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RESUMO 

O ‘Projeto Democracia Digital’ investiga iniciativas governamentais e da sociedade civil de 

eDemocracia a partir das ações que se relacionam com a transparência pública, a participação 

digital e a disponibilização de dados abertos. Busca-se criar um ambiente de reflexão, 

interação, compartilhamento e debates sobre o fomento à participação popular, capaz de 

aprimorar o espaço político-democrático, auxiliando na compreensão do complexo modelo 

jurídico que organiza os canais de participação democrática e dos desafios da gestão pública 

brasileira ao implementá-los. O projeto tem duas vertentes. A equipe de pesquisadores da FGV 

Direito SP investiga o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) pela 

sociedade civil e a equipe de pesquisadores da FGV-EAESP foca o uso das TICs pelos 

governo municipais, estaduais e federal.  

Este relatório apresenta os resultados da equipe FGV-EAESP na etapa empírica, cujo objetivo 

é prospectar, analisar e mapear iniciativas governamentais de dados abertos, de transparência 

e de participação digital. Com isso, busca-se entender como os governos brasileiros estão se 

apropriando da tecnologia da informação na disponibilização de dados abertos e na execução 

de iniciativas de transparência e de participação digital, apontando os desafios enfrentados por 

governos e gestores públicos no país. A metodologia empregada consistiu em um conjunto de 

métodos quantitativos e qualitativos, e as fonte principais foram dados primários coletados a 

partir da observação de sites dos governos federal, estaduais e municipais.  

O procedimento de busca das iniciativas foi diferente para cada uma das três dimensões: 

Transparência, eParticipação e Dados Abertos, e será detalhado no relatório de cada tema. Ao 

todo foram visitados: 125 websites governamentais, 18 portais de dados abertos (ou de 

transparência que indicam a existência de arquivos em formato aberto) e 18 portais de 

iniciativas de eParticipação.  A coleta de dados permitiu uma análise comparada entre as 

diferentes esferas de governo. A metodologia compreendeu também workshops com 

especialistas para validação dos instrumentos de pesquisa, antes do campo, e discussão dos 

resultados, após o campo.  

Encontrou-se um cenário de avanços em relação à prática dos anos recentes, porém com 

muitos desafios. Em suma, para transparência os resultados indicam que os dados 

disponibilizados são voltados principalmente para o atendimento das exigências legais e que 

há desigualdade entre a transparência dos governos observados. Para dados abertos, ainda é 

incipiente no Brasil a criação de portais de dados abertos e os dados financeiros são os mais 

disponibilizados. Já para eParticipação, percebeu-se que as iniciativas se preocupam mais em 

informar os governos sobre a vontade pública do que em permitir a tomada de decisões pelos 

participantes envolvidos.  

O relatório está dividido em três volumes: volume 1 - Panorama da transparência 

governamental no Brasil; volume 2 - Experiências governamentais brasileiras de eParticipação 

e volume 3 - Dados abertos nos municípios, estados e governo federal brasileiro. Este volume 

2 apresenta o panorama das iniciativas governamentais de eParticipação. 

PALAVRAS-CHAVE 

Democracia Digital; Participação Digital; eParticipação; Governo Brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO  

As manifestações dos meses de junho e julho de 2013 que se espalharam pelas 

cidades do país anunciaram diversas indignações da sociedade. Desde o 

descompasso entre promessas da lei e do discurso político e as carências presentes 

na oferta de serviços públicos, até a baixa capacidade do poder público de incorporar 

demandas da população na elaboração e implantação de políticas públicas, a lista de 

problemas é vasta e complexa. 

Uma importante característica das mobilizações foi o uso de tecnologias para 

organizar, transmitir e retratar os anseios daqueles envolvidos. Muitos dos encontros 

foram organizados por meio de redes sociais (e.g. Facebook e Twitter); ademais, 

plataformas audiovisuais e redes sociais tiveram sucesso em transmitir em tempo real 

o que acontecia durante as manifestações. Novos atores (e.g. “Mídia Ninja”), 

passaram a ocupar papel relevante na produção de informações por meio de blogs, 

redes sociais e outros sites, em boa medida concorrendo com a mídia tradicional.  

Para alguns autores como Hindman (2009) e Noveck (2009), o uso de tecnologias de 

informação e comunicação, além de facilitar mobilizações em larga escala de grupos e 

entidades políticas, pode recrutar cidadãos alheios ao debate e à participação política. 

Nesse sentido, a internet se constituiria em um amplo fórum de debate e 

compartilhamento de informações que incentivaria a participação da população na 

dinâmica política intrínseca à democracia. Não apenas os cidadãos já engajados 

passam a ter acesso a um vasto conjunto de informações, como também cidadãos 

tipicamente excluídos do debate político têm novos incentivos para se inserir no 

debate.  

No Brasil, há iniciativas de implementação de dados abertos no Governo Federal, nos 

governos estaduais e municipais, no executivo, legislativo e judiciário. Há também 

iniciativas nas esferas de governo de ampliação da participação em políticas públicas. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação, em especial a Internet, têm sido 

utilizadas em uma relativa variedade de processos participativos implementados na 

gestão pública brasileira, como consultas públicas, cooperação com entidades 

representativas da sociedade civil, participação de usuários no desenho de serviços 

públicos digitais, orçamento participativo, reuniões e audiências públicas, enquetes, 

orçamento participativo e mesmo gabinete digital do Governador do Rio Grande do 

Sul. Se os governos têm reconhecido a importância das tecnologias da informação e, 

particularmente, das novas mídias sociais na Internet (blogs, wiki, podcasting, 

ferramentas de compartilhamento, espaços virtuais, redes sociais, micro-blogging etc) 

ainda é necessário avançar em sua aplicação nas instituições públicas. A 

compreensão de como o governo pode ampliar o uso da tecnologia e os desafios que 

os gestores públicos brasileiros enfrentam é essencial para que a tecnologia cumpra 

as expectativas em relação aos investimentos feitos, à atuação governamental e à 

efetiva participação da sociedade.  



 

A legislação implementada, a definição de políticas tecnológicas e de inovação, o 

estabelecimento de padrões nacionais e/ou a adequação a internacionais, os projetos 

e políticas de implementação de infraestrutura, combinados à prática cotidiana de 

tecnologia pelas esferas de governo, configuram um cenário particular em que o Brasil 

constrói a participação digital. Os mecanismos de participação digital também exigem 

novas formas de gestão, de pensar a coisa pública, de governança, ao considerar o 

cidadão como participante da definição da agenda política e da sua implementação, 

agente de monitoramento e não apenas objeto da sua ação. Um aspecto importante 

das iniciativas de participação digital é a execução do processo de participação, desde 

a entrada do cidadão na rede, até a sua saída, envolvendo, entre outros, a 

comunicação (cidadão-governo, governo-cidadão, cidadão-cidadão, cidadão-rede, 

etc.), as bases de dados, os processos de mediação e deliberação e as interfaces com 

outros sistemas. A criação dos novos espaços de relacionamento com a sociedade 

exige, ao mesmo tempo, o enfrentamento de desafios tecnológicos, o desenvolvimento 

de novas formas de gestão na administração pública, envolvendo os processos de 

tomada de decisão, de execução, coordenação e controle de projetos e das atividades 

relacionadas aos processos desenvolvidos nesses espaços.  

O uso dos meios eletrônicos na esfera governamental brasileira tem atendido, 

prioritariamente, a melhoria da eficiência da máquina administrativa, e os serviços ao 

cidadão. O estabelecimento de plataformas de dados abertos e a utilização de 

espaços digitais de participação podem ser uma oportunidade de mudança na 

natureza das relações governo-sociedade, de um modelo hierárquico do tipo 

comando-e-controle para uma colaboração interativa entre governos, cidadãos, 

empresas, funcionários públicos e outros governos ou instâncias de governo e 

sociedade civil.  

Ao estudar as iniciativas de democracia digital a partir de dados abertos e as ações 

dos governos implementando transparência e/ou participação digital, o projeto 

democracia digital busca criar um ambiente de reflexão, interação, compartilhamento e 

debates sobre o fomento à participação popular, capaz de aprimorar o espaço político-

democrático, auxiliando na compreensão do complexo modelo jurídico que organiza os 

canais de participação democrática e dos desafios da gestão pública brasileira ao 

implementá-los. 

Duas equipes da Fundação Getulio Vargas, em duas frentes, conduzem o projeto. 

Uma equipe da FGV Direito SP, investiga o uso das TICs pela sociedade civil. A 

segunda, da FGV-EAESP, debruça-se sobre o uso das TICs pelo governo para 

ampliação da transparência e participação. O projeto tem o escopo de prospectar e 

analisar dados empíricos para gerar produtos acadêmicos como position papers e 

eventos científicos que buscam debater, de forma transparente e com os setores da 

sociedade civil envolvidos, o objeto de pesquisa. Além disso, tem também como foco a 

criação de uma plataforma eletrônica que não apenas dissemine os resultados da 

pesquisa, como também crie um canal de comunicação virtual com a sociedade.    
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Em particular, este relatório apresenta os resultados da pesquisa na FGV-EAESP, cujo 

objetivo proposto é o de prospectar, analisar e mapear as iniciativas governamentais 

de Dados Abertos, Participação Digital e Transparência Governamental. Com isso, 

busca-se entender como os governos brasileiros estão se apropriando da tecnologia 

da informação na disponibilização de dados abertos e em iniciativas de transparência 

e participação digital, apontando os desafios enfrentados por governos e gestores 

públicos no país.  

A metodologia empregada consistiu em um conjunto de métodos quantitativos e 

qualitativos e a fontes principais foram dados primários coletados a partir de 

observação de sites do governo federal, estadual e municipal. O procedimento de 

busca das iniciativas foi diferente para cada uma das três dimensões: transparência, 

dados abertos e eParticipação e será detalhado no relatório de cada tema. Ao todo 

foram visitados: 125 websites governamentais, 18 portais de dados abertos (ou de 

transparência que indicam a existência de arquivos em formato aberto) e 18 portais de 

iniciativas de eParticipação.  A coleta de dados permitiu uma análise comparada entre 

as diferentes esferas de governo. Para validação de construtos e resultados, o projeto 

se utilizou de workshops com especialistas antes dos procedimentos de campo e após 

a obtenção dos primeiros resultados. 

Os resultados definiram um panorama de transparência, dados abertos e 

eParticipação para estados, municípios e governo federal brasileiro. Encontrou-se um 

cenário de avanços em relação à prática dos anos recentes, porém com muitos 

desafios. Em suma, para transparência os resultados indicam que os dados 

disponibilizados são voltados principalmente para o atendimento das exigências 

legais, havendo desigualdade na transparência das diferentes esferas 

governamentais. Para dados abertos, a criação de portais para a reunião de diferentes 

arquivos e dados públicos ainda é incipiente, sendo que os dados financeiros são 

aqueles que são disponibilizados mais frequentemente. Já para eParticipação, o que 

se percebeu é que as iniciativas pretendem muito mais informar os governos sobre a 

vontade pública do que permitir a tomada de decisões pelos participantes envolvidos.  

O relatório está dividido em três volumes: volume 1 - Panorama da transparência 

governamental no Brasil; volume 2 - Experiências governamentais brasileiras de 

eParticipação e volume 3 - Dados abertos nos municípios, estados e governo federal 

brasileiro.  

Este Volume 2 – Experiências governamentais brasileiras de eParticipação está 

distribuído em 6 seções, incluindo esta introdução. Na Seção 2 é feito um marco 

conceitual sobre eParticipação. Na Seção 3, descreve-se a metodologia empregada. 

Na Seção 4, são apresentados e discutidos os resultados encontrados, na Seção 5 

analisam-se as iniciativas de eParticipação utilizando como referencial teórico o Cubo 

da Democracia (FUNG, 2006) e adaptando sua utilização para as iniciativas de 

participação digital. Na última seção, são apresentadas as considerações finais e 

algumas recomendações. Uma pesquisa bibliográfica sobre a temática em questão, o 



 

formulário de pesquisa utilizado e o quadro caracterizando cada uma das três 

dimensões do Cubo da eDemocracia são apresentados como Anexos.  
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2. PARTICIPAÇÃO DIGITAL (ePARTICIPAÇÃO) 

Os governos podem promover a participação a fim de melhorar a eficácia, aceitação e 

legitimidade dos processos políticos. Cidadãos, organizações não-governamentais, 

lobistas e grupos de pressão podem exigir participação para promover seus próprios 

interesses, seja no interior do sistema político estabelecido ou fora dele, por meio do 

ativismo e formação da opinião (SÆBØ, 2008). Neste sentido, a Participação Digital - 

também denominada como eParticipação - conecta o governo e a sociedade, com 

oportunidades para consulta e diálogo a partir da utilização de uma série de 

ferramentas e artefatos de tecnologia de informação e comunicação (CUNHA, 

COELHO & POZZEBON, 2014).  

Surgidos com o avanço das tecnologias digitais de informação e comunicação, os 

estudos sobre eParticipação ainda se encontram em um estágio exploratório, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Ainda não há uma grande teoria ou 

abordagem teórica que ancore as pesquisas empíricas desenvolvidas, sendo que os 

trabalhos de corte teórico focam mais na sistematização da literatura do que no 

desenvolvimento de um quadro teórico próprio para eParticipação – embora na 

literatura internacional haja mais esforços direcionados neste sentido. Sendo assim, a 

eParticipação nem sempre é conceituada e qualificada, o que pode resultar na adoção 

genérica do termo, sem a preocupação de se dizer o que se entende por participação 

digital, quais atores estão envolvidos, a forma como participam, o objeto da decisão e 

o poder decisório das iniciativas. 

Sendo um conceito polissêmico, complexo e em construção, foram tomados 

elementos das definições de vários autores para explicitar o que se entende como 

eParticipação nesta pesquisa. Assim, Participação Digital é aqui conceituada como um 

subtópico de eDemocracia.  Os artefatos tecnológicos de informação e comunicação 

são utilizados de forma a expandir e aprofundar a participação na política, permitindo 

que cidadãos estabeleçam um processo dialógico em diferentes níveis de interação 

com seus pares, com burocratas e/ou com representantes eleitos, de forma a se 

envolverem no processo de tomada de decisões governamental em diferentes níveis 

de interação (KOUSSOURIS et al., 2011). Em outras palavras, eParticipação pode ser 

entendida como a interação mediada por tecnologia entre a esfera da sociedade civil e 

a esfera política formal, e entre a esfera da sociedade civil e a esfera da administração 

pública (ZISSIS et al., 2009), visando a influência dos cidadãos – individualmente ou 

de forma coletiva – nos resultados da decisão pública. 

Segundo Harrison e Sayogo (2014), nas democracias, onde os cidadãos delegam 

autoridade para a tomada de decisões, a participação complementa os processos de 

transparência e accountability em que a população é vista como o público final e 

consumidora de informações fornecidas por meio de processos de transparência. 

Assim, a informação torna-se um ingrediente essencial para a participação genuína do 

público. Entretanto, um tema recorrente nesta literatura, e que embasa as escolhas 



 

metodológicas dos estudos existentes na área, é a questão dos diferentes níveis de 

interação que os cidadãos podem ter com o governo a partir das iniciativas de 

eParticipação. A partir da leitura de Medaglia (2007); Boyd (2008); Kamal (2009); 

Sæbø  et al. (2010) e Reddick (2011), quatro diferentes níveis de interação foram 

identificados: (i) o fornecimento de informações do poder público para a sociedade; (ii) 

a criação de canais de feedbacks e consultas;  (iii) o estímulo da participação 

propriamente dita, seja por meio do engajamento ou da colaboração e, com menos 

frequência, o (iv) empoderamento dos cidadãos.  

Ainda, Spyridou et al. (2011) traz à tona uma tipologia da interatividade, porém em 

relação ao uso das ferramentas da web 2.0 pelos partidos políticos. A interatividade 

pode permitir apenas um outcome monólogo,  o feedback,  o diálogo responsivo e/ou 

discurso mútuo. Mesmo sendo uma tipologia diferente da anterior, ambas têm em 

comum a caracterização (a) sobre a informação disponibilizada (sendo unidirecional 

ou bidirecional) e (b)  sobre “quem estabelece as regras do jogo”.  

Vinculada aos níveis de interação, há  também uma certa preocupação acerca de 

quais dentre as possíveis etapas do ciclo das políticas públicas a iniciativa de 

eParticipação poderia influenciar (BOYD, 2008), embora nem sempre estivesse de fato 

direcionada para tal fim. 
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3 METODOLOGIA 

3.1. INSTRUMENTO DE PESQUISA DE CAMPO 

O instrumento de pesquisa de campo foi criado após pesquisa bibliográfica (ver 

ANEXO A - Revisão Bibliográfica) que orientou a construção do formulário de 

observação das experiências governamentais brasileiras 1 . Este contou com dez 

grupos de questões, cada um endereçando uma dimensão das iniciativas 

governamentais de eParticipação.  

As questões do primeiro grupo visam identificar a iniciativa, além das questões de 

controle da pesquisa. O segundo e terceiro grupo estão vinculados, respectivamente, 

à presença de facilidades e de redes sociais no site visitado. No quarto grupo 

procurou-se analisar a temporalidade das iniciativas, no que diz respeito à 

periodicidade, à vigência da experiência, entre outras questões. O quinto grupo traz 

questões acerca dos atores envolvidos na experiência. O sexto abarca o tema do tipo 

de interação envolvida na iniciativa, e o seguinte os resultados da experiência: a área 

envolvida, a conexão com formas presenciais de participação, a influência no ciclo das 

políticas públicas etc. O oitavo, nono e décimo blocos, vinculados ao Cubo 

Democrático, agrupam, respectivamente, as questões sobre o escopo da participação 

e da seleção do público; as questões acerca do modo de comunicação e decisão; e a 

extensão da autoridade e do poder da experiência. 

3.2. MÉTODO DE COLETA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS INICIATIVAS 

Foram empregadas três estratégias para a coleta de dados. Estabeleceu-se contato 

telefônico com as prefeituras das capitais dos Estados, fez-se uma consulta aos 

Serviços de Informações ao Cidadão, amparada na LAI, e pesquisou-se via Google. A 

maioria dos municípios e estados não respondeu às perguntas pelo SIC, e um número 

significativo manifestou não saber dizer o que seriam experiências de participação 

digital. Em alguns casos, houve troca de e-mails com o representante governamental 

fornecendo exemplos do que poderiam ser tais experiências. 

A coleta dos dados iniciou-se com o pressuposto de que não se poderia estabelecer a 

priori se uma experiência era de participação digital, sendo que o governo consultado 

deveria manifestar-se sobre o que considerava como iniciativas de eParticipação. 

Contudo, alguns representantes dos estados e municípios consideraram como 

iniciativas de eParticipação a criação de perfis nas redes sociais e o uso de 

plataformas colaborativas que não são iniciativas governamentais.  

                                                

1  O instrumento de coleta e demais documentos relativos ao campo da pesquisa estão 
disponíveis aos interessados no Centro de Estudos em Administração Pública e Governo da 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-
EAESP). 



 

Foram incluídas as iniciativas que estavam de acordo com o conceito de eParticipação 

adotado. A mera disponibilização de informação, como é o caso do uso de redes 

sociais2, não se adapta a tal critério. Do mesmo modo, também não se adaptam ao 

conceito as iniciativas apenas colaborativas. 

É importante ressaltar que as Consultas Públicas 3 , não foram incluídas nesta 

pesquisa. Somando a esfera federal, estadual e municipal contabilizavam um número 

elevado de iniciativas, o que tornaria inviável mapeá-las e caracterizá-las no prazo da 

pesquisa.  

Neste trabalho também não foram examinadas as Conferências Nacionais, que 

formam parte da Política Nacional de Participação Social. As conferências são uma 

importante forma de participação presencial e, embora haja amplo uso das redes 

sociais para mobilizar e engajar a sociedade civil, não há uma plataforma digital que 

substitua ou agregue posições ao debate realizado presencialmente. Quando existem, 

são iniciativas isoladas e desiguais em termos de mecanismos digitais disponíveis, 

portanto preferiu-se excluí-las da amostra. Entretanto, vale lembrar que o calendário e 

algumas informações sobre as futuras conferências são divulgadas na plataforma 

Participa.br, incluída nesta pesquisa. 

Ainda, não se buscou a exploração das iniciativas dos Legislativos federais e 

subnacionais, uma vez que o foco foi no Poder Executivo.  

Por último, não foram consideradas as ações vinculadas ao OPG (do inglês Open 

Government Partnership) ou Parceria para Governo Aberto, lançada em 2011. Além 

do caráter internacional da iniciativa, a qual pretende difundir e incentivar globalmente 

práticas governamentais relacionadas à transparência dos governos, ao acesso à 

informação pública e à participação social, as discussões e consultas públicas abertas 

para participação da sociedade civil acontecem na comunidade Governo Aberto do 

site “Participa.br”, plataforma incluída na pesquisa4. Até 2013, essas discussões eram 

realizadas no site “e-Democracia”, mantido pela Câmara dos Deputados, sendo que as 

iniciativas do Poder Legislativo, como já explicitado, não formam parte da amostra.   

No Quadro 1 são apresentadas as iniciativas governamentais que foram coletadas e 

analisadas5, assim como o nome da plataforma na qual estão incluídas tais iniciativas, 

quando existe. 

 

                                                

2 A rede social mais mencionada foi o Facebook e o Twitter.  
3 No site http://www.brasil.gov.br/consultas-publicas estão listadas as consultas disponíveis nos 
portais dos órgãos federais. 
4 Mais informação no site http://www.governoaberto.cgu.gov.br/. 
5 É necessário esclarecer que o Orçamento Participativo de Recife, que contava com uma 
etapa de votação online, foi substituído pelo "Recife Participa", iniciativa que, no momento da 
coleta dos dados desta pesquisa, não fornecia mecanismos de participação digital. 

http://www.brasil.gov.br/consultas-publicas
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Quadro 1 - Identificação das iniciativas e plataformas 

NOME PLATAFORMA URL 

#GabineteAberto São Paulo Aberta 
http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.b
r/index.php/conheca-o-gabineteaberto/ 

Café Hacker SP São Paulo Aberta http://cafehacker.prefeitura.sp.gov.br/ 

Desafio Agora Rio Lab.Rio https://desafioagorario.crowdicity.com/ 

Fala Salvador 
Canal de Comunicação 

da Prefeitura 
http://www.falasalvador.ba.gov.br/ 

Gabinete Digital 
Sistema Estadual de 

Participação Popular e 
Cidadã 

http://www. gabinetedigital.rs.gov.br 

Gestão Urbana SP São Paulo Aberta http://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/ 

Habitat III Participa 
Brasil 

Participa BR 
http://www.participa.br/habitat/habitat-iii-

participa-brasil#.VVK9YyFVikq 

Laboratório de 
Inovação 

Colaborativa Digital 
da IplanRio 

- http://www.lincdigital.com.br/ 

LDO 2016 Participa BR 
http://www.participa.br/monitoramento/pl

do2016 

Mapeando 
Lab.Rio - PMUS (Plano 
de Mobilidade Urbana 

Sustentável) 
http://mapeando.rio.gov.br/#/ 

Orçamento 
Participativo 

Orçamento Participativo 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/def

ault.php?p_secao=82# 

Orçamento 
Participativo Digital 

2013 

Orçamento Participativo 
Digital 

https://opdigital.pbh.gov.br/ 

Participa.br Participa BR http://www.participa.br/ 

Participatório 
Observatório Participativo 
da Juventude - Participa 

BR 

http://juventude.gov.br/participatorio#.V
UiIrvlVikp 

PlanejaSampa São Paulo Aberta http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/ 

Portal 1746 
Central de Atendimento 

ao Cidadão 1746 
http://www.1746.rio.gov.br/ 

PPA Participa BR http://www.participa.br/ 

PPA em Rede 
Plano Plurianual 2016-

2019 
http://www.orcamento.es.gov.br/ 

Fonte: elaboração própria 

 

  

http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/conheca-o-gabineteaberto/
http://saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br/index.php/conheca-o-gabineteaberto/
http://www.participa.br/


 

4 RESULTADOS ENCONTRADOS  

Primeiramente, apresentam-se os resultados das dimensões observadas nas 

iniciativas de eParticipação. Na sequência, mostram-se os resultados da análise do 

Cubo Democrático, proposto inicialmente por Fung (2006) para experiências não 

digitais de participação e que foi adaptado neste estudo para a observação de 

experiências digitais. Os resultados contribuem para revelar o panorama atual da 

participação digital do lado da oferta governamental. 

 

4.1. PANORAMA GERAL DAS INICIATIVAS 

Foram identificadas 18 iniciativas nos três níveis de governo, de acordo com os 

critérios de seleção estabelecidos.  Entre estas,  a maior concentração é em governos 

municipais, onde foram identificadas 11 experiências (61% do total), indicando que as 

iniciativas, em sua maioria, possuem como escopo questões locais (Gráfico 1).  

Gráfico 1 - Distribuição das experiências por esfera de governo 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Em relação à difusão geográfica das iniciativas estaduais e municipais (  
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Figura 1), o Sudeste tem pelo menos uma experiência de participação digital em cada 

estado da região. Tanto no Nordeste quanto no Sul, foram encontradas experiências 

em apenas um estado de cada região (respectivamente, Bahia e Rio Grande do Sul). 

No Norte e no Centro-Oeste, não se observou nenhuma experiência de participação 

digital. 

  



 

Figura 1 - Localização das iniciativas, por estados do Brasil 

Fonte: elaboração própria 

Além da Secretaria Geral da Presidência da República, os municípios de São Paulo e 

do Rio de Janeiro apresentaram mais de uma experiência de participação digital. 

Assim, o governo federal e as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro concentram a 

maioria das experiências observadas (13, ou 66%). Nos demais municípios e estados 

foi observada uma iniciativa em cada (Tabela 1).  

Tabela 1 - Distribuição das iniciativas, por esfera de governo e localização 

ESFERA DE 
GOVERNO 

LOCALIZAÇÃO FREQUÊNCIA % 

Federal 
Secretaria Geral da Presidência 04 22,2 

Secretaria Nacional da Juventude 01 5,5 

Estadual 
Espírito Santo 01 5,5 

Rio Grande do Sul 01 5,5 

Municipal 

Belo Horizonte 01 5,5 

Porto Alegre 01 5,5 

Rio de Janeiro 04 22,2 

Salvador 01 5,5 

São Paulo 04 22,2 

Total 18 100 

Fonte: elaboração própria 
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Quanto ao partido político no poder na data de coleta dos dados (Gráfico 2), metade 

das iniciativas (9) estão sendo desenvolvidas sob gestões ligadas ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), seguidas pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), responsáveis pelo desenvolvimento de 6 iniciativas. O restante está dividido 

entre o Democratas (DEM), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), cada qual com uma iniciativa.  Contudo, tem de ser levado 

em conta que nesta análise consideram-se as experiências do governo federal, o que 

ipso facto eleva a porcentagem atribuída ao PT.  

Gráfico 2 - Partido político no governo 

 

Fonte: Elaboração própria 

Cabe destacar que as iniciativas encontradas se caracterizam por não serem 

institucionalizadas por legislação específica, sendo que a criação e continuação das 

experiências depende em certa medida da vontade política do governo de turno e da 

conjuntura política local.  

 

4.2. FACILIDADES 

No que tange às ferramentas facilitadoras de navegação digital, nos sites pesquisados 

(Gráfico 3), a ‘Ferramenta de Busca’ é a facilidade mais presente, seguida pela seção 

de ‘Perguntas Frequentes’ e pelo ‘Mapa do Site’. Poucas iniciativas fornecem uma 

seção de ‘Suporte e/ou Ajuda’ ao internauta. Em sete iniciativas foram encontradas 

outras facilidades como ‘Teclas de Atalhos’, ‘Glossário’, ‘Tags’, ‘Termos de Uso’ ou a 

possibilidade de acesso através do Google Play ou da Apple Store, indicando que a 

iniciativa possui uma versão como aplicativo para celulares ou tablets. 
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Fonte: elaboração própria  

Há diferença na disponibilização das ferramentas facilitadoras, enquanto uma iniciativa 

não possui nenhuma facilidade, outras possuem uma grande variedade. Em média, há 

dois tipos de facilidades presentes nos sites, um número bastante reduzido.  As 

iniciativas de eParticipação, além de atrair aqueles já engajados na participação mais 

tradicional, emergem como uma nova possibilidade para atrair também os cidadãos 

desengajados. Neste sentido, a redução dos custos para participar – de tempo e 

esforço, principalmente – (SCHLEGEL, 2009; VAN LAER, 2010) é uma vantagem que 

as TICs proporcionam, e a presença de facilidades é importante para tornar os sites 

mais atrativos, fáceis e eficientes.  

 

4.3. REDES SOCIAIS 

As redes sociais constituem-se como um elemento importante para a difusão das 

iniciativas e aproximação com o cidadão. No Gráfico 4, observa-se que 13 delas 

possuem pelo menos um perfil em alguma rede social. As cinco iniciativas que não 

possuem perfil em alguma rede social estão inseridas em plataformas cujas redes 

sociais se incumbem da divulgação de informações. Ou seja, ao final, pode-se dizer 

que todas as iniciativas possuem alguma forma de divulgação nas redes sociais, o que 

é importante, uma vez que as iniciativas são relativamente novas e demandam uma 

ampla divulgação para se tornarem conhecidas. 
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Gráfico 3 - Presença de ferramentas facilitadoras de navegação digital 
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Gráfico 4 - Presença das iniciativas em redes sociais (agregado) 

 

Fonte: elaboração própria 

No Gráfico 5 estão listadas as redes sociais escolhidas pelas iniciativas de 

eParticipação para divulgação. Tanto o Facebook, quanto o Twitter e o YouTube são 

utilizados por mais de metade das experiências. As demais redes pesquisadas (Flickr, 

Instagram e Google+) são utilizadas por apenas 1 iniciativa. Repetindo o mesmo 

padrão encontrado na subseção anterior (Facilidades), algumas iniciativas utilizam até 

quatro redes sociais, enquanto outras não utilizam nenhuma.  

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 5 - Presença das iniciativas em redes sociais  



 

4.4. TEMPORALIDADE 

No que diz respeito à periodicidade das iniciativas (Gráfico 6),  mais da metade das 

iniciativas (10) são permanentes, ou seja, existem sempre e são de fluxo contínuo. 

Sete delas são iniciativas sazonais, ocorrendo periodicamente e se repetindo de 

tempos em tempos (como por exemplo Orçamentos Participativas Digitais que 

ocorrem bianualmente). Uma iniciativa foi caracterizada como ocasional, pois 

aconteceu uma única vez, sem previsão aparente de novas versões. Uma observação 

relevante é que cinco das sete iniciativas sazonais forneciam os links dos eventos 

anteriores. Também se procurou identificar se as iniciativas, especialmente as 

sazonais, tinham sido resultado de pressão externa ao governo, porém tal 

característica pode ser atribuída apenas a uma delas.  

Gráfico 6 – Periodicidade de ocorrência da iniciativa 

 

Fonte: elaboração própria 

Um quesito importante é se a iniciativa está ativa, ou seja, se há evidências de ações 

que comprovem que as iniciativas estão ainda em atividade. Para a caracterização 

levou-se em consideração a periodicidade da experiência. Através de evidências nas 

redes sociais e no próprio site (respostas a comentários, novos posts, novas 

divulgações de agenda etc.) foi possível constatar que, das 18 iniciativas pesquisadas, 

11 (61,1%) delas estão ativas e 5 (27,8%) não estão (Gráfico 7). Em duas delas não 

foi possível determinar se estavam ativas ou inativas. 
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Gráfico 7 - Atividade/Inatividade da iniciativa 

 

Fonte: elaboração própria 

 

4.5. ATORES 

Um aspecto fundamental das experiências de participação é a diversidade (ou não) de 

atores envolvidos, questão ainda mais relevante nas experiências digitais, uma vez 

que a literatura considera que, se por um lado as tecnologias de informação e 

comunicação têm maior potencial para o estabelecimento de relações não 

hierárquicas (BENNET, 2003), de outro elas podem limitar o acesso dos participantes 

de uma iniciativa. Nesta pesquisa, foi observada a forma de seleção do público, se os 

moderadores do site estavam ligados ou não a algum órgão governamental, e se a 

iniciativa se originou de eventuais parcerias extragovernamentais. As últimas duas 

questões, entretanto, não forneceram dados relevantes, devido à falta de evidências 

presentes no site que permitissem confirmar tanto a natureza das parcerias quanto 

dos moderadores.  

No que diz respeito à seleção do público (Gráfico 8), a quase totalidade das iniciativas 

pesquisadas (16 das 18 iniciativas) são de ampla participação, ou seja, não são 

limitadas a qualquer público específico. Contudo, é preciso salientar que há iniciativas 

com diferentes etapas no processo participativo, com especificação de características 

para a participação em algumas fases da experiência (por exemplo, ser representante 

de organização social). Ainda, há restrição da participação aceitando a expressão 

apenas de cidadãos acima de 16 anos, pertencentes aos zoneamentos eleitorais 

específicos ao município ou ao estado a que se refere a iniciativa (por exemplo, nos 

Orçamentos Participativos Digitais).  

Das duas experiências direcionadas a um público específico, uma é restrita a técnicos 

governamentais e gestores públicos, enquanto a outra é direcionada a funcionários do 
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governo, especialistas, mídia (preferencialmente mídia independente), ‘blogueiros’ e 

associações civis - embora nessa também possa haver participação ampla por outros 

meios, como o envio de comentários e recepção de respostas do representante 

político ao vivo. 

Gráfico 8 - Caracterização do público da iniciativa 

 

Fonte: elaboração própria 

Sobre a exigência de cadastro para acessar ou para gerar conteúdo no site da 

iniciativa (Gráfico 9), enquanto o acesso ao conteúdo não demanda cadastramento do 

usuário em grande parte das iniciativas (15),  ele é exigido caso o usuário queira gerar 

algum conteúdo, como participar de discussões em fóruns ou votar em enquetes e 

votações. Vale salientar que em muitos casos o cadastro é apenas colocar e-mail ou 

acessar com o login Facebook. 

Fonte: elaboração própria 
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Gráfico 9 – Necessidade de cadastramento 
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4.6. INTERAÇÃO  

Na revisão da literatura destacou-se a interação permitida nas iniciativas de 

eParticipação. Como já especificado na Seção 2, são identificados quatro níveis de 

interação entre o governo e o cidadão: informativo, consultivo, participativo e de 

empoderamento do cidadão.  

Em relação ao nível informativo, foi verificado se as iniciativas informam ao internauta - 

seja em seu próprio site, seja em um link externo ao site da iniciativa - quatro tipos de 

informações: (1) sobre os tomadores de decisões; (2) sobre a organização em si; (3) 

sobre a descrição e as funções da iniciativa; e, por fim, (4) sobre a política pública em 

questão. De forma geral, percebeu-se que as informações estão mais presentes nos 

próprios sites das iniciativas (quatro primeiros itens do Gráfico 10) do que nos links 

externos (quatro últimos itens do mesmo gráfico). 

Gráfico 10 - Tipo de informação presente no site da iniciativa e em link externo 

 

Fonte: elaboração própria 

Um grande indicativo da natureza da interação são as ferramentas de participação 

oferecidas pelas experiências. Procurou-se investigar quais eram as ferramentas mais 

comumente utilizadas. Todas as experiências utilizam mais de uma ferramenta, 

variando as possibilidades de participação oferecidas ao internauta (Gráfico 11). 
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Gráfico 11 - Ferramentas presentes nas iniciativas de participação digital 

 

Fonte: elaboração própria 

O ‘Fórum de discussão’ e a ‘Comunidade virtual’, que permitem comunicação 

bidirecional, são as mais frequentes, junto com o ‘Webcast’, porém esta é uma 

ferramenta  de direção única, do governo para o cidadão. A ‘Votação rápida’, presente 

em cinco experiências, permite a expressão de preferências, podendo ser de natureza 

consultiva ou participativa. ‘Blog’, ‘Sala de chat’ e ‘Polling e-deliberativa’, presentes em 

menor medida, são ferramentas aptas para a manifestação de preferências tanto na 

relação cidadão-representante quanto entre a própria sociedade civil.  O ‘Mecanismo 

de alerta’, presente apenas em uma iniciativa, não tem essa capacidade e o 

participante é um receptor de informação. Uma forma que se aproxima do ‘Survey’, 

através do qual são conhecidas as preferências do público, foi identificada em uma 

iniciativa, onde se detalhava a metodologia e inovação desse tipo de ferramenta para 

a consulta pública online6. Além das ferramentas apresentadas, foram encontradas 

                                                

6 Trata-se da ferramenta All Our Ideias, desenvolvida na Universidade de Princeton com o 
intuito de trabalhar da melhor maneira com a cultura de participação em rede. Tem como 
principal característica a capacidade de articular votação e coleta de opiniões de maneira 
conjugada. A votação em pares permite que somente duas propostas sejam avaliadas a cada 
interação na ferramenta, sorteadas de forma aleatória entre todas as opções disponíveis. A 
cada voto, uma proposta é priorizada em detrimento da outra, somando pontos em uma escala 
que pode variar de 0 a 100 (texto retirado do site http://gabinetedigital.rs.gov.br/resultados/). 
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também, porém com frequência única dentro da amostra da pesquisa: ‘Seção de 

Comentários’, ‘Formulário para registrar manifestação ou proposta’; ‘Boletins 

temáticos’; ‘Canal para ver assembleias ao vivo’; ‘Manifestação de demanda mediante 

marcação em mapa’ e ‘Monitoramento colaborativo’ 

O tipo de atividade possibilitada é outro indicativo do nível de interação em uma 

iniciativa de participação digital. No Gráfico 12,  as atividades ligadas à exposição de 

preferências e proposição de atividades são as mais frequentes, em detrimento das 

atividades que oferecem possibilidade de agregração de preferências, de negociação 

ou de gerenciamento de atividades. Ou seja, a participação individualizada é 

privilegiada, enquanto atividades que possibilitam diálogos, expressão coletiva de 

vontades ou deliberações entre os participantes ainda são pouco ofertadas.  

Gráfico 12 - Tipo de atividade possibilitada pelas iniciativas 

 

Fonte: elaboração própria 

Finalmente, no Gráfico 13, observou-se que em 11 (61%) das 18 iniciativas a 

participação do representante governamental no processo de participação está 

declarada.   
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Gráfico 13 - Declaração de participação do agente governamental 

  

Fonte: elaboração própria 

Os dados permitem concluir que o tipo de interação preponderante é o consultivo, 

geralmente como um tipo de participação mais individualizada do que como ação 

coletiva. É preciso, porém, fazer uma observação. Tais considerações se baseiam nas 

atividades e ferramentas disponíveis online. Como será visto posteriormente, várias 

iniciativas possuem conexão com instâncias de participação presencial, onde ocorrem 

processos de interação entre os participantes, processos de negociação e agregação 

de preferências. 

 

4.7. RESULTADOS DA PARTICIPAÇÃO  

A última dimensão observada inclui questões relacionadas aos resultados obtidos 

pelas iniciativas. Em primeiro lugar, no Gráfico 14 mostram-se as áreas em que 

segundo a literatura (BOYD, 2008; ZISSIS et al., 2011) a participação pode ter 

influência (podendo haver mais do que uma para cada iniciativa). Somente 

‘Fornecimento de informações’ e ‘Consulta’ foram encontrados em mais da metade 

das iniciativas. Poucas são as experiências que têm o ‘Planejamento de território’, a 

‘Construção de comunidades’, a ‘Votação’ e a ‘Deliberação’ como resultados da 

participação dos cidadãos. Nenhuma experiência , entre as observadas, pode ter seus 

resultados caracterizados como ‘Mediação de conflitos’, ‘Electioneering’ (ação 

coletiva), ‘Polling’ (opinião pública), ‘Propaganda eleitoral/campanha’ ou ‘Discurso’.  
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Gráfico 14 - Áreas de participação 

 

Fonte: elaboração própria 

Doze das dezoito iniciativas têm conexão com formas de participação presencial, 

sendo que várias delas possuem conexão com mais de uma forma de participação 

presencial. Conforme o Gráfico 15, contudo, percebe-se que não há nenhuma forma 

de participação “offline” que se sobressaia como a que possui maior frequência de 

relações simbióticas com as iniciativas de participação digital.  

Gráfico 15 - Conexão com experiências de participação presencial 

 

Fonte: elaboração própria 
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Cinco iniciativas de eParticipação apresentaram conexão com formas de participação 

não digitais menos institucionalizadas, tais como ‘Grupos especializados de 

discussão’, ‘Assembleias’, ‘Fórum de delegados’, ‘Reuniões preparatórias’, ‘Encontros 

periódicos e itinerantes’, ‘Seminários temáticos’, ‘Oficinas de treinamento’ e ‘Debates 

informais’. 

Foi observado (Gráfico 16) se havia evidência de conexão com algum canal 

institucional como, por exemplo, se a iniciativa se referia a alguma secretaria de 

governo subnacional. Embora não seja na totalidade das iniciativas, em quinze delas 

se constatou tal conexão.  

Gráfico 16 - Conexão com canais institucionais 

 

Fonte: elaboração própria 

O Gráfico 17 apresenta a presença de feedback individualizado para o participante, 

onde cinco experiências fornecem algum tipo de retorno à participação do cidadão e 

uma não fornece. Uma vez que tal informação é difícil de se localizar apenas com as 

observações das iniciativas, método utilizado nesta pesquisa, doze iniciativas ficaram 

sem uma classificação mais categórica.  
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Gráfico 17 - Feedback individualizado para participante 

 

Fonte: elaboração própria 

Em relação à divulgação de estatísticas de participação e de resultados alcançados 

com a experiência, o Gráfico 18 indica que a maioria das iniciativas pesquisadas 

disponibiliza publicamente os resultados atingidos. No entanto,  poucas apresentam 

maiores detalhamentos sobre as estatísticas do processo de participação como um 

todo. Ou seja, no geral, as iniciativas disponibilizam relatórios consolidados com os 

resultados obtidos, contudo não informam de forma detalhada o número de 

participantes, o número de intervenções recebidas, a forma como os dados recebidos 

foram tratados pelos gestores públicos etc.  

Gráfico 18 - Disponibilização de resultados e estatísticas 

 

Fonte: elaboração própria   

Ainda em relação à influência política da participação, observou-se a qual fase do ciclo 

da política pública estava vinculada. Os resultados encontram-se no Gráfico 19. É 

preciso esclarecer que nenhuma das iniciativas aponta expressamente que a 

participação esteja vinculada a uma fase da política pública (apesar de algumas 

iniciativas falarem sobre a plataforma que “visa a participação no processo das 

políticas públicas”). Ainda, considerando que poucas experiências possuem resultados 
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vinculantes, este gráfico mostra o potencial de cada iniciativa para influenciar o 

processo das políticas públicas. Analisando os resultados, percebeu-se que as 

experiências de participação digital se envolvem principalmente com as fases de 

formação de agenda e de formulação de políticas, fases anteriores à efetiva tomada 

de decisões.  

Gráfico 19 - Vinculação com fases do 'Ciclo de Políticas Públicas' 

 

Fonte: Elaboração própria 

Em algumas experiências foi impossível determinar qual fase da política pública seria 

influenciada. Isto reflete a falta de clareza em relação aos objetivos, aos mecanismos 

de funcionamento, ou à organização da informação. 

Outra qualificação que deve ser feita é que algumas iniciativas estão direcionadas à 

accountability social, no sentido de serem instâncias para os cidadãos cobrarem os 

representantes sobre a gestão, sem por isso corresponder à avaliação de uma política 

pública. Há um forte componente de transparência em várias das iniciativas, o que não 

necessariamente implica em participação no ciclo das políticas públicas.  

Finalmente, observou-se se o resultado da participação era vinculante, isto é, se o 

portal declara que o resultado está vinculado a uma determinada área do governo ou 

Política/recursos, resposta afirmativa em dez das dezoito iniciativas pesquisadas 

(Gráfico 20).  
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Gráfico 20 - Vinculação dos resultados das iniciativas de eParticipação com ações 
governamentais 

 

Fonte: elaboração própria 

Das dez iniciativas que declararam vínculo com a ação governamental, também foi 

identificada a natureza do vínculo: se política (com o uso de expressões do tipo 

"deliberativa") ou legal (alguma lei que o determine). Como pode ser visto no Gráfico 

21, sete delas se vinculam politicamente e três se vinculam legalmente.  

Gráfico 21 - Natureza do vínculo 

 

Fonte: elaboração própria 
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5. O CUBO DA DEMOCRACIA APLICADO ÀS INICIATIVAS DE 

PARTICIPAÇÃO DIGITAL  

 

Sob a perspectiva da governança e da democracia direta e estudando experiências de 

participação social não digitais, Fung (2006) demonstra que tais iniciativas podem ser 

classificadas em três dimensões: quem participa (‘escopo da participação’); como os 

participantes se comunicam uns com os outros e decidem as questões discutidas 

(‘modo de comunicação e de decisão’); e como as discussões se relacionam com 

políticas ou ações públicas (‘extensão da autoridade’). O autor desenvolve aquilo que 

denomina como o ‘Cubo da Democracia’, uma ferramenta gráfica analítica para lidar 

com a sua teoria, em que é possível localizar e entender a gama de possibilidades 

institucionais de participação pública a partir da aplicação das ordenadas das três 

dimensões propostas em um único plano tridimensional. 

O escopo da participação  (Figura 2) apresenta um contínuo que vai do método 

menos restritivo (aberto a todos que desejam, sendo os participantes um conjunto auto 

selecionado da população em geral) ao mais restritivo (‘Stakeholders profissionais’, 

usualmente pagos para representar interesses de grupos organizados ou de agentes 

políticos). As formas extremadas destas duas categorias seriam a ‘Esfera pública 

difusa’, no sentido menos restritivo; e os políticos e burocratas (‘Atores intra estatais’), 

no sentido mais restritivo. As categorias intermediárias seriam o ‘Recrutamento 

seletivo’ (quando se oferece incentivos para atrair grupos sociais menos aptos a se 

engajarem), a “Seleção randômica de participantes’ (por meio de sorteios, por 

exemplo) e a atração de públicos leigos fortemente interessados em um determinado 

assunto (‘Stakeholders leigos’).      

Figura 2 – Métodos de seleção de participantes 

1 2 3 4 5 6 

Estado Mini-públicos Público 

Atores 
intraestatais 

Stakeholders 
leigos 

Seleção 
randômica 

Recrutamento 
seletivo 

Auto-seleção Esfera pública 
difusa 

Fonte: Fung (2006) 

Quando se pensa o escopo da participação para experiências de eParticipação, o 

desafio que se impõe é a correta categorização das formas menos restritivas uma vez 

que cidadãos e cidadãs interessadas a participarem precisam, no mínimo, ter 

disponibilidade de acesso à internet e capacidade cognitiva de uso de plataformas 

eletrônicas. Por esse motivo, neste trabalho adaptamos a categoria de ‘Auto-seleção’: 

não seria uma categoria incluída como ‘mini-públicos’ e, sim, como ‘público’, junto à 

‘Esfera pública difusa’. A auto-seleção já envolve toda a população, porém são 

consideradas como ‘Esfera pública difusa’ as experiências em que os agentes 

governamentais têm cuidado especial na sua elaboração para também abarcarem os 

‘excluídos digitais’, que utilizem linguagem facilitada, que ofertem ferramentas de 
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manejo simplificado e que sejam disponibilizadas mesmo para quem não possui 

equipamentos eletrônicos ou acesso à Internet. 

Outra questão se relaciona com a categoria ‘Recrutamento seletivo’. Nas experiências 

não digitais, enquadram-se neste nível as experiências que se direcionam para 

minorias e com públicos que teriam dificuldades de participar de uma experiência caso 

não se oferecesse vantagens diretas. Nas experiências de participação digitais, se por 

um lado, esses custos já são reduzidos, por outro, a focalização de participantes é 

dificultada, uma vez que dificulta-se o controle de quem participa. Desta forma, 

considera-se como experiências com recrutamento seletivo àquelas que têm sua 

estratégia de comunicação dirigida a públicos específicos tais como, por exemplo, as 

experiências em políticas de juventude.  

Como pode ser visto no Gráfico 22, as iniciativas pesquisadas tendem a ser menos 

restritivas, sendo que a maioria delas (83%) ou estão na categoria ‘Auto-seleção’ ou 

estão na categoria ‘Esfera pública difusa’, indicando que elas usualmente são 

elaboradas para a participação de toda a população. Para as categorias ‘Atores 

intraestatais’, ‘Stakeholders leigos’ e ‘Recrutamento seletivo’, foi encontrado somente 

um caso de cada. Nenhuma iniciativa pesquisada utiliza a ‘Seleção randômica’ como 

estratégia de seleção de participantes. 

Gráfico 22 – Métodos de seleção de participantes das iniciativas de eParticipação 

 

Fonte: elaboração própria 

Na dimensão modo de comunicação e de decisão (Figura 3), Fung (2006) identifica 

três modos de comunicação, que não necessariamente visam traduzir as visões e 

preferências individuais em uma visão coletiva ou em uma decisão (‘Recebimento de 

informações sobre políticas e projetos’; ‘Oportunidade dos participantes expressarem 
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suas preferências aos oficiais e ao público presente’; ‘Organização das discussões de 

forma a permitir com que participantes explorem, desenvolvam e, eventualmente, 

alterem suas preferências e expectativas’), além de três modos de processos 

decisórios (‘Agregação e barganha’, ‘Deliberação e negociação visando o acordo entre 

os participantes’, ‘Criação de expertise técnica para extensão da capacidade de 

resolução de problemas específicos’). 

Figura 3 - Modos de comunicação e decisão 
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Fonte: Fung (2006) 

Em experiências de participação digitais, as mesmas categorias e caracterizações 

podem ser utilizadas. Nas iniciativas pesquisadas, como se percebe no Gráfico 23, há 

uma distribuição relativamente homogênea entre as experiências que privilegiam 

modos de comunicação (44%) e as que se relacionam com modos de decisão (56%). 

Contudo, há um potencial ainda a ser explorado nas experiências de participação 

digital, uma vez que as plataformas digitais já possuem ótimos instrumentos para um 

maior desenvolvimento das categorias de ‘Agregação e barganha’ e a ‘Deliberação e 

negociação’. 

Gráfico 23 - Modos de comunicação e decisão das iniciativas de eParticipação 

 

Fonte: elaboração própria 

Na dimensão que caracteriza a extensão da autoridade e do poder, há cinco graus 

de influência dos participantes nos outcomes da experiência, cuja intenção é a 
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mensuração do impacto da participação pública, conforme a Figura 4. O contínuo se 

estabelece na seguinte ordem: a) experiências de participação com nenhuma 

influência na ação pública (quando o participante já espera que sua participação não 

influenciará a ação pública mas participa da iniciativa para alcançar benefícios 

pessoais ou por enxergar sua participação como um dever moral); b) experiências com 

influência indireta, que se dá quando os mecanismos participativos exercem apenas 

algum tipo de influência comunicativa nas ações tomadas por burocratas ou políticos 

eleitos; c) experiências com influência direta na autoridade pública, criando o 

compromisso de que os resultados da experiência serão vistos como uma assessoria 

e uma consulta e, portanto, serão levados em conta no processo decisório 

governamental; d) experiências que visam a criação de uma parceria de cogestão ou 

de cogoverno em que público participante, burocratas e políticos se reúnem para, 

coletivamente, planejarem e desenvolverem estratégias de ação ou políticas públicas; 

e) e, por fim, experiências em que as decisões tomadas pelos participantes se tornam 

políticas sem qualquer influência governamental. Para Fung (2006), nesses dois 

últimos graus de influência é que se dá o empoderamento cidadão, por meio do 

exercício do poder direto.  

Figura 4 - Extensão da autoridade e poder 

1 2 3 4 5 

Benefícios 
pessoais 

Influência 
comunicativa 

Consulta e 
aconselhamento 

Cogovernança Autoridade direta 

Fonte: Fung (2006) 

Na caracterização das iniciativas digitais, a categorização foi feita conforme o último 

nível atingido pela experiência, uma vez que qualquer participação já indica um certo 

interesse e, portanto, oferecem, no mínimo, benefícios pessoais diretos a quem 

participa.  

Como pode ser visualizado no Gráfico 24, três iniciativas foram categorizadas no nível 

de autoridade mínima em relação à dimensão da autoridade do poder (‘Benefícios 

pessoais’), uma iniciativa foi categorizada como exercendo influência comunicativa no 

governo e a maioria das iniciativas da amostra deste estudo (72%) foram classificadas 

como sendo do tipo ‘Assessoria e consulta’. Ao mesmo tempo em que esse dado 

indica que as gestões públicas estão utilizando o potencial das ferramentas digitais 

para desenvolverem políticas e ações mais informadas pela vontade dos cidadãos; 

também demonstra uma certa timidez na extensão da autoridade e poder dessas 

iniciativas. Apenas uma das 18 iniciativas tem o potencial de oferecer um poder 

decisório ao participante, isto é, as decisões obtidas no processo participativo podem 

se tornar alguma política ou ação pública (mesmo assim, ainda dependente da 

decisão governamental, e por isso classificada como ‘Cogovernança’). Nenhuma das 

iniciativas exerce poder decisório direto, sem influência do próprio governo, indicando 

que ainda se busca o controle governamental sobre as experiências de participação 

digital. 



 

Gráfico 24 – Modos de autoridade e poder das iniciativas de eParticipação 

 

Fonte: elaboração própria 

Ao reunir as três dimensões de cada iniciativa, tem-se aquilo que será aqui 

denominado como o Cubo da eDemocracia (Figura 5), com todas as experiências 

pesquisadas se concentrando em treze pontos do gráfico tridimensional (uma vez que 

algumas delas se sobrepõem às outras).  

Figura 5 - Cubo da eDemocracia 

 

Fonte: elaboração própria 
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Ao observarmos o gráfico veremos que as iniciativas de eParticipação, no Brasil: 

 Estão concentradas em níveis menos restritivos em relação aos métodos de 

seleção de participantes, sendo que apenas três delas estão fora dos dois 

níveis que foram considerados como ‘públicos’, ou seja, ‘Auto seleção’ e 

‘Esfera pública difusa’; 

 Estão concentradas em níveis medianos em relação à extensão de autoridade 

e poder sem, contudo, atingir patamares que indiquem que as experiências 

estão influenciando diretamente a ação pública; 

 A única iniciativa que concentra um alto grau de autoridade (‘Cogovernança’) é 

totalmente restrita em relação ao público participante, sendo dirigida apenas a 

gestores públicos e políticos eleitos; 

 Estão graficamente dispersas em relação aos modos de comunicação e 

decisão, indicando que cada iniciativa privilegia níveis de interações diferentes 

entre governo e cidadãos. Enquanto em um extremo algumas iniciativas 

apenas veem o cidadão como espectador das ações de governo, no outro 

extremo outras pretendem difundir expertise e conhecimento sobre a gestão 

pública e as questões governamentais. 

  



 

6. CONCLUSÕES  

O objetivo desta pesquisa foi analisar e mapear iniciativas governamentais de 

participação digital. Buscava-se entender como os governos brasileiros estão se 

apropriando da tecnologia da informação para fomentar a participação do cidadão, 

apontando os desafios enfrentados por governos e gestores públicos no país.  

As iniciativas governamentais de eParticipação, majoritariamente de caráter local e 

concentradas na região Sul-Sudeste, apresentam um padrão semelhante em termos 

do público, da interação e dos resultados da ação, porém são desiguais em relação a 

fatores que facilitam  a participação. Neste sentido, foi observado que alguns sites 

possuem um número limitado de facilidades e perfis nas redes sociais, elementos 

chaves para atrair e manter a permanência no site, assim como para permitir a 

diversificação do público que acessa. Deve ser destacado, porém, que a maioria das 

iniciativas conta com perfil no Facebook, rede social amplamente utilizada no Brasil, 

sendo que as experiências que estão ausentes no Facebook formam parte de uma 

plataforma maior que, esta sim, possui perfil nessa rede social.  Assim, a totalidade 

das experiências utiliza o Facebook. 

No que diz respeito à seleção do público, a maioria é por auto seleção. Não é 

excludente mas, sem a geração de incentivos para participar ou a promoção dirigida a 

grupos específicos, emerge o problema acerca de quão representativo da população é 

o seleto grupo que escolhe participar. Deve ser lembrado que este não é um problema 

exclusivo das iniciativas de participação digital, embora seja nestes casos que se 

apresenta o problema da brecha digital. Nessa direção, é possível afirmar que a 

conexão com formas de participação presencial presente em mais da metade das 

experiências pode minimizar os problemas de acesso – instrumentais e cognitivos – à 

eParticipação. 

No quesito interação, foi observado que a maioria das iniciativas fornece informações, 

e algumas ainda vinculadas à prestação de contas dos representantes, de modo 

dialógico (do tipo “bate-papos” dos representantes com os cidadãos). Um número 

importante, além da comunicação unidirecional, possui ferramentas que não apenas 

visam fornecer informação, mas também informar os governantes através da consulta 

à cidadania. Uma vez que predomina o tipo de interação consultiva, a influência no 

ciclo das políticas públicas, quando existente, é centrada na “ideia da política”, isto é, 

na formação de agenda e formulação da política pública. Entretanto, não todas 

manifestam resultados vinculantes, número ainda menor quando se considera o 

vínculo de tipo legal. 

Finalmente, como resultado do cubo tem-se que as iniciativas analisadas tendem a ser 

aberta, sem restrição ou priorização de públicos específicos, dispersas quanto  ao 

modo de comunicação e decisão e com influência comunicativa no governo. Não se 

pode observar que por meio destas iniciativas o cidadão tenha um impacto direto na 

decisão política. É um patamar a ser melhor explorado pelo governo brasileiro. 
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Como último comentário, vale relembrar que a definição de participação digital 

adotada nesta pesquisa inclui a interação não apenas da sociedade civil com o Estado 

– no recorte empírico, com o poder executivo –, mas também entre os cidadãos.  A 

ferramenta de participação mais adotada nas iniciativas, o Fórum de discussão, 

permite esse tipo de interação entre os participantes. Contudo, são poucas as 

iniciativas que permitem agregar preferências, tornando a participação política como 

uma experiência mais individualizada.  
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ANEXO A - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

COLETA DOS DADOS 

A literatura nacional foi coletada a partir dos periódicos brasileiros classificados pela 

CAPES como A2, B1 e B2. Também se realizou uma busca em anais de conferências 

brasileiras que possuem seções exclusivas para debate do tema (EnANPAD, EnADI, 

EnAPG e CONTECSI). Adicionalmente, os periódicos RESI – Revista Eletrônica de 

Sistemas de Informação e Cadernos Gestão Pública e Cidadania (ambas com 

conceito B3) foram incluídos na pesquisa, devido à relevância destes periódicos na 

discussão dos temas em questão. O período analisado foi de 2007 a 2014.  

A busca foi delimitada pelas seguintes palavras: “participação eletrônica”, “e-

participação”, “governo aberto”, “dados abertos”, “transparência” e “accountability”. 

Foram localizados 81 artigos, sendo: 16 de eParticipação (e/ou eDemocracia); 6 de 

dados abertos (e/ou dados governamentais abertos); 21 sobre transparência e 38 

sobre accountability.  

A literatura internacional foi coletada a partir da lista de todos os artigos da base de 

dados da EGovernment Reference Library (EGRL), versão 10.0, publicada em 24 de 

julho de 2014, mantida pela University of Washington. Foi realizada uma busca por 

“eParticipation”, “e-Participation”, “Open Data”, “Open Government” e “Transparency” 

presente em todas as palavras-chaves e resumos dos artigos. O escopo foi delimitado 

em artigos publicados journals, de todos os anos contidos na base, e conferências dos 

anos de 2013 e 2014. Ao todo foram coletados 308 papers. 

Todos os artigos foram tabulados com as seguintes informações: (i) bibliográfica 

(título, autores, ano da publicação, onde foi publicado e área de concentração); (ii) 

objetivo do artigo; (iii) identificação sobre as temáticas pesquisadas (dimensões, 

conceitos, tipologias, etc.). A partir de uma primeira triagem, foram selecionados 49 

sobre e-participação, 21 sobre open data e 37 sobre transparência. Porém foram 

submetidos à análise apenas os papers disponíveis para download.  A tabela 1 

resume a seleção dos dados. Ao todo 158 artigos foram lidos na íntegra e analisados. 

Tabela 1 – Seleção dos dados 

Literatura Dados Abertos Transparência eParticipação Accountabilit
y 

Tota
l 

Naciona
l 

Intern
. 

Naciona
l 

Intern
. 

Naciona
l 

Intern
. 

Nacional 

Total de 
papers 

Selecionado
s (todos os 
resumos 

lidos) 

50 6 170 21 88 16 38 389 



 

Papers 
selecionados 

21 6 37 21 49 16 38 188 

Papers não 
disponíveis 

para 
download 

5 0 12 0 13 0 0 30 

Papers lidos 
na íntegra 

16 6 25 21 36 16 38 158 

 

Após esta fase de coleta, os trabalhos seguiram formas de tratamento diferentes, 

tendo em comum o foco nas definições e taxonomias utilizadas pelos autores. 

Também buscou-se identificar o objetivo central do artigo, a metodologia utilizada no 

estudo, a presença de modelo conceitual ou teoria.  

TRATAMENTO DA LITERATURA.  

Todos os 16 trabalhos nacionais foram integralmente lidos. Já os 88 trabalhos 

internacionais passaram por uma etapa de seleção que consistiu na leitura e 

categorização dos tipos de trabalhos a partir dos Títulos, Palavras-chave e Resumos, 

de acordo com o objetivo de buscar taxonomias para construção do instrumento da 

pesquisa. 

Assim, os textos foram filtrados e ordenados de acordo com as seguintes categorias: 

“Não. Implicações ou abstrações teóricas externas” (8); “Não. Não tem por foco 

projetos governamentais de e-participação” (7); “Não. Trata do processo eleitoral” (4); 

“Não, é exclusivamente argumentativo ou apresentação de publicação” (3); “Não, 

descrição de caso único, sem aparentes contribuições” (16); “Sim. Implicações e/ou 

abstrações teóricas e metodológicas” (5); “Sim. Implicações e/ou abstrações teóricas” 

(4); “Sim. Implicações e/ou abstrações metodológicas” (17); “Sim. Interessante para 

taxonomia de ferramentas” (12); e “Talvez. Pode ser interessante para construir 

argumentação” (11). Destes, apenas os que receberam “Sim” (38) e “Talvez” (11) 

seguiram para a próxima etapa (49), . No entanto, 13 não foram encontrados, restando 

36 trabalhos internacionais. 

Nesta etapa os 16 trabalhos nacionais e os 36 internacionais que passaram pelo filtro, 

foram submetidos separadamente a outro quadro para posterior análise, com as 

seguintes colunas: bibliografia (título, autores, onde publicado); objetivo do trabalho; 

dimensões ou variáveis teóricas e metodológicas; se fazem referência à participação; 

se definem e-participação; se trabalham ou definem alguma ferramenta. A partir desse 

quadro foi possível obter o panorama do que tem sido produzido sobre e-participação, 

incluindo o que buscávamos como as dimensões, variáveis e critérios para avaliação 

das experiências de iniciativa do governo. 

CARACTERIZAÇÃO DA LITERATURA 
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Na literatura nacional os autores mais frequentes são o José Antônio Gomes de Pinho 

(Ciência Política, Universidade Federal da Bahia – UFBA) e Maria Alexandra V. D da 

Cunha (Informática e Administração, Pontifícia Universidade Católica do Paraná –e 

Escola de Administração de Empresas – EAESP da Fundação Getulio Vargas – FGV), 

ambos com 4 trabalhos. Em seguida, Fabiano Maury Raupp (Contabilidade e 

Administração, Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC) com 3 trabalhos em 

coautoria com o José Pinho e Marlei Pozzebon (Ciência da computação e 

Administração, HEC Montreal e Escola de Administração de Empresas – EAESP da 

Fundação Getulio Vargas – FGV) com 2 trabalhos. Outros nomes reconhecidos no 

campo, como o José Carlos Vaz também aparecem, mas só uma vez. 

Na literatura internacional, entre os 49 trabalhos, 8 autores se repetem, sendo que 

Rony Medaglia (Departamento de Gestão de TI, Copenhagen Business School,  

Dinamarca) e Øystein Sæbø (Departamento de Sistemas de Informação, Agder 

University College, Noruega ) possuem maior volume de trabalhos publicados, 4 cada. 

Em seguida vem Tony Elliman com 3 e Panagiotis Panagiotopoulos (Departamento de 

Sistemas de Informação e Informática, Brunel University, Reino Unido) Jeremy Rose 

(Departamento de Ciência da Computação da Universidade de Aalborg, Dinamarca) 

que também produz com Øystein Sæbø, Muhammad Mustafa Kamal (Brunel Business 

School, da Universidade Brunel, Reino Unido) e,  finalmente, Ann Macintosh e Alastair 

Renton (Institute of Communication Studies, Universidade de Leeds, Reino Unido), 

com 2 trabalhos cada. Ficaram fora desta lista nomes de renome como Susha e 

Grönlund (2012), citados com certa frequência nos demais trabalhos, mas que não se 

repetiram no levantamento. 

Tanto na literatura nacional quanto na internacional, um traço comum dos trabalhos é 

a descrição de um ou mais casos, e nem as teorias são mobilizadas para explicar. Nos 

trabalhos que mobilizavam teoria, as abordagens mais recorrentes foram a de 

democracia, governo, governança ou participação, “eletrônica” ou mediadas por 

Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC. Na literatura internacional, as 

teorias mais frequentes foram a de processo de formulação de política pública, teoria 

de partidos políticos, participação e legitimidade; governança; e arquitetura 

empresarial. 

Na literatura internacional remarca-se o esforço pelo desenvolvimento de um quadro 

teórico próprio para “e-participação”. É pelo pioneirismo de revisar literaturas e 

construir dimensões para avaliação que Ann Macintoshi, Øystein Sæbø e Rony 

Medaglia se tornam importantes referências no campo, a julgar pelas vezes em que 

seus trabalhos são citados pelos demais. A preocupação com o desenvolvimento de 

um quadro teórico, pouco se traduz na tentativa de definir e-participação, menos ainda 

de se fazer acompanhar de dimensões metodológicas para se avaliar a e-participação, 

como se verá adiante. 

A despeito da metodologia, predominantemente qualitativa, a maior parte dos 

trabalhos brasileiros utilizou estudo de caso único ou múltiplo para descrição e/ou 



 

análise. Como produção de dados aparecem entrevistas, análise de documentos, 

observações ou formulários/protocolos de observação. Como tratamento dos dados, 

aparecem análise de conteúdo, análise do discurso, econométricas, ou lente teórica 

como framework conceitual e multinível. Nem todos tinham dimensões claras e 

realmente aplicáveis a esta pesquisa. Na literatura internacional, os achados foram 

semelhantes, a maioria dos trabalhos utilizou estudo de caso único ou múltiplo para 

descrição e/ou análise. 

Em 3 dos trabalhos da literatura nacional aparecem o Orçamento Participativo e em 2 

a câmara legislativa municipal acompanhada de outro trabalho que também teve por 

foco o legislativo municipal, mas olhou os websites de deputados estaduais. Os 

demais trabalhos trataram de casos ligados a infocentro, fórum para formulação de 

política de cultura, escuta sobre a realização de uma reforma de uma avenida e e-

petição. Dos 28 trabalhos estrangeiros, apenas 11 citaram e/ou definiram ferramentas, 

e citaram mais de 30 tipos. As mais citadas foram e-petição, em primeiro lugar, 

seguida por e-consulta e logo por salas de chat, e-votação e tomada de decisão 

online. 

DEFINIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO.  

Antes da definição de e-participação, participação digital ou eletrônica, buscou-se o 

referencial de participação de cada trabalho que, a depender do marco referencial, 

poderia aparecer de forma diferente. Por exemplo, “participação cidadã” geralmente se 

refere ao marco da Constituição Federal de 1988 e traz nela uma carga de direito, 

enquanto que “participação de usuários” faz referência ao contexto neoliberal com 

uma visão de “cliente”. O referencial constitucional parece ter sido influenciado pela 

literatura internacional onde a expressão “cidadã” está mais presente. Também há 

uma visão de que participação popular se refere à participação da população e/ou de 

movimentos de base. Já a participação social se refere à soma da participação popular 

com a participação de especialistas no tema.  

O que se encontrou, por outro lado, foi uma profusão de expressões empregadas à 

participação como sinônimas, sem necessariamente partir de um referencial. Além das 

expressões de participação “digital”, “eletrônica” e “e-participação”, propriamente, 

outras 21 expressões apareceram nos trabalhos revisados. A expressão mais 

frequente para participação foi a “cidadã” ou “do cidadão” citada em 24 diferentes 

trabalhos, seguida da “política” citada em 14, “pública” em 8, “popular” em 6, “local” e 

“democrática” com 5, “na tomada de decisão” com 4, cívica com 3, “na gestão”, “ativa”, 

“direta” e “efetiva” com 2. As expressões “no sistema”, “no fórum”, “no governo”, “nas 

ações do poder público”, “sustentável”, “da sociedade civil”, de “usuários”, “social” e 

“representativa” apareceram apenas em 1 trabalho. 

Uma das exceções foi o trabalho de Cunha, Coelho e Pozzebon (2014) que apesar de 

ter mencionado participação popular, cidadã, efetiva, de usuários, direta e ativa ao 

longo do texto, trabalha principalmente com a ideia de participação pública, 
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entendendo como “os fóruns organizados para facilitar a comunicação entre governo e 

seus interlocutores quando em face de uma questão específica ou problema" (p. 2). O 

problema de não conceituar o tipo de participação é que o autor pode ter a 

participação como um “dado”, não se preocupando em dizer o que se entende por 

participação, quem está participando, de que forma, e decidindo o quê. 

Entre os 36 trabalhos, dois deles definiram ou adotaram uma definição para a 

participação: “(...) ações individuais e coletivas para lidar com as questões públicas por 

meio de instituições da política” (Tradução livre de Min Jiang, Heng Xu, 2009, p. 175); 

e "Participação é definida como o envolvimento de uma ou mais partes interessadas 

(stakeholders) na tomada de decisão política, de modo tal que  é proporcionada 

a contribuição do stakeholder, considerada durante os processos de 

tomada de decisão e influencia o resultado da decisão" (Bickerstaff et al., 2002; Rowe 

and Frewer, 2000). (Tradução livre de Feeney, M. K., Welch, E. W, 2012, p. 

817).  Todos mencionaram “participação”, além da participação eletrônica ou e-

participação. 

 

Entre os 16 trabalhos brasileiros , três definem e-participação. No cenário 

internacional, os achados foram diferentes, pois 16 dos 36 trabalhos apresentam o 

conceito. Destes, seis propuseram definição própria, e quatro se apoiaram  em 

definições da literatura.  

Apesar de os estudos sobre usos das TICs pelo governo já terem uma década no 

Brasil, “ainda existe certa dificuldade ou mesmo impossibilidade da apresentação de 

uma clara delimitação entre os fenômenos que se enquadram em termos como: e-

Governança, e-Administração Pública, e-Serviço Público, e-Democracia, entre outros” 

(BATTIST, CUNHA, FONSECA, 2014, p. 1334). Para Moreno-Jimenez e Arguedas 

(2010) a participação é o quinto nível de aplicação do governo eletrônico. Incluem na 

e-participação “la Votación Electrónica (e-votación), la Gobernanza Electrónica (e-

gobernanza), la Democracia Electrónica (e-democracia) y la Cognocracia Electrónica 

(e-cognocracia)” (MORENO-JIMENEZ e ARGUEDAS, 2010, p. 7).  Para Cunha, 

Coelho e Pozzebon (2014), isto não está dado e assim as autoras nos situam num 

grande debate sobre se a participação eletrônica seria um subcampo da democracia 

eletrônica. O quadro 1 lista as definições de eParticipação encontradas 

Quadro 1 – Definição de eParticipção 

Definição 

própria 

SÆBØ; 

JEREMY; 

FLAK, 2008 

“eParticipation envolve a ampliação e transformação da 

participação em processos democráticos e consultivos mediados 

pelas tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

principalmente a Internet. Destina-se a apoiar a ativação da 

cidadania com os mais recentes desenvolvimentos tecnológicos, 

aumentando o acesso a e a disponibilidade da participação, a fim 



 

de promover governos e sociedades justas e eficientes" (p. 400-

401). 

JEREMY;  

SÆBØ, 2010. 

eParticipação possibilita a participação cidadã direta no processo 

de tomada de decisão (...) eParticipação como sistemas de 

deliberação (...) Intercambio de informação bidirecional (Two-

way). 

DE REUVER 

ET AL. 2013. 

“A participação eletrônica (eParticipação) pode ser vista como um 

subconjunto da eDemocracia, e é tipicamente equiparada ao 

envolvimento cidadão nos processos de elaboração de políticas, 

que pode variar do provisionamento de informação unidirecional 

(one-way), a consulta cidadã de cima para baixo (top-down) até o 

empoderamento de fato dos cidadãos para realizar inputs no 

processo de elaboração das políticas”. 

MEDAGLIA, 

2012. 

“uso da tecnologia da informação para apoiar a tomada de 

decisões democráticas ” (p. 1) 

 

LOUKIS, 

EURIPIDIS, 

WIMMER, 

MARIA, 2012. 

eParticipação como consulta eletrônica, ferramentas de e-fórum 

estruturado (que organizam discussões eletrônicas estruturadas) 

sobre legislação sob formação. 

 

CUNHA, 

COELHO, 

POZZEBON, 

2014. 

“a e-participação está relacionada com oportunidades para 

consulta, diálogo entre o governo e cidadãos, e e-votação e 

participação seria um subcampo da democracia eletrônica. 

Entretanto, é mais do que isso, pois o conceito inclui a extensão 

e a transformação da participação em processos democráticos e 

consultivos mediados pelas TIC” (p. 298) 

Adota de 

outros 

autores 

MEDAGLIA, 

2007. 

“relacionada com as questões que possibilitam oportunidades de 

consulta e diálogo entre governo e cidadãos, utilizando uma 

gama de ferramentas de TI” (termo eParticipation como proposto 

por Macintosh) (p. 267) 

POTNIS, 2010 “disposição dos Estados-Membros das N.U. em dar poder aos 

cidadãos com conhecimento e informação necessária para 

participar da governança eletrônica, que é particularmente 

conhecido como e-participação ( Nações Unidas, 2004 )" (p. 46) 

KOUSSOURIS, 

ET AL, 2011. 

“O termo participação electrónica (ou eParticipation) implica o uso 

da informação e tecnologias da comunicação (TIC) para expandir 

e aprofundar a participação na política permitindo que os 

cidadãos se conectem uns com os outros e com os seus 
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representantes eleitos (Fuchs et al., 2006), e por re-envolvê-los e 

reativá-los no processo de tomada de decisões”. (p. 9) 

MORENO-

JIMÉNEZ; 

ARGUEDAS, 

2010. 

"Pode  ser definida como a utilização das TICs para a promoção 

e desenvolvimento da participação cidadã na tomada de decisões 

públicas relativos ao governo da sociedade” (MORENO-

JIMÉNEZ, 2009, apud, MORENO-JIMÉNEZ; ARGUEDAS, 2010, 

p. 7). 

BATTIST, 

CUNHA, 

FONSECA, 

2014. 

"Um dos campos de estudo dentro da e-Democracia é a e-

Participação. Nela são enquadrados os usos das TICs como 

ferramentas de manifestação direta do povo sobre temas 

relevantes. Alguns exemplos de ferramentas são: fóruns de 

discussão, portais de orçamento participativo (Fahel & Cabral, 

2012)" (p. 1335) 

FEENEY, 

WELCH, 2012. 

“E-participação é descrita como a utilização das TIC para permitir 

e melhorar a eficácia da participação dos cidadãos nas 

deliberações e processos decisórios (Macintosh, 2004). 

Tecnologias de e-participação podem permitir, em diferentes 

graus e através de diferentes canais, o acesso e a interação com 

os cidadãos e outras partes interessadas externas (Sanford e 

Rose, 2007)" (p. 818) 

 

É interessante notar neste Quadro 1 que Sæbø e Medaglia eParticipação definem de 

formas diferentes em dois dos seus trabalhos, o que ilustra o esforço de um campo 

ainda em construção. Talvez por este motivo,outros quatro trabalhos preferiram revisar 

definições sobre e-participação, ao invés de adotar apenas uma (Quadro 2).  

Quadro 2 – Autores com revisões de definições 

Kamal, 2009. Embora existam muitas discussões teóricas que envolvem a participação, por 

exemplo, gestão participativa, etc., e-participação é geralmente associada a 

alguma forma de deliberação política ou processo político de tomada de 

decisão (Macintosh, 2004). A participação pode ter lugar dentro do processo 

político formal ou fora dele (Sæbø et al, 2008.; Macintosh, 2004). Vários 

estudos de investigação centram-se na “política de participação", no sentido 

de elaboração de políticas, e a cobertura da participação tanto dentro como 

fora do sistema político formal. O "e (lectronic)" em e-Participação tem uma 

clara associação com "e" áreas anteriores (por exemplo, e-business, e-

commerce, e-government) e refere-se ao uso das novas TIC, com a 

implicação de que a tecnologia tem a capacidade de alterar ou transformar a 

participação dos cidadãos na deliberação ou processos de formulação das 



 

políticas (Sæbø et al., 2008) (p. 342). 

Zissis; Lekkas; 

Papadopoulou, 

2009 

O uso de tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para envolver o 

público nos processos democráticos é nomeado de participação electrónica. 

E-Participação refere-se à "participação apoiada nas TIC em processos 

envolvidos no governo e governança. Processos podem dizer respeito a 

administração, entrega de serviços, tomada de decisões e formulação de 

políticas "(Pauliina Lehtonen, 2007). A combinação dos interesses dos vários 

stakeholders na participação e do desenvolvimento da infraestrutura 

tecnológica tem resultado em vários novos projetos para explorar o potencial 

das TIC que suporta a comunicação e a participação nos processos políticos 

(BEKKERS, 2004) (Best, 2005) (Curwell, 2005). E-participação pode ser 

entendida principalmente como a interação mediada por tecnologia entre a 

esfera da sociedade civil e a esfera política formal, e entre a esfera da 

sociedade civil e a esfera da administração (Clive Sanford, 2007). A missão 

da e-participação é capacitar as pessoas com TIC para poderem atuar nos 

processos de decisão de baixo para cima, para tomar decisões informadas, e 

desenvolver responsabilidade social e política. Portanto, e-participação é uma 

forma de fortalecer as capacidades políticas, sociotecnológicas e culturais dos 

indivíduos, dando a possibilidade de que os indivíduos possam envolver-se e 

organizar-se na sociedade da informação (Christian Fuchs, 2006). (p. 196). 

Cleland, 2012. “De acordo com Sanford e Rose (2007), eParticipation ‘envolve a extensão e 

transformação de participação nos processos democráticos e consultivos da 

sociedade, mediada por tecnologias da informação e comunicação (TIC) ". 

Em geral, pretende-se promover e apoiar um envolvimento de cidadãos 

através das modernas tecnologias, em especial das tecnologias baseadas na 

internet. Embora compreender o campo emergente da eParticipation não seja 

simples - dada a falta de um acordo e definição pouco clara dos limites de 

investigação - recentes tecnologias emergentes, relatórios governamentais e 

programas acadêmicos demonstram um crescente nível de interesse no 

assunto (Sæbø et al., 2008).” (p. 122) 

Reddick, 2011. A definição de e-participação usada neste estudo é mais ampla do que o que 

é usada na pesquisa existente (Andersen et al, 2007;. Kamal, 2009). Esta 

pesquisa leva em conta diferentes níveis de e-participação por meio de 

prestação de serviços públicos e e-participação como forma de influenciar o 

processo de decisão política (Macintosh e Whyte, 2008). (...) Este artigo 

considera as diferentes formas de participação no governo que vão desde a 

interação em uma via (gerencial), interação em duas vias dirigida a partir do 

governo (Consultivo) e, finalmente, a mais alta forma de e-participação, a 

interação em duas vias dos cidadãos para o governo e vice-versa 

(participativa). (p. 168). 
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O Quadro 3 lista as ferramentas encontradas nos sites ou artefatos de eParticipação, a 

partir de Zissis et al, 2011. 

Quadro 3 – Definições de ferramentas 

Webcasts 

A webcast é o áudio e / ou fluxo de vídeo da Internet produzido a partir 

de um evento ao vivo, ou um simulcast online de um sinal de 

transmissão (broadcast). (...). Além de vídeo, o webcast geralmente 

inclui os slides de uma apresentação, e pode incluir outros artefatos 

(...). Este sistema oferece a seus participantes uma maneira de ver e 

ouvir a transmissão, mas em geral não é muito interativo. 

FAQ 

Este método apresenta informações através de perguntas (Q) e 

respostas (A) que podem ser pesquisados utilizando palavras-chave 

ou introduzindo uma pergunta ou afirmação em "linguagem natural". 

No entanto, a informação não pode ser considerada suficiente para 

cobrir e comunicar um tópico, porque todo o sistema pergunta-

resposta fornece aos participantes uma opinião muito fragmentária. 

Blogs 

A web-blog é uma página web com o mínimo de edição externa, 

fornecendo comentários on-line, periodicamente atualizados e 

apresentados em ordem cronológica inversa, com links para outras 

fontes on-line. (Daniel W. Drezner, 2004). 

Votações 

rápidas 

Uma pesquisa de opinião é um levantamento de opiniões de uma 

amostra particular. As pesquisas de opinião são normalmente 

concebidas para representar as opiniões de uma população, pedindo a 

um pequeno número de pessoas uma série de perguntas e assim 

extrapolando as respostas para o grupo maior dentro do intervalo de 

confiança. 

Surveys 

A pesquisa é um processo de recolha de informações, sem a 

verificação detalhada, sobre a atividade a ser examinada. É, de fato, 

um questionário com estrutura específica de perguntas fechadas 

(normalmente com categorias de resposta ordenadas) e algumas 

questões abertas. 

Salas de chat 

Uma sala de bate-papo ou chat é um termo usado principalmente 

pelos meios de comunicação para descrever qualquer forma de 

conferência síncrona, ocasionalmente, até mesmo de conferência 

assíncrona. O termo pode, assim, ser qualquer variação de tecnologia 

em tempo real como bate-papo online, mensagens, fóruns on-line 



 

instantâneos (...). Salas de chat, por vezes, têm um 'moderador' para 

facilitar a interação com o painel e controlar a discussão. 

Jogos de 

tomada de 

decisão 

Jogos de tomada de decisão permitem aos usuários visualizar e 

interagir com as animações que descrevem, ilustram ou simulam 

aspectos relevantes de um problema. Geralmente, há algum aspecto 

competitivo, como um quiz. O conteúdo, o nível de dificuldade e tipos 

de interfaces são dependentes do público-alvo. Informações podem 

ser fornecidas através de perguntas e respostas tipo de jogo 

semelhante a um FAQ. O utilizador pode ser presenteado com uma 

representação gráfica de um lugar ou situação e várias opções que, 

quando selecionado, alteraram a representação de alguma forma para 

simular o efeito de tomada de decisão na vida real. 

Fórum de 

discussão 

Um fórum na Internet é uma aplicação da web para a realização de 

discussões e postagens. Fóruns na Internet são também comumente 

referidos como fóruns na web, fóruns, painéis de debate, discussão 

(eletrônico) de grupos, fóruns de discussão, quadros de avisos, ou 

simplesmente fóruns.  Tipicamente se mostra uma lista de tópicos em 

que pessoas estão preocupadas. Os usuários podem escolher um 

tema e ver um 'fio' de mensagens e respostas e, em seguida, postar a 

sua própria mensagem. Os canais de comunicação podem ser 

assíncrona ou síncrono. 

E-painéis 

Representam um conjunto de participantes recrutados, em oposição a 

um conjunto de auto-seleccionados, que acordam para discutir sobre 

uma variedade de questões com base nas TICs, em intervalos 

específicos durante um período de tempo. Às vezes pode não existir 

qualquer interacção em caso de serem utilizados questionários online, 

mas também é possível sustentar um engajamento intenso 

proporcionando aos participantes uma série de ferramentas 

electrónicas a fim de contribuir online. 

E-petição 

Uma petição na Internet é uma forma de petição sobre algo postado 

em um website. Os visitantes do site são questionados se eles querem 

adicionar seus endereços de email ou nomes na petição, e depois de 

"assinaturas" suficientes terem sido coletadas, a carta resultante pode 

ser entregue ao autor da petição, normalmente via e-mail. Um fórum 

de discussão integrado também pode ser incorporado para permitir 

aos usuários expressar o seu apoio ou preocupações para o e-petição. 

Polling e- Sondagem deliberativa combina discussões em pequenos grupos, 
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deliberativa envolvendo um grande número de participantes com amostragem 

aleatória da opinião pública. Seu objetivo geral é o de estabelecer uma 

base de público informando suas opiniões sobre um assunto 

específico. Os cidadãos são convidados a participar de forma 

aleatória, de modo que um grande o suficiente grupo participante irá 

fornecer uma representação relativamente precisa, científica da 

opinião pública. 

Comunidades 

virtuais 

Uma comunidade virtual, e-comunidade ou comunidade on-line é um 

grupo de pessoas que interagem principalmente via meios de 

comunicação, tais como, Email ou Usenet, em vez de face a face. Se o 

mecanismo é uma rede de computadores, ele é chamado de uma 

comunidade online. 

Mecanismos 

de alerta - 

Alertas de e-

mail e RSS 

feeds  

RSS é tecnologia projetada para permitir que os usuários assinem um 

conteúdo específico e ser alertado automaticamente quando há novas 

atualizações disponíveis. 

Fonte: Quadro elaborado pelos autores, com base no trabalho de Zissis et al, 2011, p. 

198-203. Tradução livre. 

  



 

ANEXO B – CARACTERIZAÇÃO DAS INICIATIVAS CONFORME AS 

DIMENSÕES DO CUBO DEMOCRÁTICO 

 

ID D1_ATORES D2_DECISAO D3_AUTORIDADE 

Desafio Agora Rio Autoseleção Implementação 
técnica e expertise 

Assessoria e 
consulta 

Café Hacker SP Stakeholders leigos Implementação 
técnica e expertise 

Assessoria e 
consulta 

PlanejaSampa Autoseleção Participar como 
expectador 

Assessoria e 
consulta 

Mapeando Esfera pública difusa Agregar preferências 
e barganhar 

Assessoria e 
consulta 

Orçamento 
Participativo Digital 

2013 

Esfera pública difusa Expressar 
preferências 

Assessoria e 
consulta 

Portal 1746 Esfera pública difusa Expressar 
preferências 

Benefícios pessoais 

LINC Digital da 
IplanRio 

Especialistas e 
burocratas do setor 

público 

Implementação 
técnica e expertise 

Cogoverno 

Orçamento 
Participativo 

Esfera pública difusa Expressar 
preferências 

Assessoria e 
consulta 

Participatório Recrutamento 
seletivo 

Agregar preferências 
e barganhar 

Influência 
comunicativa 

Fala Salvador Autoseleção Expressar 
preferências 

Benefícios pessoais 

Gestão Urbana SP Autoseleção Participar como 
expectador 

Assessoria e 
consulta 

PPA Autoseleção Desenvolver 
preferências 

Assessoria e 
consulta 

Habitat III Participa 
Brasil 

Autoseleção Implementação 
técnica e expertise 

Assessoria e 
consulta 

Gabinete Digital Esfera pública difusa Agregar preferências 
e barganhar 

Assessoria e 
consulta 

LDO 2016 Autoseleção Deliberar e negociar Assessoria e 
consulta 

PPA em Rede Esfera pública difusa Agregar preferências 
e barganhar 

Assessoria e 
consulta 

Participa.br Esfera pública difusa Deliberar e negociar Influência 
comunicativa 

#GabineteAberto Esfera pública difusa Participar como 
expectador 

Benefícios pessoais 

 






