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Abstract. With the rapid development of information and network 

technologies, the term e-democracy began to gain new proportions. It is a new 

way to make ordinary citizens to participate in discussions and interactions 

with the political powers, to bring his voice and opinions. With the emergence 

of new media and channels of democratic participation, this work examines 

recent research on Web 2.0, social media and social networking solutions 

applied to the development of e-democracy. 

Resumo. Com o desenvolvimento rápido das tecnologias de informação e 

comunicação, o termo e-democracy começou a ganhar novas proporções. 

Trata-se de uma nova forma de fazer com que o cidadão comum participe em 

discussões e interações com os poderes políticos, fazendo chegar a sua voz e 

opiniões. Com o surgimento de novos meios e canais de participação 

democrática, este trabalho pretende analisar a literatura recente sobre Web 

2.0, mídias sociais e redes sociais aplicados ao desenvolvimento de soluções 

de e-democracy. 

 

1. Introdução 

Com a ajuda da Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC), especialmente a 

Internet, um governo melhor é visto como sendo mais sensível às necessidades de 

cidadãos e empresas [1]. Essas tecnologias mudam a abordagem sobre gestão pública, 

configurando uma realidade na qual cidadãos, empresas e demais organizações querem 

ter acesso cada vez mais rápido e fácil ao governo, na expectativa de que suas 

necessidades sejam atendidas pelos programas governamentais. [8] 

A interdependência da tecnologia e da sociedade é inquestionável e tem influenciado a 

pesquisa em ciências técnicas, bem como em ciências sociais por um longo tempo. Em 

especial, tecnologias para apoiar a participação do cidadão na gestão pública e e-

democracy podem potencialmente influenciar todo um sistema político. [2] 

E-democracy é algo que os governos fazem para facilitar uma maior participação da 

população no governo através de meios digitais ou eletrônicos. Estas iniciativas podem 

incluir e-fóruns, reuniões, e-consultas, referendos e e-voto além de outras formas de e-

participação. [9] 

Assim com o levantamento dos estudos que estão sendo feitos na área de e-democracy, 

neste trabalho de conclusão de curso, será realizada uma comparação das principais 

técnicas e soluções utilizadas para e-democracy. Com isso, pretende-se analisar as 



vantagens e desvantagens de cada abordagem e propor trabalhos futuros que possam 

resolver possíveis questões que estejam em aberto. 

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

Esse trabalho mostrará como os cidadãos, através de meios eletrônicos, Internet e redes 

sociais podem ajudar o governo em tomadas de decisões. Ao processo de utilização de 

TIC para participação popular na administração pública é dado o nome de e-democracy. 

A área de pesquisa de smart cities, que são cidades que se esforçam para tornar-se "mais 

inteligentes" (mais eficientes, sustentáveis, equitativas e habitáveis) [5], visa promover 

o desenvolvimento urbano sustentável através do entrelaçamento da infraestrutura do 

mundo real com serviços online. [3] O termo Smart Cities se refere também à relação do 

governo da cidade e seus cidadãos. Um bom governo, ao utilizar novos canais de 

comunicação eletrônica, possibilita que os cidadãos possam ter maior participação nas 

questões governamentais, que é um dos princípios básicos do "E-governo" ou "e-

democracia". 

A aplicação da TIC à governança urbana oferece um enorme potencial para alcançar 

simultaneamente uma gestão eficaz da cidade, e envolver os cidadãos na definição de 

seus futuros urbanos. [4] 

A partir da interação e maior participação do cidadão no governo através do uso das 

TICs, observa-se que estas podem contribuir para fortalecer a democracia através da 

criação de mecanismos que permitam ao cidadão participar do processo político e 

influenciar diretamente na tomada de decisões [11]. 

E-Democracy e as mídias sociais são uma nova forma de engajamento entre o governo e 

a comunidade em geral. Muito mais do que uma forma de relacionamento online, a 

mídia social oferece ao governo a capacidade de se conectar e compartilhar ideias com o 

eleitorado. [6]   

A mídia social é considerada como uma parte do movimento Web 2.0, que se 

caracteriza por conteúdo gerado pelo usuário, criação de identidade on-line e redes 

relacionais [10]. Como o processo de governo e política se torna cada vez mais 

transparente, participativo e online, há uma grande oportunidade para a adoção de IA 

avançada, Web 2.0, sistemas avançados de pesquisas para e-governo para que os 

cidadãos possam interagir com o rumo do governo. [7] 

E-democracy inclui, no seu âmbito, a votação eletrônica, mas tem uma gama muito mais 

ampla do que este aspecto do processo democrático. O principal objetivo das pesquisas 

referentes é em como tornar a participação do povo maior nas discussões referentes ao 

estado. 

3. Objetivos 

O objetivo desse trabalho é o levantamento do estado da arte na área de e-democracy, 

assim como passar por outros temas como smart cities, text mining, web 2.0 e redes 

sociais. Pretende-se comparar os diferentes procedimentos de democracia eletrônica e 

apresentar algumas conclusões sobre os mesmos. Ao final do trabalho, pretendemos 

propor trabalhos futuros que possam solucionar problemas que ainda estejam sem 

solução na área de e-democracy. 



4. Procedimentos Metodológicos/Métodos e técnicas 

Será realizado o levantamento bibliográfico dos assuntos, buscando por artigos 

especializados recentes de bases como IEEE e da ACM que remetam às novas 

tecnologias que envolvam o assunto para possível comparação entre elas. Além de um 

levantamento das principais ferramentas que estão sendo usadas. 

5. Cronograma de Execução 

Atividades: 

1. Levantamento de material bibliográfico; 

2. Estudo dos principais conceitos relacionados a e-democracy; 

3. Estudo das principais técnicas utilizadas e suas consequências; 

4. Conclusão e Revisão; 

 

 

 

Tabela 1. Cronograma de Execução 

Atividades abr mai jun jul Ago Set out Nov Dez 

Atividade 1 xxx xxx xxx xxx xxx     

Atividade 2 xxx xxx xxx xxx Xxx Xxx    

Atividade 3   xxx xxx Xxx Xxx xxx   

Atividade 4       xxx Xxx Xxx 

 

6. Contribuições e/ou Resultados esperados 

A área de e-democracy, nesta última década, tem sido objeto de estudo constante de 

pesquisadores. Espera-se, com esse trabalho, poder apresentar os bons resultados que 

estes pesquisadores têm alcançado, mostrando algumas particularidades de seus 

projetos. Ao final do trabalho, serão propostos alguns trabalhos futuros que podem ser 

desenvolvidos para solucionar eventuais problemas que ainda estejam em aberto na 

área. 

7. Espaços para assinatura 

       Londrina, 15 de Abril de 2013. 
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