Toro e Werneck (2007) – e a 

população em geral. Ressaem em relevância, assim, a imprensa local, os meios de 

comunicação de massa convencionais (televisão, rádio, jornais impressos, revistas, 

etc); a  internet,  com divulgação em  sites  oficiais, de notícias, e em redes sociais 

(Facebook,  Orkut,  Twitter,  etc);  cartazes ou faixas afixadas em locais  de grande 

circulação,  como  avenidas,  prédios  públicos  (escolas,  postos  de  saúde,  etc), 

agências  bancárias,  dentre  outros,  além da  própria  comunicação  direta  com  os 

“reeditores sociais” via telefone, correspondência, dentre outros. Na divulgação do 

evento, além das informações elementares (data, horário, local e tema), se possível, 

o organizador deve agregar materiais (reportagens, referências de livros, revistas, 

história em quadrinhos, textos diversos) coletados na mídia em geral,  ou por ele 

mesmo elaborados para facilitar o enriquecimento das posições dos participantes, 

bem como para corroborar para o direcionamento para o tema específico que se 

quer tratar (MÊNCIO  et. al.,  2005). Nunca é demais ressaltar que esses materiais 

devem  ter  linguagem  compatível  com  seu  público-alvo,  tornando  a  participação 

atrativa para o mesmo.

13Essa temática será tratada no capítulo 3. Por ora, adiante-se que “reeditores sociais” são pessoas 
que, por seu papel, ocupação ou posição social, têm a capacidade de entrar em contato diretamente 
com o público alvo a ser convidado, tal como ocorre com líderes comunitários e sindicais.
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Ainda no tocante à divulgação do evento, essa deve informar que é livre a 

participação da população. Deve-se, mesmo, adotar “algumas ações que contribuam 

para sensibilizar a população sobre a importância de participar da vida política (…) 

enfatizando que essa participação influi nos processos decisórios” (MÊNCIO et. al.,  

2005, p.01).

No  dia  da  realização  da  audiência  pública,  a  passagem  de  lista  de 

presença gera dados capazes de auxiliar na identificação do perfil dos presentes. É 

certamente  útil  também  para  a  quantificação  do  público,  o  que  pode  fornecer 

substrato ao ente organizador quanto à verificação da eficiência da estratégia de 

divulgação empregada, podendo esse dado ser utilizado para futura remodelagem 

dessa estratégia.

Apesar de ser informal  e oral,  a condução dos trabalhos da audiência 

pública deve ficar a cargo do ente que a preside (SOARES, 2002), ressaltando que, 

consoante Gordillo (2003), essa condução deve ser imparcial. É fundamental que, 

logo  no  começo  dos  trabalhos,  repise-se,  em  linguagem  simples,  o  objetivo  da 

audiência, sua dinâmica e o direito à livre participação. A gravação ou relatoria dos 

debates é importante para a recuperação dos mesmos ulteriormente, evitando-se a 

perda das contribuições,  críticas,  sugestões e demandas apresentadas,  podendo 

então  serem  empregadas  na  definição/construção  da  vontade  administrativa14. 

Ademais,  se  possível,  convém  divulgar  esse  material  na  íntegra  (ou  editado,  a 

14Nesse sentido, observe-se que o regimento da Câmara dos Deputados (Resolução 17/1989) prevê, 
em seu art. 258 que: “Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, no âmbito da 
Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os acompanharem”.
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depender do caso) para a população, ou disponibilizá-lo a biblioteca pública para 

livre  consulta.  Nesse  sentido,  Gordillo  (2003)  entende  que  uma  vantagem  da 

gravação em áudio ou em vídeo sobre os demais modos de registro é o fato de ser 

menos custosa e mais acessível pelo grande público, além da possibilidade de ser 

mais facilmente aproveitada em programas de rádio ou televisão (ao que se pode 

mencionar também a possibilidade de sua difusão via internet). De todo modo, ainda 

segundo Gordillo  (2003,  p.XI-14),  “lo  importante  es  lograr  algún tipo  de  registro  

razonable de lo sustancial que ha ocurrido en la sesión, conforme al principio de 

publicidad”.

Por  fim,  pela  própria  natureza  das  audiências  públicas,  é  crucial  a 

divulgação  de  informações  relativas  aos  seus  resultados/conclusões  após  o 

encerramento  dos  trabalhos,  preparando  respostas  aos  comentários,  sugestões, 

críticas,  contribuições geradas durante os debates.  Para isso,  pode-se valer  dos 

mesmos meios empregados para a divulgação da ocorrência da audiência pública, 

acima comentado.  Essa é  medida  de  responsividade da Administração,  do  ente 

organizador da audiência, perante a população. Uma vez tendo sido organizada por 

ente público, realizada às expensas do dinheiro público e diretamente relacionada 

ao próprio interesse público, por imperativo do princípio republicano15, deve ser feita 

essa divulgação dos resultados/conclusões ou mesmo dos encaminhamentos após 
15O princípio republicano é identificado a partir do art.1º, CR/1988. Basicamente, sem se aprofundar 
no tema, a República é forma de governo. Forma de governo, por sua vez, refere-se à maneira pela 
qual é instituído o poder na sociedade e como se relacionam governantes e governados (SILVA, 
2002). Ainda segundo Silva (2002, p.102), a forma de governo “responde à questão de quem deve 
exercer  o  poder  e  como  este  se  exerce”.  O  princípio  republicano  implica  principalmente  na 
necessidade de divisão dos poderes  (Executivo,  Legislativo e Judiciário,  sendo os  dois  primeiros 
derivados de eleições populares); na temporariedade dos mandatos eletivos; e na necessidade de 
prestação de contas por parte da Administração Pública.
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o encerramento da audiência pública. Isso é frisado por diversos autores: Mazzilli 

(1999), discorrendo sobre o roteiro sugerível para realização de audiências públicas 

pelo  Ministério  Público,  aponta  para  a  necessidade  de  lavrar-se  ata,  elaborar 

conclusão  e  divulgar  a  decisão  tomada;  Soares  (2002),  tecendo  considerações 

sobre as audiências públicas na seara ambiental, afirma que embora não vincule a 

decisão sobre o pedido de licença ambiental, o resultado da audiência pública de 

natureza  consultiva  não  pode  ser  ignorado  pelo  órgão  licenciador  que  deverá 

considerá-lo na motivação da decisão, acolhendo-os ou rejeitando-os, sob pena de 

invalidação administrativa ou judicial.

Além  da  importância  supra  referida  da  divulgação  dos 

resultados/conclusões, reconhece-se também que isso, atrelado à efetiva influência 

dos debates ocorridos em sede de audiências públicas na formulação da vontade 

administrativa, das políticas públicas, aumenta a motivação e crença da população 

relativamente a esse instrumento de participação. Maia (2011, p.57) afirma que:

[…]  as  pessoas  se  mostram  mais  propensas  a  participar  em  questões 
políticas quando sabem que suas opiniões e preferências serão levadas em 
consideração  ou  que  suas  ações  poderão  ter  conseqüências  diretas  e, 
portanto, participar faz diferença.

Holmes  e  Scoones  (2000  apud ALONSO  E  COSTA,  2004)  afirmam, 

nesse contexto, que a motivação será tanto maior quanto maior for a percepção 

acerca da relevância da deliberação para o processo decisório. Nesse diapasão, um 

problema apontado por Alonso e Costa (2004) em análise às audiências públicas 
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ambientais do Estado de São Paulo é a reiterada percepção da influência apenas 

secundária  delas  nos  resultados  das  políticas  levadas  a  cabo,  consignando  às 

audiências públicas objetivos de mera informação e consulta. É preciso empenho 

para que as audiências públicas não caiam no descrédito por parte da população. 

Como afirmado em Mêncio et. al. (2005):

Na  medida  em  que  forem  realizadas  audiências  e  estas  claramente 
modificarem  a  formulação  e  a  implantação  de  políticas,  aumentará  o 
interesse da população em participar das audiências seguintes e também de 
outras instâncias de debate coletivo.

Como visto, o insumo informação está presente em todos os momentos, 

em  todas  as  etapas,  de  realização  das  audiências  públicas.  Inicialmente,  no 

momento preparatório da audiência, no qual o ente organizador do evento levanta 

informações  relativas  ao  problema  abordado  para  melhor  conhecê-lo  e  faz  o 

mapeamento dos atores-chave a serem diretamente convidados a tomarem parte na 

audiência.  A  partir  daí,  a  veiculação  de  informações  via  de  processos  de 

comunicação está presente também no momento publicitário, onde deve ser dada 

ampla publicidade da realização da audiência; no momento executório, quando se 

dá  o  debate,  a  deliberação,  com  troca  de  informações  e  opiniões  entre  os 

participantes;  e,  por  fim,  no  momento  de  divulgação  e  acompanhamento  dos 

resultados cuja relevância foi enfatizada nos parágrafos anteriores.

A estratégia de comunicação utilizada para veicular essas informações 

pode se valer de diferentes instrumentos de comunicação, como será visto a seguir. 
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E, também como será visto adiante, em todos esses momentos, a internet pode ser 

empregada em alguma dimensão. É justamente sobre a internet  como instrumento 

de comunicação pública que se tecerão as considerações seguintes. 
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3. A INTERNET COMO INSTRUMENTO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Neste  capítulo,  apresenta-se  proposta  de  utilização  da  internet  como 

instrumento de comunicação pública. Objetiva-se elaborar categorias de análise a 

serem empregadas nos capítulos seguintes. Vislumbra-se o uso da  internet  como 

instrumento de comunicação para difusão de informações relativas às audiências 

públicas. 

Inicialmente, é assentado sentido da expressão “comunicação pública”, 

apresentando-se,  na  seção  seguinte,  classificação  dos  instrumentos  de 

comunicação aí utilizados bem como dos atores aí envolvidos. Por fim, na seção 3.3, 

indicam-se  as  potencialidades  e  as  limitações  da  internet como  instrumento  de 

comunicação pública.

3.1 Sentido da expressão comunicação pública.

A  expressão  “comunicação  pública”  vem  sendo  empregada  com 

diferentes significados de acordo com o contexto e região em que é empregada 

(BRANDÃO, 2007). Essas disparidades demonstram que o termo ainda carece de 

conceito claro. No Brasil, graças ao empenho da academia, e mesmo dentro dos 

múltiplos significados dessa expressão, é possível identificar ponto em comum que é 

“aquele  que  diz  respeito  a  um  processo  comunicativo  que  se  instaura  entre  o 

Estado, o governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da 
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cidadania”  (BRANDÃO,  2007,  p.9).  Essa  concepção  decorre,  segundo  Brandão 

(2007), da obra de Pierre Zémor (1995). Para esse autor, a comunicação pública 

legitima-se pelo interesse geral, público, não podendo se distanciar das finalidades 

das instituições públicas, quais sejam as de:

a) informar (levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) ouvir as 
demandas,  as  expectativas,  as  interrogações  e  o  debate  público;  c)  de 
contribuir  para  assegurar  a  relação  social  (sentimento  de  pertencer  ao 
coletivo,  tomada  de  consciência  do  cidadão  enquanto  ator);  d)  e  de 
acompanhar  as  mudanças,  tanto  as  comportamentais  quanto  as  da 
organização social (ZÉMOR, 1995 apud BRANDÃO, 2007, p.14).

A  partir  da  contribuição  de  Silva  (2003  apud  BRANDÃO,  2007),  uma 

ressalva  a  se  fazer  é  a  de  que  a  comunicação  pública  não  se  restringe  à 

comunicação  feita  apenas  pelo  Estado,  embora  se  possa  depreender  que  esse 

ocupe tal espaço com primazia dividindo-o, contudo, com outros segmentos, como o 

terceiro setor, o jornalismo público e a  internet. Ainda no esforço de conceituar a 

comunicação pública, e focando-se essa na seara estatal – onde é mais fértil –, é 

importante extremá-la da comunicação governamental, sendo a primeira de Estado, 

enquanto a segunda, de Governo onde se caracteriza pela difusão de informações 

integrantes da racionalidade estratégica dos ocupantes do poder assumindo, muitas 

vezes, a forma de marketing institucional em detrimento do interesse público.

Portanto, a noção de comunicação pública supera a mera divulgação de 

informações  governamentais  e  de  assessoria  de  imprensa  como  mecanismo de 

marketing pessoal/institucional  para  colocá-la  como  instrumento  facilitador  do 

relacionamento entre cidadãos e Estado (NOVELLI, 2007). A comunicação pública 
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se propõe a constituir espaço de informação e negociação entre os interesses das 

diversas instâncias de poder da vida pública. Chega a caracterizar “um etos, uma 

postura de perceber e utilizar a comunicação como instrumento de interesse coletivo 

para fortalecimento da cidadania” (DUARTE, 2007, p.60). 

Nesse contexto, ela é centrada na garantia do direito à informação e à 

expressão,  logo,  ao  diálogo.  Ofertar  informação é a  primeira  parte  do processo. 

Informação é o insumo básico para acesso e uso de direitos referentes à cidadania 

(DUARTE, 2007). Ainda segundo esse autor, difere-se dos dados pelo fato de terem 

recebido tratamento mediante formatação capaz de torná-la inteligível e assimilável 

pelo interlocutor, que pode fazer uso da mesma de forma útil.

A outra parte desse processo é justamente a comunicação que não se 

confunde com a mera difusão, oferta, da informação. É preciso o estabelecimento de 

sintonia  entre  os  interlocutores,  de  diálogo  em  sua  essência  (DUARTE,  2007). 

Comunicação implica assim em reciprocidade, em troca de informações entre os 

interlocutores.

É por  tudo isso  que se afirmou,  no  intróito  da  presente  seção,  que a 

comunicação pública  é processo comunicativo (porque implica  em reciprocidade, 

diálogo)  em  que  são  veiculadas  informações  (inteligíveis,  assimiláveis  para  fins 

úteis) para construção da cidadania.
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Para se implantar um modelo de comunicação pública, deve-se elaborar 

Estratégia  de  Comunicação que articule,  a  partir  de diagnóstico  prévio,  recursos 

humanos e materiais, metas/objetivos, disponibilidade de tempo e, dentre outros, os 

meios  ou  instrumentos  de  comunicação  disponíveis  e  recomendáveis  para  a 

estratégia de comunicação em questão (LENDREVIE, 2009; RASQUILHA, 2007). 

Para o escopo do presente trabalho, necessário tecer breves considerações apenas 

sobre  os  instrumentos  de  comunicação,  com foco para  a  internet.  Não se  deve 

olvidar que o propósito é a implantação de modelo de comunicação pública, cujos 

pressupostos conceituais foram expostos anteriormente.

3.2 Classificação dos instrumentos de comunicação pública.

Duarte (2007) propõe classificação dos instrumentos de comunicação, do 

ponto de vista do estrategista de comunicação, dos efeitos pretendidos e do público 

a ser atingido, em três modelos básicos: a) massivos, b) segmentados, c) diretos. O 

autor reconhece que estabelecer modelos de comunicação é tarefa problemática e 

de alto risco, haja vista a sobreposição e complementaridade entre os diferentes 

instrumentos. Essa tarefa ficou particularmente difícil, ainda segundo o autor, após o 

surgimento  da  mediação  por  computadores,  com destaque  para  a  internet.  Isso 

porque,  como  será  visto  a  seguir,  as  múltiplas  possibilidades  de  comunicação 

proporcionadas  pelo  uso  de  computadores  conectados  à  internet,  permitem seu 

enquadramento em praticamente quaisquer modelos/categorias das classificações 

propostas. Mesmo assim, o autor assevera que essas classificações simplificadas 
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são úteis por estabelecerem ponto de partida interpretativo para análises, de modo a 

permitirem “avaliar, criticar e determinar estratégias a partir da natureza abstrata de 

um fenômeno” (DUARTE, 2007, p.64).

A  comunicação de massa  é caracterizada pela difusão de informação 

para o grande público, para o maior número possível de pessoas, que se comportam 

como espectadores heterogêneos. É exemplificada pelas emissoras de TV, rádio, 

jornais de grande circulação impressos e virtuais, e agências de notícias tradicionais 

e  virtuais.  É  a  principal  fonte  de  construção  das  representações  sociais 

compartilhadas  por  parte  da  sociedade.  Corrobora  para  o  estabelecimento  de 

agendas e debates públicos. Entre suas limitações estão restrições ao diálogo face 

às  dificuldades  de  acesso  ativo  da  maior  parte  dos  atores  sociais  a  esses 

instrumentos  de  comunicação.  Duarte  (2007)  afirma  também que  esses  são  os 

instrumentos mais utilizados nas estratégias de comunicação daqueles que estão no 

poder, uma vez que eles criam fluxos unidirecionais de informação que difundem 

aquilo que lhes convém. Nesse sentido, Bordenave e Carvalho (1979, p.158  apud 

DUARTE, 2007, p.66) afirmam que “as elites preferem canais de organização ou de 

comunicação de massas nos quais o controle e a previsibilidade são aumentados”, 

minimizando, assim, o potencial das relações informais frente ao poder político que 

representam.

A  comunicação  segmentada  “é  orientada  para  grupos  de  interesse 

específico em que há maior possibilidade de domínio sobre o conteúdo, acesso e 
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distribuição e de obter retorno, participação e diálogo” (DUARTE, 2007, p.66). Toma 

parte em estratégias para manter mais próximos interlocutores com interesses e/ou 

características comuns. É exemplificada por publicações específicas, como jornais e 

revistas de classes/categorias profissionais e de associações de bairro, newsletters, 

sites e blogs temáticos, dentre outros. O autor mencionado afirma que o advento da 

internet vem fortalecendo crescentemente esse modelo de comunicação. 

A comunicação direta refere-se ao contato personalizado, normalmente, 

face a face e em tempo real. É exemplificada pelos atendimentos presenciais, por 

telefone ou via  internet, pelas reuniões, debates (inclusive em sede de audiências 

públicas),  grupos  de  trabalho,  fóruns  de  discussão,  dentre  outros.  Possui  alta 

eficiência já que se ajusta imediatamente às características do interlocutor durante a 

própria comunicação. Sua principal característica é permitir a facilidade de interação, 

a troca de informações, a reciprocidade, o saneamento imediato de dúvidas, além de 

corroborar para o estabelecimento de laços de confiança. Duarte (2007) também 

afirma  que  a  proximidade  entre  os  interlocutores  garante  aprendizagem  mais 

robusta, assim como feedback mais imediato e preciso. 

Sintetizando essa classificação, Mássimo (2010) elaborou o QUADRO 1, 

abaixo:
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QUADRO 1

Classificação dos instrumentos de comunicação
Comunicação de massa Objetivo Limites 

Divulgação  por  meio  da 
grande  imprensa 
[inclusive  via  internet]  – 
jornais,  TVs,  rádios; 
agências de notícias

Disseminação  da 
informação  para  público 
amplo  e  heterogêneo, 
visando  a  visibilidade  na 
arena  pública;  estabelecer 
agendas,  debates  públicos 
e legitimar os projetos.

Fluxo  unidirecional,  com 
maior  controle  e 
previsibilidade por parte do 
emissor;  informação 
superficial,  restrição  ao 
diálogo,  pouco  acesso  a 
grande  parte  dos  atores 
sociais,  fragmentação dos 
públicos.  A  mídia 
tradicional perdeu parte de 
sua força e alcance. 

Comunicação 
segmentada

Objetivo Limites

Publicações  institucionais 
(próprias)  especializadas, 
como  jornais  próprios, 
revistas,  boletins 
(newsletter);  sites,  blogs, 
intranet,  eventos  (feiras, 
exposições),  folders, 
panfletos.

Orientada  para  grupos 
específicos  de  interesse, 
com  maior  controle  de 
distribuição  e  visando 
retorno  do  receptor  – 
participação, diálogo. 

Não conseguir promover o 
retorno  desse  receptor; 
não  sensibilizar;  não 
despertar  o  interesse  por 
estar  fora  do  contexto  ou 
por  adotar  linguagens  e 
apelos que não produzam 
entendimento.

Comunicação direta Objetivo Limites

Contato face a face, que 
inclui  atendimento, 
interação  pela  internet, 
audiências  públicas, 
reuniões, debates, fóruns, 
grupos  de  trabalho, 
ouvidorias. 

Ajustada às características 
dos  interlocutores,  refere-
se  ao  contato 
personalizado, que permite 
a  interação,  troca  de 
informações,  influência 
mútua e maior capacidade 
de compreensão.

Contato  focado  em 
lideranças,  das  quais  os 
processos  tornam-se 
dependentes  no  que  diz 
respeito  a  convencer  e 
retransmitir  à  comunidade 
ou  ainda  criar  interesse 
pessoal.

Fonte: Mássimo (2010, p.64) adaptado de Duarte (2007).

Como  pôde  ser  visto,  as  ferramentas  de  comunicação  baseadas  na 

internet  podem  se  enquadrar  em  quaisquer  um  dos  tipos  de  instrumentos  de 

comunicação, sendo isso uma peculiaridade dessa interface de comunicação, como 

reconhecido por Duarte (2007).
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3.3 Atores envolvidos no modelo de comunicação pública.

Para a implementação do modelo de comunicação pública, é imperativo 

que a estratégia de comunicação se valha da complementaridade entre os diferentes 

instrumentos de comunicação supracitados. Estratégia de comunicação assentada 

“prioritariamente  na  produção  e  circulação  massiva  de  informações  não  oferece 

condições  suficientes  para  dar  conta  dessa  nova  realidade,  que  exige  esforços 

diferentes para gerar interação mais efetiva com públicos diversificados” (ZÉMOR, 

2000 apud MÁSSIMO, 2010, p.66). Deve-se considerar a necessidade não apenas 

de informar, mas de favorecer o diálogo, a reciprocidade, o que o modelo de massa, 

por si  só, não dá conta. “Isso não significa que um tipo de comunicação [direta, 

segmentada ou massiva] seja melhor que o outro (…) os três tipos são necessários” 

(TORO e WERNECK, 2007, p.38). O autor citado afirma que cada um dos modelos 

possuem alcances e possibilidades distintos, como dito mais acima. 

Por isso, é preciso considerar também o papel desempenhado por cada 

um  dos  atores  envolvidos  no  processo  de  comunicação,  quais  sejam:  produtor 

social, reeditor social e editor. 

Para compreender o papel de cada um desses atores, imagine-se que se 

deseja  realizar  comunicação  para  mobilização,  por  exemplo16.  Nesse  caso,  o 
16Mobilizar, segundo Toro e Werneck (2007, p.5), é “convocar vontades para atuar na busca de um 
propósito  comum,  sob  uma  interpretação  e  um  sentido  também  compartilhados”.  A  mobilização 
envolve a criação de vínculo duradouro, de engajamento para causa comum.
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produtor social (órgão ou instituição que tenha condições técnicas, financeiras e de 

pessoal  para viabilizar o processo de mobilização,  conduzindo as negociações e 

debates)  deve  convocar  diretamente,  ou  seja,  por  intermédio  de  meios  de 

comunicação direta, os reeditores sociais (pessoas que, por seu papel, ocupação ou 

posição social, têm a capacidade de entrar em contato diretamente com o público 

alvo a ser convidado, tal como ocorre com líderes comunitários e sindicais). Esses 

reeditores  executam  precipuamente  a  comunicação  direta  relativamente  ao  seu 

público específico (a comunidade, os membros do sindicato, etc.). A comunicação 

direta é marcada pela pessoalidade, sendo mais efetiva na mobilização das pessoas 

para  comparecer  e  tomar  parte  numa  discussão17.  Paralelamente  a  isso,  os 

“produtores  sociais”  devem  manter  contato  com  os  “editores”  (profissionais  de 

comunicação,  normalmente,  ocupantes  de  postos  na  imprensa  e  veículos  de 

comunicação de massa). A função dos “editores”, por sua credibilidade social, é dar 

legitimidade e amplo conhecimento do processo de mobilização, reforçando-o. Eles 

também  se  prestam  a  “'posicionar'  o  imaginário  e  coletivizar  a  atuação  dos 

reeditores” (TORO e WERNECK, 2007, p.40) perante os demais atores e mesmo 

dentre os próprios reeditores.18

Sintetizando e complementando o papel  de cada um dos supracitados 

atores, Mássimo (2010) elaborou o QUADRO 2:

17Duarte (2007, p.67) também afirma que “todas as pesquisas indicam que, apesar das possibilidades 
da tecnologia, a comunicação mais efetiva ainda é a viabilizada pelo contato pessoal, olho no olho, 
em  que  pese  as  naturais  dificuldades  surgidas  quando  se  estabelecem  diferenças  em  níveis 
ideológicos, de valores, culturais, educativos e até de competência comunicativa entre interlocutores”.
18Para melhor compreensão acerca do processo de comunicação para mobilização, confira Toro e 
Werneck (2007) bem como o trabalho de Mássimo (2010). 



66

QUADRO 2

Atores do processo de mobilização social

Ator Descrição Papel Ação esperada
Produtor 
Social

Pessoa  ou 
instituição que 
tenha 
condições 
econômicas, 
técnicas  e 
profissionais 
para  o 
processo  de 
mobilização. 

Viabilizar  o 
movimento, 
conduzir  as 
negociações  que 
vão  lhe  dar 
legitimidade 
política e social, a 
fim de transformar 
a realidade.

-  Identificar  e  conhecer  os 
reeditores;
-  Provê-los  de  compreensão, 
alternativa de ação e decisões;
-  Fornecer  aos  reeditores  os 
instrumentos  de  que  precisam 
para  atuar:  material  de 
divulgação,  acesso  aos  meios 
de comunicação;
-  Respeitar  e  estimular  a 
participação;
-  Conhecer  e  interpretar  a 
realidade social;
- Ser capaz de orientar o editor 
na  produção  de  materiais 
necessários para a mobilização 
social.

Reeditor 
Social

Pessoa  que, 
por  seu papel 
social, 
ocupação  ou 
trabalho tenha 
capacidade 
de  readequar 
a  mensagem 
do  produtor, 
com 
credibilidade e 
legitimidade. 

Interpretar  e 
adequar  o 
conteúdo, 
tornando-o  mais 
próximo  de  sua 
realidade 

- Adotar ações, códigos, valores 
e  experiências  próprias  do 
grupo.

Editor Profissional 
de 
comunicação, 
aquele  que 
interpreta, 
elabora  e 
divulga  a 
mensagem. 

Editar,  ou  seja, 
converter  as 
mensagens  em 
formas,  objetos  e 
signos  adequados 
ao  campo  de 
atuação  do 
reeditor.

- Estruturar as mensagens para 
que  sejam  compreendidas  e 
absorvidas,  e  convertidas  em 
ações de atuação e decisão
-  Conhecer  (diagnosticar)  o 
campo de atuação do editor 

Fonte: Mássimo (2010, p.62) adaptado de Toro e Werneck (2007).
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Para concluir a presente seção, registre-se que, consoante Duarte (2007), 

hodiernamente,  as  grandes  barreiras  em  comunicação  não  são  a  falta  ou  o 

desconhecimento acerca desses instrumentos de comunicação, ou mesmo a falta de 

informação; mas sim a dificuldade em ajudar o interessado a localizar o que procura 

como informação apropriável  de forma útil.  A complementaridade de modelos de 

comunicação acompanhada da atuação de cada um dos atores  do  processo de 

comunicação em seu respectivo nicho criam condições que facilitam o cumprimento 

dessa missão.

3.4 As potencialidades e limitações da internet como instrumento de 

comunicação pública.

3.4.1 Potencialidades

O debate sobre a internet, no início da década de 1990, foi marcado por 

grande entusiasmo em virtude dos novos recursos por ela providos (MAIA, 2011). Os 

primeiros  estudos  focaram  os  potenciais  dessa  nova  interface  que  resultou  da 

convergência da tecnologia da microinformática com a das comunicações (BELL, 

1977 apud ARAÚJO e LAIA, 2004). O entendimento corrente era o de que a internet 

tinha  enorme  potencial  democrático  (PINHO,  2008),  podendo  “aumentar  a 

participação democrática, fortalecer as organizações da sociedade civil e revigorar a 

democracia”  (MAIA,  2011,  p.67).  Parte  desse  entusiasmo,  ainda  segundo  Maia 
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(2011),  fundou-se na apreciação das características dessa nova infraestrutura de 

comunicação  digital,  quais  sejam:  sua  conformação  descentralizada,  horizontal, 

imediata, de baixo custo e com grande alcance já que tinha a capacidade de atingir 

simultaneamente inúmeros usuários. Dessa forma, a internet possibilitou o acesso a 

enorme  gama  de  informações  instantaneamente  (KUMAR,  1997),  sendo  que, 

segundo Castells (2003), a capacidade de gerar, processar, aplicar e armazenar o 

conhecimento  baseado  nessas  informações  disponíveis  na  internet aumentou 

expressivamente, permitindo-se a ampliação do acervo informacional acessível pela 

sociedade a custos consideravelmente menores e em curto espaço de tempo19.

Sob outro aspecto, Maia (2011) indica que muitos autores sinalizam que a 

internet pode contribuir para aumentar redes de contato entre as pessoas, facilitando 

interações, a identificação de grupos de interesse comuns e o arranjo de reuniões e 

manifestações coletivas.

No âmbito do Estado, o uso dessa nova tecnologia muitas vezes assume 

o  status de política pública de “governo eletrônico”20, destacando-se os portais de 

governo21 o  como  um de  seus  principais  instrumentos  (ARAÚJO  e  LAIA,  2004) 

capazes de manter o contato entre cidadãos e governo (AKUTSO e PINHO, 2001). 

19Várias  expressões  vem  sendo  cunhadas  para  designar  esse  cenário  de  disseminação  das 
tecnologias da informação, das comunicações e da inovação tecnológica. Em Rocha (2010), tem-se 
revisão dessa literatura perpassando esses vários conceitos e suas características.
20Sobre definições, conceito e tipos de governo eletrônico, confira revisão de literatura feita por Vale 
(2006).
21Portal  de governo é o “canal  único na rede mundial  onde o cidadão pode obter informações e 
solicitar  serviços  aos  diferentes  agentes  governamentais  de  uma  maneira  simples  e  interativa” 
(BARBOSA, FARIA E PINTO, 2004, p.8 apud VALE, 2006). Os portais são constituídos de páginas 
na  internet a partir das quais as informações e serviços públicos de determinado governo ou ente 
público podem ser acessados a qualquer tempo e local.
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Nesse  contexto,  a  expectativa  gira  em  torno  da  informatização  de  atividades 

administrativas e dos processos de comunicação (inclusive com os cidadãos), da 

melhoria  da  prestação dos serviços  públicos,  do  incremento  do  fornecimento  de 

informações pelo Estado aos cidadãos e empresas de que delas necessitam e da 

possibilidade  de  estabelecimento  de  canais  de  interação  e  participação  desses 

últimos junto ao Estado.

Em nível federal, a União conta com o Programa de Governo Eletrônico 

em que se prioriza a  democratização do “acesso à informação, visando ampliar o 

debate e a participação popular na construção das políticas públicas, como também 

aprimorar a qualidade dos serviços e informações públicas prestadas”. Essa política 

baseia-se  em  três  diretrizes  fundamentais22:  participação  cidadã;  melhoria  do 

gerenciamento interno do Estado; e integração com parceiros e fornecedores.  De 

acordo com o Comitê executivo desse programa, o Governo Eletrônico é visto como 

instrumento de transformação da sociedade brasileira, sendo seu primeiro papel o 

de  promover  o  desenvolvimento  e  a  cidadania.  Essa  última  é  trabalhada  em 

múltiplas dimensões,  dentre  as  quais  estão  os  mecanismos de controle  social  e 

participação política (PINHO, 2008).

Exemplificando  a  concretização  de  alguns  desses  potenciais,  Castells 

(2003)  informa  que  a  política  é  campo  em  que  a  comunicação  mediada  pelo 

computador vem sendo crescentemente utilizada. Esse autor indica o uso do correio 

22Para mais detalhes, confira-se Comitê Executivo do Governo Eletrônico (2004).
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eletrônico (e-mail) para difusão massiva de propaganda política com possibilidade 

de interação; informa também que, em muitos países, campanhas eleitorais iniciam-

se por meio de sites na internet; e afirma que mesmo a democracia local vem sendo 

promovida por meio de experimentos de participação eletrônica dos cidadãos, como 

o  programa PEN,  organizado  na  cidade  de  Santa  Mônica/Califórnia,  EUA. Além 

disso,  comenta  outras  iniciativas  que,  ainda  segundo  Castells  (2003,  p.448), 

“demonstraram o potencial extraordinário das redes de comunicação via computador 

na função de instrumentos do debate popular local auto-organizado e público”23. 

No Brasil, pode-se mencionar a experiência do Orçamento Participativo 

Digital, lançado no Município de Belo Horizonte em 200624. Em outras cidades, têm-

se outras iniciativas, como fóruns de discussão, consultas públicas, enquetes online, 

dentre outros, que são objeto de análise em Maia; Gomes e Marques (2011).

Para  concluir,  Duarte  (2007,  p.66)  reconhece  que  a  comunicação 

segmentada,  tratada  na  seção  anterior,  tem  se  fortalecido  crescentemente  pela 

interação proporcionada “pela conectividade das tecnologias da informática e pela 

formação de redes de diferentes tipos”.  Nesse sentido,  registra  também que “os 

instrumentos relacionados a comunidades virtuais são cada vez mais eficientes em 

estabelecer uma agenda pública e em dar substância aos debates e avanços”.

23Nesse particular, o autor menciona a “Cidade Digital de Amsterdã”, criada ainda na década de 1990. 
Acerca dessa última e do  programa PEN, organizado na cidade de Santa Mônica/Califórnia, EUA, 
vide CASTELLS, 2003, p.448. 
24Vide Mássimo (2010).
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Apesar  de  todos  os  potenciais  (e  dos  exemplos  exitosos)  da  nova 

interface de comunicação representada pela  internet,  nessa seção tratados,  será 

mostrado, na seção seguinte, que parte dos mesmos tem sido redimensionada. A 

seguir, são apontadas limitações e o tratamento mais ponderado dedicado a essa 

tecnologia de comunicação. 

3.4.2 Limitações

Atualmente, com a realização de inúmeros estudos empíricos, muito do 

entusiasmo inicial apontado na seção anterior vem sendo revisto (MAIA, 2011), de 

modo  que  se  está  redimensionando  o  potencial  da  internet para  impactar  as 

interações interpessoais, o engajamento cívico e o ativismo político (a participação 

política). Também de acordo com essa autora, as conclusões ainda são díspares, o 

que dificulta o estabelecimento de generalizações. Apesar disso, alguns consensos 

já se revelam acerca dos supracitados potenciais.

Inicialmente,  podem  ser  tecidas  algumas  considerações  acerca  da 

participação online dos cidadãos na seara política. Gomes (2011, p.22) entende que 

a “preocupação com a participação política  online  acaba herdando automatismos 

conceituais, vieses e lacunas do debate tradicional” relativo à participação política. 

Por  isso,  propõe  que  a  discussão  seja  voltada,  em  rigor,  para  essa  origem, 

perguntando-se,  afinal,  “por  que  é  assim  tão  relevante,  num  quadro  de  teoria 

democrática,  a  participação  e  o  engajamento  cívicos  em  geral,  e  online,  em 
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particular”.  As  ponderações  que  o  autor  tece  são  afeitas  à  ciência  política,  não 

cabendo serem aqui trabalhadas com detalhes. Para o escopo presente, assuma-se 

apenas que:

A participação não é um valor democrático por ser um valor em si mesmo, 
mas  apenas  na  medida  em  que  pode  produzir  algum  benefício  para  a 
comunidade política. Caso contrário, qualquer participação civil (na Ku Klux 
Klan ou na Hitlerjunge) seria boa para a democracia (GOMES, 2011, pp.24-
25).

A isso, chame-se atenção para o risco de que Maia (2011, p.48) adverte 

para que “não se tome a sociedade civil  como uma 'panacéia'  para remediar os 

déficits da democracia”. Afinal, a despeito de a origem liberal do termo “sociedade 

civil”  fazer  remissão  a  uma  categoria  ideal-tipo  não  violenta,  auto-organizatória, 

baseada na confiança recíproca e na tolerância mútua, “é preciso deixar claro que a 

coerção,  a  exclusão,  a  violência  ou  a  desigualdade  podem  constituir  qualquer 

sociedade  civil  tanto  quanto  aqueles  valores  sustentados  como  favoráveis  à 

democracia” (MAIA, 2011, p.55). Ademais, essa autora ressalva também que uma 

sociedade civil robusta (como a  Ku Klux Klan, grupos homofóbicos e xenofóbicos) 

pode servir a qualquer sorte de propósito, incluindo perseguição, incitação ao ódio, 

violência,  criação  de  ambiente  de  desconfiança,  dentre  outros.  Portanto,  diante 

dessas considerações, “não se pode conceber a sociedade civil de modo abstrato 

como uma 'esfera autônoma de atividade democrática'” (MAIA, 2011, p.56). 

O  exame  cuidadoso  das  motivações  das  associações  cívicas  da 

sociedade civil, dos valores que promovem e das relações que estabelecem com 
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outros atores na sociedade, em contexto histórico determinado, é que pode permitir 

elucidar se se trata de uma “boa” ou “má” sociedade civil. 

Também por isso é que não se pode negligenciar a relevância e eficácia 

de diversas formas de participação individualizada (GALSTON, 2000; GOMES, 2008 

apud MAIA, 2011). Isso porque há indivíduos que, mesmo não estando associados, 

mantém alto grau de informação sobre assuntos políticos e participam ativamente 

em diferentes instâncias coerentemente com valores ditos democráticos. Daí se falar 

que uma democracia saudável requer tanto associações (cívicas) quanto indivíduos 

ativos (MAIA, 2011). 

Encerrando o argumento, o desfecho que se tem é o de que o desafio é o 

de  institucionalizar  a  discussão  e  a  participação  de  indivíduos  e  associações, 

interagindo  com  o  Estado  e  o  mercado,  e  de  assegurar  formas  de  controle  e 

fiscalização da atividade política pelos mesmos.

Dito isso, a questão que se coloca é indagar, em quê medida, o uso da 

internet (viabilizando a participação online) altera esse estado de coisas. Esse é um 

debate ainda em curso e ainda inconclusivo. Contudo, vem se tornando cada vez 

mais evidente que “a internet não pode ser 'destacada' do contexto mais amplo da 

vida das pessoas, como se constituísse um mundo virtual paralelo ou à parte do 

fluxo  das  atividades  cotidianas”  (MAIA,  2011,  p.71).  Como  afirma  a  supracitada 

autora, a “internet não promove automaticamente a participação e nem sustenta a 
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democracia; é preciso, antes, olhar tanto para as motivações dos sujeitos quanto 

para os usos que eles fazem dela, em contextos específicos” (MAIA, 2011, p.69). 

Obstáculos tradicionais ao exercício da democracia participativa seguem 

persistentes, como a apatia, desinformação e falta de sintonia entre representantes 

e representados (MAIA, 2011). A tecnologia não deve ocupar o papel central nesse 

debate.  É  apenas  um  meio  que  tem  uso  não  uniforme,  tanto  para  práticas 

democráticas,  quanto  antidemocráticas,  apolíticas,  de  lazer,  pessoais,  lúdicas, 

dentre outras. Ainda segundo Maia (2011, p.71), “a mera existência da internet não 

leva ao aumento da organização e da participação política se os usuários não têm 

um  interesse  prévio  nessas  questões”.  Nesse  sentido,  estudos  empíricos  têm 

mostrado que a internet se presta mais a manter laços já existentes do que a criar 

novos vínculos (MAIA, 2011; CASTELLS, 2003). No dizer de Castells (2003, p.449), 

a  infra-estrutura  da  informática  “reforça  os  padrões  sociais  preexistentes  (…) 

expande o alcance das redes sociais e possibilita que elas interajam de forma mais 

ativa  e  em  horários  optativos”.  Um  indicador  dessa  realidade  é  o  fato  de  que 

pessoas com alto grau de participação offline (presencial), são também ativas online.

Por  tudo  isso,  não  se  deve  polarizar  a  discussão  entre  participação 

presencial  (offline)  e  virtual  (online).  Essas  são  formas  complementares  de 

participação política. “A internet deve ser entendida de modo integrado ao conjunto 

da vida, suplementando as interações face a face e o uso de outras tecnologias de 

comunicação mais tradicionais” (MAIA, 2011, p.71).
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Lado outro,  há que se considerar que, da mesma forma que pode ser 

utilizada para finalidades coerentes com as práticas democráticas, a internet pode o 

ser  para  sustentar  regimes ditatoriais/anti-democráticos.  Afinal,  mesmo os  atores 

dominantes do poder econômico e político se utilizam da internet para ampliar seu 

poderio. Isso sem falar das novas assimetrias e desigualdades que a própria internet 

estabelece,  já  que  é  notória  a  exclusão  digital  existente25.  Num  contexto  de 

desigualdade de acesso à  internet26, a disponibilização de serviços e informações 

apenas pela internet pode até ampliar a fratura social, a injustiça social já existente, 

uma  vez  que  estaria  criando  novas  exclusões  entre  os  “plugados”  e  os 

“desplugados”, “aqueles que têm acesso à internet e sabem utilizá-la eficazmente” e 

“aqueles que não têm acesso à rede e nem os conhecimentos necessários para 

utilizá-la”, respectivamente (MAIA, 2011, p.68). 

Por  fim,  outra  dimensão  a  ser  considerada  refere-se  às  “questões 

políticas” que, muito mais que os aspectos técnicos (tecnológicos), são verdadeiros 

entraves  ao  alcance  de  algumas  das  potencialidades  da  internet.  No  campo 

25Exclusão digital refere-se, basicamente, à desigualdade de acesso à internet, decorrente da falta de 
acesso ou do acesso limitado à mesma, e/ou ainda, da falta de domínio das faculdades elementares 
para utilização eficaz da  internet, como o domínio do vernáculo e da operação das tecnologias da 
informática. Para detalhes, vide Mattos e Chagas (2008) e Vale (2006) sobretudo o capítulo referente 
à “E-participação: oportunidade digital versus exclusão digital”.
26De acordo com Castells (2003), dados de diversas fontes indicam que, por volta de 1998-2000, os 
países industrializados, com cerca de 15% da população do planeta, concentravam 88% dos usuários 
da internet. Ainda segundo esse autor, na América Latina, 90% dos usuários da internet provinha de 
grupos de mais alta renda. Mattos e Chagas (2008  apud  ROCHA, 2010) apontam que, em 2007, 
pouco mais que 22% da população brasileira utilizava a internet. Os dados sinalizavam crescimento 
acentuado desse percentual. Mesmo assim, dados do Painel IBOPE/NetRatings (2011) indicam que, 
em dezembro de 2011, no Brasil, pouco mais de 46 milhões de internautas, com dois anos ou mais 
de idade, navegaram na  internet usando computadores no domicílio ou no local de trabalho. Esse 
dado dá a dimensão da população que ainda não tem acesso à internet, demonstrando a persistência 
da exclusão digital. 
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governamental,  sobretudo,  a  abertura  à  transparência  e  à  participação  está 

diretamente  relacionada  ao  jogo  de  forças  políticas  existentes  na  sociedade  em 

dado momento histórico, não se limitando a uma questão técnica (PINHO, 2008). 

Por isso, deve-se considerar a possibilidade de mudanças na própria estrutura das 

organizações públicas e na alteração de parte de suas rotinas internas. Uma dessas 

alterações consiste em disponibilizar serviços orientando-os para as necessidades 

dos cidadãos (público-alvo) e não apenas reproduzindo a estrutura departamental 

interna dessas organizações (VALE, 2006) que são, muitas vezes, incompreensíveis 

pelo cidadão comum.

Para encerrar, saliente-se que o objetivo da presente seção não foi o de 

desestimular ou tornar de menor importância o uso da internet como instrumento de 

comunicação pública. Justamente o contrário. A presente seção deve ser vista como 

contraponto  às  propaladas  potencialidades  decorrentes  da  internet.  O  que  se 

procurou  demonstrar  é  que  a  mera  implementação  de  políticas  públicas  ou  de 

estratégias de comunicação baseadas no uso da  internet,  ou que se valham da 

mesma, não resolve,  por  si  só,  questões subjacentes e preexistentes ao próprio 

advento  da  internet.  Imagina-se  que  a  consciência  dessas  limitações  afasta  a 

ingenuidade  comprometedora  das  condições  de  mais  consistente  e  preparada 

elaboração  e  implementação  dessas  políticas  públicas  e  estratégias  de 

comunicação. 
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4. METODOLOGIA

A presente pesquisa objetiva analisar o uso da internet, pela CMBH, na 

disseminação de informações sobre as audiências públicas por ela organizadas.

Já durante o levantamento bibliográfico preliminar, verificou-se carência 

de trabalhos relacionando o uso da  internet ao contexto das audiências públicas. 

Também  foi  notada  carência  de  trabalhos  tratando  das  audiências  públicas  de 

maneira  institucionalizada,  apontando  seus  caracteres  essenciais  e  seus 

procedimentos  elementares  e  acidentais.  Ainda  nessa  fase  de  familiarização  e 

delimitação do tema-problema, o  pesquisador deparou-se com dificuldade em se 

informar e acompanhar, pela  internet, os andamentos relativos e decorrentes das 

audiências públicas realizadas pela CMBH. 

Diante disso, com o avançar dos estudos, verificou-se pela premência de 

se  desenvolver  pesquisa  exploratória.  Segundo  Gil  (2007),  as  pesquisas 

exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

visando  torná-lo  mais  explícito  e  constituindo  hipóteses  para  o  mesmo.  Por 

proporcionarem  aproximação  ao  problema  proposto,  as  pesquisas  exploratórias 

quase  sempre  assumem  o  papel  de  etapa  prévia  indispensável  para  o  futuro 

desenvolvimento  de  pesquisas  explicativas,  que  são  aquelas  que  buscam  a 

definição das causas do objeto de estudo (GIL, 2007). 
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Com  o  aprofundar  da  pesquisa  bibliográfica,  estabeleceu-se  o  marco 

teórico da pesquisa, de modo a se possibilitar a aproximação conceitual necessária 

à  construção de seu eixo teórico-analítico.  Esse marco teórico foi  constituído de 

duas dimensões. A primeira está estruturada em torno do conceito  de audiência 

pública proposto por  Moreira Neto (1992). A partir  desse conceito,  estrutura-se a 

análise  do  mesmo,  tanto  de  suas  características  imanentes  quanto  de  seus 

procedimentos  elementares.  A  segunda  dessas  dimensões  refere-se  ao 

enquadramento da  internet como instrumento de comunicação pública. Para isso, 

arrimou-se na noção de comunicação pública proposta por Brandão (2007) sobre a 

qual  foram  inseridas  noções  essenciais  ao  desenvolvimento  do  trabalho,  mais 

precisamente, a classificação dos instrumentos de comunicação proposta por Duarte 

(2007) e as lições de Maia (2011) no que se refere aos limites e alcances da internet 

em sede da participação política.

Quanto ao modelo conceitual e operativo da pesquisa, responsável pelo 

confronto da visão teórica com os dados da realidade (GIL, 2007), optou-se pelo 

estudo de caso. 

O estudo de caso, como estratégia metodológica, é bastante utilizado na 

área  das  ciências  sociais  e  sociais  aplicadas.  Seus  propósitos  são  o  de 

“proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que o 

influenciam ou são por ele influenciados” (GIL, 2007, p.55). Ele explora situações da 
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vida  real  e  contemporâneas  com limites  ainda  não  claramente  definidos,  sendo 

realizado por meio de estudo profundo de um ou poucos objetos.

Na  definição  dos  procedimentos  quantitativos  e  qualitativos  a  serem 

utilizados, consoante as características do problema, de sua amplitude, e de acordo 

com  as  premissas  do  marco  teórico,  optou-se  pela  utilização  dos  seguintes 

instrumentos  de  coleta  de  dados:  observação  direta  espontânea,  análise  de 

conteúdo (da legislação em vigor), aplicação de questionário a cidadãos presentes 

em audiências públicas (vide APÊNDICE-A), e pela realização de entrevistas semi-

estruturadas  com  atores-chave,  mais  precisamente,  com  integrantes  do  corpo 

administrativo da CMBH e com líderes comunitários/sindicais (vide APÊNDICE-B27). 

A  aplicação  dos  questionários  deu-se  no  período  compreendido  entre 

16/06/2011 e 01/12/2011.  Nesse período,  foram realizadas 84  (oitenta  e  quatro) 

audiências públicas na sede da CMBH, com temas variados. Desse total,  houve 

aplicação  dos  questionários  em  39  audiências  públicas.  Em  outras  11  (onze) 

audiências, não houve público externo acompanhando o evento, apenas convidados 

que  compuseram  a  mesa,  não  tendo  sido  por  isso  aplicados  os  questionários. 

Também  não  foram  aplicados  questionários  em  outras  34  (trinta  e  quatro) 

audiências, pelos motivos descritos na seção 4.3, mais adiante. O público presente 

nas 84 audiências totalizou 1932 (mil novecentas e trinta e duas) pessoas. Nesse 

27Disponibilizado apenas o roteiro de entrevistas realizadas junto aos líderes comunitários/sindicais.
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período, foram recolhidos 231 (duzentos e trinta e um) questionários respondidos 

pelos cidadãos que constituem a amostra da pesquisa.

As  entrevistas  semi-estruturadas  foram  realizadas  entre  dezembro  de 

2011 e janeiro de 2012. Foram entrevistados dois membros do corpo administrativo 

da CMBH e três líderes comunitários/sindicais.

Durante todo esse período, foi realizada também observação direta não 

estruturada pelo próprio pesquisador que acompanhou a realização de audiências 

públicas e de parte da rotina administrativa da CMBH. A análise de conteúdo limitou-

se  à  legislação  em  vigor,  sobretudo,  o  Regimento  Interno  da  CMBH  (BELO 

HORIZONTE,  1989).  Na  seção  seguinte,  detalham-se  os  procedimentos 

quantitativos e qualitativos de pesquisa para coleta de dados primários28. 

4.1 Procedimentos quantitativos e qualitativos de pesquisa

Apresentam-se,  nessa  seção,  os  instrumentos  de  coleta  de  dados 

utilizados na pesquisa, bem como, quando pertinente, seus eixos de análise.

4.1.1 Coleta de dados por meio dos questionários aplicados aos cidadãos 

presentes em audiências públicas organizadas pela CMBH.

28Segundo Gustin e Dias (2001), dizem-se primários os dados coletados e trabalhados diretamente 
pelo pesquisador, sem intermédio de outrem.
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Conforme  informado  na  seção  anterior,  foi  aplicado  questionário  de 

pesquisa aos cidadãos presentes nas audiências públicas organizadas pela CMBH. 

Cópia  desse  questionário  está  disponibilizada  no  APÊNDICE  –  A  do  presente 

trabalho. O questionário de pesquisa é instrumento de coleta de dados elaborado 

pelo  pesquisador  mas  preenchido/respondido  diretamente  pelo 

informante/respondente (FAHEL, 2009). 

O  questionário é  auto-explicativo,  devendo ser  respondido  diretamente 

pelo cidadão sem qualquer sorte de auxílio, por parte do aplicador, quanto ao seu 

entendimento  e  interpretação.  O  tempo  despendido  para  o  preenchimento  das 

questões do questionário pelo cidadão variou entre três e seis minutos. 

Cerca de um mês antes do início da aplicação da versão definitiva/final 

dos questionários,  executou-se pré-teste no qual  foram aplicadas ao todo quatro 

versões piloto do mesmo diretamente pelo pesquisador. Ao cabo de cada uma das 

quatro  rodadas  de  aplicação  do  pré-teste,  foram  feitos  ajustes/revisões  no 

questionário sempre que deficiências eram notadas. Saliente-se que, desde o pré-

teste,  não  se  apurou  qualquer  dificuldade  em  seu  entendimento  por  parte  do 

cidadão. Aqueles que se mostravam dispostos a respondê-lo o faziam no tempo 

acima  assinalado.  Os  que  não  o  faziam  enquadraram-se  numa  das  seguintes 

situações, consoante observação direta do pesquisador: indisposição para participar 

da  pesquisa,  dificuldade  para  leitura  em  virtude  do  esquecimento  de  óculos, 

analfabetismo.
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A  distribuição  do  questionário  em  parte  foi  feita  diretamente  pelo 

pesquisador; mas, sobretudo, foi  feita por intermédio de pessoal da CMBH, mais 

especificamente, da DIVAPC. 

Para  distribuição/aplicação  dos  questionários,  seja  diretamente  pelo 

pesquisador, seja por intermédio do pessoal da CMBH, obedeceu-se basicamente 

ao  seguinte  procedimento:  entrega  do  questionário aos  cidadãos,  sem qualquer 

orientação adicional, na entrada da audiência ou decorridos alguns instantes de seu 

início,  monitoramento  de  seu  preenchimento  pelos  cidadãos,  e  coleta  dos 

questionários à medida que os cidadãos sinalizavam o ânimo de os devolverem, ou 

ainda,  ao  final  da  audiência.  O  procedimento  desenvolveu-se  sem  qualquer 

empecilho  ao  livre  transcurso  das  audiências  públicas,  não  se  tendo  notícia  de 

qualquer reclamação durante o período de coleta de dados. 

Como  dito  acima,  o  questionário  é  auto-explicativo.  Inicialmente,  há 

campo para que o respondente possa se identificar, apondo seu nome. Ressalve-se 

que  a  identificação  não  era  obrigatória,  a  fim  de  não  causar  qualquer  sorte  de 

constrangimento àquele que participa da pesquisa. 

Em seguida,  é solicitado que seja informada a ocupação,  a idade e a 

escolaridade do respondente, sendo que, nesse último campo, são oferecidas as 

opções de ensino “básico”, “fundamental”, “médio”, “superior”. 
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As questões propriamente ditas são indagações diretas. Cinco delas são 

fechadas.  A  última  é  questão  aberta,  propositalmente  deixada  ao  final29.  Na 

elaboração do questionário,  tentou-se construir  enunciados (mensagens, intenção 

comunicativa)  simples,  acessíveis  a  público-alvo  (receptor)  diversificado.  Isso  foi 

feito na tentativa de não se comprometer a fidelidade da comunicação, ou seja, a 

expectativa  de  que  os  receptores  efetivamente  compreendessem  as  questões 

propostas. 

Apesar  do  empenho em se manter  total  objetividade e imparcialidade, 

reconhece-se que algum grau de viés é inevitável. Isso pelo próprio fato de que não 

se sabe a opinião daquelas pessoas que compareceram à audiência pública mas, 

por  razões  pessoais,  não  responderam  ao  questionário.  Isso,  entretanto,  não 

compromete a confiabilidade da coleta.

A seguir, apresentam-se os eixos de análise focados pelas questões.

4.1.1.1 Eixos de análise dos questionários.

Com  a  aplicação  dos  questionários,  objetivou-se  apurar  e  mensurar, 

quantitativamente,  como  os  cidadãos  se  informam  acerca  da  realização  das 

29Isso para que o respondente tomasse ciência da temática tratada no questionário e, assim, pudesse 
ofertar respostas condizentes à expectativa criada ao longo do mesmo (quiçá compatíveis com as 
alternativas  recorrentes  no  questionário),  evitando-se  assim  respostas  muito  díspares  ou 
descontextualizadas.
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audiências públicas organizadas pela CMBH, quais meios de comunicação são mais 

relevantes  na  divulgação  e  no  oferecimento  de  informações  relativas  a  seu 

desenrolar  e  aos encaminhamentos  dela  oriundos,  ou  seja,  o  meio  como esses 

costumam e pretendem manter-se envolvidos com a temática tratada em sede da 

audiência  pública.  Os  canais  de  comunicação  que  se  valem  da  internet foram 

detalhados a fim de se verificar em qual dimensão esse meio é mais relevante: como 

meio de comunicação de massa, segmentada ou direta, consoante Duarte (2007).

Passando-se  aos  campos  e  questões  do  questionário,  tem-se  que  os 

campos  “idade”  e  “escolaridade”  são  relevantes  já  que  permitem  realizar 

cruzamentos (correlações) entre as respostas às demais questões e o perfil (etário e 

sócio-econômico) do respondente.  Isso pode permitir  estabelecer a existência de 

dado viés estatisticamente significativo entre essas variáveis (idade e escolaridade) 

e  as  respostas  ao  questionário.  Também  auxiliam  a  compreender  o  perfil  dos 

cidadãos  presentes  em  audiências  públicas  e/ou  o  dos  que  se  dispuseram  a 

responder ao questionário. 

As duas primeiras questões complementam a caracterização do perfil do 

respondente, indagando seu interesse em participar da audiência pública em que se 

faz  presente  –  se  pessoal,  acadêmico,  político,  profissional,  ou  outro  –  e  a 

freqüência com que participa dessa sorte de evento – sempre, freqüentemente, às 

vezes,  raramente,  ou  se  é  a  primeira  vez  que  participa.  Essas  questões  foram 

elaboradas para tentar identificar a natureza e o grau do engajamento do cidadão 
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quanto  à  audiência  pública  em  que  se  faz  presente.  A  expectativa  era  que 

oferecessem bases para análises desagregadas entre diferentes perfis de público, 

evitando-se  o  enviesamento  das  conclusões.  Por  exemplo  e  apenas  a  título 

ilustrativo,  imaginava-se  que  público  cujo  interesse  seja  preponderantemente 

“político” e que “sempre” participa de audiências públicas, tenderia a manter contato 

mais próximo, pessoal, com a CMBH, com seus vereadores; diferentemente, público 

com  interesse  “pessoal”,  e  que  raramente  participa  de  uma  audiência  pública, 

tenderiam  a  apresentar  menor  engajamento,  sendo  mais  freqüente  obter 

informações acerca do evento pelos meios de comunicação de massa.

A  questão  seguinte  (a  de  número  3)  cuida  dos  instrumentos  de 

comunicação utilizados no momento publicitário das audiências públicas, ou seja, 

naquele em que é dada publicidade de sua realização. Procurou-se mensurar como 

os respondentes tiveram ciência da realização da audiência pública em que estava 

presente.

Buscou-se estruturar as alternativas dessa questão – e as da de número 

5 – consoante a classificação dos instrumentos de comunicação indicado por Duarte 

(2007).

Na  questão  de  número  5,  é  perguntado  se,  e  como,  o  respondente 

pretende acompanhar os encaminhamentos a serem observados após a realização 

da audiência pública.
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Na questão de número quatro,  é indagado se, e como, o respondente 

costuma entrar em contato com a CMBH. Essa é questão que pretende mensurar os 

instrumentos de comunicação mais utilizados para a manutenção do contato entre 

cidadãos e a instituição.

Finalmente,  tem-se  a  questão  de  número  seis,  a  partir  da  qual  se 

estruturou parte da análise dos dados obtidos. Nessa questão, busca-se apurar a 

demanda,  o  anseio  do  respondente,  acerca  do  que  seriam  os  três  mais 

importantes/eficazes  meios  ou  instrumentos  de  comunicação  da  realização  de 

audiências  públicas  pela  CMBH.  Os  campos  para  essa  resposta  são 

propositalmente limitados, para que o respondente faça resposta objetiva, apenas 

citando  os  meios  que  julga  mais  importantes/eficazes  sob  seu  ponto  de  vista, 

considerando-se sua realidade. Essa questão pretende informar à CMBH como seu 

público-alvo  almeja  ser  informado  acerca  das  audiências  públicas,  sendo  útil, 

juntamente com o conjunto da análise feita no presente trabalho, para o desenho da 

estratégia de comunicação da instituição. Das três alternativas, foi considerada para 

as  análises  apenas  a  primeira,  que  corresponderia  à  primeira  preferência  do 

respondente.  Mas,  por  oportuno,  frise-se  que  não  foram  notadas  diferenças 

significativas entre o padrão de respostas apontado nas alternativas 6a, 6b e 6c.

4.1.2 Coleta de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas.
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Outro instrumento de coleta de dados utilizado foi a realização de cinco 

entrevistas semi-estruturadas.  Segundo Marconi  e Lakatos (2007),  a entrevista  é 

considerada  instrumento  de  investigação  social  por  excelência.  Consiste  em 

conversação realizada face a face, acompanhada por ferramenta para registro da 

mesma (bloco de notas, gravador, etc) que, de maneira metódica, proporciona ao 

entrevistador as informações necessitadas.

As  entrevistas  foram  divididas  em  dois  grupos.  No  primeiro,  foram 

entrevistados atores que compõem o corpo administrativo da CMBH. Assim, foram 

ouvidas a Chefe  da  Divisão de Assessoramento  ao  Plenário  e  às  Comissões – 

DIVAPC  (VIEIRA,  2011), e  a Superintendente  de  Comunicação  Institucional  – 

SUPCIN (PEREZ, 2012). 

Para  esse  primeiro  grupo  de  entrevistas,  foram  selecionados  atores 

diretamente relacionados à realização das audiências públicas pela CMBH. Vieira é 

chefe da  DIVAPC,  que é o setor  que congrega a  assessoria  das comissões de 

parlamentares que, como será detalhado no capítulo seguinte, cuida das condições 

para implementação e realização das audiências públicas bem como zela para que a 

mesma transcorra dentro das regras regimentais da CMBH, sendo, por isso, da ciência 

da  entrevistada  todas  as  rotinas  administrativas  pertinentes  à  realização  das 

audiências públicas. Já Perez ocupa cargo de direção da SUPCIN, responsável pela 

comunicação institucional da CMBH. Por isso, está a par da utilização dos canais de 

comunicação institucional utilizados pela CMBH com destaque para seu site.
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No outro grupo, o foco era entrevistar líderes comunitários, associações, 

sindicatos ou demais entidades representativas de comunidades que participaram 

de audiências públicas na CMBH no período alhures aludido.  Como era inviável 

entrevistar  toda  essa  população,  utilizou-se  de  amostra  da  mesma.  Foi  feita 

amostragem intencional  (não probabilística)  na qual  se buscaram indivíduos com 

características representativas da população. Foram combinados dois critérios:  1) 

espacial  e  2)  sócio-econômico.  Pelo  primeiro,  buscou-se  identificar  indivíduos 

espalhados pelo espaço geográfico de Belo Horizonte que é o de competência da 

CMBH. Por isso, amostra obtida possui indivíduos dispersos pelos vetores norte, sul, 

e pela região Central da capital. Já pelo segundo critério, buscaram-se identificar 

indivíduos com diferentes perfis sócio-econômicos. Essa é tarefa mais difícil, já que 

se  sabe  que,  mesmo  dentro  dessas  amostras,  encontra-se  heterogeneidade. 

Portanto, o que se buscou foi apenas uma aproximação do que se julga ser o perfil 

sócio-econômico predominante dentro de cada uma das entidades ouvidas. Assim, 

pela  combinação  desses  dois  critérios  é  que  foram  ouvidos  o  Presidente  do 

Sindicato Profissional  dos Pipoqueiros da Grande Belo Horizonte (GARCIA,  2012), 

com sede  na  região  Central  de  Belo  Horizonte;  o  representante  Associação  dos 

Moradores do Bairro Planalto e Adjacências (Acpad) – bairro de classe média/média-

alta sito no vetor norte de Belo Horizonte –, Bisneto (2012); e o representante da 

Presidente da Associação dos Moradores do Bairro de Lourdes (AMALOU) – bairro de 

classe média-alta/alta sito no vetor sul de Belo Horizonte –, Rios (2012).
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Para todas as entrevistas, foi elaborado roteiro disponível no APÊNDICE - 

B30. Previamente,  agendou-se data e horário junto ao entrevistado consoante sua 

disponibilidade de tempo e lugar. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio. 

Na seção seguinte,  apresentam-se os eixos de análise das entrevistas 

semi-estruturadas.

4.1.2.1 Eixos de análise das entrevistas semi-estruturadas.

Com  a  realização  das  cinco  entrevistas  semi-estruturadas,  visou-se 

complementar a abordagem quantitativa assumida pelos questionários de pesquisa 

tratados  nas  seções  4.1.1  e  4.1.1.1.  As  entrevistas  semi-estruturadas  foram 

empregadas como instrumentos de coleta de dados inseridos no contexto do método 

de pesquisa qualitativo.  Seu objetivo geral  foi  detalhar  e  confirmar determinados 

aspectos  do  objeto  de  estudo  levantados  durante  a  pesquisa,  como  rotinas 

administrativas adotadas em sede das audiências públicas, o papel dos reeditores 

sociais  nos  processos  de  mobilização  da  população,  e  o  uso  da  internet nas 

comunicações atinentes às audiências públicas. Em todas as entrevistas, ao final, 

objetivou-se coletar percepções do(a) entrevistado(a), na qualidade de integrante do 

corpo técnico da CMBH (ou de líder comunitário/representante sindical), acerca do 

papel  desempenhado  pelas  audiências  públicas  na  atividade  legislativa  e  na 

30Como já dito anteriormente, está disponibilizado apenas o roteiro de entrevistas realizadas junto aos 
líderes comunitários/sindicais.
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realização da cidadania, bem como o grau de mobilização social em torno desse 

instrumento de participação e do uso da internet nesse contexto.

Para  a  entrevista  com  Vieira  (2011),  visou-se  sobretudo  confirmar, 

aprofundar ou detalhar determinados aspectos das rotinas administrativas da CMBH 

relativamente às audiências públicas constantes do RICMBH (Regimento Interno da 

Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte)  ou  ainda  observados  diretamente  pelo 

pesquisador durante a fase de coleta de dados. 

Já  a  entrevista  com  Perez  (2012)  focou  a  dimensão  comunicativa 

envolvida na realização de audiências públicas pela CMBH. A entrevista abordou a 

recente  reforma  do  site da  instituição,  detalhando-a  e  buscando  identificar  os 

motivos  e  demandas  que  levaram  a  essa  reforma.  Visou  também  confirmar  e 

detalhar informações acerca dos canais de comunicação utilizados pela CMBH para 

divulgar  a  realização  das  audiências  públicas  e  os  encaminhamentos  delas 

decorrentes.

As entrevistas com os líderes comunitários/representante sindical seguiu 

basicamente o roteiro constante do questionário aplicado aos cidadãos e mais acima 

tratado. Seu objetivo geral era confirmar e detalhar as impressões dos entrevistados 

acerca daquelas questões, agora com enfoque qualitativo.

4.1.3 Pesquisa bibliográfica
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A pesquisa bibliográfica é aquela “desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 2007). No 

presente trabalho, consistiu no estudo e revisão de literatura para a construção do 

eixo teórico-analítico condutor tanto da investigação quanto da análise de dados, 

tendo sido consolidadas sobretudo nos capítulos 2 e 3 do presente trabalho.

4.1.4 Observação direta não estruturada

A observação direta não estruturada (espontânea) foi realizada em todas 

as oportunidades em que o pesquisador esteve presente na CMBH para aplicar ou 

acompanhar  a  aplicação  dos  questionários  aos  cidadãos.  Em  algumas  dessas 

oportunidades, o pesquisador acompanhava o desenrolar das audiências públicas, 

observando os procedimentos e o comportamento dos participantes.

Esse  procedimento  foi  importante  para  auxiliar  na  compreensão  do 

problema da pesquisa e da própria dinâmica das audiências públicas. Além disso, 

ajudou  na  escolha  dos  cinco  entrevistados  supra  mencionados  à  medida  que 

proporcionou ao pesquisador a melhor identificação dos mesmos.

4.2 Dos procedimentos para análise dos resultados.
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Como dito mais acima, inicialmente, perfez-se pesquisa bibliográfica com 

o fito de se aproximar do problema conhecendo-o mais detidamente. Com o avançar 

da pesquisa, consolidou-se o referencial teórico tido como elemento de controle, não 

só do problema, como de toda a pesquisa (GUSTIN e DIAS, 2001). A partir disso, 

foram definidos os instrumentos de coleta dos dados necessários à condução da 

pesquisa  e  à  construção  de  sua  argumentação,  sempre  referenciada  no  marco 

teórico supracitado, responsável esse por lhe dar respaldo e sentido no contexto 

mais amplo da pesquisa.

A partir sobretudo de Moreira Neto (1992), Soares (2002) e de Gordillo 

(2003), organizou-se o conjunto de elementos e de procedimentos característicos e 

imanentes das audiências públicas.  A isso,  agregou-se pesquisa documental  em 

textos legais pertinentes lastreando tal análise também do ponto de vista jurídico. 

Já a abordagem da  internet  como meio de comunicação pública, objeto 

do capítulo 3, tal qual fora feito por Mássimo (2010) teve como referência mormente 

os  estudos  de  Toro  e  Werneck  (1996),  Duarte  (2007),  Brandão  (2007),  Gomes 

(2011) e Maia (2011).

Da junção dessas duas unidades de estudo, restou consolidada a matriz 

teórica  da  pesquisa.  Foram  definidos  os  procedimentos  de  pesquisa,  a  saber: 

observação direta não estruturada (espontânea), análise de conteúdo (da legislação 
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em vigor), aplicação de questionário a cidadãos presentes em audiências públicas, e 

realização de entrevistas semi-estruturadas.

O guia de cada um desses procedimentos, tanto em sua produção quanto 

em  sua  análise,  remete  à  matriz  teórica  assentada  que  lhe  define  limites, 

potencialidades  explicativas,  orientação  e  significado  (GUSTIN  e  DIAS,  2001). 

Focando-se agora apenas nos questionários e nas entrevistas, convém detalhar os 

procedimentos de análise dos dados daí obtidos.

Os  dados  constantes  dos  questionários  foram  lançados,  tabulados  e 

trabalhados  no  software  SPSS (Statistical  Package  for  the  Social  Sciences).  As 

análises decorrentes dos questionários se pretendem quantitativas, elaborando-se 

freqüências  das  respostas  e  correlações  entre  as  variáveis  perquirindo-se  pela 

existência  de  associação  entre  elas.  Como  medida  do  grau  ou  intensidade  de 

associação entre as variáveis, foram utilizados o coeficiente “V” de Cramer, e “Phi” 

de  Pearson,  ambos  disponibilizados  pelo  software  SPSS.  O  coeficiente  “V”  de 

Cramer das correlações na amostra ficou sempre abaixo de 0,400, de modo que, 

para  a  presente  pesquisa,  considerou-se  forte  o  parâmetro  de  intensidade  da 

associação superior a 0,300. Já o coeficiente “Phi” de Pearson foi significativo ora a 

5%, ora a 1%.



94

Em todas as correlações feitas, considerou-se Ho a hipótese pela qual 

inexiste associação entre duas variáveis; e Ha a hipótese pela qual há associação, 

podendo-se, nesse caso, fazer inferências futuras.

Foram  geradas  freqüências  isoladas  de  cada  uma  das  questões 

(incluindo-se,  quando  o  caso,  análises  desagregadas  evidenciando  a  internet). 

Depois, foram feitas correlações entre as variáveis do questionário para se tentar 

compreender o fenômeno observado.

Já  as  entrevistas  foram  objeto  de  análise  qualitativa,  objetivando 

complementar e confrontar com a análise dos questionários. Foram analisadas as 

afirmações  dos  entrevistados,  utilizando-se  das  mesmas,  com  as  devidas 

referências, para aprofundar o conhecimento do objeto de estudo e para confirmar e 

respaldar assertivas do argumento da pesquisa consubstanciado em seu texto final.

4.3 Limitações da pesquisa

Primeiramente,  cumpre  dizer  que  a  pesquisa  possuía  marco  temporal 

delimitado para começo e finalização. Esse período estava compreendido entre a 

aprovação do projeto, em maio de 2011 e a data-limite para defesa da dissertação 

em março de 2012. Diante disso, para que a coleta, tratamento e análise dos dados 

quantitativos por meio dos questionários pudesse ser efetivada, foi necessário que 

fosse  implementada  logo  no  começo  da  pesquisa.  Então,  já  em maio  de  2012 
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iniciaram os contatos com a CMBH para a referida aplicação dos questionários. O 

contato com a CMBH foi institucionalizado e se iniciou a aplicação das versões piloto 

do  questionário.  Ao todo,  foram quatro  rodadas de pré-testes.  Já  consolidada  a 

versão final,  rodou-se  novo pré-teste  com exatos 31  (trinta  e  um)  questionários. 

Apesar do zelo desferido na elaboração do questionário, só quando se aproximava 

do  final  do  período  de  coleta  de  dados,  em  dezembro  de  2012,  é  que  foram 

verificadas algumas inconsistências que, apesar de não comprometerem a validade 

dos  dados,  poderiam  tê-los  tornado  mais  precisos.  Essas  inconsistências  não 

puderam ser antes notadas dado o estágio embrionário da pesquisa bibliográfica 

feita pelo pesquisador. Verificou-se que algumas questões poderiam ter alternativas 

mais bem trabalhadas, como se deu na questão 1, onde se percebeu se tênue, na 

ótica do(a) respondente, a diferença entre parte das alternativas aí disponibilizadas. 

Outro exemplo é visto, na questão 3, onde as opções de letras “bi”, “c” e “d” misturam 

instrumentos de comunicação direta, segmentada e/ou massiva. O ideal seria que as 

alternativas desagregassem tais instrumentos consoante essa categorização geral. A 

opção de letra “a” das questões 3 e 5 poderia ter sido desmembrada em duas, uma 

das quais deveria mensurar especificamente a comunicação mediada por reeditores 

sociais.  Observou-se  também  que  parte  dos  respondentes  marcou  mais  de  uma 

alternativa, quando a orientação era para que fosse marcada apenas uma em cada 

uma das cinco questões fechadas. Mas o fato é que, dado o tempo disponível para 

conclusão  do  trabalho,  tais  equívocos  (mesmo  os  notados  precocemente)  não 

puderam ser revistos sob pena de se comprometer toda a coleta e a amostra. Mesmo 

assim,  apesar  dessas  limitações,  não  se  comprometeu  o  objetivo  mor  dos 
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questionários.  Foram  adotados  critérios  metodológicos  objetivos  e  imparciais  que 

contornaram tais limitações. 

O ideal  seria que os questionários atuais se convertessem em “piloto” 

para reaplicação, com as correções propostas, em pesquisa futura. De todo modo, 

como dito, as propaladas inconsistências não afetaram a coleta e as informações 

geradas, estando relatadas no APÊNDICE – C.

Outro fator que representou limitação foi observado em sede da própria 

coleta  dos dados.  Isso  porque,  para  a  consecução do procedimento  quantitativo 

acima indicado, era necessária a aplicação de questionários aos cidadãos presentes 

em audiências públicas. Mas se observou a impossibilidade de o pesquisador se 

fazer  presente  em  todas  as  audiências  públicas.  Isso  porque  o  quantitativo  de 

audiências  públicas realizadas  semanalmente  é  alto,  havendo  algumas  vezes 

inclusive sobreposição de horários entre elas. Diante disso, cogitou-se de se fazer 

recorte temático ou por Comissão legislativa da CMBH. Mas, houve  cooperação 

institucional  por  parte  da  CMBH  que,  além  de  autorizar  a  aplicação  dos 

questionários  diretamente  pelo  pesquisador  durante  as  audiências  públicas 

realizadas na sede da instituição, consignou junto ao Cerimonial da Casa o encargo 

de  aplicar  tais  questionários  sempre  que  o  pesquisador  não  pudesse  se  fazer 

presente  e  sempre  nos  limites  de  seus  encargos,  ressalvando-se,  assim,  a 

prioridade  absoluta  de  cumprimento  dos  deveres  funcionais  dos  membros  do 

Cerimonial. 
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Logo,  decidiu-se  pela  cobertura  de  todas  as  audiências  públicas 

realizadas entre junho e dezembro de 2011. Entretanto, a despeito do empenho em 

cooperar na aplicação dos questionários, o Cerimonial não vinha obtendo o êxito 

esperado no cumprimento do encargo. O pesquisador verificou que, entre os meses 

de  agosto  e  setembro  de  2011,  em  reiteradas  oportunidades,  foi  alegado  pelo 

Cerimonial  excesso  de  atribuições/encargos  funcionais  sendo,  diante  disso, 

preterida  a  aplicação  dos  questionários.  Isso  vinha  se  refletindo  diretamente  no 

quantitativo de questionários recolhidos no período, aquém do volume colhido pelo 

próprio  pesquisador.  A  situação  somente  foi  corrigida  quando  a  DIVAPC-CMBH 

assumiu  diretamente  a  aplicação  dos  questionários,  normalizando-se  assim  a 

situação. Mesmo assim, houve redução da quantidade total de questionários dado o 

baixo volume de questionários colhidos inicialmente. Mas isso não comprometeu a 

confiabilidade já que, para uma população de 1932 (mil novecentas e trinta e duas 

pessoas), a amostra foi de 231 (duzentas e trinta e duas) pessoas, ou seja, 11,9%. 

Ademais,  frise-se  que:  1)  por  apresentar  variáveis  não  paramétricas,  não 

quantitativas, não há que se falar em erro amostral aplicável; e 2) as inferências e 

conclusões feitas se adstringem ao universo da população presente nas audiências 

públicas  realizadas  pela  CMBH,  não  podendo  serem  estendidas  para  outras 

populações, como a de Belo Horizonte, por exemplo.
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5. O CASO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE (CMBH).

Apresentam-se,  neste  capítulo,  considerações  atinentes  ao  caso  da 

CMBH. O capítulo está estruturado em duas seções. A primeira cuida de descrever o 

emprego  do  instituto  das  audiências  públicas  em  sede  da  CMBH,  desde  sua 

previsão  normativa  até  os  procedimentos  observados  para  sua  realização.  A 

segunda seção trata do uso da  internet,  pela CMBH, no contexto das audiências 

públicas por ela organizadas, abordando aí, dentre outros fatos, a recente alteração 

do portal da instituição.

5.1. As audiências públicas organizadas pela CMBH.

A Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte de 1990, em seu art.82 

caput, prevê que a CMBH terá comissões permanentes e temporárias constituídas 

segundo  o  Regimento  Interno  dessa  casa  legislativa  que  fixará  também  suas 

competências. De antemão, o §2º, incisos II e III desse art.82, afirma que cabe às 

comissões, em razão da matéria de sua competência, realizar audiência pública com 

entidade da sociedade civil  (inciso II)  e realizar audiência pública em regiões do 

município, para subsidiar o processo legislativo (inciso III).

A  sua vez,  o  Regimento Interno  da  CMBH31 -  RICMBH -  (vide  art.52, 

RICMBH) prevê a existência de oito comissões permanentes: Legislação e Justiça; 

31Belo Horizonte (1990).
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Administração Pública; Orçamento e Finanças Públicas; Meio Ambiente e Política 

Urbana;  Desenvolvimento  Econômico,  Transporte  e  Sistema  Viário;  Saúde  e 

Saneamento; Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo; e 

Direitos  Humanos  e  Defesa  do  Consumidor.  Além  dessas,  a  Resolução 

nº2.054/2005, criou a Comissão de Participação Popular, totalizando-se, assim, nove 

comissões permanentes32. As comissões temporárias são também previstas, sendo 

que essas se extinguem “com o término da legislatura ou antes dele, se atingido o fim 

para que foram criadas ou findo o prazo estipulado para o seu funcionamento” (art.46, 

II, RICMBH). Apresentam-se, por isso, em número variável. De acordo com o RICMBH, 

podem ser33: 

1. Especiais (art.56, RI):
• Especial para Apreciar Proposta de Emenda à Lei Orgânica;
• Especial para Apreciar Veto a Proposição de Lei;
• Especial para estudar matéria não consubstanciada em proposição, desde 
que não seja de competência de Comissão permanente;
2. Parlamentar de Inquérito (art. 57 a 59, RI);
3. de Representação (art. 60, RI);
4. Processante (art. 61, RI).

Em razão  da matéria  da  competência  de  cada  uma dessas  comissões 

(permanentes ou temporárias),  ou da finalidade de sua constituição,  elas poderão 

“realizar reunião de audiência pública com cidadãos, órgãos e entidades públicas ou 

civis, para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assunto de 

interesse público relevante” (art.48, §2º, RICMBH) mediante requerimento de qualquer 

Vereador. O requerimento, contendo indicação da matéria a ser examinada e rol de 

32Essas comissões são ditas permanentes porque subsistem ao longo das legislaturas, períodos de 
quatro anos, coincidentes com o mandato dos vereadores, nos quais são exercidas as atividades dos 
mesmos (art.72, LOMBH c/c art.8º, RICMBH).
33Câmara Municipal de Belo Horizonte (ATIVIDADE LEGISLATIVA, 2011).
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pessoas a serem ouvidas, será discutido e votado pela Comissão respectiva (art.48, 

§3º, RICMBH) que pode inclusive alterar esse rol, acrescentando ou retirando pessoas 

a serem ouvidas.

Outra possibilidade de ocorrência de audiência pública é a de uma das 

Comissões, por ocasião da elaboração de parecer sobre proposição sujeita  a seu 

exame,  requerer  diligência  consistente  na  apresentação  de  pedido  de  audiência 

pública (art.86, I, RICMBH) para melhor instrução do parecer.

Em qualquer caso, aprovada, pela Comissão respectiva, dia, horário e local 

para  realização  da  audiência  pública,  a  assessoria  das  comissões  (DIVAPC  e 

SECPRO) passa  a  providenciar  as  condições  para  seu  implemento.  Inicialmente, 

encaminha-se  ao  setor  de  correspondência  da  CMBH a relação de convidados e 

autoridades para sua convocação, se for o caso. Essa pode se dar pela via postal 

(carta-convite) ou ainda ser entregue em mãos, a depender da natureza/condição do 

convocado  e  da  disponibilidade  de  tempo  prévio  para  a  realização  da  audiência 

pública. A esse tempo, o requerimento aprovado pela Comissão contendo a relação de 

convidados,  o  dia,  horário  e  tema  da  audiência  pública,  é  divulgado  em  ordem 

cronológica no site da CMBH, na seção de Atividade Legislativa > Audiências Públicas 

(CMBH, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS,  2011).  Internamente,  é  disponibilizado à CMBH 

quadro contendo a programação das audiências públicas. A partir desse quadro, o 

cerimonial  organiza-se  para  atender  e  prestar  suporte  quando  da  realização  da 

audiência pública.
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Segundo entrevista com Vieira (2011) e Perez (2012), excepcionalmente, 

alguns  vereadores  providenciam  a  divulgação,  convite  e  até  o  transporte  de 

convidados ou público em geral. Isso ocorre segundo critérios próprios do parlamentar, 

e  às  vezes,  em decorrência  da  inexistência  de  condições  para  a  assessoria  das 

comissões  proceder  à  rotina  acima  descrita,  seja  pela  inexistência  ou  total 

desconhecimento de endereço válido, dificuldade de acesso, ou então, em decorrência 

de agendamento de audiência pública sem tempo hábil ao desenrolar da supracitada 

rotina. 

Via de regra, as audiências são realizadas nas próprias dependências da 

CMBH34. Havendo força maior, a audiência pública pode ser deslocada para fora de 

sua  sede,  em  outro  local  do  Município.  Quanto  ao  horário,  observa-se  que  as 

audiências públicas são realizadas usualmente durante o expediente da CMBH, que se 

estende  das  07:30hs  às  19hs35,  de  acordo  com  a  Portaria  nº11.521/2008.  Sua 

duração, em média, é de três horas e está condicionada aos prazos regimentais para 

reuniões ordinárias ou extraordinárias das comissões. 

A audiência pública desenvolve-se na presença dos vereadores membros 

da comissão pertinente e mesmo dos interessados no tema em debate. O acesso do 

34De  acordo  com  dados  do  CAC  solicitados  pelo  pesquisador,  no  período  compreendido  entre 
16/06/2011 e 01/12/2011, cerca de 94% das audiências públicas foram realizadas na sede da CMBH 
(vide ANEXO - A). 
35Ainda de acordo com dados do CAC solicitados pelo pesquisador, no período compreendido entre 
16/06/2011  e 01/12/2011,  96,5% das  audiências  públicas  foram realizadas  em horário  comercial 
(sendo que 59,5% do total  de audiências públicas foram realizadas  entre  13 e 14hs).  3,5% das 
audiências públicas do período citado foram realizadas após as 18hs.



102

público é franco, não se solicitando a demonstração de qualquer pertinência temática, 

comprovação da condição de cidadão, de endereço, nem de qualquer outra. Logo na 

abertura dos trabalhos, as autoridades e atores-chave convidados são chamados à 

mesa pelo presidente da comissão ou da mesa, na ausência do primeiro. É comum 

também observar que, findada essa etapa, o presidente da mesa indague se há outra 

autoridade ou ator-chave não mencionado que também gostaria de compor a mesa. 

Durante todo o desenvolvimento da audiência, faz-se presente a assessoria 

das comissões que zela para que a reunião/audiência pública transcorra dentro das 

regras  regimentais.  Havendo encaminhamentos e  deliberações em decorrência  da 

audiência pública, a assessoria orienta a Comissão quanto à melhor maneira de se 

proceder  sempre  tendo  em  vista  as  disposições  regimentais.  Outra  função  da 

assessoria (no caso, do assessor de ata) é redigir ata da audiência pública, contendo 

pauta da audiência pública e a conclusão da deliberação. Também acompanham o 

desenrolar das audiências públicas o Cerimonial, que cuida da recepção dos cidadãos 

e convidados, bem como de aspectos ligados à própria infra-estrutura da audiência. 

Observa-se que, a partir do ano corrente, tornou-se prática do cerimonial a aplicação 

de lista de presença de cidadãos (público em geral) que comparecem ao evento. 

Os temas objeto de audiências públicas são da mais diversa ordem, sendo 

distribuídos pelas temáticas correspondentes às comissões mencionadas mais acima. 

Não  se  consegue  observar,  a  partir  da  análise  do  quadro  de  audiência  pública 

realizadas,  a  predominância  de  algum  tema  em  especial.  Ainda  de  acordo  com 
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entrevista  com Vieira  (2011),  esses temas são específicos,  pontuais.  Temas mais 

amplos, abrangentes, costumam ser tratados em seminários, por exemplo. 

Durante os debates,  parlamentares,  convidados (atores-chave)  e público 

em geral dividem o mesmo ambiente, havendo grande proximidade física entre todos. 

Até por isso, a mesa, onde se assentam os membros da comissão e os convidados, é 

sensível às reações do público. Os debates ocorrem principalmente entre os membros 

da mesa.  Mas é facultado que os demais presentes (cidadãos,  público em geral) 

manifestem suas considerações perante a mesa, dirigindo-se ao microfone, se for o 

caso.

Os  auditórios  onde  acontecem  a  maior  parte  das  audiências  públicas 

possuem o layout seguinte (FIGURAS 1 e 2):

FIGURA 1. Vista da Mesa em 
audiência pública realizada na 
CMBH  em  23  de  março  de 
2011.  Foto:  divulgação 
SUPCIN (MOREIRA, 2011).
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A despeito da FIGURA 2, acima, a massiva participação da população não 

é  sempre  observada,  conforme  será  demonstrado  no  capítulo  6.  Acontecem 

audiências  públicas  com  poucos  cidadãos  presentes,  ou  ainda,  contando  com  a 

presença  apenas  de  assessores,  membros  da  casa,  ou  de  acompanhantes  dos 

convidados (atores-chave). 

Ultimada a audiência pública, normalmente, observa-se uma das situações 

seguintes:  o  alcance  de  solução  para  o  problema  em  discussão;  a  definição  de 

encaminhamentos  para  ulterior  prosseguimento  da  discussão  ou  para  seu 

monitoramento; ou a marcação de data para continuação da audiência pública. O 

acompanhamento dos resultados e encaminhamentos oriundos de audiências públicas 

fica a cargo da Comissão respectiva. Analisando-se o site da CMBH, verifica-se que, 

na  seção  de  Atividade  Legislativa  >  Audiências  Públicas  (CMBH,  AUDIÊNCIAS 

FIGURA  2.  Vista  do  público 
presente  em  audiência  pública 
realizada na CMBH em 23 de março 
de 2011. Foto:  divulgação SUPCIN 
(MOREIRA, 2011).
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PÚBLICAS,  2011),  também não  são  divulgadas  as  atas  das  audiências  públicas, 

sendo  aí  localizados  usualmente  apenas  documentos  relativos  ao 

requerimento/proposição  da  realização  da  audiência  pública,  à  aprovação  desse 

requerimento/proposição e a relação de convidados. Contudo, verifica-se que as atas 

das audiências públicas são digitalizadas e disponibilizadas no site da CMBH. Mas o 

acesso  dá-se  pela  seção  Atividade  legislativa  >  Consulta  a  Reuniões  (CMBH, 

CONSULTA A REUNIÕES, 2011), onde pode ser feita consulta por data e/ou assunto, 

desde que corretamente indicada a Comissão ou outro órgão promotor da audiência 

pública.

5.2. O uso da internet pela CMBH no contexto das audiências públicas 

por ela organizadas.

Durante o correr do ano de 2011, o portal da CMBH passou por alterações 

substanciais. Em 20 de agosto de 2011, entrou no ar o novo (atual) portal da CMBH. 

Por  isso,  em decorrência  da  perda  do  objeto  de  análise,  relativamente  à  versão 

anterior,  serão tecidas  a seguir  apenas breves considerações para apresentá-la  e 

desde já analisá-la em linhas gerais. Já relativamente à versão atual do portal, a seguir 

será apresentado extrato de sua gênese e principais características. Mas a análise 

propriamente dita da mesma será feita no próximo capítulo, uma vez que é sobre essa 

versão que se baseia todo o trabalho.

A versão anterior do portal da CMBH tinha o layout seguinte: 
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Consoante Perez (2012), esse “layout  antigo era muito confuso”. A parte 

central  era  ocupada por  notícias  institucionais  e  sobre  ações e  eventos  da  casa. 

Normalmente, havia espaço para divulgação, em formato de notícia, da ocorrência de 

alguma das audiências públicas que seriam realizadas, mas o critério era cronológico, 

ou seja, as notícias apareciam à medida em que eram inseridas. Essa divulgação 

costumava ser feita às vésperas do evento. Havia, na parte inferior da página, um 

calendário,  onde  se  poderia  ter  acesso  às  reuniões  das  Comissões,  incluindo 

audiências públicas. Mas essa comunicação era feita com, no máximo, um dia de 

antecedência, inexistindo assim programação prévia das audiências. Havia links para 

as Comissões e seus parlamentares, indicando-se canais para comunicação com os 

mesmos,  como  telefone  e  e-mail.  A  CAC  (Central  de  Atendimento  ao  Cidadão), 

FIGURA 3. Print da página inicial do antigo portal da CMBH.
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principal  ferramenta de interação do cidadão com a CMBH estava visível  logo na 

página inicial,  sendo facultado contato por  telefone,  correspondência ou formulário 

eletrônico. 

Um  aspecto  crítico,  relativamente  às  audiências  públicas  era  a 

disponibilização  de  informações  relativas  às  mesmas.  O  caminho  era  tortuoso  e 

somente acessível a iniciados, já que, além de não ser intuitivo, inexistia qualquer 

orientação a respeito no portal36. De maneira geral, o portal antigo refletia a estrutura 

departamental da CMBH (PEREZ, 2012), possuindo inclusive links com siglas de uso 

interno da instituição. Do ponto de vista da comunicação, pode-se dizer que se tratava 

de ferramenta de comunicação institucional apenas, não sendo possível notar que o 

mesmo auxiliava a CMBH no desempenho de suas funções.

Quando assumiu o cargo de Superintendente de Comunicação Institucional 

da  CMBH37,  Perez  (2012),  retrabalhou  conceitualmente  todo  o  portal  da  CMBH. 

Segundo ela, foi feito trabalho interno em equipe que envolveu toda a instituição, tudo 

de acordo com o direcionamento da Presidência da CMBH. A idéia era deixar o portal 

mais acessível, simples, objetivo, fácil de navegar, transparente, atualizado e uniforme 

(PEREZ, 2012). 

36O pesquisador somente conseguiu ter acesso a informações mais detalhadas sobre as audiências 
públicas organizadas pela CMBH após ser orientado sobre como proceder pela Chefe da DIVAPC-
CMBH.  E,  durante  os  primeiros  meses  de  aplicação  de  questionários,  teve  de  contar  com  sua 
colaboração para o envio semanal da programação das audiências, documento não disponibilizado 
no portal da CMBH.
37Segundo  Perez  (2012),  esse  é  cargo  de  direção  de  recrutamento  amplo,  com  indicação  pelo 
Presidente da CMBH para mandato de dois anos.
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Ainda segundo Perez (2012), o trabalho interno foi intenso. Conversou-se 

com cada setor acerca de qual seria a melhor maneira de se colocar a informação no 

portal. Firmaram-se compromissos com a atualização dos dados e a transversalidade, 

ou seja, cada setor da CMBH tornou-se responsável pelas informações que postariam 

bem como por sua atualização. Essa medida foi importante, segundo a entrevistada, 

porque, antes disso, corria “uma idéia de que o portal era uma coisa da comunicação, 

uma coisa da informática. Não, é da Casa (CMBH)” (PEREZ, 2012), afinal, “informática 

não tem conteúdo” (PEREZ, 2012). Com isso, pretendeu-se a apropriação do portal 

pela própria CMBH, pelas pessoas que compõem a mesma, fazendo do portal não só 

ferramenta de comunicação (interna e externa) quanto ferramenta útil para as próprias 

atividades da CMBH, como pesquisa de legislação e de temas de interesse público 

cujo  conhecimento  possa  auxiliar  em  tarefas  da  rotina  da  instituição,  como,  por 

exemplo, elaboração de matéria jornalística sobre tema objeto de audiência pública ou 

projeto de lei. 

Como frisou Perez (2012), a supracitada transversalidade foi pensada em 

sintonia com a idéia de que os conteúdos sejam integrados. Assim, a proposta é que, 

em breve,  numa notícia,  haja  links  para  fotos,  vídeos e todas as  documentações 

pertinentes.  Igualmente,  nas seções relativas às  reuniões plenárias deverão haver 

links para notícias,  fotos e vídeos. Mas,  de acordo com ela,  as barreiras jurídico-

institucionais típicas dos órgãos públicos (como, por exemplo, o forçoso trâmite dos 

processos de licitação) não permitem que essas mudanças ocorram com a velocidade 

desejada. 



109

Durante os trabalhos, todas as decisões foram registradas e consensuadas. 

Foram empregadas técnicas de comunicação para construção do portal. Apesar de 

não ter havido consulta pública, as pessoas que trabalharam no projeto possuíam, 

também segundo Perez (2012),  vasto  background acumulado ao longo do tempo, 

tendo ciência, por isso, das demandas que lhes eram apresentadas por cidadãos e 

demais usuários do portal da CMBH.

Uma preocupação da equipe responsável pela reformulação do portal foi 

superar o  layout departamental  do mesmo. De acordo com Perez (2012),  “quem 

enxerga a Câmara como departamento somos nós, que pertencemos à Casa”. Por 

isso, foram identificadas as funções e atividades essenciais da CMBH. Ordenou-se o 

portal por áreas de interesse, do ponto de vista do cidadão, do internauta, do público 

externo.  Tentou-se  assumir  lógica  externa à  CMBH:  “se  ele  (cidadão)  quer  uma 

informação, onde ele vai buscar? Não é no departamento...” (PEREZ, 2012).

Outras mudanças efetuadas foram: as notícias passaram a ser divulgadas 

acorde a  importância  das mesmas,  abandonando-se  assim o  critério  meramente 

cronológico. O portal ganhou visual mais limpo, menos carregado. Nesse sentido, 

Vieira  (2011)  confirmou que,  com a mudança no  site da CMBH,  as informações 

ficaram mais visíveis. 

O novo layout do portal é o seguinte:
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FIGURA 4. Print da página inicial do atual portal da CMBH
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Outra mudança deu-se quanto ao mecanismo de busca do portal que foi 

aperfeiçoado e continua, segundo Perez (2012), sendo objeto de melhoria.

Quanto às audiências públicas, as principais mudanças foram: criação de 

link  específico para as mesmas logo na página inicial (dentro do menu “atividade 

legislativa”), confira-se:

FIGURA 5. Print da página inicial do portal da CMBH. Ação mouse, seção Atividade Legislativa. 
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A  assessoria  de  imprensa  passou  a  antecipar  o  boletim  eletrônico 

(release38)  enviado  aos  órgãos  da  imprensa  informando  sobre  a  realização  das 

audiências  públicas39.  Outra  mudança  informada  pela  entrevistada  operou-se  no 

próprio  formato  das  chamadas  das  audiências  públicas  (tanto  as  enviadas  via 

release  quanto  as  postadas  na  seção  de  notícias  do  portal).  Antes  eram 

“burocráticas”,  pouco  informativas,  agora,  são  mais  precisas  e  completas, 

despertando  atenção  dos  interessados.  Para  atingir  esse  formato,  a 

Superintendência  de  Comunicação  Institucional  pode  entrar  em  contato  com  o 

Vereador para se informar melhor sobre o evento, qual seu foco e a quem deve 

interessar.

Ao  cabo,  Perez  (2012)  reiterou  que  não  foi  um  trabalho  só  da 

Comunicação  Social,  mas  um  trabalho  de  equipe  que  envolveu  toda  a  CMBH. 

Reconhece que “sempre pode se fazer  mais”,  principalmente em se tratando de 

internet. Em seu ponto de vista, destaca a falta, principalmente, de ferramentas para 

participação e interatividade, mas informa que ainda não iniciaram trabalhos nesse 

sentido.  Ressalta  que  a  própria  comunicação  da  CMBH  ainda  está  sendo 

institucionalizada.  Quando  assumiu  o  cargo,  não  havia  quadro  estruturado  de 

jornalistas efetivos na SUPCIN, o que ainda não foi totalmente superado. De acordo 

38Trata-se de comunicado dirigido aos órgãos da imprensa visando divulgar uma notícia, evento ou 
fato relevante. No caso da CMBH, segundo Perez (2012), esse comunicado é disparado por e-mail  
seguindo listagem própria da instituição acrescida de pedidos de inclusão endereços por parte da 
própria imprensa. Ainda conforme Perez (2012), sendo o tema da audiência pública muito específico 
e não contemplado pela listagem da CMBH, pode-se perquirir por editorias temáticas condizentes ao 
tema para encaminhar às mesmas o release.
39A entrevistada informou que foi percebido o aumento da cobertura por parte da imprensa após essa 
alteração, mas não sabe precisar se isso é decorrência dessa mudança em especial, muito embora 
suspeite que o seja.



113

com  sua  entrevista,  todo  esse  processo  de  mudanças  é  muito  recente.  Alguns 

processos de comunicação da CMBH ainda estão sendo padronizados. Mas destaca 

que o foco, no momento, é estruturar bem as mudanças para que as oscilações da 

SUPCIN e da CMBH não interfiram no conteúdo que está sendo consolidado. Isso 

porque,  ainda segundo Perez  (2012),  são inevitáveis  alterações nos quadros  de 

pessoal da CMBH, em geral, e da SUPCIN, em particular. A primeira, sobretudo pela 

própria  dinâmica  eleitoral,  e  a  segunda  pela  rotatividade  dos  cargos  de  direção 

(como  o  dela  próprio  que,  como  dito,  possui  mandato  bianual)  e  dos  próprios 

servidores que podem ser remanejados para outros órgãos ou ainda deixarem a 

CMBH em virtude de aprovação em outros concursos públicos ou do desligamento 

do serviço público.
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6. CONSOLIDAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

6.1. Considerações gerais

O objetivo geral da pesquisa é analisar o uso da internet na disseminação 

de informações sobre as audiências públicas organizadas pela CMBH. Mas, para 

isso,  logo  no  início  da  pesquisa,  irrompeu  a  necessidade  de  tratar  também do 

próprio instituto das audiências públicas. Isso se mostrou crucial à medida que a 

compreensão  adequada  desse  instituto  (de  suas  características  imanentes) 

contextualiza e  condiciona do uso da  internet em cada uma de suas etapas de 

desenvolvimento. Em alguns momentos, acabam sendo feitas considerações que 

podem  ser  estendidas  também  para  o  próprio  instituto  das  próprias  audiências 

públicas, assemelhando-se, assim, a análise desse instituto. Porém, frise-se, isso é 

feito  apenas  de  maneira  incidental  e  sem  a  devida  profundidade,  haja  vista 

extrapolar  o  objetivo do presente trabalho,  o  que não elimina a possibilidade de 

aproveitamento dessas considerações pela própria CMBH para o aperfeiçoamento 

de suas rotinas, por exemplo.

O certo é que as noções lançadas no capítulo 2 do presente trabalho 

constituem o eixo analítico da análise. Sobre esse eixo, são lançadas as temáticas 

pertinentes  à  internet vista  como  instrumento  de  comunicação  pública  conforme 

tratamento no capítulo 3. 
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Registre-se,  por  oportuno,  que  a  escolha  da  CMBH  para  o 

desenvolvimento  da  pesquisa  deveu-se  sobretudo  ao  fato  de  aí  ter  sido  notado 

ambiente favorável ao trabalho ora desenvolvido. As audiências públicas pela CMBH 

realizadas são efetivamente “audiências públicas”. Fala-se assim porque, em outras 

instâncias previamente analisadas antes do início da pesquisa, tem-se arremedo de 

audiências públicas, ou ainda, “reuniões públicas” ou “consultas públicas” intituladas 

de  “audiências  públicas”,  havendo  então  verdadeira  confusão  conceitual.  Já  na 

CMBH há,  efetivamente,  audiências  públicas  dotadas  dos  elementos  conceituais 

mínimos  necessários  à  caracterização  do  instituto  expostos  no  capítulo  2  do 

presente trabalho. 

Uma vez iniciados formalmente os trabalhos da pesquisa, houve pronta 

cooperação institucional por parte da CMBH, onde se pôde perceber real interesse 

da  instituição  no  desenvolvimento  do  trabalho,  seja  para  averiguar  se  vinha 

realizando as audiências públicas a contento, seja para aprimorá-las no que fosse 

necessário.

Apurou-se  que é relativamente  recente  o  crescimento  do  interesse da 

CMBH  pela  realização  de  audiências  públicas.  Segundo  Vieira  (2011),  “os 

vereadores  compreenderam  que  é  uma  forma  mais  eficaz  de  resolver  alguns 

problemas”. Segundo ela, antes, em algumas oportunidades, os vereadores é que 

se  deslocavam  até  a  comunidade;  contactavam  as  autoridades  envolvidas;  e 

tentavam  costurar  a  solução  das  questões.  Agora,  os  envolvidos  são  trazidos 
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simultaneamente para a CMBH, para o debate face a face e a tentativa de solução 

das questões. Ainda segundo ela, a orientação da Presidência da CMBH é que seja 

priorizada a realização de audiências públicas. Ademais, Vieira (2011) destaca que 

as audiências públicas são “instrumento de fiscalização”, sendo também por isso 

importantes.

O quadro seguinte, elaborado a partir de dados solicitados à CAC/CMBH, 

demonstra  o  relativamente  recente  aumento  do  número  de  audiências  públicas 

realizadas pela CMBH:

QUADRO 3

Quantidade de audiências públicas realizadas pela CMBH desde a última legislatura

Período Quantidade de audiências públicas realizadas

Legislatura (2005-2008) 84

Legislatura (2009-atual) 395

Março e dezembro de 2011 174
Fonte: Elaboração própria a partir de dados solicitados à CAC/CMBH.

Feitas  essas  considerações  iniciais,  passa-se,  na  próxima  seção,  a 

apresentar  considerações  a  partir  do  questionário  aplicado  aos  cidadãos  em 

audiências públicas realizadas pela CMBH. 

6.2. Considerações a partir  do questionário aplicado aos cidadãos 

em audiências públicas realizadas pela CMBH.
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Os questionários de pesquisa foram aplicados aos cidadãos presentes em 

audiências  públicas  realizadas  no  período  compreendido  entre  16/06/2011  e 

01/12/2011.  Nesse  período,  foram  realizadas  84  (oitenta  e  quatro)  audiências 

públicas na sede da CMBH. O público presente totalizou 1932 (mil novecentas e 

trinta  e  duas)  pessoas,  sendo que,  em 11 (onze)  audiências,  não havia  público 

presente, apenas convidados. A partir  desses dados, consegue-se dimensionar a 

quantidade  de  pessoas  que  comparecem  às  audiências  públicas  que  a  CMBH 

organiza.  Para  tanto,  basta  calcular  a  média  de  comparecimento  do  público  em 

audiências que foi de 23 (vinte e três) pessoas. Mas, considerando-se que algumas 

audiências contam com público bem mais elevado que outras (que, inclusive, não 

contam com público presente),  pensa-se que a mediana40 seja medida capaz de 

melhor  refletir  a  realidade  observada.  Assim  fazendo,  obtém-se  mediana  de  11 

(onze) pessoas. 

No  período  indicado  no  parágrafo  anterior,  foram  recolhidos  231 

(duzentos  e  trinta  e  um)  questionários  respondidos  pelos  cidadãos.  Esses 

questionários  constituem  a  amostra  da  pesquisa  que  permite  a  feitura  de 

considerações limitadas apenas ao universo das audiências públicas organizadas 

pela CMBH, não sendo representativas, portanto, para inferências relativas a toda a 

população da cidade de Belo Horizonte, por exemplo. 

40Mediana é uma medida de tendência central que divide o conjunto de dados ao meio. Uma de suas 
vantagens é que é uma medida menos sensível a valores extremos do que a média (STEVENSON, 
2001), como no caso presente, em que apenas uma audiência concentrou 309 pessoas.
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Tanto a média quanto a mediana das idades dos presentes giram em 

torno dos 48 anos, sendo que cerca de 39% das pessoas presentes possuem entre 

48 e 65 anos. Quase 60% dos respondentes possuem escolaridade de nível superior 

ou mais41. 

O  público  presente  afirmou  que  teve  conhecimento  da  realização  da 

audiência  pública  sobretudo  por  intermédio  da  comunicação  direta/pessoal 

(alternativa de letra “a” da questão 3 - q3). Confira-se o GRÁFICO 1:

41Inevitável  algum grau de viés  sobretudo nesse dado,  já que há que se supor  que pessoas  de 
escolaridade mais baixa enfrentem maiores dificuldades em compreender o questionário e, assim, 
podem se sentir menos dispostas a respondê-lo.
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Considerando-se as noções de comunicação para mobilização tratadas 

nas seções 3.1 e 3.2), justifica-se esse padrão de resposta. Conforme preconizado 

pela  literatura  aí  tratada,  é  a  comunicação direta  a  que tem mais  condições de 

mobilizar e efetivamente trazer o cidadão para a audiência pública. Logo, é coerente 

a informação trazida pela questão 3 do questionário.

GRÁFICO  1.  Instrumentos  de  comunicação  pelos  quais  os  respondentes  ficaram sabendo  da 
realização da audiência pública X freqüência com que foram mencionados (em %).
Fonte: dados da pesquisa.

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, vizinhos, 
lideranças da comunidade, parentes, amigos pessoais, funcionários e/ou vereadores da CMBH.
b. Internet
bi. e-mail/site da CMBH.
bii. e-mail/site de notícias.
biii. e-mail ou site de associação, de vereador, partido político, sindicato e congêneres.
biv. Redes sociais (Twitter, Facebook, etc.).
c. Jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
d. Correspondência ou mala direta recebida pelo correio.
e. Faixa em via pública, outdoors, busdoors.
f. Rádio, TV
g. Quadro de avisos do trabalho, escola, igreja, etc.
i. Outros
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Interessante  notar  que  as  respostas  envolvendo  opções  relativas  à 

internet (alternativas de letras b, bi, bii, biii, biv) ocuparam a segunda posição dentre 

essas respostas, como pode ser observado no GRÁFICO 2:

O mesmo padrão foi constatado na questão 5 (q5), em que se perguntou 

como o(a) respondente pretende acompanhar os encaminhamentos decorrentes da 

audiência pública que participa. Observe-se, nesse sentido, o GRÁFICO 3:

GRÁFICO 2. Instrumentos de comunicação (agregando-se respostas relativas à  internet)  pelos 
quais os respondentes ficaram sabendo da realização da audiência pública X freqüência com que 
foram mencionados (em %).

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, vizinhos, 
lideranças da comunidade, parentes, amigos pessoais, funcionários e/ou vereadores da CMBH.
b. Internet
c. Jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
d. Correspondência ou mala direta recebida pelo correio.
e. Faixa em via pública, outdoors, busdoors.
f. Rádio, TV
g. Quadro de avisos do trabalho, escola, igreja, etc.
i. Outros
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As respostas às questões 3 e 5 estão correlacionadas – , ou seja, há 

associação entre a forma pela qual a pessoa se informa e a pela qual  pretende 

acompanhar os encaminhamentos da audiência42. 

42Coeficiente Phi de Pearson calculado rejeita Ho a 1%, sendo o coeficiente V de Cramer igual a 
0,309, o que indica forte intensidade da associação.

GRÁFICO 3. Instrumentos de comunicação pelos quais os respondentes pretendem acompanhar 
os encaminhamentos da audiência pública X freqüência com que foram mencionados (em %).
Fonte: dados da pesquisa.

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, vizinhos, 
lideranças da comunidade, parentes, amigos pessoais, funcionários e/ou vereadores da CMBH.
b. Internet
bi. e-mail/site da CMBH.
bii. e-mail/site de notícias.
biii. e-mail ou site de associação, de vereador, partido político, sindicato e congêneres.
biv. Redes sociais (Twitter, Facebook, etc.).
c. Por telefone, ligando para CMBH.
d. Por jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
e. Rádio, TV
f. Outros
g.  Não pretendo acompanhar os encaminhamentos  que serão dados após a realização desta 
audiência pública.
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Efetuaram-se diversos cruzamentos para se tentar identificar fatores que 

pudessem justificar a persistência da internet dentre as respostas mais freqüentes. 

Entretanto, não se detectaram associações significativas entre as variáveis q3/q5 e: 

a idade do respondente, o interesse em participar da audiência (q1) ou a freqüência 

com que participa desse tipo de evento (q2). 

Mas,  efetuando-se  essas  mesmas  correlações  só  que  envolvendo  a 

variável escolaridade e a variável q5, verifica-se a existência de associação entre 

ambas, como pode ser observado na TABELA 1, abaixo:

TABELA 1.

Correlação entre respostas à questão 5 e a escolaridade dos respondentes

Escolaridade

TotalBásico Fundamental Médio Superior

Q5 – Como 

pretende 

acompanhar os 

encaminhamen

tos após a 

realização da 

audiência 

pública.

Pessoalmente,  em 

visitas  à  Câmara  de 

Vereadores  ou  via 

contato  pessoal  com 

Colegas  de  Trabalho, 

vizinhos, lideranças da 

Comunidade, 

parentes,  amigos 

pessoais,  funcionários 

e/ou  Vereadores  da 

Câmara

Contagem 10 11 31 54 106

% do total 4,9% 5,4% 15,2% 26,5% 52,0%

Acompanharei  pela 

internet

Contagem 0 0 2 3 5

% do total ,0% ,0% 1,0% 1,5% 2,5%

e-mail/site  da  Câmara 

de Vereadores

Contagem 0 1 10 34 45

% do total ,0% ,5% 4,9% 16,7% 22,1%

e-mail/site de notícias Contagem 0 0 1 6 7

% do total ,0% ,0% ,5% 2,9% 3,4%

Contagem 1 0 0 17 18
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Q5 – Como 

pretende 

acompanhar os 

encaminhamen

tos após a 

realização da 

audiência 

pública.

e-mail/site  de 

associação,  de 

vereador,  partido 

político,  sindicato  e 

congêneres

% do total ,5% ,0% ,0% 8,3% 8,8%

Redes sociais (Twitter, 

Facebook, etc)

Contagem 0 1 0 0 1

% do total ,0% ,5% ,0% ,0% ,5%

Por  telefone,  ligando 

para  a  Câmara  de 

Vereadores

Contagem 0 0 1 0 1

% do total ,0% ,0% ,5% ,0% ,5%

Por  jornais,  revistas, 

panfletos  ou 

informativos impressos

Contagem 2 0 1 3 6

% do total 1,0% ,0% ,5% 1,5% 2,9%

Pelo Rádio, TV Contagem 0 0 2 2 4

% do total ,0% ,0% 1,0% 1,0% 2,0%

Outros Contagem 1 1 2 4 8

% do total ,5% ,5% 1,0% 2,0% 3,9%

Não  pretendo 

acompanhar  os 

encaminhamentos que 

serão  dados  após  a 

realização  desta 

audiência pública

Contagem 0 0 0 3 3

% do total ,0% ,0% ,0% 1,5% 1,5%

Total Contagem 14 14 50 126 204

% do total 6,9% 6,9% 24,5% 61,8% 100,0%
Fonte: elaboração própria.
*Coeficiente Phi de Pearson calculado rejeita Ho a 1%, sendo o coeficiente V de Cramer igual a 

0,291, o que indica boa intensidade da associação.

A partir disso, pode-se aventar que o peso mais expressivo da  internet 

nas respostas às questões 3 e 5 entre respondentes de várias faixas etárias foi 

garantido  pelo  nível  educacional  elevado  da  maior  parte  da  amostra,  conforme 

indicado mais acima. Isso é suportado pela literatura uma vez que, por exemplo, 

segundo Takahashi (2000) a escolaridade é um condicionante do acesso e operação 
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das tecnologias que se valem da  internet. Talvez por isso é que a  internet  tenha 

restado sempre entre as três respostas mais freqüentes.

A existência dessa associação fica mais evidente à medida que se faz 

correlação entre a questão 6.a43 e o nível de escolaridade do(a) respondente, o que 

é feito na TABELA 2:

TABELA 2.

Correlação entre respostas à questão 6a e a escolaridade dos respondentes

Escolaridade

TotalBásico Fundamental Médio Superior

Q6  –  Em  sua 

opinião,  qual  o 

mais 

importante/eficaz 

meio  de 

divulgação  das 

audiências 

públicas 

realizadas  pela 

CMBH?

Pessoalmente,  em visita 

à Câmara de Vereadores 

ou  via  contato  pessoal 

com  Colegas  de 

Trabalho,  vizinhos, 

lideranças  da 

Comunidade,  parentes, 

amigos  pessoais, 

funcionários  e/ou 

Vereadores da Câmara

Contagem 4 1 3 6 14

% do total 2,4% ,6% 1,8% 3,6% 8,5%

Internet Contagem 0 1 2 47 50

% do total ,0% ,6% 1,2% 28,5% 30,3%

Jornais,  revistas, 

panfletos ou informativos 

impressos.

Contagem 1 2 9 14 26

% do total ,6% 1,2% 5,5% 8,5% 15,8%

Rádio, TV Contagem 2 7 25 41 75

% do total 1,2% 4,2% 15,2% 24,8% 45,5%

Total Contagem 7 11 39 108 165

% do total 4,2% 6,7% 23,6% 65,5% 100,0%
Fonte: dados da pesquisa.
*Coeficiente Phi de Pearson calculado rejeita Ho a 1%, sendo o coeficiente V de Cramer igual a 

0,306, o que indica forte intensidade da associação.

43 Essa  é  questão  aberta  na  qual  o(a)  respondente  deveria  citar,  em sua  opinião,  os  três  mais 
importantes/eficazes meios de divulgação das audiências públicas organizadas pela CMBH.
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Verifica-se novamente que há forte correlação entre as variáveis. Dentre 

os respondentes, apenas nos de escolarização superior a internet foi o instrumento 

de  comunicação  mais  apontado  como  o  mais  importante/eficaz  instrumento  de 

divulgação das audiências públicas. Os demais níveis de escolarização apontaram 

sistematicamente para a TV/rádio. Apenas entre os de nível superior é que esse 

meio de comunicação não liderou o ranking, mesmo assim, estando muito próximo 

em segundo lugar,  atrás da  internet.  Isso confirma novamente o que a literatura 

aponta  relativamente  ao  fato  de  a  escolaridade  ser  um  dos  condicionantes  do 

acesso e operação das tecnologias que se valem da internet (TAKAHASHI,2000).

Então,  considerando-se  que  as  inferências  ora  realizadas  devem ficar 

adstritas aos limites permitidos pela amostra disponível  (qual seja,  o contexto da 

CMBH); e se considerando que, segundo essa amostra, o público que participa das 

audiências públicas realizadas pela CMBH tem o perfil  acima indicado, os dados 

apresentados sinalizam que, para o público que freqüenta as audiências públicas da 

CMBH, a  internet  é instrumento de comunicação relevante, apesar de não ser de 

primeira importância. Isso deve ser levado em conta pela CMBH no desenvolvimento 

de sua estratégia de comunicação no sentido de também empregar a internet como 

um dos instrumentos de comunicação pública para disseminação de informações 

relativas às audiências que organiza.
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Outro dado interessante ainda a partir da questão 6.a é que seu padrão 

de resposta foi o observado no GRÁFICO 4:

Esse padrão se repetiu nas três alternativas (6a, 6b e 6c). Na alternativa 

6.c, a única diferença foi que, em vez de TV/Rádio, os jornais e revistas impressos é 

que  restaram  em  primeiro  lugar.  Essa  é,  portanto,  a  demanda  do  público  que 

freqüenta as audiências públicas que a CMBH. 

GRÁFICO 4. Meios para divulgação mais importantes/eficientes das audiências públicas realizadad 
pela CMBH na opinião dos respondentes.
Fonte: dados da pesquisa.

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, vizinhos, 
lideranças da comunidade, parentes, amigos pessoais, funcionários e/ou vereadores da CMBH.
b. Internet
c. Jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
d. Correspondência ou mala direta recebida pelo correio.
e. Telefone 
f. Rádio, TV
g. Quadro de avisos do trabalho, escola, igreja, etc.
h. Outros
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Interessante notar que, apesar de ter  tomado ciência da realização da 

audiência pública por intermédio de instrumentos de comunicação direta seguido de 

instrumentos de comunicação que se valem da internet (como indicou a questão 03), 

e de pretender acompanhar os encaminhamentos da audiência por esses mesmos 

instrumentos  de  comunicação  (questão  05),  a  amostra  aponta  preferência  pela 

TV/Rádio. Esse cenário pode configurar demanda reprimida, em que a população, 

apenas  por  falta  de  escolha  (haja  vista  a  quase  inexistente  divulgação  das 

audiências públicas nos meios de comunicação de massa, mormente TV e rádio), 

vale-se  dos  instrumentos  de  comunicação  direta  e  da  internet para  se  informar 

acerca desses eventos. 

Poderia  também  se  aventar  que  a  preferência  pela  TV/rádio  seria 

resultado da ingenuidade, desconhecimento, imaturidade política ou da incompleta 

compreensão,  por  parte  dos  respondentes,  do  próprio  processo  político  que 

representa a audiência pública. Para verificar essa hipótese, efetuou-se correlação 

entre  essa  questão  6.a  e  as  questões  01  e  02.  Essas  duas  questões  tentam 

mensurar se o participante da audiência é engajado politicamente, o que o motiva e 

qual a natureza de sua participação. Na prática, o que se busca é identificar aquele 

“cidadão  profissional”,  inteirado  dos  assuntos  políticos  e  com  trâmite  pelos 

corredores da CMBH em contraposição ao cidadão “iniciante”,  que participa pela 

primeira  vez  dos  processos  políticos  e  que,  assim,  supõe-se  não  conhecer 

totalmente  os  canais  de  informação  e  comunicação operantes.  Mas,  gerando-se 
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essa correlação, verifica-se que não há associação significativa entre o padrão de 

respostas à questão 6.a e o interesse em participar da audiência pública44,  nem 

entre aquele e a freqüência com que toma parte nessa sorte de evento45. Até mesmo 

respondentes com interesse político e que freqüentemente participam de audiências 

públicas na CMBH também indicaram a TV/rádio como instrumento mais adequado 

para divulgação das audiências públicas. 

Logo, não é possível  fazer a afirmação do início do parágrafo anterior 

quanto à preferência pela TV/rádio. Poder-se-ía especular, então, que esse padrão 

de resposta represente comodismo à medida que o(a) respondente se absteria de 

perquirir informações acerca de sua comunidade para recebê-las comodamente em 

seus televisores/rádios. Contudo, não se tem, na presente pesquisa, fundamento 

suficiente para essa explicação mesmo porque essa indagação foge completamente 

ao objeto de estudo da presente pesquisa, motivo pelo qual fica apenas lançada 

como breve apontamento passível de ser investigado ulteriormente.

Na  seção  seguinte,  são  apresentadas  considerações  relativas 

exclusivamente  ao  uso  da  internet na  disseminação  de  informações  acerca  das 

audiências públicas organizadas pela CMBH. 

6.3. O uso da internet nas audiências públicas realizadas pela CMBH.

44Coeficiente Phi de Pearson calculado aceita Ho a 34%. 
45Coeficiente Phi de Pearson calculado aceita Ho a 14%.
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A  análise  feita  na  presente  seção  alimenta-se  do  cruzamento  dos 

conteúdos tratados nos capítulos 2, 3 e 5. Sempre que se desejar aprofundar numa 

das dimensões temáticas (referentes às audiências públicas ou ao uso da  internet 

como instrumento  de  comunicação  pública),  ou  ainda,  nos  detalhes  do  caso  da 

CMBH, deverão ser consultados, respectivamente, os citados capítulos 2, 3 e 5.

Como dito na abertura do presente capítulo, o eixo analítico é constituído 

pelos procedimentos e características das audiências públicas sobre as quais  são 

lançadas as temáticas pertinentes à internet vista como instrumento de comunicação 

pública. Para facilitar a análise, esses procedimentos e características (tratados com 

detalhes no capítulo 2) foram agrupados em quatro momentos:  a) preparatório, b) 

publicitário, c) executório, d) e o momento de divulgação e acompanhamento dos 

resultados. Com base nesses momentos, a seguir, são apresentados sub-itens onde 

se desenvolverá a análise. Nunca é demais relembrar que o objeto de análise é o 

uso da internet, e não o do instituto das audiências públicas pela CMBH, motivo pelo 

qual não foram tecidas considerações específicas quanto ao modo pelo qual esse 

instituto é utilizado pela CMBH.

6.3.1.  Momento  preparatório  (delimitação  do  tema,  mapeamento  dos 

atores-chave e definição das regras da audiência pública).

Trata-se  de  momento  preliminar  à  realização  da  audiência  pública. 

Envolve:  a  delimitação do tema e  atores-chave,  com a  realização de estudos e 
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diligências para se aproximar do objeto da audiência pública e com o mapeamento 

dos atores-chave, ou seja, das pessoas e instituições mais diretamente interessadas 

no debate;  e  a  definição do marco  regulatório  da  audiência,  de  suas regras  de 

funcionamento. 

6.3.1.1 Delimitação do tema e dos atores-chave da audiência pública.

Segundo se apurou pela observação direta não estruturada por parte do 

pesquisador,  ulteriormente  confirmada  pelo  depoimento  de  Vieira  (2011),  cada 

Comissão da CMBH tem seus próprios critérios para definir as audiências que serão 

realizadas  e  os  atores-chave  que  serão  convidados.  O  impulso  inicial  para  a 

realização  da  audiência  pode  decorrer  de  evento  notório  ocorrido  na  cidade  e 

divulgado nos meios de comunicação de massa, de demandas antigas ou pontuais 

dirigidas diretamente aos parlamentares, ou até da própria iniciativa desses. 

Os estudos e diligências (inclusive para mapeamento de atores-chave) 

que  são  realizados  internamente  à  Comissão  são  variados,  não  cabendo  aqui 

considerações  a  respeito.  Aponte-se  apenas  que,  em algumas  oportunidades,  o 

pesquisador  notou  que,  durante  a  audiência  pública,  ainda  restavam  obscuros 

alguns  aspectos  da  temática  submetida  à  audiência  pública,  o  que  conduzia  à 

remarcação da mesma para data futura, ou à convocação de outros atores-chave 

dantes não chamados para oitiva em outra oportunidade. 
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Também  se  observou  que  não  existe  banco  de  dados 

estruturado/formalizado contendo dados dos atores-chave já  convidados ou mais 

comumente convidados pela instituição, muito embora Vieira (2011) tenha deixado 

subentendido que cada Comissão mantém consigo tais registros cada qual a sua 

maneira.  Nesse  contexto,  pode-se  aventar  que  a  estruturação  desse  banco  de 

dados centralizado pode otimizar as atividades das Comissões e evitar retrabalho 

por parte delas na identificação e convocação desses atores-chave. Esse banco de 

dados pode ser disponibilizado na internet ou na intranet, por exemplo. No que diz 

respeito diretamente ao objeto da pesquisa, sugere-se que a utilização do portal da 

CMBH  como  ferramenta  de  comunicação  pode  auxiliar  as  Comissões  no 

levantamento de informações relevantes acerca de atores envolvidos e de temáticas 

a serem objeto de audiências públicas. Isso pode se dar à medida que se transforma 

o  portal  em  repositório  de  informações  –  como  matérias  jornalísticas,  artigos 

acadêmicos, releases de atividades da CMBH, dentre outros –  a partir dos quais as 

Comissões podem levantar informações úteis à delimitação dos temas que serão 

submetidos a audiências  públicas,  bem como à própria  identificação dos atores-

chave pertinentes. Essa proposta é coerente com a lógica do pensamento em rede 

apontada por Perez (2012) bem como com a proposta por ela apresentada de fazer 

do portal da CMBH mais que mero canal de comunicação com o público externo da 

CMBH, mas ferramenta de comunicação interna da própria instituição. 

6.3.1.2 Definição do marco regulatório da audiência pública.
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Quanto à regulamentação dos procedimentos das audiências públicas, 

verificou-se que a CMBH não adotou formal ou oficialmente um marco regulatório 

específico para as audiências públicas, como o fez, por exemplo, os artigos 256 e 

seguintes  do  Regimento  Interno  da  Câmara  dos  Deputados  (CÂMARA  DOS 

DEPUTADOS, 1989). A realização das audiências públicas da CMBH são balizadas 

pela  praxe  administrativa  em  consonância  com  o  Regimento  Interno  da  Casa 

mormente  em questões  mais  genéricas.  Contudo,  como dito  no  capítulo  2,  não 

chega a ser obrigatória a existência de tal regulamentação, mas apenas desejável. 

A previsão, em linhas gerais, dos procedimentos básicos de convocação, 

desenvolvimento  e  encaminhamento  dos  resultados  em  regulamento  podem 

fornecer a base para o ente organizador,  cuidando para que esse não se perca 

durante o processo, transformando a audiência pública em mera reunião popular, 

sem propósito firme, mas apenas com livre troca de opiniões entre o administrador e 

os particulares acerca de determinado tema (SOARES, 2002).  Reitere-se somente 

que  se  devem  evitar  regulamentações  de  tal  modo  excessivas  que  podem  em 

demasia  a  liberdade  e  criatividade  dos  organizadores  das  audiências  públicas 

visando  bons  resultados  (SOARES,  2002).  No  capítulo  2,  foram  apresentadas 

referências  legais  e  as  diretrizes  passíveis  de  serem  seguidas  acaso  a  CMBH 

pretenda  desenvolver  sua  própria  regulamentação  das  audiências  públicas  que 

organiza.

6.3.2. Momento publicitário
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É o momento em que se dá ampla divulgação da realização da audiência 

pública.  É  de  central  importância  já  que  materializa  a  publicidade  “ínsita  al  

procedimiento de audiencia pública”  (GORDILLO, 2003, p.IX-12). Deve assegurar 

que seu objetivo central – a audiência do público, da população – seja alcançado.

Na CMBH, verifica-se que, como apontaram Vieira (2011) e Perez (2012), 

uma vez definida a realização da audiência pública, a divulgação é feita via de regra 

simultaneamente  pela:  a)  publicação,  no  portal  da  instituição,  do  requerimento 

aprovado pela Comissão contendo a relação de convidados, o dia, horário e tema da 

audiência  pública,  em  ordem  cronológica,  na  seção  de  Atividade  Legislativa  > 

Audiências Públicas (CMBH, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, 2011)46; b) pela divulgação de 

nota em formato capaz de despertar a atenção dos interessados (PEREZ, 2012) logo 

na página  inicial  do  portal  da  CMBH,  dentro  do  espaço reservado às  notícias;  c) 

inserção de  link  na agenda47, disponível na parte inferior do portal (vide FIGURA 4, 

supra); d)  disparo de boletim eletrônico (release)  enviado aos órgãos da imprensa 

informando sobre a realização da audiência pública.

Excepcionalmente,  consoante  Vieira  (2011)  e  Perez  (2012),  alguns 

vereadores providenciam a divulgação, convite e até o transporte de convidados ou 

46Na  seção  6.1,  supra,  foram  tecidas  considerações  sobre  as  características  e  limitações  da 
publicação desse requerimento no Portal da CMBH. 
47Uma crítica oponível é a de que a divulgação nessa agenda ainda ocorre quase às vésperas do 
evento. Sempre que se consultou à mesma, os eventos eram divulgados com menos de uma semana 
antecedência, o que deve comprometer a participação dos interessados que não têm, assim, tempo 
hábil  para  se  programarem.  Essa  mesma  crítica  foi  feita  por  um  dos  líderes  comunitários 
entrevistados (BISNETO, 2012).
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público em geral. Isso ocorre segundo critérios próprios dos parlamentares, e às vezes, 

em decorrência da inexistência de condições para a assessoria das comissões realizar 

a  convocação  institucional,  seja  pela  inexistência  ou  total  desconhecimento  de 

endereço válido, dificuldade de acesso, ou então, em decorrência de agendamento de 

audiência pública sem tempo hábil para a rotina administrativa pertinente. Também 

excepcionalmente, algumas audiências têm divulgação nos meios de comunicação de 

massa, como TV e rádio, mas isso segundo critérios das Comissões.

A  despeito  da  divulgação  fundamentalmente  uniforme  exposta  acima, 

algumas audiências contam com maciça participação popular48. Um fator que pode 

justificar  essa  variação  é  o  próprio  tema posto  em discussão,  havendo  temáticas 

supostamente mais sensíveis à participação. “Outras vezes, a ampla participação é 

decorrência do número de pessoas afetadas pelo problema” (VIEIRA, 2011). Mas o 

fator  que  aparentemente  mais  justifica  o  amplo  comparecimento  da  população, 

segundo observação direta não estruturada do pesquisador corroborada em linhas 

gerais pelas entrevistas realizadas, é o grau de mobilização da população afetada. 

Ainda  não  se  pode  afirmar  categoricamente  que  a  ampla  participação  seja 

decorrência direta da mobilização influenciada pela atuação dos “reeditores sociais” 

(TORO e WERNECK, 2007), mesmo porque essa investigação não é o objeto da 

48Durante o período de aplicação dos questionários aos cidadãos presentes em audiências públicas 
realizadas pela CMBH – ocorridas entre junho e dezembro de 2011 – estiveram presentes 1932 (mil 
novecentos  e  trinta  e  duas)  pessoas.  Nesse  período,  foram  realizadas  84  (oitenta  e  quatro) 
audiências públicas, o que dá uma média de 23 (vinte e três) pessoas presentes por audiências. Mas, 
diante  da  existência  de  audiências  com  público  bem  mais  elevado  que  a  média,  calculou-se  a 
mediana do público presente, o que totalizou 11 (onze) pessoas. A mediana é medida de dispersão 
menos sensível a valores extremos, sendo útil para complementar a visualização da distribuição de 
uma dada população (STEVENSON, 2001). A tabela contendo o público presente em cada uma das 
84 audiências públicas ocorridas no período citado encontra-se disponível no ANEXO – A.
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presente pesquisa, perpassando-o apenas incidentalmente, como será percebido a 

seguir. Mas há fortes indícios de que o seja. Explica-se: mobilizar, segundo Toro e 

Werneck (2007, p.5), é “convocar vontades para atuar na busca de um propósito 

comum,  sob  uma  interpretação  e  um  sentido  também  compartilhados”.  A 

mobilização inicia-se pelo  chamamento,  pela convocação das pessoas para uma 

causa, e implica no engajamento, na criação de ligação duradoura em razão dessa 

causa,  de  um propósito  comum.  Esse  propósito  é  um projeto  de  futuro  estável 

(TORO  e  WERNECK,  2007),  se  for  passageiro,  converte-se  em  mero  evento, 

campanha,  mas  não  em  mobilização  propriamente  dita.  Nesse  esteio,  a 

comunicação para mobilização não objetiva apenas a divulgação do evento, mas a 

convocação para a participação. Como foi brevemente dito na seção 3.1 do presente 

trabalho,  a  literatura  trabalhada  (TORO  e  WERNECK,  2007;  DUARTE,  2007;  e 

MÁSSIMO,  2010)  assume  que  é  a  comunicação  direta  a  que  possui  maiores 

condições de promover mobilização. Os instrumentos de comunicação de massa 

(como TV, rádio)  e segmentada (como jornais,  revistas ou  sites específicos) são 

limitados nesse sentido, atuando, contudo, em outras dimensões, conforme dito na 

seção 3.1. Mas, em termos de mobilização, é aceito que as pessoas saem de suas 

rotinas privadas fundamentalmente pelo estímulo direto propiciado pelos “reeditores 

sociais” (TORO e WERNECK, 2007) que são pessoas que, por seu papel, ocupação 

ou posição social, têm a capacidade de entrar em contato diretamente com o público 

alvo  a  ser  convidado  estimulando-o  a  engajar-se  num dado  propósito,  tal  como 

ocorre com líderes comunitários e sindicais. 
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Nesse cenário, a maior divulgação da realização das audiências públicas 

pela CMBH por meio de instrumentos de comunicação de massa ou segmentada 

(incluindo-se  aí  a  internet)  não  deverá  acarretar,  por  si  só,  no  aumento  da 

participação  popular  nas  mesmas.  Essa  medida,  conforme  literatura  acima 

sumariada,  apenas  tornará  a  ocorrência  desses  eventos  mais  permeável,  mais 

presente, na consciência coletiva da população. Mas, como dito, não garantirá a 

presença, a mobilização dos atores sociais, para tomarem parte, para participarem 

das audiências públicas. 

Isso foi confirmado em todas as entrevistas realizadas junto aos líderes 

comunitários/sindicais indicados na seção 4.1.2 do presente trabalho. Bisneto (2012) 

afirmou que a Associação dos Moradores do Bairro Planalto e Adjacências contactou 

a CMBH para chamar atenção dos parlamentares acerca de questão envolvendo 

área verde da região. Mas enfatizou que, mesmo nesse caso em que a iniciativa 

partiu  da  própria  comunidade,  “se  a  própria  associação  não  se  incumbir  da 

promoção, transporte, as pessoas não comparecem”. Nesse caso, Bisneto comentou 

que a mobilização foi desenvolvida por meio de passeatas, reuniões, seminários, 

panfletagem (cerca de 10.000 – dez mil - panfletos), manifestações, dentre outros. 

No caso da Associação dos Moradores do Bairro de Lourdes, a problemática dizia 

respeito à poluição sonora causada por bares da região. Segundo seu presidente, 

Rios  (2012),  os  vereadores  é  que entraram em contato  com a  associação para 

proporem audiência pública com o fito de equalizarem a questão. A divulgação para 

a comunidade ficou informalmente a cargo da própria associação dos moradores. 
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Ainda de acordo com Rios (2012), foram distribuídos cerca de 4.000 (quatro mil) 

panfletos,  além  do  envio  de  e-mails para  os  membros  da  associação49.  Mas, 

segundo seu relato, o diferencial  foi mesmo o contato pessoal, a conversa direta 

feita no bairro, mormente aos fins de semana, além da entrega do boletim impresso 

diretamente aos moradores da região. Mesmo assim, Rios (2012) ainda reclamou 

que a maior parte dos presentes na audiência pública era composta por donos de 

bares50.

A  relevância  da  comunicação  direta,  na  qual  se  insere  o  papel 

desempenhado pelos  “reeditores”  (como líderes  comunitários  e  sindicais)  para  a 

mobilização das pessoas estimulando-as a participarem das audiências públicas, já 

foi apontada na seção 6.2, supra, onde se registrou que os dados dos questionários 

aplicados aos cidadãos presentes nas mesmas indicam que mais da metade deles 

(cerca de 52% dos respondentes) tomou conhecimento do evento “pessoalmente, 

em visita à Câmara de Vereadores ou via contato pessoal com colegas de trabalho, 

vizinhos, lideranças da comunidade, parentes, amigos pessoais, funcionários e/ou 

Vereadores da Câmara”. Em segundo lugar, com 9,6% das respostas, os cidadãos 

afirmaram que tomaram conhecimento da audiência por meio de “e-mail  ou site de 

associação, de vereador, partido político, sindicato e congêneres”, o que de certo 

49Registre-se que, à exceção de Garcia (2012), tanto Rios (2012) quanto Bisneto (2012) confirmaram 
que suas respectivas associações utilizam  e-mail como um dos canais de comunicação interna e 
externa. Contudo, sobretudo para mobilizar, ambos os entrevistados confirmaram que esse meio não 
é muito efetivo. Nas palavras de Rios (2012), as pessoas “alegam que não viram o contato” (o e-mail) 
deixando de participar; sendo por isso mais relevante, em sua opinião, o contato direto, pessoal.
50Segundo  se  apurou  por  intermédio  dos  questionários  aplicados  aos  cidadãos  presentes  nas 
audiências públicas organizadas pela CMBH, o interesse “profissional” foi apontado por 40,9% dos 
respondentes, seguido pelo interesse “pessoal”, indicado em 34,2% das respostas. 
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modo  ainda  confirma  a  capacidade  de  mobilização  desses  reeditores.  Vide 

GRÁFICO 1 novamente reproduzido:

Categorizando  as  respostas  acima segundo  a  classificação  de  Duarte 

(2007), obtém-se a mesma conclusão acima esposada. Confira-se o GRÁFICO 5:

GRÁFICO  1.  Instrumentos  de  comunicação  pelos  quais  os  respondentes  ficaram sabendo  da 
realização da audiência pública X freqüência com que foram mencionados (em %).
Fonte: dados da pesquisa.

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, vizinhos, 
lideranças da comunidade, parentes, amigos pessoais, funcionários e/ou vereadores da CMBH.
b. Internet
bi. e-mail/site da CMBH.
bii. e-mail/site de notícias.
biii. e-mail ou site de associação, de vereador, partido político, sindicato e congêneres.
biv. Redes sociais (Twitter, Facebook, etc.).
c. Jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
d. Correspondência ou mala direta recebida pelo correio.
e. Faixa em via pública, outdoors, busdoors.
f. Rádio, TV
g. Quadro de avisos do trabalho, escola, igreja, etc.
i. Outros
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Diante  dessas  evidências,  pode-se  afirmar  que,  ao  desenvolver  sua 

estratégia  de  comunicação  pública,  a  CMBH  deve  considerar  o  papel 

desempenhado pelos reeditores sociais contactando-os por meio de instrumentos de 

comunicação direta. Essa comunicação deve ser prévia o suficiente para que eles 

tenham tempo hábil a promover a mobilização dos cidadãos com que têm contato. 

Mas isso não significa que os instrumentos de comunicação direta são 

mais importantes que os de massa e segmentada e que, portanto, esses últimos 

possam ser deixados de lado. Em verdade, os três tipos são necessários (TORO e 

WERNECK,  2007),  cada  qual  com  seu  respectivo  papel.  A  estratégia  de 

GRÁFICO 5. Instrumentos de comunicação classificados segundo Duarte (2007) pelos quais os 
respondentes ficaram sabendo da realização da audiência pública X freqüência com que foram 
mencionados (em %)
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comunicação  pública  deve  contemplar  a  complementaridade  entre  esses 

instrumentos  de  comunicação.  Não  se  pode  apenas  contactar  diretamente  os 

“reeditores sociais” e abandonar qualquer sorte de divulgação no portal da CMBH, 

ou ainda, deixar-se de encaminhar nota (release) aos órgãos da imprensa. 

Então, justamente no sentido de se alcançar essa complementaridade é 

que são tecidas, a seguir, considerações relativas ao quê pode ser feito em sede 

desses três instrumentos de comunicação pela CMBH. 

6.3.2.1 Comunicação direta

Para a mobilização, como foi visto na seção anterior, esse é o instrumento 

mais  efetivo.  Então,  mencione-se  aqui  as  iniciativas  da  CMBH  valendo-se  dos 

instrumentos de comunicação direta bem como em quais aspectos poderia avançar.

Sob o ponto de vista da comunicação direta com os “reeditores sociais”, 

todos os entrevistados confirmaram que, uma vez definida a realização da audiência 

pública,  foram  expedidas,  por  parte  da  CMBH,  correspondências,  e-mails  e/ou 

telefonemas  diretamente  aos  respectivos  líderes  comunitários/sindicais51;  o  que, 

aliás, confirma informação repassada em entrevista por Vieira (2011) acerca dos 

procedimentos internos da CMBH para realização das audiências públicas; e atende 

51Rios (2012) comentou que houve inclusive grande insistência da CMBH (via telefone) para que a 
Associação participasse da audiência pública de que tomou parte.
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pelo menos minimamente à recomendação supra de se utilizar de instrumentos de 

comunicação direta para se contactar os reeditores sociais. 

Diz-se “minimamente” uma vez que se pode fazer mais. Como dito na 

seção  2.3,  supra,  a  divulgação  da  realização  da  audiência  pública  pode  ser 

complementada pela divulgação em redes sociais (Facebook,  Orkut,  Twitter, etc), 

pela utilização de cartazes ou faixas afixadas em locais de grande circulação, como 

avenidas,  prédios  públicos  (escolas,  postos  de  saúde,  etc),  agências  bancárias, 

dentre  outros.  Isso  tudo para  ampliar  ainda mais  a  penetração da divulgação e 

permitir que eventuais atores-chave e reeditores sociais inicialmente não mapeados 

tenham  ciência  e  se  engajem  no  evento.  Nesse  contexto,  Perez  (2012),  por 

exemplo,  comentou  que  tem  ciência  de  que  há  entidades  que  já  possuem  a 

“comunicação de mobilização social”, em que uma equipe do ente organizador da 

audiência pública desloca-se até o lugar mais diretamente atingido pela temática e 

convida/mobiliza  os  cidadãos.  Ela  comentou  ainda  sobre  o  uso  do  sistema  de 

telefone, em que o ente organizador liga para o cidadão, informando da audiência 

pública. Tudo isso para ampliar a participação. Mas disse que essas iniciativas ainda 

estão sendo estruturadas, em fase de projeto. 

De todo modo, mantendo-se ainda o atual modelo de comunicação entre 

CMBH e reeditores sociais (no qual a CMBH identifica e convoca diretamente os 

atores que entende serem afetados pela temática objeto da audiência), ressalte-se o 

desvelo  que  a  primeira  deve  ter  durante  o  mapeamento  desses  reeditores 



142

(constituintes dos atores-chave), já que a composição desses atores reflete-se no 

jogo  de  forças  e  representatividade  dos  presentes  na  audiência  pública.  As 

Comissões  Legislativas  responsáveis  pelas  audiências  devem  se  empenhar  no 

momento  preparatório,  trabalhado  no  item  anterior,  para  que  os  atores-chave 

escolhidos  sejam de fato  os  mais  diretamente  afetados pela  temática  posta  em 

debate.

6.3.2.2 Comunicação de massa

Quanto  à  comunicação  entre  CMBH,  vista  como “produtor  social”  e  a 

imprensa,  vista como “editor  social”,  Perez (2012) informou que a assessoria de 

imprensa da CMBH passou a antecipar o boletim eletrônico (release) enviado aos 

órgãos da imprensa informando sobre a realização das audiências públicas. Esse 

boletim assumiu caráter mais informativo e atrativo, inferindo-se que tais mudanças 

podem  ser  responsáveis  pelo  aumento  da  cobertura  da  imprensa  sobre  as 

audiências públicas realizadas pela CMBH. Essa rotina deve ser mantidas, sendo de 

grande valia e suprindo-se a necessidade de comunicação entre a CMBH (“produtor 

social”) e a imprensa (“editor social”). Essa, a sua vez, valendo-se mormente dos 

instrumentos de comunicação de massa, incumbe-se de dar amplo conhecimento e 

reforçar a legitimidade do evento e do processo de mobilização52. Assim, também 

ajuda a “'posicionar' o imaginário e coletivizar a atuação dos reeditores” (TORO e 

52Nesse sentido, Bisneto (2012) destaca que um dos motivos pelos quais entende serem importantes 
as  audiências  públicas  é  o  fato  de  o  instituto  “chamar  atenção  da  imprensa,  da  mídia,  que  dá 
visibilidade à causa”.
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WERNECK, 2007), ou seja, tornar pública (e crível) a atuação desses reeditores no 

processo de mobilização dos cidadãos. 

6.3.2.3 Comunicação segmentada

Falta,  ainda,  abordar  o  uso  da  comunicação  segmentada.  Essa  deve 

operar  sobretudo  entre  CMBH  (“produtor”)  e  líderes  comunitários/sindicais 

(“reeditores”), funcionando como elo de ligação entre a instituição e a população. 

Nesse sentido, conforme afirmou Garcia (2012), “a associação é que repassa, para 

os associados, a agenda, a convocação para comparecimento à audiência pública”.

É justamente nessa dimensão que a estratégia de comunicação pública 

da CMBH pode ser mais aperfeiçoada. A continuação do processo de qualificação 

do portal  da instituição pode transformá-lo em fonte de informações oficiais mais 

acessível  e  assimilável  pelos  “reeditores”  para  retransmití-las  às  pessoas  que 

mobilizam para dada causa. Isso também porque não se pode olvidar que, durante 

os  processos  de  mobilização,  os  próprios  reeditores  precisam  se  alimentar  de 

informações  acerca  dos  andamentos  da  audiência  pública  para  repassá-las  aos 

cidadãos. E, para isso, o portal da CMBH é fonte de informações oficiais (além da 

CAC)53. Entretanto, nesse sentido, há que se registrar a queixa de Bisneto (2012) 

quanto à dificuldade de se obter informações relativas às audiências públicas. Para 

53Nesse sentido, não se deve ignorar que o portal da CMBH é de grande utilidade até mesmo para os 
órgãos  da imprensa,  que  se valem dele  para,  uma vez  provocados  a  cobrirem dada audiência, 
levantarem informações mais aprofundadas que comporão suas matérias jornalísticas. Confirmando 
isso, Perez (2012) reconhece que a a internet é “muito importante, até mesmo para o público direto 
da SUPCIN, a imprensa”
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ele, raramente é feita divulgação na internet, ou ainda, quando o é, dá-se “em cima 

da hora” (BISNETO, 2012). Essa deficiência pode ser contornada pela adoção dos 

aprimoramentos sumariamente descritos na seção 6.4 (a seguir) que podem facilitar 

o acesso às informações relativas à realização e aos encaminhamentos decorrentes 

das audiências públicas realizadas pela CMBH. 

Ademais,  não  se  pode  esquecer  que,  como  dito  na  seção  3.3.2,  há 

cidadãos  que  atuam de forma individualizada,  não associada  (GALSTON,  2000; 

GOMES, 2008 apud MAIA, 2011). E, para esses, que não têm acesso a informações 

por intermédio de “reeditores sociais”,  a comunicação proveniente da CMBH é a 

principal fonte de informações. Assim, também nessa dimensão a qualificação do 

portal  da  CMBH  é  importante,  representando  outro  motivo  para  que  a  CMBH 

antecipe-se para prover informações completas, atualizadas e acessíveis tanto em 

seu portal, quanto via CAC (Centro de Atendimento ao Cidadão).

Encerram-se assim as considerações acerca do momento publicitário do 

procedimento de realização das audiências públicas. No item seguinte, cuida-se do 

penúltimo momento, o “executório”.

6.3.3. Executório

Esse é o momento em que se dá a realização da audiência pública. É 

aqui onde ocorrem os debates com a participação do público. Esses debates, como 
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preconizado na seção 2.4.3, supra, devem ser levados a registro. Isso pode ser feito 

via gravação (em áudio e/ou vídeo) ou via relatoria dos debates, por exemplo. Como 

dito  na  supracitada  seção,  o  registro  das  discussões  é  importante  para  a 

recuperação  das  contribuições,  críticas,  sugestões  e  demandas  apresentadas, 

podendo  então  serem  empregadas  na  definição/construção  da  vontade 

administrativa, na solução da questão que motivou a audiência pública.

Na CMBH, durante as audiências públicas, a assessoria das comissões 

redige  ata,  contendo  a  pauta  (tema)  da  audiência  bem  como  o  registro  das 

deliberações  e  falas  dos  participantes.  Esse  documento,  assim  como  outros 

pertinentes  ao  evento,  é  disponibilizado  no  portal  da  CMBH.  Entretanto,  são 

observadas as dificuldades de acesso e recuperação dessas informações descritas 

na  seção  6.4  (a  seguir).  Para  contornar  essas  dificuldades,  facilitando  assim  o 

acesso de todos os interessados a esse material,  entende-se que a adoção das 

sugestões aventadas nessa seção já seriam suficientes. 

Além  disso,  segundo  Perez  (2012),  a  CMBH  está  investindo  na 

transmissão, via TV Câmara, de suas audiências públicas. Atualmente, algumas já 

são captadas para disponibilização no site da TV Câmara, havendo aí link para as 

notícias  e  para  a  documentação  (requerimento,  ata,  etc)  disponível  para  essa 

audiência. Mas, como ela reconhece, ainda falta a integração sistêmica de todo o 

portal. Isso implica em, por exemplo, na seção das audiências públicas, haver links 

para notícias e vídeos disponíveis, e vice-versa. A CMBH vem trabalhando nesse 
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sentido, sendo que, especificamente quanto ao registro em áudio e vídeo, há ainda 

de serem superadas algumas questões técnicas e jurídicas, como a instalação de 

sistema de captação digital de imagens em todos os plenários da instituição, o que 

ainda está sendo feito, segundo Perez (2012). Há projetos ainda para transmissão 

ao vivo das audiências públicas em alta resolução. Esse tipo de captação permite o 

aproveitamento do material também em outras mídias, como a televisão. Mas tudo 

isso  deve  ser  feito  seguindo  o  regime  jurídico  das  pessoas  jurídicas  de  direito 

público,  o  que  implica  na  necessidade  de  observância  de  uma  série  de 

procedimentos (como realização de licitação, previsão orçamentária, dentre outros) 

que tornam o ritmo das mudanças mais moroso que o ansiado.  De todo modo, 

observou-se que a CMBH está se empenhando nessa sorte de registro de suas 

audiências públicas. O que aumenta a visibilidade e a acessibilidade às mesmas. É 

iniciativa  que  se  deve  prosseguir,  sendo  de  fundamental  importância  que  esse 

material seja disponibilizado segundo o propalado pensamento sistêmico, possuindo 

assim,  múltiplas  entradas  (links)  seja  na  seção  dedicada  exclusivamente  às 

audiências públicas, na de notícias, seja na da TV Câmara, bem como que sejam 

relacionados nos motores de busca disponibilizados em todo o portal.

6.3.4. Divulgação e acompanhamento dos resultados.

Por fim, o momento da divulgação e acompanhamento dos resultados. 

Como  demonstrado  na  seção  2.4.3,  aqui  é  feita  a  divulgação  dos 

resultados/conclusões  após  o  encerramento  dos  trabalhos  da  audiência  pública. 
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Também  são  preparadas  respostas  aos  comentários,  sugestões,  críticas  e 

contribuições geradas durante os debates, indicando como foram (ou não, e porquê) 

utilizadas  na  decisão  administrativa  tomada  ou  nos  encaminhamentos  a  serem 

desenvolvidos. Nesse último caso, em que se decide pela realização de diligências 

(encaminhamentos)  para  prosseguir  na  resolução  da  questão  que  motivou  a 

audiência,  deve  ser  feita  também  a  divulgação  de  seus  respectivos 

acompanhamentos/cumprimentos,  ou  seja,  a  divulgação  do  estágio  em  que  se 

encontram  esses  encaminhamentos,  das  medidas  que  forem  tomadas  até  o 

desfecho da questão.

Como já dito mais acima, a CMBH divulga ata contendo a pauta (tema) da 

audiência  bem como o registro  das deliberações e falas dos participantes.  Esse 

documento é disponibilizado no portal  da CMBH, sendo observadas, contudo, as 

limitações e dificuldades de recuperação dessas informações que serão detalhadas 

na seção 6.4.

Observou-se  também  que,  mesmo  sendo  alcançada  de  imediato  a 

resolução  da  questão  que  motivou  a  audiência,  normalmente  a 

oficialização/materialização  dessa  solução  não  se  dá  ainda  no  ambiente  da 

audiência  pública,  devendo  serem  observadas  formalidades  ou  procedimentos 

pertinentes à temática. Isso se justifica uma vez que essas temáticas quase sempre 

envolvem  outros  atores,  como  órgãos  do  Executivo,  empresas,  entidades  da 

sociedade civil, dentre outros, que, para cumprirem o que restou acordado, precisam 
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de tempo e da obediência a certos procedimentos para efetivar o que restou definido 

em audiência. Por isso, mesmo as audiências que não geram encaminhamentos, 

como  diligências  externas,  novas  pesquisas,  novas  rodadas  de  diálogo,  dentre 

outros, dificilmente se concretizam imediatamente ao alcançarem o fim dos debates, 

restando sempre medidas a serem observadas pelos atores envolvidos.

É nesse momento que se observa aspecto crítico no qual a internet mais 

pode  contribuir  para  a  comunicação  pública  das  audiências,  representando 

facilitador nesse contexto. 

Conforme se apurou por intermédio das entrevistas realizadas bem como 

pela  observação direta  do pesquisador,  inexiste  registro  centralizado acerca  das 

conclusões auferidas das diversas audiências públicas realizadas pela  CMBH. O 

controle  disso  fica  a  cargo  dos  próprios  parlamentares  e  de  suas  respectivas 

Comissões. Ou seja, os cidadãos (no qual se incluem os “reeditores sociais” tratados 

supra)  interessados  em  se  informar  o  desfecho,  ou  mesmo  o  estágio  de 

cumprimento dos encaminhamentos avençados, devem se dirigir  diretamente aos 

parlamentares/Comissões ou então à CAC que o fará por eles. Isso porque não há 

informação institucionalizada a esse respeito.

Diante  disso,  pensa-se  que  a  mudança  dos  procedimentos 

administrativos, da rotina, pertinente às audiências públicas realizadas pela CMBH, 

pode alterar esse cenário. Em vez de manter os dados relativos às conclusões e/ou 
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encaminhamentos oriundos das audiências públicas guardados apenas junto aos 

próprios  parlamentares/Comissões,  pensa-se  que  eles  (parlamentares/Comissões 

ou  seus  assessores)  poderiam  repassá-los  ao  portal  da  CMBH  (na  seção  das 

audiências  públicas,  dentro  do  link da  respectiva  audiência,  juntamente  com  o 

restante da documentação da audiência). Na prática, isso implicaria em transferir 

cópia (ou pelo menos síntese) de parte da agenda do parlamentar/Comissão para o 

portal da CMBH. Aí, podem ser registrados todas as medidas tomadas, as reuniões 

agendadas, diligências feitas e, finalmente, os resultados obtidos, concretizados e 

definitivamente superados. 

Observe-se  que,  para  esse  propósito,  a  internet é  instrumento  de 

comunicação privilegiado, dada suas características peculiares, como o baixo custo 

operacional  (confirmado  por  Perez,  2012),  sua  estrutura  horizontalizada  e  com 

grande penetração. Além disso, há que se destacar também a potencialidade da 

internet em possibilitar  o  acesso  a  enorme gama de  informações  instantânea  e 

simultaneamente (KUMAR, 1997). Sendo essas características que a colocam em 

relevo  se  comparado  com  os  demais  instrumentos  de  comunicação,  como  a 

imprensa tradicional (jornais e revistas impressos) e os meios tipicamente de massa, 

como a TV e o rádio.

Saliente-se  também,  por  oportuno,  que  a  divulgação  dos 

encaminhamentos e resultados das audiências públicas é medida de responsividade 

e  transparência  do  trabalho  dos  parlamentares.  Inclusive,  nesse  aspecto,  de  se 
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ressaltar que essa medida corrobora para divulgar trabalho efetivo dos membros do 

Legislativo,  repercutindo  positivamente  na  imagem  desse  Poder  e  de  seus 

parlamentares perante a sociedade. 

Ademais,  como  sustentado  no  capítulo  2,  à  medida  que  os  cidadãos 

percebem  que  sua  participação  nas  audiências  públicas  foi  efetiva,  ou  seja, 

contribuiu ou foi considerada (positiva ou negativamente) na construção da decisão 

para a temática submetida à audiência, maior é o estímulo para tornar a participar 

dessa sorte de evento; maior o ânimo de se inteirar dos assuntos políticos; logo, 

maior  o  (re)conhecimento  do  trabalho  desenvolvido  por  seus  representantes  no 

Legislativo.

Portanto,  a  medida  presentemente  tratada é de fundamental  interesse 

para  a  CMBH e  para  o  próprio  exercício  da  cidadania,  sendo  o  momento  atual 

favorável  à sua implementação. A uma, porque a CMBH vem estruturando seus 

procedimentos de comunicação, no que se inclui o novo portal da instituição. A duas 

porque, nas entrevistas realizadas junto aos líderes comunitários/sindicais, verificou-

se que todos eles guardam expectativas positivas quanto às audiências públicas. 

No dizer de Rios (2012), “as audiências públicas são muito boas porque 

ajudam  a  esclarecer  determinadas  as  dificuldades  encontradas  no  bairro”.  Ele 

prossegue afirmando que o evento auxiliou a despertar atenção dos vereadores da 
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CMBH e que “é muito importante essa vivência da CMBH com a comunidade”, uma 

vez que facilitou o contato de todos com os demais órgãos governamentais e com 

pessoas de outras regiões da capital. Mas, assim como os demais entrevistados, 

Rios (2012)  é cuidadoso em suas afirmações uma vez que,  tal  qual  os demais, 

“ainda não há nada de concreto”, apesar de as soluções estarem encaminhando 

para o desfecho esperado.

6.4. Considerações acerca dos instrumentos/ferramentas disponíveis 

no portal da CMBH.

Frise-se  que,  ao  analisar  o  uso da  internet não se  está  a desenvolver 

avaliação do portal da CMBH. Metodologias de avaliação de portais existem várias54, e 

a complexidade do tema não é comportada nos estreitos limites da presente pesquisa. 

Aqui, o critério metodológico lançado sobre o eixo analítico das audiências públicas 

não foi o propriamente típico das avaliações de portais de governo. Estribou-se nos 

caracteres da comunicação pública, consoante os capítulos 3 e 4. Durante a análise, 

buscou-se identificar, no portal da CMBH, a existência de ferramentas de difusão de 

informações para fortalecimento e exercício da cidadania.

Saliente-se que é recente o relançamento do portal da CMBH, ocorrido 

em  20  de  agosto  de  2011.  Seu  novo layout  é  mais  limpo  e  organizado.  As 

informações estão organizadas por atividades da vida, estando orientadas “para as 

54Indica-se, por exemplo, Barbosa (2000) e UNITED NATIONS (2001). 
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necessidades  dos  cidadãos  e  não  simplesmente  para  refletir  a  estrutura 

departamental  das  organizações  públicas”  (VALE,  2006),  consoante  preconiza  a 

literatura a respeito (BARBOSA, 2000 e UNITED NATIONS, 2001).  Assim, estão 

distribuídas  pelos grandes menus da página inicial: “CÂMARA”, “VEREADORES”, 

“ATIVIDADE LEGISLATIVA”,  “CIDADANIA”.  Isso torna o portal  mais amigável  ao 

usuário (internauta, cidadão), aproximando a CMBH de seu público-alvo. É de se 

destacar também a consciência de Perez (2012) segundo a qual o portal “nunca está 

pronto (...) é uma ferramenta em constante movimento”. É sabido que os portais de 

governo devem estar permanentemente sendo auto-revistos para melhor atenderem 

a  seu  público.  Nesse  sentido  de  aperfeiçoamento,  apontam-se  desde  já 

aprimoramentos que podem ser incorporados ao portal da CMBH. 

Primeiramente,  denotando  a  maior  relevância  conferida  às  audiências 

públicas pela CMBH, registre-se que o novo portal da CMBH, conforme descrito na 

seção  5.2  (supra),  dedicou  às  audiências  públicas  link  específico  inexistente  na 

versão anterior do portal e facilmente visualizável na página inicial, dentro do menu 

“ATIVIDADE  LEGISLATIVA”  (vide  FIGURA  5,  supra).  A  partir  desse  link,  o(a) 

internauta  é  conduzido  à  página  das  audiências  públicas  conforme  indicado  na 

FIGURA 6, abaixo: 
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Nessa página,  é  lançada lista  das audiências públicas  realizadas pela 

CMBH em ordem cronológica decrescente, ou seja, da mais recente para a mais 

antiga.  A  identificação  das  audiências  é  feita  pela  data.  Há  possibilidade  de  se 

aplicar filtro em duas caixas suspensas no topo dessa página. Assim, pode-se filtrar 

tal lista pela Comissão responsável pelas audiências públicas e/ou pela data em que 

as mesmas ocorreram. 

FIGURA 6. Print da página dedicada às audiências públicas dentro do portal da CMBH.
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Essa  listagem  poderia  ser  aprimorada  pela  inserção  de  breve  nota 

explicativa abaixo de cada um de seus itens. Em vez de se fazer a identificação das 

audiências  públicas  apenas  pela  data,  poderia  ser  acrescida,  abaixo  da  data, 

indicação  sucinta  de  seu  assunto.  Por  exemplo,  em  vez  de  se  indicar  apenas 

“AUDIÊNCIA  PÚBLICA  DO  DIA  22/11/11”,  como  se  vê  na  FIGURA  6  (supra), 

poderia ser acrescida a nota explicativa: “discute a elaboração de Plano de Carreira 

para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias”, que 

é o assunto dessa audiência exibido após se clicar no  link “AUDIÊNCIA PÚBLICA 

DO DIA 22/11/11”, como se observa na FIGURA 7: 

FIGURA 7. Detalhe do requerimento disponível no link “AUDIÊNCIA PÚBLICA DO DIA 22/11/11".
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Isso  facilitaria  a  navegação  e  a  recuperação  de  informações. 

Concomitantemente  à  inserção  da  supracitada  nota  explicativa,  deve-se  criar 

mecanismo de busca por  assunto ou palavras-chave.  Essa medida é importante 

uma vez que, no formato atual, a menos que o(a) internauta saiba a data exata da 

audiência  pública que lhe interessa e, preferencialmente,  a Comissão Legislativa 

que  a  organizou  para  filtrar  ainda  mais  os  resultados,  torna-se  maçante  (senão 

inviável) a recuperação das informações desejadas. Curial destacar que a tecnologia 

para a implementação dessa caixa de busca já existe em funcionamento no próprio 

portal da CMBH: acessando-se, dentro do menu “ATIVIDADE LEGISLATIVA”, o link 

“consulta a reuniões”, é-se conduzido a ferramenta de busca onde se pode aplicar 

filtros  relativos  a  data,  órgão  promotor  (por  exemplo,  uma  das  Comissões 

Legislativas) e, também, se lançar termos relativos ao assunto desejado, consoante 

demonstra a FIGURA 8, abaixo:
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Assim, por exemplo, imagine-se, a título de ilustração, que o(a) internauta 

interessado em levantar informações relativas à audiência pública que cuidou da 

elaboração do Plano de Carreira para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

de Combate às Endemias não saiba a data nem o órgão promotor da mesma. Então, 

lance apenas a expressão “plano de carreira”. Assim fazendo, mesmo sem aplicar 

os  outros  dois  filtros,  a  ferramenta  de  busca  permite,  com  grande  facilidade, 

identificar a audiência pública realizada no dia 22/11/2011, em que se discutiu a 

FIGURA 8. Ferramenta de consulta, por assunto, a reuniões disponível no portal da CMBH.
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elaboração do Plano de Carreira para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes 

de Combate às Endemias (FIGURA 9):

Portanto, pode-se aprimorar a página das audiências públicas, sob esse 

aspecto,  com medida relativamente simples,  inserindo essa ferramenta de busca 

logo no topo da página das audiências públicas (FIGURA 6, supra).

FIGURA 9. Resultado de consulta simulada por meio da ferramenta de consulta a reuniões disponível 
no portal da CMBH.
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Tornando à análise da página específica das audiências públicas, tem-se 

que, uma vez acessado o link da audiência desejada, seja pela lista de audiências 

ou  pela  ferramenta  de  busca  descrita  no  parágrafo  anterior,  o(a)  internauta  é 

conduzido(a)  a  página  que  contém  todas  as  informações  relativas  à  audiência 

pública em questão, como a Comissão que a requereu, data, horário, local, ata de 

convocação, resultado e ata aprovada. 

Essa página representa grande avanço do portal da CMBH, uma vez que 

centraliza informações relevantes acerca das audiências públicas que a instituição 

organiza. E, seguindo a lógica do “pensamento em rede”, “sistêmico”, informado por 

Perez (2012), há que se esperar que a CMBH insira aí, também, links para notícias, 

vídeos,  ou outros materiais  que ela  própria produziu sobre o tema e/ou sobre a 

própria audiência. Inclusive, segundo Perez (2012), essa integração já faz parte do 

planejamento da reforma do portal da CMBH. Um aspecto a ser considerado é que 

essa  integração  leve  em conta  também os  temas  propriamente  ditos,  e  não  as 

audiências públicas unicamente consideradas. Os links não devem ficar adstritos ao 

universo  de  cada  audiência  pública,  mas  sim,  devem  interagir  com  temáticas 

tratadas  em outras  audiências,  a  fim  de  se  evitar  retrabalho  ou  desperdício  de 

recursos. Fala-se assim para se evitar a hipotética situação de um mesmo tema ser 

objeto  de  diferentes  audiências  públicas  sem  o  aproveitamento  das  discussões 

travadas na que ocorreu primeiramente.
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Apesar  dos  avanços  já  mencionados,  há  que  se  registrar  ainda  certa 

dificuldade  para  acompanhamento,  online, do  desenvolvimento  das  audiências 

públicas,  do  estágio  dos  encaminhamentos  dela  decorrentes,  e  dos  resultados 

consolidados, conforme foi mais detidamente trabalhado na seção 6.3.4.

Por fim, aspecto crucial a ser considerado é o relativo à participação e 

interatividade  do internauta  (cidadão)  por  meio  do  portal  da  CMBH.  Atualmente, 

consoante  observação  direta  do  pesquisador  e  depoimento  de  Perez  (2012),  o 

principal  canal  de  comunicação  entre  cidadãos  e  CMBH  é  a  CAC  (Central  de 

Atendimento ao Cidadão). Por meio dele, seja via telefone ou formulário eletrônico 

disponível  no  portal  da  CMBH,  o  cidadão  pode  solicitar  informações  sobre  as 

atividades da instituição bem como apresentar sugestões e tomar conhecimento de 

projetos em tramitação, de audiências públicas, dentre outros (Câmara Municipal de 

Belo  Horizonte,  2012).  Afora  isso,  o  cidadão  tem  a  possibilidade  de  contactar 

diretamente os vereadores em seus respectivos gabinetes, seja pessoalmente, por 

telefone ou  e-mail, ou ainda, tem a possibilidade de comparecer pessoalmente às 

reuniões da CMBH. Mas, como dito acima, o principal canal de interação é mesmo a 

CAC. 

De acordo com notícia divulgada no próprio portal da CMBH, a demanda 

por esse canal triplicou em 2011 (VERLAN, 2012). No mesmo sentido, tanto Vieira 

(2011) quanto Perez (2012) confirmam que a procura pela CAC é grande.
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Mas,  como  explanado  no  capítulo  3,  estratégia  de  comunicação  que 

busque implementar modelo de comunicação pública implica em reciprocidade, em 

troca  de  informações  entre  os  interlocutores.  Os  fluxos  se  dão  entre 

atores/instituição,  instituição/atores  e  atores/atores.  À  instituição  cabe  informar  e 

ouvir as demandas, os debates, para corroborar para a construção da cidadania, o 

que é totalmente coerente e compatível com o papel desempenhado pela CMBH.

Então, caso a CMBH opte por empregar seu portal como instrumento de 

comunicação  pública,  cumpre  sejam  elaboradas  ferramentas  de  discussão,  de 

mediação online, de manifestação de opiniões acompanhadas de réplica oficial online, 

como fóruns de discussão. Há que se concordar com Perez (2012) quando ela afirma 

que “não se abre (o canal) por abrir”. “Para criar novas estruturas, em primeiro lugar, 

deve  haver  pessoas”  para  que  a  CMBH  tenha  condições  de  responder 

adequadamente às manifestações e de filtrar mensagens inadequadas para o debate 

civilizado (como afirmações caluniosas, difamatórias ou outras que, sem fundamento, 

rebaixem o  nível  do  debate).  Isso  leva  à  necessidade  de se  definirem regras  de 

funcionamento desses canais interativos, além da própria necessidade de desenhá-los 

adequadamente às peculiaridades da CMBH. 

De  todo  modo,  um  dado  que  já  pode  indicar  impactos  positivos  das 

mudanças proporcionadas pelo novo portal da CMBH diz respeito à quantidade de 

visualizações/acessos antes e após sua reforma:
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QUADRO 4

Quantidade de acessos ao portal da CMBH antes e após sua reforma.

Período Quantidade de acessos ao portal da CMBH

01/05/2011 a 31/08/2011 (1) 758 

01/09/2011 a 31/12/2011 5.638 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados Seção de Sistemas de Informação da CMBH gentilmente 
ofertados pela Diretoria de Processo Legislativo (MOURA, 2012).
(1) O novo portal entrou no ar em 20 de agosto de 2011. Mas, para efeito de comparação, considere-se 
como referência o dia 31 de agosto de 2011.

Isso pode indicar não só a maior funcionalidade do portal como também a 

renovação do interesse pelas atividades da CMBH. Portanto, é momento para não se 

frustarem  esses  interesses  aprimorando  e  oferecendo  informações  e  serviços 

relevantes que cativem e motivem os usuários do portal da CMBH a fazerem uso cada 

vez mais freqüente do mesmo.

Finalmente, para encerrar o presente item, sugere-se a adoção do serviço 

push55 que, aliada às medidas acima apontadas, podem corroborar ainda mais para 

a  facilitação do acesso às  informações provenientes  das audiências  públicas.  O 

sistema push (do inglês, “empurrar”), em linhas gerais, consiste no envio automático 

de notificações por correio eletrônico (e-mail) àqueles que previamente se cadastram 

no portal  da instituição, com informações das movimentações pertinentes a dado 

processo  em  trâmite,  no  caso,  os  encaminhamentos  pertinentes  a  audiências 

públicas56. Nesse sistema, a informação é “entregue” em vez de ser “buscada” pelo 

55O  sistema  push é  utilizado,  dentre  outros,  pela  Câmara  dos  Deputados  (CÂMARA  DOS 
DEPUTADOS, 2012) e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS 
GERAIS, 2012) de onde se retiraram as informações constantes desse parágrafo.
56Sugere-se que o cadastramento ofereça ao interessado a possibilidade de escolher o(s) tema(s) 
e/ou audiência(s) pública(s) sobre os quais deseja ser notificado.



162

interessado via realização de consultas o que, no atual caso da CMBH, dá-se via 

contato com a CAC ou diretamente nos gabinetes dos parlamentares e Comissões 

da  instituição.  Por  isso,  o  serviço  representa  racionalização  de  recursos  pois 

enquanto  evita  o  repetitivo  trabalho  de  freqüentes  consultas  por  parte  dos 

interessados, alivia essa carga extra sobre os sistemas de informação da instituição. 

Ademais, o sistema  push seria mais uma medida para se melhorar a relação da 

CMBH com os cidadãos.
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7. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente trabalho foi analisar o uso da internet, pela CMBH, 

na disseminação de informações sobre as audiências públicas por ela organizadas. 

Como  enfatizado  desde  o  início,  e  reiterado  em  todos  os  contatos  com  os 

entrevistados e com os membros da própria instituição, nunca se pretendeu realizar 

avaliação, qualificando ao final, positiva ou negativamente, como a CMBH emprega tal 

instrumento de comunicação. O propósito foi o de analisar. O trabalho tem natureza 

exploratória. Como tal, buscou uma aproximação de seu objeto de estudo, ou seja, o 

maior  detalhamento  e  conhecimento  do  mesmo.  Buscou-se,  também,  o 

desenvolvimento de contribuições para a discussão do tema e para a própria CMBH, 

para que essa tenha acesso a trabalho de cunho científico voltado especificamente 

para sua realidade, podendo assim incorporar tais contribuições para o aprimoramento 

de suas rotinas e de sua estratégia de comunicação.

Logo  no  começo  das  pesquisas,  dada  a  escassa  literatura  relativa  ao 

instituto  das  audiências  públicas,  avultou-se  necessário  seu  detido  estudo. 

Primeiramente, enquadrou-se esse instituto no panorama da participação democrática 

contemporânea,  evidenciando-se  seu  viés  deliberativo  e  participativo.  Isso  foi 

importante porque situou o instituto das audiências públicas em movimento maior de 

ampliação das formas de participação democrática no Brasil, juntamente com outros 

institutos, como os conselhos de políticas públicas e os orçamentos participativos, por 

exemplo. A consciência desse enquadramento geral permite compreender os motivos 
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que  levaram  à  criação  do  instituto  bem  como  seu  ânimo  de  coexistir  com  os 

mecanismos representativos e de aproximar o cidadão da gestão pública.

Ainda como parte do esforço em compreender o instituto das audiências 

públicas, levantaram-se suas características imanentes e as complementares também. 

Essas reflexões, concentradas no capítulo 2,  integraram o eixo teórico-analítico do 

trabalho, fornecendo categorias de análise e contextualizando como, em que medida e 

com  qual  propósito  a  internet poderia  ser  empregada  para  a  consecução  das 

finalidades precípuas do instituto. Além disso, essas reflexões pretenderam constituir 

espécie de guia de utilidade prática para que a própria CMBH – ou qualquer outra 

entidade interessada – pudesse rever e quiçá aprimorar a forma pela qual  realiza 

audiências públicas. 

Aliás, pode constituir objeto de estudo futuro a própria análise de como a 

CMBH emprega  o  instituto  das  audiências  públicas,  aprofundando-se  aí  em suas 

peculiaridades  e  se  tentando  mensurar  a  eficácia  do  mesmo  na  resolução  das 

questões postas em discussão. Por ora, restringe-se à constatação de que a CMBH, 

no esteio  do renovado interesse pelo  chamado 'retorno da sociedade civil'  (MAIA, 

2011),  observou nas audiências  públicas  instrumento  de  atuação parlamentar  que 

aproxima vereadores,  sociedade civil  e demais atores sociais,  colocando-os juntos 

para discussão da mais variada gama de temas. Os dados levantados mostraram que 

a  instituição  ampliou  consideravelmente  a  quantidade  de  audiências  públicas 

realizadas. Verificou-se, pelas entrevistas com líderes comunitários/sindicais, que os 
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cidadãos guardam boas expectativas para com instituto. Os cidadãos apontaram maior 

facilidade para a instauração do debate entre parlamentares, comunidade e demais 

atores (como a Prefeitura, empresas da iniciativa privada, dentre outros). Nas palavras 

de Perez (2012),  esse “é  o  espaço do debate”,  onde discussões são catalizadas, 

otimizando-se o uso de recursos públicos e o das pessoas envolvidas. Mas, como dito 

alhures, essas são expectativas que precisam ser concretizadas. 

Como se apontou no trabalho, as pessoas participarão cada vez mais à 

medida que perceberem que sua opinião, sua participação, é considerada, é levada 

em conta, faz a diferença. 

O presente trabalho também se empenhou em enquadrar a internet como 

instrumento de comunicação pública sintetizando seus potenciais e limitações. 

Nesse sentido, destaque-se que se acreditava que a maior divulgação da 

realização  das  audiências  públicas  pela  internet genericamente  considerada 

automaticamente promoveria maior participação. Contudo, a pesquisa de campo e a 

bibliográfica  desmentiram  essa  premissa.  Os  dados  levantados  via  questionário 

aplicado  a  cidadãos  presentes  em  audiências  públicas,  e  as  próprias  entrevistas 

realizadas,  reforçaram o  que a  literatura  advertira  acerca  do alcance limitado dos 

instrumentos  de  comunicação  de  massa  e  segmentada  para  a  mobilização  das 

pessoas.  Verificou-se  que  a  CMBH  faz  divulgação  relativamente  uniforme  das 

audiências públicas que organiza. Apesar disso, algumas delas são acompanhadas 
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por público maior e mais engajado, enquanto outras restam vazias. A investigação 

detida desse fato não foi  objeto de estudo do presente trabalho mas o perpassou 

incidentalmente. Daí, ter sido brevemente analisado. O que se ponderou é que um dos 

elementos determinantes para o fato acima descrito é a ação dos “reeditores sociais”, 

como  os  líderes  comunitários  e  sindicais.  É  a  comunicação  direta,  normalmente 

pessoal, que tem a capacidade de mobilizar as pessoas a deixarem suas rotinas e se 

engajarem em causa comum. Nesse sentido, os dados dos questionários indicaram 

que as pessoas tiveram ciência da realização da audiência pública e pretendem se 

informar  acerca  de  seus  encaminhamentos  fundamentalmente  por  intermédio  de 

instrumentos de comunicação direta.  Essa seara é intrigante, sendo passível de ser 

mais  detidamente  estudada  ulteriormente,  a  fim  de  se  compreender  melhor  esse 

fenômeno. O certo é que, nessa seara, ou seja, no momento publicitário da realização 

das audiências públicas, o uso da internet mostrou-se limitado. 

Já em outras dimensões/momentos, apontados a seguir, a internet mostrou-

se  mais  promissora,  merecendo  destaque  o  momento  de  divulgação  e 

acompanhamento dos resultados das audiências públicas. Mas, mesmo aí, há que se 

chamar atenção para a necessidade de a estratégia de comunicação contemplar a 

complementaridade entre os diversos instrumentos de comunicação.

No estabelecimento de comunicação entre a CMBH e os “editores sociais” 

(como a imprensa em geral), concluiu-se que a disponibilização de material referente 

às  audiências  públicas  no  portal  da  CMBH bem como o  disparo  de  release aos 
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veículos de comunicação de massa, atraem a cobertura jornalística que dá ampla 

divulgação do evento, legitimando-o. Ademais, noticia o papel desempenhado pelos 

reeditores sociais, corroborando para a eficácia de seu processo de mobilização da 

população. O provimento de informações no portal também auxilia na alimentação de 

informações por parte dos reeditores que as repassa à comunidade/grupo onde atua. 

Portanto,  o  alcance  da  internet como instrumento  de  comunicação segmentada  é 

expressivo.

Mas, como dito acima, o momento/dimensão em que o uso da internet mais 

pode  contribuir  para  o  procedimento  das  audiências  públicas  da  CMBH foi  o  de 

divulgação e acompanhamento de seus resultados. No capítulo 2 do presente trabalho, 

demonstrou-se que a divulgação dos resultados/conclusões após o encerramento dos 

trabalhos na audiência  pública,  preparando respostas  aos comentários,  sugestões, 

críticas e contribuições geradas durante os debates, bem como informando a decisão 

administrativa  tomada  ou  os  encaminhamentos  a  serem  desenvolvidos  (com  a 

divulgação de seus respectivos acompanhamentos, cumprimentos) é corolário lógico e 

jurídico do próprio instituto das audiências públicas, de seu conceito e procedimentos 

elementares. 

É justamente nesse sentido que, como tratado no item 6.3.4, a internet pode 

se mostrar  mais útil  à CMBH para dar publicidade ao trabalho realizado por seus 

parlamentares. É também nessa dimensão onde se nota maior dificuldade para se 

perquirir online as soluções e/ou encaminhamentos tomados e efetivamente cumpridos 
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após a realização da audiência pública. Essa é dimensão que articula todo o trabalho: 

desde a compreensão do instituto das audiências públicas, de suas características e 

propósitos imanentes, até o emprego da internet onde essa mais se mostra próspera, o 

do provimento de informações de forma rápida, barata, com grande potencial  para 

reprodução e difusão autônoma e com variada gama de recursos para conexão e 

interatividade com os cidadãos (internautas). 

Nessa  dimensão,  a  CMBH  pode  fazer  da  internet instrumento  de 

comunicação pública com o qual divulga informações relativas às audiências públicas 

(desde a divulgação da realização até o desfecho, passando pelos encaminhamentos) 

apropriáveis pelos cidadãos (mormente, pelos reeditores sociais) para realização da 

cidadania. Ao mesmo tempo, isso representa ferramenta de publicização do labor dos 

parlamentares  eleitos  e,  mais  importante,  tornam  públicos  os  resultados  das 

audiências. E, por conseguinte, sinaliza-se para toda a população que sua participação 

é levada em conta,  sua opinião faz  a  diferença,  é  considerada na construção da 

decisão. Logo, renova a supracitada expectativa quanto ao instituto das audiências 

públicas  e  à  sua  efetividade.  Sem  mencionar  que,  como  dito  acima,  confere 

transparência ao trabalho dos vereadores e torna sua atuação ainda mais legítima e 

simpática aos olhos dos cidadãos que se vêem diante de prática mais justa, razoável, 

transparente e decorrente do debate junto à opinião pública. 

Considerando  o  uso  da  internet no  escopo  mencionado  no  parágrafo 

anterior, dedicou-se, tanto no capítulo referente ao estudo de caso (capítulo 5) quanto 
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no de apresentação e análise dos resultados (capítulo 6), espaço específico para se 

tecerem considerações acerca do portal da CMBH. Nesse sentido, observou-se que a 

instituição  está  preocupada  com  a  participação  popular  e  antenada  com  as 

possibilidades criadas pelas tecnologias da informação, notadamente, a  internet. Na 

seção 5.2, foram apresentados os avanços da recente reforma do portal da CMBH. 

Destaque-se a criação de  link específico para as audiências públicas. Como dito na 

citada seção, a reforma não se limitou ao layout do portal, mas à sua funcionalidade 

(orientando-o para atividades da vida do ponto de vista do usuário/cidadão) e à própria 

compreensão do portal que, de ferramenta de divulgação institucional, se propôs a ser 

ferramenta  de  comunicação interna  e  externa da  instituição.  Apesar  dos avanços, 

aprimoramentos  ainda  podem  ser  feitos.  Assim,  na  seção  6.4,  foram  elaboradas 

contribuições no intuito de se viabilizar a disseminação de informações via  internet 

relativas às audiências públicas que a CMBH organiza. 

Não se deve ignorar o fato de que, como em qualquer outra organização, a 

CMBH apresenta barreiras internas às mudanças. Questões jurídicas, institucionais e 

políticas  tornam mais  lentas  as  mudanças.  Aliás,  como afirmado em Vale  (2006), 

muitas vezes, o aspecto político torna-se mais crucial que o técnico. Mas, em sede da 

CMBH,  o  importante  é  que,  como  Perez  (2012)  afirmou,  sejam  consolidadas  as 

mudanças  e  as  estruturas  da  comunicação  da  CMBH  que  vêm  sendo 

institucionalizadas.  A  manutenção  desse  cerne  é  crucial  para  que  não  hajam 

retrocessos e para que aprimoramentos como os mencionados no presente trabalho, 

sobretudo na seção 6.4, possam ser incorporados.
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Detendo-se agora nos aspectos operacionais da coleta de dados realizada, 

tem-se  que  os  dados  coletados  por  intermédio  dos  questionários  aplicados  aos 

cidadãos ajudaram a compreender o perfil dos participantes das audiências públicas 

(como  a  idade  em  torno  dos  48  anos  e  a  escolarização  de  nível  superior)  e 

confirmaram alguns aspectos importantes tratados na literatura, sobretudo, o do papel 

da comunicação direta (pessoal) para a mobilização. Os questionários apontaram que 

a comunicação direta é a mais mencionada para se ter ciência da realização das 

audiências e para  seu acompanhamento. 

A internet, a sua vez, foi mencionada sempre dentre as três respostas mais 

freqüentes  em  todas  as  questões.  Isso  já  sinaliza  a  presença  da  internet em 

considerável  parcela  das  respostas  do  público  total  que  freqüenta  as  audiências 

públicas realizadas pela CMBH. Atrelando-se isso ao custo relativamente baixo da 

utilização desse instrumento (mormente se comparado aos custos para utilização da 

TV/rádio), torna-se relevante o papel desempenhado pela  internet na estratégia de 

comunicação  da  CMBH.  Afinal,  além de  ser  lembrada  por  parcela  expressiva  do 

público que freqüenta as audiências, dos instrumentos de comunicação mencionados, 

a internet é o único que oferece suporte para a disponibilização de documentos e de 

informações  mais  detalhadas  acerca  dos  encaminhamentos  e  do  desfecho  das 

audiências públicas o que, como visto na seção 6.3.4, é curial para a realização de 

suas  características  imanentes.  Portanto,  a  CMBH  deve  considerá-la  e,  por  isso, 

investir no aprimoramento de seu portal conforme já comentado.
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Esse investimento deve ser feito sem abandonar os atuais instrumentos 

de  comunicação  utilizados  pela  CMBH,  dos  quais  se  destaca  a  CAC.  Como 

salientado na seção 3.1, estratégias de comunicação pública devem considerar a 

complementaridade  propiciada  pelo  emprego  de  diferentes  instrumentos  de 

comunicação. E, no atual contexto de exclusão digital marcada pelo acesso limitado 

(ou inexistente) à internet, bem como pelo não domínio das faculdades elementares 

para o uso eficaz da  internet – como o domínio do vernáculo e da operação das 

tecnologias da informática –, a difusão de informações em diferentes instrumentos é 

medida fundamental para, pelo menos, não se  ampliar a fratura social, a injustiça 

social já existente, uma vez que estaria criando novas exclusões entre os “plugados” 

e os “desplugados”,  entre “aqueles que têm acesso à  internet e sabem utilizá-la 

eficazmente”  e  “aqueles  que  não  têm  acesso  à  rede  e  nem os  conhecimentos 

necessários para utilizá-la” (MAIA, 2011). Nesse sentido, importante observar que as 

correlações  efetuadas  apontaram  há  forte  associação  entre  os  instrumentos  de 

comunicação mencionados/utilizados pelos cidadãos e sua escolaridade. 

Isso não desabona as conclusões feitas no presente trabalho. Apenas dá 

parte  da  dimensão  e  complexidade  dos  desafios  a  serem  superados.  Não  se 

esqueça que o trabalho trata do uso da internet como instrumento de comunicação 

pública. Nesse diapasão, a  tecnologia não deve ocupar o papel central do debate. 

Trata-se apenas um meio. O que está em jogo é a instauração e reforço de processo 

comunicativo  ente  Estado,  governo  e  sociedade  para  a  construção  da  cidadania. 
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Cidadania  inclusive  daqueles  que  ainda  não  têm  sequer  garantidos  seus  direitos 

fundamentais, muito menos o acesso à internet. Esse debate, como tratado na seção 

2.1,  acaba  tomando  dimensão  maior,  relativa  à  própria  participação  política,  à 

transparência e à relação entre representantes e representados. Mas essa é temática 

cujo tratamento não é comportado pelos estreitos limites em que se confina o presente 

trabalho, que se restringe, portanto, a essas breves considerações.

De todo modo, há que se reconhecer que o trabalho empreendeu esforço 

de grande valia para o estudo de seu objeto já representando, por si só, contribuição 

válida tanto para a academia quanto para o próprio pesquisador. Para esse último, o 

presente relatório de pesquisa representa o resultado de longo, dedicado e muito sério 

trabalho.  Apesar  de ser  graduado em Direito  pela  Universidade Federal  de Minas 

Gerais, ou seja, apesar de ser formado em uma Ciência Social Aplicada, o pesquisador 

sempre  sentiu  falta  de  pesquisas  que,  além do arcabouço  teórico,  pudessem,  de 

alguma  forma,  relacionarem-se  com  a  realidade  social  concreta,  ofertando 

contribuições também de ordem prática para o câmbio ou melhoria das instituições, 

das organizações, da vida em sociedade. 

No Mestrado em Administração Pública da Escola de Governo da Fundação 

João  Pinheiro,  o  pesquisador  pôde  efetivamente  redescobrir-se,  verificando  que  é 

efetivamente possível a realização dessa sorte de pesquisa em sede das Ciências 

Sociais Aplicadas. O contato com o corpo docente e discente do curso ampliou os 

horizontes do pesquisador, o que acabou se refletindo na diversificada metodologia 
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empregada  na  presente  pesquisa  e  no  firme  propósito,  sempre  presente,  de 

desenvolver trabalho que, além do arcabouço teórico, pudesse gerar contribuição de 

ordem  prática  efetivamente  apropriável  pelos  atores  envolvidos  na  realidade  que 

perpassa o objeto da pesquisa. Também por isso, o trabalho contou com extensa 

pesquisa  de  campo:  foram  aplicados  questionários  a  quase  duas  mil  pessoas 

presentes em audiências públicas realizadas pela CMBH; foram realizadas entrevistas 

e desenvolvida observação direta na sede da CMBH, o que demandou o constante 

deslocamento do pesquisador até a sede da instituição e a sua familiarização com 

suas rotinas administrativa e política. Tudo isso enriqueceu a biblioteca de sentidos do 

pesquisador e o próprio trabalho.

Espera-se  que  as  contribuições  de  ordem  prática  sejam  efetivamente 

apropriadas pela CMBH ou por quaisquer outras entidades que organizem audiências 

públicas, já que, apesar de a pesquisa ter configurado estudo de caso da CMBH, ela 

pode ser estendida a outros âmbitos. Aliás, isso, por si só, já dá azo à realização de 

outras  pesquisas,  que  podem replicar  a  metodologia  ora  desenvolvida  em outras 

dimensões ou em outras entidades, como Assembléias Legislativas do Brasil, Câmaras 

de  Vereadores  de  outros  municípios  ou  mesmo  outras  entidades  que  organizem 

audiências públicas. Para isso, crê-se que o arcabouço teórico desenvolvido em torno 

do instituto  das audiências públicas (concentrados no capítulo  2) e a  proposta de 

utilização  da  internet  como  instrumento  de  comunicação  pública  (concentrada  no 

capítulo 3) são de grande valia.
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A junção dessas duas unidades temáticas, combinando temas de grande 

atualidade (internet e audiência pública), reforça linha de pesquisa que é terreno fértil 

para  a  Academia  que pode prosseguir  e  avançar  com os estudos nessa área.  É 

possível o aprofundamento do presente trabalho detalhando o uso da internet em suas 

diferentes interfaces de comunicação.  Como dito  na seção 3.1,  a  internet suporta 

múltiplas  possibilidades  de  comunicação  tidas,  segundo  Duarte  (2007),  como 

instrumentos de comunicação de massa, direta e segmentada. Isso tudo concentrado 

na mesma interface de comunicação. Por isso, seria pertinente a realização de estudo 

detalhando o uso da  internet  em cada uma dessas interfaces como, por exemplo, 

focando o uso das redes sociais (Twitter, Facebook, etc).

Em  outro  aspecto,  o  processo  de  mobilização  mostrou-se  instigante, 

merecendo maior detalhamento e compreensão, estando ele diretamente relacionado 

à própria participação política em sede das audiências públicas. Eis então, mais uma 

sugestão de pesquisa futura. 

Por ora, espera-se que, como dito acima, as contribuições ora lançadas 

inspirem novos trabalhos e que esses mantenham o escopo de, tal qual o presente, 

oferecer proposições hábeis ao aprimoramento da realidade em que está inserido.
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APÊNDICE – A

Questionário aplicado a cidadãos presentes em audiências públicas realizadas 

pela Câmara Municipal de Belo Horizonte.



>>> Ao final, devolver ao cerimonial, junto à porta de entrada/saída. <<<

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

A Fundação João Pinheiro está realizando uma pesquisa no contexto das audiências públicas organizadas pela 

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte. A SUA participação é muito importante. Não tem qualquer custo e é bem 

rápida. Obrigado por participar!

Nome: 

Ocupação: Idade: ____anos

Escolaridade: (  ) Básico (  ) Fundamental (  ) Médio (  ) Superior Data: ___/___/2011

Marque com um (X), em cada questão abaixo, a opção que corresponda à sua realidade:
1. Qual é o seu maior interesse em participar desta

audiência pública?

a. (   ) Pessoal
b. (   ) Acadêmico
c. (   ) Político
d. (   ) Profissional
e. (   ) Outro. Especifique: ___________________

2. Com qual frequência você participa de audiências 
públicas organizadas pela Câmara de Vereadores de 
Belo Horizonte?

a. (   ) Sempre 
b. (   ) Frequentemente
c. (   ) Às vezes.
d. (   ) Raramente
e. (   )  É a primeira vez que participo.

3. Como você ficou sabendo da realização desta 
audiência pública?

a. (...) Pessoalmente, em visita à Câmara de 
Vereadores ou via contato pessoal com 
Colegas de Trabalho, vizinhos, lideranças 
da Comunidade, parentes, amigos 
pessoais, funcionários e/ou Vereadores 
da Câmara.

b. (   ) Internet. Especifique:
i. (...)..e-mail/site da Câmara de 

Vereadores.
ii. (   ) e-mail/site de notícias.
iii. (....).e-mail ou site de associação, de 

vereador, partido político, sindicato, 
e congêneres. 

iv. (...) Redes sociais (Twitter, Facebook, 
etc).

c. (  ) Jornais, revistas, panfletos ou informativos 
impressos.

d. (  ) Correspondência ou mala direta recebida 
pelo correio.

e. (   ) Faixa em via pública, outdoors, busdoors.
f. (   ) Rádio, TV
g. (...) Quadro de avisos do trabalho, escola, 

igreja, etc.
h. (   ) Carro de som.
i. (   ) Outros. Especifique:___________________

4. Como você costuma entrar em contato com os 
vereadores, ou com a Câmara de Vereadores, para 
manifestar as suas opiniões em relação aos temas 
debatidos em audiências públicas?

a. (  ) Pessoalmente

b. (  ) Via carta/correspondência impressa
c. (  ) Via telefone/fax
d. (  ) Internet. Especifique:

i. (...)..e-mail/site da Câmara de 
Vereadores.

ii. (...) e-mail/site de notícias.
iii. (...).e-mail/site de associação, de 

vereador, partido político, sindicato, 
e congêneres. 

iv. (...) Redes sociais (Twitter, Facebook, 
etc).

e. (  ) Outro. Especifique:___________________ 
f. ( ) Não costumo entrar em contato com os  

vereadores ou com a Câmara.

5. Como você pretende acompanhar os 
encaminhamentos que serão dados APÓS a realização 
desta audiência pública? 

a. (...) Pessoalmente, em visitas à Câmara de 
Vereadores ou via contato pessoal com 
Colegas de Trabalho, vizinhos, lideranças 
da Comunidade, parentes, amigos 
pessoais, funcionários e/ou Vereadores 
da Câmara.

b. (...) Acompanharei pela Internet. Especifique 
como:

i. (...)..e-mail/site da Câmara de 
Vereadores.

ii. (...)..e-mail/site de notícias.
iii. (...)..e-mail/site de associação, de 

vereador, partido político, sindicato, 
e congêneres. 

iv. (...)..Redes sociais (Twitter, Facebook, 
etc).

c. (...) Por telefone, ligando para a Câmara de 
Vereadores.

d. (...)Por jornais, revistas, panfletos ou 
informativos impressos.

e. (...) Pelo Rádio, TV.
f. (...) Outros. Especifique:___________________
g. (...).Não pretendo acompanhar os 

encaminhamentos que serão dados após 
a realização desta audiência pública.

6. Em sua opinião, quais seriam os três mais 
importantes/eficazes meios de divulgação das 
audiências públicas realizadas pela Câmara Municipal 
de Belo Horizonte? Cite-os do mais importante para o 
menos importante:

a. ___________________________________________
b. ___________________________________________
c. ___________________________________________
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APÊNDICE – B

Roteiro de entrevistas semi-estruturadas junto aos líderes 

comunitários/sindicais.
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ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – Líderes Comunitários  

*Apresentar brevemente a pesquisa...

De onde surgiu a idéia de contactar a CMBH? Como foi feito o contato? A associação/sindicato que  

procurou a CMBH? A Internet foi um facilitador?

Com qual frequência a associação participa de audiências públicas?

Quando foi formalizada a realização da audiência pública, vocês foram contactados como (via postal,  

e-mail)?

O comparecimento dos moradores foi grande. Como foi feita a divulgação entre os moradores? (após  

resposta,  indagar  qual  o  papel  desempenhado  pela  internet  –  e-mail,  site  CMBH,  site  

associação/sindicato, etc).

Como estão acompanhando os andamentos? Como os membros trocam informações entre si? (após  

resposta,  indagar  qual  o  papel  desempenhado  pela  internet  –  e-mail,  site  CMBH,  site  

associação/sindicato, etc).

Como costumam entrar em contato com os vereadores da CMBH? (após resposta, indagar qual o  

papel desempenhado pela internet – e-mail, site CMBH, site associação/sindicato, etc).

Em sua opinião, qual seria o mais adequado meio de divulgação, pela CMBH, da realização e dos  

encaminhamentos  das  audiências  públicas para  a  população  diretamente  interessada?  (após 

resposta,  indagar  qual  o  papel  desempenhado  pela  internet  –  e-mail,  site  CMBH,  site  

associação/sindicato, etc).
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APÊNDICE - C

Relação de inconsistências observadas nos questionários fechados aplicados 

aos cidadãos presentes em audiências públicas realizadas pela CMBH:

1. Verificou-se que 30% dos respondentes marcaram, em pelo menos uma das cinco 

questões fechadas, mais de uma alternativa, enquanto que a orientação logo abaixo 

do cabeçalho solicitasse que fosse marcada apenas uma alternativa. Essa sorte de 

má compreensão não foi detectada em nenhum dos questionários aplicados durante 

a fase de pré-teste, tendo aparecido apenas o início da coleta definitiva. Isso revelou 

que essa orientação quanto à marcação de apenas uma alternativa deveria ser mais 

ostensiva.  Mas,  a  despeito  da  existência  de  questionários  com  duplicidade  de 

resposta(s) em uma ou mais questões, não houve alteração no perfil de respostas. 

Isso foi comprovado da seguinte maneira: adotou-se o critério objetivo de somente 

considerar a primeira resposta apontada pelo(a) respondente. Assim, se houvesse 

marcação nas alternativas de letra “a” e “d”, somente a primeira seria considerada. A 

única exceção disse respeito à alternativa de letra “b” das questões 3 e 5, e à de 

letra “d” da de número 4, onde a marcação na letra “b” e em um de seus sub-itens 

(bi,  bii,  biii,  biv,  di,  dii,  diii,  div)  não  foi  considerada  duplicidade.  Exceto  se  o 

respondente  marcasse mais  de  um desses sub-itens,  situação na  qual  somente 

seria considerado o primeiro desses sub-itens.

Os  questionários  onde  foi  identificada  pelo  menos  uma  resposta  em 

duplicidade indicaram “sim” (valor igual a 1) na variável “itens em duplicidade” criada 

no banco de dados rodado no programa SPSS. Os demais, indicaram “não” (valor 

igual a 0) nesse campo. Em seguida, rodaram-se freqüências de todo o banco de 

dados indistintamente considerado, e somente dos respondentes que não haviam 

cometido alguma duplicidade. O padrão de respostas observado foi o mesmo em 

todas as questões, somente se alterando o valor, o tamanho, do mesmo, conforme 

se exemplifica abaixo:



GRÁFICO  3.  Instrumentos  de  comunicação  pelos  quais  os  respondentes  pretendem 
acompanhar  os  encaminhamentos  da  audiência  pública  X  freqüência  com  que  foram 
mencionados (em %) - COM MÚLTIPLAS RESPOSTAS.
Fonte: dados da pesquisa.

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, vizinhos, 
lideranças  da  comunidade,  parentes,  amigos  pessoais,  funcionários  e/ou  vereadores  da 
CMBH.
b. Internet
bi. e-mail/site da CMBH.
bii. e-mail/site de notícias.
biii. e-mail ou site de associação, de vereador, partido político, sindicato e congêneres.
biv. Redes sociais (Twitter, Facebook, etc.).
c. Por telefone, ligando para CMBH.
d. Por jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
e. Rádio, TV
f. Outros
g. Não pretendo acompanhar os encaminhamentos que serão dados após a realização desta 
audiência pública.



Isso levou a crer que as respostas em duplicidade não comprometeram a 

fidelidade dos dados levantados.

2. Ao final, concluiu-se que a questão 1 possui alternativas muito tênues entre si. O 

interesse pessoal pode ser confundido com os demais. Além disso, poderia ter sido 

inserido o interesse “comunitário”, citado em 7,1% das respostas válidas, superando 

assim o interesse “acadêmico” que restou com 2,7%.

3.  A  questão  2  possui  alternativas  que  tornam  complexa  a  análise  dos  dados, 

mormente  a  realização  de  inferências.  Isso  poderia  ter  sido  contornado  pela 

GRÁFICO 3.1.  Instrumentos  de comunicação pelos quais os respondentes  pretendem 
acompanhar  os  encaminhamentos  da  audiência  pública  X  freqüência  com que  foram 
mencionados (em %) - SEM MÚLTIPLAS RESPOSTAS.
Fonte: dados da pesquisa.

LEGENDA:
a. Pessoalmente, em visita à CMBH ou via contato pessoal com colegas de trabalho, 
vizinhos,  lideranças  da  comunidade,  parentes,  amigos  pessoais,  funcionários  e/ou 
vereadores da CMBH.
b. Internet
bi. e-mail/site da CMBH.
bii. e-mail/site de notícias.
biii. e-mail ou site de associação, de vereador, partido político, sindicato e congêneres.
biv. Redes sociais (Twitter, Facebook, etc.).
c. Por telefone, ligando para CMBH.
d. Por jornais, revistas, panfletos ou informativos impressos.
e. Rádio, TV
f. Outros
g. Não pretendo acompanhar os encaminhamentos que serão dados após a realização 
desta audiência pública.



eliminação  das  alternativas  de  letra  “a”  (“sempre”)  e  “d”  (“raramente”),  deixando 

apenas as demais.

4. Para restarem ainda mais coerentes com a classificação de Duarte (2007) e de 

Toro e Werneck (2007), a alternativa de letra “a” das questões 3 e 5 poderiam ter 

destrinchado  e  indicado  a  opção  líderes  comunitários/sindicais  em  alternativa 

específica.

5. Nas  alternativas  bi,  bii,  biii  e  di,  dii,  diii  o  termo “e-mail”  deveria  ter  sido 

indicado  em  alternativa  específica,  uma  vez  que  configura  instrumento  de 

comunicação  direta,  diferentemente  de  seus  pares  disponibilizados  nas  supra 

mencionadas alternativas. Equívoco de mesma natureza foi observado nas letras “c” 

e “d” (da questão de número 3), e na letra “d” (da questão de número 5). Em todos 

os casos mencionados, foi adotado o mesmo critério objetivo. Ademais, isso não 

representou  problema  expressivo  já  que  nenhuma  dessas  últimas  alternativas 

citadas foram significativas em seus respectivos contextos. E, quanto às respostas 

que apontaram para as letras bi, bii, biii e di, dii, diii, tem-se que, em última instância, 

elas representam genericamente “internet”.
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APÊNDICE – D

Ofício para institucionalização da realização da pesquisa junto à CMBH.
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ANEXO – A

Relação de audiências públicas realizadas pela CMBH no período compreendido 

entre junho e dezembro de 2012, contendo tema e quantitativo de público presente 

em cada audiência (Fonte: MOURA, 2012).



         COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

27/6/2011 15 73 88

27/6/2011 18 81 99

28/6/2011 15 24 39

22/8/2011 8 11 19

29/8/2011 21 100 121

31/8/2011 7 11 18

31/10/2011 14 26 40

21/11/2011 SITUAÇÃO COMERCIANTES INTERIOR ZOOLÓGICO 7 16 23

22/11/2011 7 110 117

25/11/2011 10 66 76

TOTAL 122 518 640

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

28/6/2011 10 0 10

9/8/2011 A FIM DE DISCUTIR OS IMPACTOS PARA A REGIÃO DO BAIRRO PALMEIRAS 10 2 12
16/8/2011 DISCUTIR SOBRE A INSTALAÇÃO DE RADARES FIXOS E MOVEIS NO MUNICIPIO 9 0 9
23/8/2011 DISCUTIR SOBRE LICITAÇÃO DO SERVIÇO PUBLICO DE TAXI NO MUNICIPIO 12 21 33

DISCUTIR PORTARIA DA BHTRANS Nº 005/2011, QUE TRATA  DOS 
TRANSPORTADORES ESCOLARES DE B.H
DISCUTIR AS CONDICOES DE VIABILIDADE URBANA E SEGURANÇA DO BAIRRO 
LAGOINHA E ADJADCENCIAS
DISCUTIR A ANTECIPAÇÃO DOS DESFILES DO CARNAVAL 2012 EM BELO 
HORIZONTE
DECORRENCIA DA APROVAÇÃO REQUERIMENTO 699/11, URBANIZAÇÃO RUA 
SÃO DIMAS-BAIRRO SÃO GABRIEL
DISCUTIR O PROJETO DE LEI Nº 1.736/11 QUE REGULAMENTA O ART. 29 DA 
LEI ORGANICA
DISCUTIR A APROVAÇÃO DO BAIRRO ESTRELA DO ORIENTEPROCESSO N.º 01 
101 457 95-08
DISCUTIR O CRONOGRAMA DE FINALIZAÇAO DO PLANO DE CARREIRA PARA 
OS ANALISTAS DE POLITICAS PUBLICAS

ELABORÇÃO DO PLANO DE CARREIRA P/ AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
E AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS
EM DECORRENCIA DA APROVACAO DO REQUERIMENTO 1.326/11/SITUAÇÃO 
PIPOQUEIROS, VER. HUGO THOME

      COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRANSPORTE E 
SISTEMA VIÁRIO 

DISCUTIR O ATENDIMENTO A IDOSOS PELO SERVIÇO PUBLICO DE 



30/8/2011 15 8 23

6/9/2011 17 26 43

13/9/2011 9 2 11

20/9/2011 9 15 24

4/10/2011 FINALIDADE DE DISCUTIR A SEGURANÇA NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS BH 18 17 35

11/10/2011 10 0 10

18/10/2011 12 0 12

27/10/2011 8 35 43

29/11/2011 7 0 7

TOTAL 146 126 272

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DEFESA DO CONSUMIDOR 

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

1/12/2011 DISCUTIR PROBLEMAS REFERENTES AOS ARTESAOS DE RUA 12 13 35
4/10/2011 DISCUTIR QUESTOES SOBRE SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS 11 3 14
6/10/2011 DISCUTIR SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTARIA DAS ENTIDADES DA 3ª IDADE 8 9 17

8/11/2011 12 46 58

9/8/2011 ATENDIMENTO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 19 15 34

9/11/2011 11 3 14

10/11/2011 17 2 19

11/8/2011 PROBLEMAS REFERENTES AOS ARTESAOS DE RUA 15 51 66
13/9/2011 ATUACAO DAS ASSOCIACOES DE SEGURO DE VEICULOS NO MUNICIPIO 11 27 38

FINALIDADE DE ESTABELECER E DEBATER A SITUAÇÃO DAS CICLOVIAS E A 
SEGURANÇA DOS CICLOVIAS
DISCUTIR AS CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 
DO CONJ. CALIFORNIA, ITINERARIO DAS LINHAS 9407; 4501 E S54
DISCUTIR OS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS MORADORES DO B. SION - 
TRAFEGO DE VEICULOS, TRECHO ENTRE RUAS NICARAGUA E SANTA FE
FINALIDADE DE DISCUTIR A REALIZAÇÃO DE PASSEATAS NA AV.CONTORNO E 
NA AREA POR ELA DELIMITADA

DISCUTIR A EXIGENCIA DE ALVARA DE LOCALIZACAO E FUNC. PARA CADA 
ESTANDE FUNCIONAMENTO OU BOX DOS SHOPPINGS POPULARES
ESCLARECER OS MORADORES DAS VILAS LEONINA E ANTENA E DO 
CONJUNTO SANTA MARIA
A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MOTOCICLISTAS E 
MOTOFRETISTAS DA CAPITAL
DISCUTIR SOBRE O TIPO DE OCUPAÇAO PREVISTA PARA O IMOVEL DA RUA 
SANTA FE NO BAIRRO SION

DISCUTIR SOBRE A SITUAÇAO DOS MORADORES DA RUA IARA E DO BECO 
FLUIORINA DO BAIRRO POMPEIA

QUESTAO RELATIVA AO AUMENTO DA VIOLENCIA CONTRA PESSOAS EM 
SITUACAO DE RUA NO MUNICIPIO DE B H
 RESPONSABILIDADE DAS CONSTRUTORAS ESTRUTURA ENGENHARIA E 
PODIUM ENGENHARIA - BAIRRO BURITIS



16/6/2011 19 17 36

19/9/2011 12 32 44

17/11/2011 9 1 10

18/8/2011 POSSIBILIDADE DE RECALL PARA PROPRIETARIOS DO NEW CIVIC 5 1 6

18/10/2011 3 1 4

21/6/2011 11 8 19

21/11/2011 18 6 24

22/9/2011 10 4 14

23/8/2011 2 14 16

25/10/2011 14 7 21

27/10/2011 19 13 32

29/9/2011 9 0 9

TOTAL 247 273 530

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

9/11/2011 SETOR DE ENTRETENIMENTO, FOCANDO O DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO 24 94 118

17/8/2011 8 11 19

19/10/2011 DE DEBATER A IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE JUVENTUDE 9 49 58

PROBLEMAS REFERENTES AO TRATAMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
USUARIOS DE DROGAS
A FIM DE DISCUTIR SOBRE A FOME,OBESIDADE E O DESPERDÍCIO DE 
ALIMENTOS
POLITICA DE HIGIENIZACAO SOCIAL QUE TEM SIDO IMPLANTADA NA CAPITAL 
COM A PROXIMIDADE DA COPA DO MUNDO

DISCUTIR QUESTOES INERENTE AOS REGISTROS DE ENTIDADE DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
INTERCAMBIO ENTRE OS ORGAOS COMPETENTES VISANDO REGULAMENTAR 
O USO DE EXTINTORES DE INCENDIO
DEBATER QUESTOES REFERENTES A SEGURANCA NA COMERCIO DE BELO 
HORIZONTE
DISCUTIR E ESCLARECER O ATENDIMENTO AO CLIENTE DA OPERADORA DE 
TELEFONIA CELULAR TIM
DISCUTIR QUESTOES RELATIVAS AOS CONSELHOS TUTELARES PARA COPA DE 
2014
DISCUTIR SOBRE OS INTERESSES DA OFICINA PEDAGOGICA PADRE TADDEO 
GRABRIELI
FINALIDADE DE CONHECER E DISCUTIR AS CONDIÇÕES DE SEG. E TRABALHO 
CONSTRUÇÃO CIVIL-PREPARAÇÃO COPA 2014
DISCUTIR AS AGRESSOES MOTIVADAS POR INTOLERANCIA E PRECONCEITO 
CONTRA OS HOMOSSEXUAIS EM B H

      COMISSÃO DE EDUCAÇÃO CIENCIA TECNOLOGIA CULTURA 
DESPORTO LAZER E TURISMO

CONTRATACAO DE CONSULT. TEC. ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DE 
ESTUDOS SOBRE A PPP PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO



23/11/2011 8 59 67

26/10/2011 6 1 7

29/6/2011 17 56 73

TOTAL 72 270 342

       COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E JUSTIÇA

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

"NÃO HOUVE AUDIÊNCIAS"

TOTAL 0 0 0

            COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E POLITICA URBANA

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

1/12/2011 7 8 15

3/11/2011 11 1 12

8/9/2011 13 3 16

10/11/2011 14 32 46

13/10/2011 16 12 28

14/9/2011 9 1 10

15/9/2011 10 12 22

DISCUTIR SOBRE AS AREAS PUBLICAS MUNICIPAIS ONDE SE ENCONTRAM 
CAMPOS DE VARZEA
POLITICA DE PARADESPORTO NA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE BELO 
HORIZONTE
POLÍTICA DE EDUCAÇAO DESTINADA A JOVENS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
COM DEFICIENCIA EM BH

TRATAR DA SITUAÇAO DOS MORADORES DA RUA ARACAPA LOCALIZADA NO 
BAIRRO FUNCIONARIOS
DISCUTIR SOBRE AS NASCENTES LIGADAS AS AREAS DE DIRETRIZES 
ESPECIAIS DO TREVO DA PAMPULHA
DISCUTIR DENUNCIAS DE CORTE E PODA AGRESSIVA EM ARVORES NO 
BAIRRO ESPLANADA
DISCUTIR A SUSPENSAO DA ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO NAS AREAS 
EXTERNAS DAS PAROQUIAS NO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE
IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO DENOMIDADO RESERVATTO, DE 
RESPONSABILIDADE DA MASB
DISCUTIR OS IMPACTOS URBANISTICOS E AMBIENTAIS DA EDIFICACAO A SER 
CONSTRUIDA NA AV DEL REY ,Nº155
IMPACTOS PROVOCADOS PELO EMPREENDIMENTO DA UNIMED-BH NO BAIRRO 
SANTA EFIGENIA



16/6/2011 16 19 35

20/10/2011 DISCUTIR OS INVESTIMENTOS DO DRENURBS NA REGIAO LESTE DA CAPITAL 10 0 10

22/9/2011 5 0 5

24/11/2011 DISCUTIR O DECRETO 14.367/11, QUE REGULAMENTA A LEI 9.529/08 16 24 40

27/9/2011 8 4 12

27/10/2011 14 16 30

29/9/2011 5 0 5

30/6/2011 16 28 44

30/8/2011 DISCUTIR SOBRE A INSTALACAO DE ANTENAS DE TELEFONIA CELULAR 14 104 118
TOTAL 184 264 448

           COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PUBLICAS

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

4/10/2011 6 2 8

8/11/2011 PROJETO DE LEI Nº 1920/11 RPPS 309 309

10/11/2011 6 22 28

13/10/2011 DISCUTIR A REVISAO DO PPAG 2012 7 26 33
14/10/2011 DISCUTIR A REVISAO DO PPAG 2012 10 17 27
20/10/2011 DISCUTIR AS PROPOSTAS DE REVISAO DO PPAG 2012 8 23 31

21/6/2011 7 27 34

TOTAL 44 426 470

IRREGULARIDADES NA OBRA DA AV. ALFREDO CAMARATE C/ AV. CARLOS LUZ 
- BAIRRO SAO LUIZ

DISCUTIR A IMPLANTAÇÃO DA UEMG NA AV. JOSE CANDIDO DA SILVEIRA E 
SEUS IMPACTOS

DISCUTIR SOBRE O IMPACTO AMBIENTAL CAUSADO PELA OBRA NA RUA 
CUSTODIO CARREIRA
DISCUTIR RECLAMAÇÕES DOS MORADORES DO BAIRRO DE LOURDES-
POLUIÇÃO SONORA
DISCUTIR AS POSSIVEIS ALTERAÇÕES DE CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS NO 
BAIRRO SION E OUTROS
DISCUTIR A REVITALIZACAO DA LAGOA DA PAMPULHA, NO CONTEXTO DE 
PREPARACAO PARA A COPA DO MUNDO 2014

DISCUTIR NO QUE TANGE AOS GASTOS E INVESTIMENTOS DO MUNICIPIO- 
PROJ. DE CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTOS SUBTERRANEOS EM BH

AVALIAR O CUMPRIMENTO DS METAS FISCAIS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE 
DE 2011

AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE 
DE 2011



COMISSÃO PARTICIPAÇÃO POPULAR

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

5/8/2011 10 4 14

TOTAL 10 4 14

COMISSÃO SAÚDE E SANEAMENTO

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

14/092011 7 1 8

17/8/2011 10 3 13

24/8/2011 7 5 12

26/11/2011 10 10 20

28/9/2011 DISCUTIR ASPECTOS LEGAIS DA LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO 12 3 15

29/6/2011 18 21 39

TOTAL 64 43 107

COMISSÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRACK E OUTRASDROGAS

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

29/6/2011 13 6 19

TOTAL 13 6 19

AVALIAR A SITUAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AFIM DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DO ART.12 DA LEI Nº 8.689/93 
ALTERADA PELA LEI Nº 12.438/11
DISCUTIR SOBRE A PROIBIÇÃO DE SERVIR BEBIDAS E ALIMENTOS QUENTES 
EM EMBALAGENS
DEBATER AS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA FREAR O AVANÇO DO 
CONSUMO DE DROGA NO MUNICÍPIO
DISCUTIR OS PROBLEMAS QUE PREJUDICAM O ATENDIMENTO NOS CENTROS 
DE SAUDE DO MUNICIPIO E AS SOLUCOES PARA ESTE PROBLEMA

DISCUTIR SOBRE O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE INSUFICIENCIA 
RENAL CRONICA EM BELO HORIZONTE

RECEBER DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL SUGESTOES E PROPOSTAS P/ 
SUBSIDIAR OS ESTUDOS DESSA COMISSAO



COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS

DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

28/6/2011 7 0 7

TOTAL 7 0 7

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO SOBRE A COPA DO MUNDO 2014

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

"NÃO HOUVE AUDIÊNCIAS NO PERÍODO" 0
TOTAL 0 0 0

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDO SOBRE O POLO DE INFORMATICA

                                                                                   RELATÓRIO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS
DATA TEMA MEMBROS DA MESA PARTICIPANTES TOTAL

18/11/2011 8 0 8

22/8/2011 ESTUDO SOBRE O POLO DE INFORMATICA 6 2 8
TOTAL 14 2 16

DISCUTIR LICENCIAMENTO DE PARCELAMENTO DO SOLO E DE CONSTRUÇÃO 
DE EDIFICAÇÕES NO BAIRRO OLHOS D' ÁGUA

PROMOVER ESTUDOS RELATIVOS A SITUACAO DO SETOR DE TECNOLOGIA DE 
INFORMACAO EM BELO HORIZONTE


