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RESUMO 

 

A utilização de novas tecnologias de informação e comunicação tem sido uma ferramenta 

importante não apenas no sentido de nos relacionarmos com pessoas do mundo inteiro, 

mas também por possibilitar um melhor acompanhamento das atividades do poder 

público em suas mais diferentes áreas. Este estudo objetivou analisar a importância da 

utilização das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) como importante 

ferramenta para implementação da ciberdemocracia, utilizando-se como fonte os portais 

legislativos e-Democracia e e-Cidadania, disponibilizados, respectivamente pela Câmara 

dos Deputados e Senado Federal, bem como analisar os impactos e utilização da 

participação do cidadão. Para tanto, foi utilizado como método de coleta de dados a 

pesquisa bibliográfica, através do levantamento no referencial teórico sobre os desafios 

da efetivação da democracia participativa no Brasil. A partir da análise de dados foi 

possível perceber a importância em fornecer aos cidadãos o acesso às tecnologias e que 

das características dos aplicativos destacaram-se as facilidades em sua operação e 

ferramentas de interação, pesquisa e a disponibilidade. A conscientização do cidadão, e a 

rede banda larga, bem como sua universalização de acesso se impõem como o maior 

desafio. Enfim, por meio de todo o estudo realizado e das sugestões pedagógicas 

apresentadas foi possível confirmar que os aplicativos disponibilizados pelo ente 

público, pode auxiliar e fomentar o processo de participação popular para obter uma 

democracia participativa mais interativa, dinâmica e construtivista. 

 

 

Palavras-Chave: (Democracia; Ciberdemocracia; e-Democracia, e-Cidadania; TIC’s) 
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ABSTRACT 

 

 

  

The use of new information and communication technologies has been an important tool 

not only to relate to people from all over the world, but also to enable a better monitoring 

of the activities of public power in its different areas. This study aimed to analyze the 

importance of the use of new information and communication technologies (ICTs) as an 

important tool for the implementation of cyberdemocracy, using as a source the e-

Democracy and e-Citizenship portals, made available respectively by the Chamber of 

Deputies And the Federal Senate, as well as analyze the impacts and use of citizen 

participation. For that, the bibliographic research was used as a method of collecting data, 

through the theoretical reference on the challenges of the realization of participatory 

democracy in Brazil. From the data analysis, it was possible to perceive the importance 

of providing citizens with access to the technologies and that the characteristics of the 

applications stand out the facilities in their operation and tools of interaction, research 

and availability. Citizens' awareness and broadband, as well as their universalization of 

access, impose themselves as the greatest challenge. Finally, through all the study carried 

out and the pedagogical suggestions presented, it was possible to confirm that the 

applications made available by the public entity can help and foster the process of popular 

participation in order to obtain a participatory democracy that is more interactive, 

dynamic and constructivist. 

 

Palavras-Chave: (Democracy; Cyberdemocracy; e-Democracy, e-Citizenship; ICTs) 
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Capítulo 1  

Introdução 

 

1.1 – Tema 

 

Com o avanço das novas tecnologias da informação e comunicação (TIC's) e os 

novos cenários originados pelo avanço da internet, a sociedade tem se beneficiado cada 

vez mais dessas evoluções. Neste contexto, essa evolução e disponibilização das 

informações de forma mais ágil e transparente, possibilita ao cidadão atuar de maneira 

favorável a uma aproximação junto a seus representantes constituídos, gerando assim, 

uma maior participação popular, colaborando ou simplesmente fiscalizando as ações de 

seus representantes. Portanto, é justificável o estudo da democracia como forma de 

governo em que as ações de seus governantes, legitimados pela escolha do cidadão, pode-

se aprimorar com a utilização dessas TIC's, desenvolvendo assim uma ciberdemocracia. 

 

1.2 – Delimitação 

 

 

De forma geral, a forma de fazer democracia encontra-se em um momento de 

mudança no Brasil. Com isso, o poder constituído, que até então não demonstrava 

preocupação com sua representatividade, atualmente volta-se para a democracia 

participativa, tendo como referência os aplicativos disponibilizados pelo poder legislativo 

brasileiro, como a Câmara dos Deputados (e-democracia) e o Senado Federal (e-

cidadania), possibilitando assim a participação popular por meio da utilização destes 

aplicativos, estaremos analisando estes aplicativos para uma melhor compreensão do 

processo brasileiro. 
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1.3 – Justificativa 

 

Diante da ampla evolução tecnológica dos últimos anos, a internet e as redes 

sociais marcaram uma revolução no comportamento social e no relacionamento humano, 

desta forma as novas tecnologias têm instrumentos poderosos na reinvenção da 

democracia. Para tanto, os cidadãos precisam se posicionar quanto a sua participação, 

procurando ter ciência da importância das novas tecnologias no processo democrático, 

sendo este, necessário para o seu aprimoramento. 

 

O que impulsionou a realização deste trabalho foi procurar entender no que o 

processo de popularização da internet no Brasil, auxilia no processo da implantação da 

ciberdemocracia, também chamada de democracia participativa, democracia eletrônica 

ou e-democracia, apresentando conceitos, definições e as ferramentas disponíveis para 

sua utilização e aprimoramento. Para tanto, elegeu-se para ser estudado os portais e-

Democracia e e-Cidadania, ambos disponibilizados pelo poder legislativo brasileiro, 

respectivamente, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, considerando os 

dados fornecidos pela transparência das respectivas casas legislativas. 

 

 

1.4 – Objetivos 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral verificar de que forma os portais e-

Cidadania e e-Democracia, ambos disponibilizados através da internet, pode refletir ou 

contribuir para a implementação da ciberdemocracia no Brasil. Estabelecer a distinção 

entre as formas de exercer a democracia, coletar as informações disponibilizadas pelas 

transparência das casas legislativas, identificar e descrever as funcionalidades dos portais 

e-Democracia e e-Cidadania, bem como, analisar os projetos implantados pelo poder 

legislativo brasileiro para o processo de informatização da democracia participativa e 

realizar um levantamento sobre os dados coletados referente a utilização destes 

aplicativos disponibilizados pelo poder público e a sua abrangência nos projetos de leis, 

aprovados pelo Congresso Nacional Brasileiro. 
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1.5 – Metodologia 

 

De acordo com Lakatos e Marconi [1] a pesquisa é composta de um conjunto 

procedimentos e métodos, que se utilizando de pensamentos e tratamentos científicos, 

tem seu objetivo solucionar problemas em busca da realidade. 

 

Castilho, Borges e Pereira [2], entende que pesquisa é: 

 

Pesquisa é o conjunto de procedimentos sistematizados, baseados em 

raciocínio lógico, na busca de soluções para os problemas nas diversas áreas, 

utilizando metodologia científica. É o desenvolvimento efetivo de uma 

investigação bem planejada, feita e redigida seguindo as normas 

metodológicas provenientes da ciência. Usualmente, a pesquisa surge de uma 

dúvida, que por sua vez leva à formulação de um problema que deverá ser 

resolvido por meio da utilização de um método científico. 

 

Lakatos e Marconi [1] destacam que as pesquisas exploratórias são: 

[...]investigações de pesquisa empírica cujo objetivo é a formulação de 

questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, 

para a realização de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 

conceitos. Empregam-se geralmente procedimentos sistemáticos ou para a 

obtenção de observações empíricas ou para as análises de dados (ou ambas, 

simultaneamente). 

Pesquisas exploratórias: Fornecem informações, objetivos e orientam na 

formulação da hipótese, busca a elucidação do assunto, objeto da pesquisa, bibliográfica 

em sua maioria, pois é focada no assunto, é por onde a pesquisa se inicia [2]. 

 

Pesquisas descritivas: busca obter informações do mundo físico, através da 

análise e interpretação dos fatos, sem o pesquisador promova qualquer interferência [2]. 

 

Pesquisa exploratório-descritivos combinados - são estudos exploratórios que têm 

por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, o 

estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem ser 

encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação de 
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informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação participante. Dá-

se precedência ao caráter representativo sistemático e, em consequência, os 

procedimentos de amostragem são flexíveis[1]. 

 

Para melhor exploração desta pesquisa, observou-se que ela é classificada como 

pesquisa: 

 Exploratória; 

 Descritiva. 

 

Para acrescentar no valor deste projeto utilizou-se como técnicas para coleta de 

dados os seguintes instrumentos: a pesquisa bibliográfica, o estudo de caso e a 

observação. 

 

Para Castilho, Borges e Pereira [2] por sua vez salienta que:  

Pesquisa bibliográfica - é baseada na consulta de todas as fontes secundárias 

relativas ao tema que foi escolhido para realização do trabalho. Abrange todas 

as bibliografias encontradas em domínio público como: livros, revistas, 

monografias, teses, artigos de Internet. 

Notou-se a pesquisa bibliográfica no momento em que se fez uso de materiais já 

elaborados: livros, artigos científicos, revistas, documentos eletrônicos e enciclopédias 

na busca e abstração de conhecimento sobre o ensino a distância e presencial. 

 

O estudo de caso é definido por Yin[3], como pesquisador tem pouco controle 

sobre os eventos da investigação e o foco se encontra em um fenômeno atual, inserido em 

algum contexto da realidade. Esse contexto deve ir ao encontro do problema pesquisado. 

Esse tipo de pesquisa permite abordagens qualitativa e/ou quantitativa. 

 

Para Yin [3] o estudo de caso é apenas uma das diversas maneiras de fazer 

pesquisa, em geral é a técnica preferida quando se procura respostas "como" e "por que". 

O objetivo deste estudo de caso foi verificar e estudar de maneira focada a visão 

dos cidadãos em relação a ciberdemocracia como universo, os portais públicos e-

cidadania e e-democracia. 
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Quanto à classificação, as fontes para a coleta de dados podem ser primárias e 

secundárias. 

 

Para a realização desta pesquisa utilizou-se as fontes primárias, pois temos dados 

históricos; arquivos oficiais e etc. e fontes secundárias, pois verificamos dados que já 

foram divulgados e objetos de estudo e análise. 

 

Lakatos e Marconi [1], assim conceitua: 

[..] Fontes Primárias - dados históricos, bibliográficos e estatísticos; 

informações, pesquisas e material cartográfico; arquivos oficiais e particulares; 

registros em geral; documentação pessoal (diários, memórias, autobiografias); 

correspondência pública ou privada etc. 

Fontes Secundárias - imprensa em geral e obras literárias. 

 

Portanto, neste projeto entende-se com fonte primária os dados obtidos junto aos 

órgãos oficiais, necessários a atender os objetos do estudo. 

 

A população do estudo foi composta por toda literatura relacionar ao tema. Quanto 

aos dados que foram utilizados sobre os acessos e interações, foram obtidos diretamente 

no portal público e através da transparência das casas legislativas. 

 

A pesquisa possui um grau de confiabilidade baseado na autoridade e relevância 

dos autores escolhidos. Uma vez que a apresentação dos resultados se tem como base em 

10 livros de literatura considerada importantíssimos para o tema do estudo referido. É 

importante destacar também como autores principais Pierre Lévy, André Lemos, Pedro 

Lenza. Muitos outros autores estão presentes para reforçar o pensamento dos autores 

principais. No capítulo I é possível perceber como o autor Pierre Lévy deixa seu conceito 

de forma clara, onde foi possível através do mesmo realizar um bom embasamento e 

credibilizar ainda mais o estudo, também Pedro Lenza perpetua conceitos no capítulo II 

do estudo, bem como J. Vasconcelos apresentou ótimos embasamentos que possibilitaram 

argumentos claros e fortes para o tema da pesquisa. 

 

Como instrumento para a coleta de dados utilizou-se resumos com fichamentos, 

tendo como base os livros de maior relevância dobre o assunto, com o objetivo de se obter 

uma melhor verificação do conteúdo, objeto de estudo no trabalho. Com esse resumo foi 



6 

 

possível analisar as informações, essenciais para o tema que servirá como fonte de dados 

para a revisão bibliográfica. Além de Análise documental que foram realizadas com os 

dados obtidos nas casas legislativas e legislação pertinente. 

 

Segundo Lakatos e Marconi[1] resumo é: 

[..]a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, destacando-se os 

elementos de maior interesse e importância, isto é, as principais ideias do autor 

da obra. [..] consiste na difusão das informações contidas em livros, artigos, 

teses etc., permitindo a quem o ler resolver sobre a conveniência ou não de 

consultar o texto completo. O caráter de um resumo depende de seus objetivos: 

apresentar um sumário narrativo das partes mais significativas, não 

dispensando a leitura do texto; condensação do conteúdo; [..] análise 

interpretativa de um documento, criticando os diferentes aspectos inerentes ao 

texto. 

 

Tendo como respaldo o autor, portanto o resumo permite o a melhor compreensão 

do texto, demonstrando as partes essenciais de sua estrutura. 

1.6 – Descrição 

 

Este trabalho estrutura-se em cinco capítulos, apresentando-se no primeiro a 

introdução ao tema, justificação, objetivos e delimitação objeto da pesquisa. O segundo 

capítulo apresenta o conceito e definições acerca da democracia, como este conceito foi 

ampliado com a evolução das TIC's, chegando ao conceito de ciberdemocracia, 

abordando ainda os dados históricos para contextualizar o cenário atual brasileiro. O 

terceiro caracteriza o estudo dos aplicativos públicos disponibilizados pelo poder 

legislativo brasileiro, com o objetivo de estimular a participação da sociedade, são eles: 

câmara alta (Senado Federal) e câmara baixa (Câmara dos deputados), com análise e 

objeto do estudo, envolvendo sua funcionalidade e efetividade. No capítulo quatro são 

apresentados os resultados da pesquisa realizada com base nos dados oriundos do 

Congresso Nacional com o objetivo de responder o problema de pesquisa. No capítulo 

cinco é apresentada a conclusão e sugestão de trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 

Embasamento Teórico 

 

2.1 – Democracia 

 

Pode-se dizer que a democracia é um sistema de governo em que os cidadãos 

participam das tomadas de decisão. Neste contexto, fica claro que a democracia serve 

para que decisões tomadas pelo estado estejam em conformidade com a vontade do 

cidadão[4] O mais preocupante, contudo, é constatar que o importante na democracia é 

que as decisões tomadas pelo estado tenham a participação da população. Não é exagero 

afirmar que, diante desse quadro, para que exista uma democracia, o cidadão deve ser 

parte integrante da tomada de decisão do governo, que devido o Estado ter um alto poder 

de coerção para fazer valer suas decisões, através da força, a população estando envolvida 

legitima suas ações. 

 

A democracia como sistema de governo de origem Grega de 500 a.c, em que se 

possibilitava a participação da população e que sua termologia seria (demo = povo, e 

kracia = governar). Neste contexto, fica claro que seus membros eram dotados de uma 

oportunidade até aquele momento, nunca antes experimentada. É importante constatar 

que as bases desse sistema de governo foram tão robustas e sólidas que permanecem até 

os dias atuais, com algumas evoluções e particularidades. Podemos afirmar que a 

democracia é a forma de governo mais justa[4]. 

 

Conforme citado acima, a democracia como sistema de governo é um sistema 

mais justo, principalmente porque o governo sendo do povo, exercido pelo povo e para o 

povo. Deste modo é assegurado a todo cidadão a participação na tomada de decisões 

importantes, ademais, o cidadão sendo parte ativa do processo decisório em que 

uma maioria irá estabelecer suas próprias prioridades, assegurando assim, uma decisão 

em consonância com o que se espera da sociedade, enquanto, que em modelos autoritários 

uma pequena parcela da sociedade decide em nome da maioria não atingindo assim os 

anseios da população. 
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2.2 – Tecnologia 

 

Com relação a tecnologia, temos várias definições, entretanto, as tecnologias são 

tão antigas quanto a espécie humana, verdadeiramente foi criada por ela, tanto que deu 

origem as mais diversas tecnologias, e devido ao raciocínio humano este tem criado 

diversas inovações[5]. 

 

Pode se dizer que a tecnologia é a ciência da técnica, que nos remete como 

exigência social numa etapa da evolução histórica da espécie humana. As novas 

tecnologias surgem devido à necessidade lógicas e de materiais indispensáveis para se 

chegar a uma nova realização, na base dos quais está o desenvolvimento científico[6]. 

 

De acordo com Kenski[5], a evolução da tecnologia amplia o uso de equipamentos 

modernos, modifica comportamentos, transforma a cultura, não está apensas relacionada 

ao uso de equipamentos e objetos novos. 

 

A tecnologia da inteligência, se desenvolve e ganha espaço no século XX com o 

uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

 

Os novos meios de comunicação, surgiram e com a produção da informação em 

ambiente industrial[5]. 

 

Com os avanços das TIC nas últimas décadas produziram o aumento gradual de 

mensagens de texto, sonoras e visuais, e se mantem em evolução com muita rapidez, e a 

todo o momento produtos sofisticados surgem com a finalidade de comunicação e 

informação para melhorar a vida e o trabalho das pessoas na [5]. 

 

O autor expressa esses avanços da seguinte forma: 

As tecnologias invadem as nossas vidas, ampliam a nossa memória, garantem 

novas possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais do ser 

humano. Somos muito diferentes dos nossos antepassados e nos acostumamos 

com alguns confortos tecnológicos — água encanada, luz elétrica, fogão, 

sapatos, telefones — que nem podemos imaginar como seria viver sem eles. 

Mas nem sempre foi assim. 
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[..] na atualidade, o surgimento de um novo tipo de sociedade tecnológica é 

determinado principalmente pelos avanços das tecnologias digitais de 

informação e comunicação[5]. 

 

 Conforme expresso pelos autores, podemos perceber que na atualidade a 

tecnologia se expressa mais rapidamente com os avanços de comunicação e é neste 

cenário que a e-democracia irá se apresentar, como um novo formato democrático. 

 

2.3 – Democracia  

2.3.1 – Democracia Direta 

A democracia direta é a forma que é realizada diretamente pelo povo, o próprio 

cidadão irá decidir sobre as decisões do Estado, sendo que este formato surge como um 

conceito inicial de democracia.  

 

De acordo com José Afonso da Silva[7] é a democracia em que o povo exerce, 

através de meios próprios, ou seja, por meio do voto, os poderes do governo, criando 

legislação, administrando e julgando. 

 

2.3.2 – Democracia Representativa 

A democracia representativa ou indireta, é a que se realiza através de 

representantes que são eleitos por meio do voto por prazo determinado para representar o 

cidadão nas tomadas de decisão do Estado. 

 

Segundo Norberto Bobbio[8] democracia representativa significa que as 

deliberações relativas à coletividade inteira são tomadas não diretamente por aqueles que 

dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para essa finalidade 

2.3.3 – Democracia Participativa 

A democracia participativa, também chamada de deliberativa, muitos autores 

entendem que a democracia participativa é sinônimo de democracia semidireta, porém na 

atualidade sua definição possui muito maior amplitude. Democracia participativa 
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compreende uma participação completa da sociedade, com todas suas formas e 

possibilidades existentes ou que forem criados para expandir a participação do cidadão. 

 

Neste sentido Lenza[9], define a democracia participativa como sendo um 

“sistema híbrido”, em que um sistema representativo com peculiaridades do sistema 

direto, em que existam concretas participação do cidadão no controle popular sobre os 

atos de governo. 

 

O autor deixa claro que para que exista uma democracia participativa o cidadão 

deverá ter a possibilidade de poder propor leis diretamente ou através de referendos e/ou 

plebiscito, vetar projeto de lei existente, ou seja, ter mecanismos para uma participação 

popular no poder público. 

 

2.4 – Democracia Eletrônica 

Como visto acima a democracia pode ser expressa de diversas maneiras, sendo 

que quanto maior a participação popular, mais se aproxima dos anseios do cidadão. 

 

Já Lévy[10] surge com a ideia de uma democracia eletrônica, também conhecida 

como ciberdemocracia, em que o cidadão se aproveitaria das novas formas de 

comunicação, geradas a partir da internet, para exercer a democracia forma direta, não 

necessitando de representantes para exercer esse papel. 

 

Pode-se dizer que Lenza[9]faz uma visão mais contemporânea da democracia. 

Neste contexto, o autor deixa claro que a democracia como definida inicialmente por Dahl 

em que a democracia seria a participação máxima da população no governo, não era 

colocada em prática com o sentido literal do termo (governo com máxima participação 

popular). Contudo a democracia participativa também não continha os instrumentos e 

ferramentas necessárias que possibilitassem sua efetivação, o que segundo Lévy[10] 

somente se faz possível devido o avanço das tecnologias de comunicação e informação 

TIC's, o que possibilita o aparecimento de uma democracia eletrônica, que consiste em se 

utilizar dos meios tecnológicos avançados de informação e comunicação para prover a 

interação do cidadão com o ente público[10] afirma ainda que "[..]poderíamos viver um 
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desses momentos extremamente raros em que uma civilização inventa a si própria, 

deliberadamente". 

 

Ora, em tese, a ciberdemocracia é a forma de implementar a democracia 

participativa. Caso contrário, não teríamos como buscar a participação da população de 

forma efetiva, sem essa fusão do ciberespaço com a democracia, se tornaria impossível a 

consulta de grande parte da população para as questões políticas em tempo real. Não se 

trata de dizer que a ciberdemocracia é uma nova forma de fazer democracia e sim uma 

forma de estimular sua aplicação, lamentavelmente, até então o que se viu, foram ditas 

democracias sem uma comunicação efetiva. É importante considerar que não há o que se 

falar em democracia sem transparência e comunicação[11], julgo pertinente trazer à baila, 

conforme explicado acima que a ciberdemocracia é um novo olhar para a participação 

popular, por exemplo, aproximando o cidadão de seus representantes. 

A esse respeito, é preciso considerar que: 

Ter mídias livres é uma condição básica da democracia. [..] há na noção de 

democracia a ideia de direitos e de liberdades que implicam a dignidade 

eminente do cidadão (versão política da pessoa) e a ideia de deliberação, do 

debate e da pesquisa comum das melhores leis — logo, da inteligência coletiva 

no que ela tem de mais elevado: a busca de uma regra justa, imparcial e 

universal. Em suma, a democracia contém, ao mesmo tempo, a ideia de 

liberdade e de inteligência coletiva. [..]podemos dizer que entramos em uma 

época onde a democracia e o ciberespaço vão se engendrar mutuamente em um 

círculo auto criativo e global[11]. 

 

O autor deixa claro na citação acima que a com as comunicações e a internet se 

disponibilizam novos campos de possibilidade, especialmente na política, quando através 

desses avanços se torna possível a integração entre governo e povo. Este é o grande 

potencial deste novo fazer democrático em que possibilita que o cidadão comum, possa 

ser ouvido no processo decisório, o que antes só era possível ao mais hábil e influente, 

conforme citado acima o autor acredita que a sociedade possa se reinventar, a partir dos 

conceitos por ele destacados. 

 

Conforme verificado, para que a democracia evolua até uma ciberdemocracia, o 

fator preponderante é o acesso as tecnologias de informação e comunicação, pois não se 
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pode pensar em democracia sem o envolvimento das tecnologias e da internet, pois a 

internet possibilitou através das redes sociais e das comunicações uma inteligência 

coletiva. Deste modo Lévy[10] afirma que com o uso das tecnologias, o coletivo poderia 

expressar sua participação e vontade através de aplicativos, talvez nem dependesse de 

representante, pois a população poderia se expressar de forma dinâmica e em tempo real, 

o que antes do avanço tecnológico seria impossível. 

 

2.5 – Ciberdemocracia no Brasil 

 

Pode-se dizer que no Brasil, com o avanço da internet e com as novidades 

tecnológicas, já ocorra há mais de uma década a prática da política por meio das 

comunidades e redes e sociais, apesar de ter se potencializado nos últimos anos, devido a 

essa demanda da sociedade a Câmara dos Deputados em 2009, desenvolveu o Programa 

de Democracia Eletrônica, resultado de pesquisas do Observatório de Práticas 

Legislativas Internacionais, tais pesquisas se desenvolvem em diversos temas, entre eles 

encontra-se o monitoramento social e relação entre sociedade e poder legislativo, este 

sendo que originou o portal e-Democracia, que estudaremos mais adiante.  

 

Ainda se referindo ao poder legislativo, também nos cabe mencionar o portal e-

Cidadania desenvolvido pelo Senado Federal em 2012, inspirado no projeto realizado 

pela Câmara dos Deputados, ambos os projetos tenha como fundamento estimular a 

participação do cidadão no processo legislativo, propondo, discutindo e opinando sobre 

os assuntos em discussão no Congresso Nacional. Neste contexto, fica claro que 

a democracia eletrônica é a participação do cidadão na governança do estado, que por sua 

vez, refere-se a entregar serviços públicos a partir dos meios eletrônicos[12]. O mais 

preocupante, contudo, é constatar que a importância da transparência é combater as 

ditaduras[11]. Não é exagero afirmar que diante desse quadro que a interação se mostra 

como uma “dimensão equalizadora para se discutir os elementos da governança”[13]. 

 

Como bem nos assegura Pimentel e Fuks[14], os objetivos da democracia 

eletrônica envolve desenvolver novos canais de relacionamento entre o cidadão e os 

governantes, objetivando a transparência e a participação através do estimulo ao uso de 

novas tecnologias, sendo o governo eletrônico apenas um dos fatores essenciais, pois 
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provê a melhoria na qualidade nos serviços públicos, contudo, se somente os estes forem 

disponibilizados e não estimular a participação popular, não teremos a ciberdemocracia e 

somente o governo eletrônico implementado. Para que a democracia digital seja 

implementada, temos que observar questões tecnológicas, sociais, culturais e 

econômicas[14]. 

 

Conforme citado acima pelo autor a transparência do poder estatal para com a 

sociedade, é um dos pré-requisitos para uma ciberdemocracia, e esse movimento se inicia 

no Brasil com a promulgação da Lei da Transparência, que tem como objetivo principal 

regular o acesso a informação de toda a sociedade, tendo como sigilo a exceção, que gera 

no cidadão o direito subjetivo de obter informação dos órgãos públicos[15]. Neste 

contexto o estado brasileiro inicia o movimento de dar transparência aos atos públicos. 

 

Pimentel e Fuks[14] definem que: 

O rápido crescimento da internet e da web tem estimulado várias iniciativas 

com a proposta de ampliar a comunicação e a veiculação da informação para 

criar a democracia Eletrônica. A inclusão do cidadão nos processos de tomada 

de decisão tem como objetivo principal a democracia. A democracia eletrônica 

modifica os modos convencionais de tomada de decisão por meio da 

intensificação da interação entre o governo e seus governados, 

da informatização e da agilidade dos serviços prestados. Por meio de sistemas 

de interação como uma sala de bate-papo ou fórum, ou por meio de consultas 

online, o governo obtém a opinião dos cidadãos em questões sobre políticas 

públicas, leis e participação democrática no processo de decisão. 

 

 

Fica evidente, diante desse quadro que o Brasil tem avançado com relação a 

comunicação do ente público com o cidadão, seja pela implementação da lei da 

transparência, ou pela forte adesão da sociedade as novas tecnologias, porém a adesão do 

cidadão a essas políticas encontra-se embrionária, porque também, deve levar em fato de 

que boa parte da população brasileira não tem acesso aos canais de comunicação e 

interação. O acesso à internet apesar de estar em constante crescimento, ainda é limitada 

a cerca de 51% da população (Gráfico 1), conforme nos evidenciou a 11ª edição da 

pesquisa TIC Domicílios 2015 e mesmo os com acesso convivem com uma infraestrutura 

com velocidades baixas e custo elevado, o que gera obstáculos a maior 

participação[16]. Que "Num país em que a desigualdade é enorme, a oportunidade de um 
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cidadão comum conhecer as possibilidades de participação, instrumentos de acesso, seus 

direitos a informação, a expressar sua opinião ou a um atendimento digno tende a ser 

equivalente à sua posição na estrutura social."[17]. Este é um grande obstáculo e ser 

enfrentado para que possamos ter uma democracia eletrônica de forma efetiva no Brasil. 

 

 

 Ainda analisando os domicílios com acesso à internet no Brasil, verificamos que 

os percentuais identificados no gráfico acima estão concentrados nos grandes centros, o 

que visualizados melhor detalhado de acordo com o Gráfico 1 abaixo: 

 

Figura 1 - Domicílios com acesso à internet por região 

 
 

A coleta de evidências empíricas, realizada no contexto dessa pesquisa 

documental se deu por intermédio de 15 (quinze) documentos selecionados, disponíveis 

na internet, que continham informações a respeito dos portais públicos, e que também 

atendiam aos objetivos específicos deste trabalho. 

 

Esses documentos foram analisados, com o intuito de buscar informações e gerar 

interpretações sobre o fenômeno estudado, o processo de adoção dessas novas TIC’s. 
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O Quadro1 resume a lista de documentos utilizados na pesquisa do Programa e-

Cidadania. 

 

ID Título do documento, tipo e propósito. Objetivos específicos da pesquisa a serem atendidos 

D01 Ato da mesa nº 3 de 2011 (Institui o 

Programa e-Cidadania) 

Contextualizar os requisitos e criação do programa e-

Cidadania 

D02 Resolução º 26, de 2013 (regulamenta o 

programa) 

Estabelece mecanismo de participação popular na 

tramitação das proposições legislativas  

D03 Resolução nº 19, de 2015 (Regulamenta 

o Programa e-cidadania.) 

Contextualizar o programa e-Cidadania 

D04 Projeto de Resolução 39/2015 

(Regulamenta o Programa e-

Cidadania.) 

Publicação Original [Diário Oficial da 

União de 30/11/2015] 

Contextualizar o tramite para a criação do programa 

e-Cidadania 

D05 Projeto de Lei nº 100, de 2017 (Altera o 

art. 7º da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 

2014, para proibir a adoção de franquias 

de consumo na internet fixa.) 

Demonstrar 1º Projeto de Lei, oriundo da Ideia 

Legislativa do e-cidadania, altera o Marco Civil da 

Internet (Lei nº 12.965/2014) para proibir a adoção de 

franquias de consumo na internet fixa.) 

D06 Relatório de Junho de 2017.pdf Relatório de acessos realizados no mês de junho 2017 

D07 Relatório completo do Programa e-

Cidadania.pdf 

Relatório com as estatísticas do Programe e-Cidadania 

D08 sf-sistema-sedol2-id-documento-

composto-41914.pdf 

Proposta PEC arts. 45 e 46 CF/88 

D09 sf-sistema-sedol2-id-documento-

composto-44273.pdf 

Regulamenta o Programa e-Cidadania 

D10 DOU nº 228, 30 de nov. 2015, p. 2 Verificar publicação Diário Oficial da União 

Tabela 1 - Documentos utilizados na pesquisa (projeto e-Cidadania) 

 

O Quadro2 resume a lista de documentos utilizados na pesquisa do Programa e-

Democracia 

ID Título do documento, tipo e propósito. Objetivos específicos da pesquisa a serem 

atendidos 

D11 Decreto Nº 7.175, de 12 de maio de 

2010 

Contextualizar o início do projeto do portal e-

democracia 

D12 Decreto Nº 7.512, de 30 de junho de 

2010 

Contextualizar o início do projeto do portal e-

democracia 

D13 Estatísticas Portal (Out2016).pdf Apresentar estatísticas de utilização do portal 

D14 LDO 2013 - compilação.pdf Relatório da LDO 2013 debatida no portal 

D15 Segurança na Internet.pdf Relatório sobre a Segurança na Internet proposta e 

debatida no Portal e-Democracia 

D16 Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados - Compilação.pdf 

Regimento interno do Wikilegis 

Tabela 2 - Documentos utilizados na pesquisa (projeto e-democracia) 

 

 

 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122937
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Capítulo 3 - Estudo 

Portais Legislativos Brasileiros 

 

Pode-se dizer que os portais públicos legislativos brasileiros, são portais 

disponíveis na internet com diversos serviços de consulta e iteração ofertados ao cidadão 

gratuitamente. Neste contexto, fica claro que esses portais servem para estreitar o 

relacionamento entre os representantes e seus representados, possibilitando assim uma 

maior participação popular permitindo discutir, discordar, debater e planejar as 

decisões[18]. O mais importante, contudo, é constatar que a importância destes portais é 

justamente buscar um equilíbrio entre as decisões e os anseios da população. Fica 

evidente, diante desse quadro que para uma democracia pela e participativa, precisamos 

aprimorar este conceito, ora implementados a partir destas ferramentas. 

 

Toffler[18] já previa que para o século XXI, teríamos um novo modelo de 

democracia, porque a sociedade sofreria mudanças, se desvinculando as atividades 

econômicas, das comunicações e outros processos, e seria obrigada em algum momento 

futuro a dividir a tomada de decisão do governo com a população. Gerando assim uma 

nova forma de fazer democracia, de forma mais inteligente, que ao permitir a participação 

popular com a sociedade, ao mesmo tempo divide a responsabilidade de suas decisões 

com a sociedade. 

 

Outro ponto importante a destacar é que hoje se discute mundialmente uma 

urgência em estabelecer os serviços digitais, não se podendo ficar indiferente com essa 

tendência mundial[11]. 

 

Conforme estabelecido na Lei Complementar nº 131 é obrigação do ente público 

a "liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 

eletrônicos de acesso público"[15].  Deste modo os portais disponibilizados pelo governo 

vão de encontro com essa nova legislação, fornecendo os meios necessário e obrigatórios 

para esta atribuição. Porém, já se antevendo com os anseios populares que iriam se 
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manifestar, conforme citado acima, já implantou a possibilidade de interação pelo 

cidadão. 

 

Conforme Araújo et al[19], que argumenta não existir e-democracia sem e-

governo, o governo eletrônico sendo estabelecido quando o estado ao se utilizar da 

tecnologia, disponibiliza ao cidadão informações e serviços públicos eficiente de 

qualidade, melhorando a governança do estado. Quando se fala em governo eletrônico, o 

autor deixa claro, que logo se pensa em um estado em que todos os serviços públicos 

estão integrados a tecnologia, sendo disponíveis a sociedade e não se pode pensar somente 

em transparência, na disponibilização da informação e sim uma ferramenta que permita 

a comunicação entre ambos[19]. 

 

Ambos os autores concordam e deixam claro que a transparência do estado é uma 

tendência que não poderia ser negligenciada pelos governos contemporâneos, contudo, 

somente a disponibilização da informação de forma passiva, em que somente permite ao 

cidadão buscar  informações das ações tomadas por seus governantes, não são suficientes 

para que se tenha uma democracia participativa, de modo que que já não atenderiam os 

anseios da sociedade em constante evolução e com os avanços tecnológicos se faz 

necessário fazer o algo mais, disponibilizando ferramentas de comunicação com os 

cidadãos "[..]ampliando seus serviços e oferecendo oportunidades de participação da 

sociedade na construção da democracia[19]. 

  

Conforme explicado acima, o governo eletrônico é indispensável para a 

ciberdemocracia, o governo deve valorizar a comunicação com o cidadão, por exemplo, 

através das tecnologias disponíveis os representantes devem fornecer ferramentas que 

possibilitem essa interação em tempo real e disponibilizar ao cidadão. Mais do que um 

ambiente de mera informação, embora a transparência na gestão pública, também é um 

pré-requisito para uma democracia participativa, mas não é o único, a participação do 

cidadão nas tomadas de decisão é essencial. 
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A esse respeito é preciso considerar que: 

A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto 

possível — graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva 

oferecidas pelo ciberespaço —, a expressão e a elaboração dos problemas da 

cidade pelos próprios cidadãos, a auto-organização das comunidades locais, a 

participação nas deliberações por parte dos grupos diretamente afetados pelas 

decisões, a transparência das políticas públicas e sua avaliação pelos 

cidadãos[10]. 

 

O autor deixa claro na citação acima que o foco da democracia eletrônica é que se 

utilize dos meios de comunicação interativos disponíveis, para impulsionar o cidadão para 

um caminho e que ele posse realizar uma autogestão de sua sociedade. Conforme citado 

acima, o cidadão sendo estimulado poderá exercer o controle da gestão pública, com a 

transparência das ações de governo exigida de um estado democrático. 

 

Por todas essas razões, é importante destacar que os portais públicos brasileiros, 

exercem um grande papel para a democracia, pois possibilitam mais do que a nossa 

realidade atual permite, pois ele disponibiliza ao cidadão a possibilidade de iniciar no 

processo de implementação da democracia participativa, porém a realidade brasileira com 

a grande desigualdade social, e da baixa qualidade da educação, não permite que essa 

grande oportunidade seja experimentada por grande parte da população, pela falta de 

acesso à internet de qualidade, ou por falta de conhecimento sobre a tecnologia, ou ainda, 

pelo analfabetismo que ainda atinge parte significativa de nossa população que hoje é 

assistida com uma educação pública de baixíssima qualidade. Dentre todos estes fatores 

podemos identificar que este é o caminho, porém ainda longe de ser alcançado, sem que 

políticas públicas modifiquem o atual cenário brasileiro. 

 

3.1 – O Portal e-Democracia da Câmara dos Deputados 

 

Criada pela Câmara dos Deputados, visando a ampliação da participação social 

no processo legislativo, aproximando o cidadão de seus representantes por meio da 

interação digital, utiliza-se das TIC's como ferramenta para proporcionar a democracia 

participativa. O produto faz parte do projeto Câmara Aberta que faz parte de um esforço 

da Câmara dos Deputados em atender ao propósito do Parlamento Aberto, compromisso 
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do qual fazem parte legislativos de várias nações e que se pauta pela transparência e 

disponibilização de canais que promovam a interação com a sociedade. O Brasil é 

signatário do Parlamento Aberto, juntamente com outros 52 países, desde 2012. 

 

Acredita-se que com o projeto, o cidadão se aproxime do seu representante 

podendo participar de forma mais efetiva, dando sugestões, e/ou fiscalizando a atividade 

parlamentar de seu representante, o projeto foi aprimorado, encontra-se hoje na versão 

beta e é composto por três produtos, assim denominados:  

 

 

 Audiências Interativas; 

 WikiLegis; 

 Expressão. 

 

Abaixo podemos verificar a página inicial do portal em que as três ferramentas 

encontram-se disponíveis, para utilização: 

 

 

 
 

Figura 2 - Página Inicial do Portal da e-Democracia (2017) 

Fonte: Portal e-Democracia (2017). Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. 

Acesso em: 02 jul. 2017 
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Abaixo podemos verificar no Gráfico 3, que os acessos ao portal estão 

concentrados nos grandes centros, conforme já havíamos era esperado devido a TIC 

Domicílios 2015, pois o acesso à internet encontra-se ainda concentrado aos grandes 

centros e a uma parcela da população, embora esta tenha se popularizado, ainda é um 

empecilho ao exercício da cidadania[16]. 

 

 

Figura 3 - Estatísticas de acesso por UF 

Fonte: Portal e-Democracia (2017). 

Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 

 

Corroborando o citado acima, ainda podemos verificar ainda com referência na 

TIC Domicílios[16] que a concentração no acesso aos grandes centros, se intensifica se 

comparado a mesma pesquisa com domicílios por classe social, conforme abaixo:   

 

 
 

Figura 4 - Proporção de domicílios com computador, por classe social 

Fonte: TIC Domicílios 2015 (CETIC.br) 
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 Agora analisaremos informações sobre os acessos ao portal ao logo dos anos de 

2011 a 2017, temos nos gráficos 5 e 6 as sessões registradas, nos portais antigo ‘até julho 

de 2016’ e o novo portal ainda na versão beta ‘julho de 2016 em diante’, podemos 

verificar alguns picos de acessos, que podem ser relacionados com as discussões de maior 

impacto social, como pode ser verificado em junho de 2013, referente as grandes 

manifestações sobre a corrupção e em seguinte julho de 2015 no processo do 

impeachment da Presidente Dilma Roussef. 

 

 O que novamente já no portal novo, com relação a denúncia de corrupção, 

apresentada pelo Procurador da República contra o então presidente Michel Temer. 

 

 

Figura 5 - Sessões no Portal e-Democracia (portal antigo) 

Fonte: Portal e-Democracia (2017). 

Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 

 

 
 

Figura 6 -  Sessões no Portal e-Democracia (portal novo) 

Fonte: Portal e-Democracia (2017). 

Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acesso em: 02 jul. 2017 
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3.1.1 – Audiências Interativas 

 

Consiste no aplicativo em que o cidadão pode fornecer sua opinião sobre os 

assuntos que afetam sua vida, discutindo soluções com a sociedade e com os deputados. 

Esta ferramenta possibilita que o cidadão possa interagir em tempo real com os deputados 

e os convidados que se encontram nas audiências públicas que estão sendo discutidas no 

Congresso Nacional, enviando e recebendo o “feedback” do Deputados que estão 

participando da audiência. 

 

 

 
 

Figura 7 - Ícone Audiências Públicas 

Fonte: Portal e-Democracia (2017).  

Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 

3.1.2 – WikiLegis 

 

Esta ferramenta possibilita para que o cidadão possa contribuir com sugestões de 

nova redação para as proposições que são acompanhados pelos relatores, podendo adotar 

a ideia do cidadão, desta forma o parlamento pode aprovar legislação de acordo com os 

anseios da sociedade. 

 
 

Figura 8 - Ícone WikiLegis 

Fonte: Portal e-Democracia (2017). 

Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acesso em: 02 jul. 2017 
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3.1.3 – Expressão 

 

Nesta Ferramenta o cidadão pode criar fóruns de discussão, expondo suas 

opiniões, ou se manifestando nas discussões já existentes, sobre assuntos diversos de 

interesse público, interagindo com outros cidadãos e/ou com os deputados. 

 

 
 

Figura 9 - Ícone Expressão 

Fonte: Portal e-Democracia (2017).  

Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 

3.2 – O Portal e-Cidadania do Senado Federal 

Criado pelo Senado Federal, com o objetivo de estimular a cidadania, através de 

maior participação popular, em suas atividades legislativas. A ferramenta desenvolvida é 

apartidária, ou seja, não tem nenhum vínculo com partidos políticos, ela é disponibilizada 

através da internet, e encontra-se com três ferramentas de participação popular. 

Ferramentas de participação popular: 

 Ideia Legislativa; 

 Consulta Pública; 

 Evento Interativo. 

Em 2012 inspirada em uma ideia já implementada pela Câmara dos Deputados 

Federal, o Senado Federal promove a criação do portal e-Cidadania, disponível no site do 

Senado, que permite que os cidadãos participem em tempo real, de acordo com as 

ferramentas de disponibilizadas pelo portal que serão detalhadas mais adiante. 
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Segue abaixo página inicial do portal e-Cidadania do Senado Federal, uma 

ferramenta de participação popular. 

 
 

Figura 10 - Página Inicial do Portal da e-Cidadania, do sitio do Senado Federal 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 

 

3.2.1 – Ideia Legislativa 

 

Possibilita ao cidadão sugerir novas propostas de leis, alterando as existentes ou 

aperfeiçoando a constituição, as ideias que obtiverem mais de 20 mil apoios seguem para 

uma comissão parlamentar, onde são discutidas pelos Senadores, após serem 

formalizadas como sugestão legislativa. 

 

 

Figura 11 -  Ideia Legislativa 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 
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Até julho de 2017 temos 20.714 ideias legislativas cadastradas, dentre 14.734 

cidadãos autores e receberam 1.495.583 de apoios. Com mais de 30(trinta) ideias foram 

encaminhadas a CDH com aprovação de 1 Lei. 

 

 

Figura 12 - Ideias Legislativas 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

3.2.2 – Evento Interativo  

 

Desenvolvido para possibilitar a participação popular em debates e audiências 

públicas o usuário pode acessar gratuitamente, inclusive através de celular, pelo Alô 

Senado, fornecendo perguntas e comentários e inserindo diretamente no portal e as 

informações são transmitidas as Senadores diretamente, durante as sessões. 

 

 

 

Figura 13 - Ícone Evento Interativo 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 



26 

 

Dentre os eventos interativos, até julho de 2017 já foram registrados 1276 eventos, 

com a participação de 12.668 cidadãos, contabilizando 35.431 comentários. 

 

 
 

Figura 14 - Eventos Interativos 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 

 

 

3.2.3 – Consulta Pública  

Os projetos são disponibilizados para que o cidadão opine, a favor ou contra, esta 

consulta ajuda a orientar os Senadores no exercício de suas atividades legislativas, pois 

indicam a orientação do cidadão com as propostas em tramitação. 

 

 

Figura 15 - Ícone Consulta Pública 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 
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Entre janeiro de 2013 e junho de 2017, mais de 3,5 milhões de pessoas opinaram 

sobre mais de 5.400 proposições do Senado Federal, conforme abaixo: 

 

 
 

Figura 16 - Consulta Pública 

Fonte: Portal e-Cidadania (2017). 

Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania>. Acesso em: 02 jul. 2017 
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Capítulo 4 

Resultados Obtidos 

 

Neste capítulo, buscou-se apresentar por meio de análise de documentos 

classificados no Quadro1 e Quadro2, a discussão dos resultados da pesquisa. E para isso, 

este capítulo foi dividido em três seções. Na primeira seção é relatado o contexto dos 

resultados obtidos com a avaliação do aplicativo e-Democracia e o porquê da sua 

utilização. A segunda seção apresenta as características do sistema e-Cidadania e sua 

avaliação com dados de acesso e participação do cidadão. E por fim a terceira seção expõe 

os fatores tecnológicos e sociais que se espera alcançar com a melhoria do processo de 

ciberdemocracia. 

 

4.1 – Resultado análise e-Democracia 

 

A partir das avaliações propostas e realizadas, descritas no capítulo 03, em que é 

apresentado o resultado de análise do portal ora estudado, bem como os documentos 

compostos no Quadro1, pode-se verificar que o projeto e-Democracia criado pela câmara 

dos deputados atende os pressupostos idealizados por Lévy[20], porém temos que 

observar que a realidade social brasileira, evidenciada a partir dos resultados obtidos com 

a pesquisa CETIC.br e os documentos(D03), demonstrem claramente que precisamos 

incentivar a cultura de participação popular, conjuntamente com a infraestrutura 

necessária para sua efetivação. 

 

Os resultados obtidos conforme os relatórios (D13) e o Anexo 4, demonstram uma 

crescente utilização do processo de participação, porém se verificados juntamente com os 

Gráficos 5 e 6, constatamos que as crescentes participações se resumem em períodos de 

grande mobilização nacional, expostas na grande mídia. 
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4.2 – Resultado análise e-Cidadania 

 

A partir das avaliações propostas e realizadas descritas no capítulo 03, este item 

apresenta o resultado de análise do portal estudado, bem como os documentos compostos 

no Quadro2, e a partir da análise dos resultados obtidos pela TIC Domicílios, podemos 

avançar um pouco mais na avaliação, por que este projeto, apesar de ser mais recente do 

que o projeto anterior estudado, possui uma vasta documentação, sendo mais detalhada, 

possibilitando uma análise mais substancial do projeto. 

 

Conforme documento (D01) em que a mesa do Senado Federal instituía o 

programa e-Cidadania, este projeto, da mesma forma como o anteriormente estudado, 

possuía os mesmos pressupostos (possibilitar melhor participação popular por meio do 

uso das TIC’s, objetivo estes de acordo com os objetivos detalhados por Pimentel e 

Fuks[14], quando se referia a democracia eletrônica. 

 

Com este projeto foi possível constatar que talvez que a sociedade aderiu com 

maior regularidade, conforme verificamos nos documentos (D07) e de forma crescente e 

gradual. Outro ponto essencial par a verificação foi a interação direta com os senadores, 

conforme apontados nos documentos (D03), pois houve um acesso significativo de 

interações durante uma sessão na CCJ, em fevereiro de 2017, em que houveram 1674 

participações, se fizermos uma comparação entre os dois projetos legislativos, podemos 

verificar que efetivamente o projeto e-Cidadania tem um maior aproveitamento das 

consultas públicas e Eventos Interativos, em relação ao e-Democracia, que podemos 

constatar com a publicação de mais de 30 ideias legislativas submetidas a CDH e uma 

dessas propostas já ter virado um projeto de lei. 

 

4.3 – Resultado análise participação do cidadão 

 

A partir das verificação nos ambos portais estudados, bem como os documentos 

obtidos e pesquisa bibliográfica, foi possível verificar que o cidadão brasileiro embora 

com 51%(cinquenta e um por cento), dos domicílios brasileiros estarem com internet 

disponível, mesmo que centralizada em grandes centros, conforme demonstrado pela 

pesquisa TIC Domicílios(CETIC.br), a adesão do cidadão aos programas 
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disponibilizados pelo poder legislativo ainda é tímido para que o cidadão brasileiro possa 

se beneficiar do processo de tecnologia no fazer democrático, conforme citado por Lemos 

e Lévy[11], em que o cidadão poderia no fazer democrático, se expressar de forma direta, 

não precisando mais de uma democracia representativa, modificando o conceito para uma 

democracia direta e participativa, através dos mecanismos tecnológicos já disponíveis. 
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Capítulo 5 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

 

5.1 – Conclusão 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como a 

participação do cidadão está sendo realizada no fazer democrático, uma reflexão acerca 

dos benefícios dos recursos tecnológicos disponíveis e dificuldades encontradas em 

utilizar essas ferramentas, além disso, também permitiu compreender como os avanços 

tecnológicos tem auxiliado na participação do cidadão em ações legislativas, efetivando 

sua cidadania. 

 

Dada à importância do tema, torna se necessário o desenvolvimento de projetos 

que visem à intensificação da democracia participativa, e que possam desencadear as 

competências e habilidades necessárias para garantir um efetiva participação da 

sociedade, aprimorando a democracia, que atendam aos anseios populares, enquanto 

minimizam os desvios e desmandos na esfera pública gerando, assim, uma prática 

evolutiva de uma sociedade fraterna, pluralista, social, com justiça, liberdade e igualdade 

que são os valores supremos da nossa constituição da república federativa do Brasil. 

 

Neste sentido, pode-se constar que embora o poder público tenha disponibilizado 

instrumentos que em um primeiro momento, tem-se como objetivo principal a 

participação da sociedade de uma forma mais efetiva no processo democrático, ainda está 

longe de alcançar uma democracia nos molde almejados de uma ciberdemocracia, onde 

chegaríamos na implementação de uma democracia no seu sentido original, fundada em 

que a população construísse a sua própria sociedade na medida que os cidadãos em tempo 

real, se manifestariam sobre temas, criando e vetando leis de acordo com o interesse 

coletivo, sem a necessidade de eleger um representante que, após eleito por uma maioria, 

não representa  muitas das vezes a mesma maioria que o elegeu. 

Constatamos também que o processo evolutivo da democracia é irreversível, uma 

vez que com os avanços tecnológicos, fica cada vez mais evidente que o processo de 

transparência gerado pela comunicação em tempo real e pela inteligência coletiva, o 
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cidadão brasileiro, tem a cada dia se politizando cada vez mais, que independente do 

poder público, este cidadão agirá para que os seus anseios se torne cada vez mais 

próximos do melhor para a sociedade. 

 

5.2 – Trabalhos Futuros 

 

Sem dúvidas, são necessárias novas investigações sobre o tema, analisando novos 

projetos que visem à intensificação da ciberdemocracia, como este cenário é um ambiente 

relativamente novo para o cidadão brasileiro, e está em constante evolução, seja pela 

própria essência da internet, ou pelas constantes mudanças sociais e culturais em que o 

Brasil enfrenta no momento atual. 

 

Cabe destacar uma nova pesquisa seria válida no sentido de verificar o contexto 

Estadual e Municipal da democracia eletrônica, em que o cidadão está mais próximo do 

seu representante, porém desafios serão enfrentados no tocantes aos 5.570 municípios 

brasileiros e suas particularidades.  
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Anexos 

ANEXO 1 – Visão geral do público-alvo do portal antigo E-democracia 

 

Fonte: < https://www.e-democracia.gov.br>. Acessado em: 27 jun. 2017. 
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ANEXO 2 – Visão geral do público-alvo do portal novo E-democracia (versão beta) 

 
 
Fonte: < https://www.e-democracia.gov.br>. Acessado em: 27 jun. 2017 
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ANEXO 3 – Relatório completo do Programa e-Cidadania 
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Fonte: < http://www8d.senado.gov.br/dwweb/ecidadaniaPdf.html?docId=2492158>. Acessado em: 

02/07/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

ANEXO 4 – Visão geral do público alvo website (portal novo e-Democracia) 

# ----------------------------------------  

# Todos os dados do website  

# Visão geral do público-alvo  

# 20160701-20170627  

# ----------------------------------------  

   

Índice do mês Sessões Visualizações de página 

jul/16 966 4.548 

ago/16 1.047 4.310 

set/16 5.573 20.541 

out/16 5.677 21.108 

nov/16 12.130 54.823 

dez/16 4.192 15.634 

jan/17 5.540 16.678 

fev/17 6.631 18.202 

mar/17 10.041 42.435 

abr/17 22.520 49.730 

mai/17 27.011 62.568 

jun/17 14.806 41.414 

 116.134 351.991 

 

 

 
Fonte: Projeto e-Democracia de Participação Popular Digital <edemocracia@camara.leg.br> 
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ANEXO 5 – Visão geral do público alvo website (portal antigo e-Democracia) 

# ----------------------------------------  

# E-democracia   

# Visão geral do público-alvo  

# 20110701-20170627   

# ----------------------------------------  

   

Índice do mês Sessões Visualizações de página 

jul/11 11.338 48.573 

ago/11 8.007 39.965 

set/11 6.373 29.089 

out/11 9.530 37.803 

nov/11 6.651 24.106 

dez/11 5.094 19.251 

jan/12 4.177 13.020 

fev/12 4.237 12.048 

mar/12 15.243 110.878 

abr/12 19.009 122.347 

mai/12 17.046 61.682 

jun/12 15.752 62.833 

jul/12 27.398 91.617 

ago/12 23.871 74.567 

set/12 24.774 80.778 

out/12 22.026 72.941 

nov/12 29.993 110.213 

dez/12 18.917 86.470 

jan/13 12.433 27.293 

fev/13 16.863 40.181 

mar/13 29.625 69.802 

abr/13 26.686 62.632 

mai/13 29.039 63.438 

jun/13 30.261 70.620 

jul/13 34.382 119.714 

ago/13 57.876 203.608 

set/13 38.790 109.243 

out/13 37.176 83.636 

nov/13 34.952 69.852 

dez/13 20.830 39.296 

jan/14 19.569 35.395 

fev/14 29.371 53.048 

mar/14 16.658 27.614 

abr/14 3.530 7.257 

mai/14 29.114 56.968 

jun/14 21.444 39.086 

jul/14 16.641 33.847 

ago/14 28.281 123.021 

set/14 30.295 69.686 

out/14 33.550 60.829 
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nov/14 23.529 68.370 

dez/14 11.983 21.641 

jan/15 11.807 22.001 

fev/15 15.044 25.250 

mar/15 30.403 72.256 

abr/15 25.373 55.544 

mai/15 30.360 60.281 

jun/15 58.966 160.831 

jul/15 22.432 48.365 

ago/15 22.208 40.011 

set/15 29.756 63.125 

out/15 22.667 42.069 

nov/15 24.193 48.040 

dez/15 14.259 22.270 

jan/16 10.374 16.749 

fev/16 16.974 28.786 

mar/16 21.356 34.118 

abr/16 15.820 31.687 

mai/16 8.686 14.004 

jun/16 22.275 43.998 

jul/16 16.840 34.276 

ago/16 24.010 46.444 

set/16 25.515 50.480 

out/16 25.172 45.615 

nov/16 20.920 37.108 

dez/16 12.730 24.190 

jan/17 418 31 

fev/17 801 10 

mar/17 1.132 4 

abr/17 1.271 0 

mai/17 1.373 0 

jun/17 627 0 

 1.436.076 3.721.801 

 

 
Fonte: Projeto e-Democracia de Participação Popular Digital <edemocracia@camara.leg.br> 

 


