
Sumário 

1 Introdução ...................................................................................................................... 2 

2 Fundamentação Teórica ................................................................................................. 3 

2.1 E-Democracy .......................................................................................................... 3 

    2.1.2 Modelos de E-Democracy ............................................................................... 3 

    2.1.3 Setores da E-democracy .................................................................................. 5 

2.2 Trabalhos Relacionados .......................................................................................... 6 

2.2.1 Web 2.0 ............................................................................................................ 6 

       2.2.1.1 Redes Sociais ....................................................................................... 11 

        2.2.2 NLP ................................................................................................................ 12 

        2.2.3 Frameworks ................................................................................................... 13 

    2.2.4 Smartvote ....................................................................................................... 15 

3 Twitter, E-Democracy, Text Mining ........................................................................... 17 

4 Resultados .................................................................................................................... 17 

5 Conclusão .................................................................................................................... 17 

6 Referências .................................................................................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Introdução 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Fundamentação Teórica 

2.1 Democracia Eletrônica 

A democracia eletrônica é a convergência do processo democrático 

tradicional com processos e tecnologias da Internet. Refere-se ao modo como a Internet 

pode ser usada para melhorar os nossos processos democráticos e fornecer maiores 

oportunidades para indivíduos e comunidades para interagir com o governo. A 

democracia eletrônica compreende uma gama de atividades baseadas na Internet que 

visam fortalecer a democracia e instituições, incluindo agências governamentais. [1]  

A democracia eletrônica está ligada com o uso das tecnologias da 

informação e comunicação (TIC) para envolver os cidadãos, apoiar os processos de 

tomada de decisões democráticas e fortalecer a democracia representativa. 

 

Já para outros autores democracia eletrônica também utiliza as TIC, mas 

tem como objetivo proporcionar o acesso dos cidadãos à informação e conhecimento 

sobre o processo político e as escolhas. [2] 

De acordo com [3] democracia eletrônica é tudo que os governos fazem para 

facilitar uma maior participação popular no governo através de meios digitais ou 

eletrônicos, e também um meio para maior divulgação de informações políticas e para 

melhorar a comunicação e participação. 

   

Por meio da utilização de diferentes formas de TIC, como a Internet e 

dispositivos móveis, há a oportunidade não só para realizar um trabalho mais eficaz, 

mas também entrar em contato com aqueles que normalmente não têm nenhuma 

participação nas questões políticas. Numa perspectiva bottom-up, os cidadãos e 

organizações podem usar as TIC como recurso para que sua voz seja ouvida, partidos 

políticos as utilizam para a campanha, enquanto as agências públicas, para melhorar a 

qualidade dos serviços que elas entregam aos cidadãos. [5] 

A TIC aplicada à governança urbana oferece um enorme potencial para 

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

definição de seus futuros.  

A participação do público e a permissão para que um público mais amplo  

contribua para o debate político baseado em computação social (redes sociais) e 

tecnologias móveis estão transformando a maneira como as pessoas usam a Internet 

para comunicar e interagir. A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) é vista 

como facilitador da participação (e-participation), e da democracia (e-democracy). [6]  

Como o processo de governo e política se torna 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 e política. [7]. 

2.1.2 Modelos de Democracia Eletrônica 
 



Os modelos de democracia eletrônica são estruturas que se relacionam com 

o uso da tecnologia para as diversas formas de organizações políticas, enfatizando, 

principalmente, o impacto das TIC nos processos de tomada de decisão pública. [8] 

Os quatro modelos de democracia eletrônica são classificados com base em 

duas características fundamentais definidas em relação a qualquer processo 

democrático: a inclusão das pessoas (cidadão) em decisões e controle da agenda. 

Controle da agenda define quem decide e o que deve ser decidido, o que dá o direito aos 

cidadãos de levantar questões e participar ativamente nos processos de tomada de 

decisão. [8] 

 

Democracia eletrônica partidária Democracia eletrônica direta 
 

Cidadãos 

definem  

Agenda 

Cidadãos expressam opiniões e críticas 

sobre as estruturas de poder existentes. 

Cidadãos definem a agenda de 

discussões públicas, mas não para a 

tomada de decisões. 

Os cidadãos participam diretamente nos 

processos de decisão. Os cidadãos estão 

online, afetando as decisões a serem 

tomadas. Cidadãos definem a agenda, 

tanto para a discussão pública e tomada 

de decisão. 

 

Democracia eletrônica liberal Democracia eletrônica deliberativa 

Políticos e 

funcionários 

definem 

Agenda 

Governo atende cidadãos que participam 

nas eleições e debates relacionados, para 

poder informar e ser informado por parte 

dos cidadãos, sem uma clara conexão 

com o processo de tomada de decisão. 

Projetos de democracia eletrônica são 

utilizados para fins específicos que 

envolvam os cidadãos nos processos de 

tomada de decisões públicas. Os cidadãos 

têm uma boa razão para esperar que suas 

vozes sobre um determinado assunto 

sejam ouvidas. 

Tabela 1: Modelos de e-democracy [8] 

 

Na democracia eletrônica liberal, as agências governamentais e a elite 

política definem a agenda para os procedimentos para tomada de decisão. Democracia 

eletrônica liberal é baseada em um governo representativo, no qual os cidadãos formam 

o eleitorado, participam do debate e elegem representantes. [8]  

 

Democracia eletrônica deliberativa este tipo de democracia conecta os 

cidadãos de forma mais explícita e direta aos processos de tomada de decisão os 

políticos e cidadãos trocam ideias que levam à formação da política pública. Esta é uma 

forma de democracia representativa, onde a entrada transparente e cooperação entre os 

cidadãos e políticos constituem a legalização do poder. [8] 



Democracia eletrônica partidária é independente ou em oposição às 

estruturas de poder existentes. Cidadãos definem a agenda para discussões públicas, 

mas não para a tomada de decisões. [8] 

 

O modelo de e-democracia direta representa uma alternativa radical para os 

modelos representativos da democracia, no qual cidadãos participam diretamente nos 

processos de decisão, definem a agenda, tanto para a discussão pública quanto para 

tomada de decisão. Com isso, a Internet não apenas faz parte do processo, mas se torna 

essencial para a democracia. [8] 

 

2.1.3 Setores da E-democracy 
 

O processo de democracia eletrônica incluem e-parliament, e-legislation, e-

justice, e-mediation, e-environment, e-voting, e-consultation, e-participation, e-

initiatives, e-petitioning, e-campaigning e-polling/e-surveying, como pode ser visto na 

figura 1 abaixo. [5-9] 

 

Figura 1: Setores da democracia eletrônica [5] 

E-voting: é uma votação ou referendo que envolve o uso de meios 

eletrônicos, possibilitando maior número de envolvidos. 

 

E-participation: os cidadãos têm mais poder sobre a formulação de 

políticas e processos de tomada de decisão, criando meios para que os cidadãos possam 

participar do processo. 

 

E-petitioning: petição eletrônica ou protesto que é entregue para uma 

instituição democrática, onde cidadãos assinam uma petição e, possivelmente, se 

envolvem em uma discussão sobre o assunto. 

 

E-polling/e-surveying: pesquisas e coleta de informações e opiniões dos 

cidadãos por meio eletrônico, geralmente com respostas de múltiplas escolhas. 

 



E-consultation: é uma maneira de coletar as opiniões do cidadão ou do 

público em geral sobre a questão política específica, podendo ou não adotar o que foi 

coletado. 

 

E-legislation: é o uso das TIC para comentar, consultar, estruturar, 

formatar, apresentar, alterar, votar as leis que passam por assembleias eleitas, 

aumentando a transparência e participação. 

E-environment: é a utilização das TIC para fins de avaliação ambiental e 

proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, aumentando a transparência e 

participação com questões ambientais. 

 

E-campaigning: utiliza-se meio eletrônico, incentivando as pessoas a 

interagir uma com as outras, a fim de mobilizar os indivíduos em campanhas eleitorais 

e, influenciar a formação e implementação de políticas públicas. 

 

E-parliament: membros e pessoal político e administrativo de assembleias 

eleitas utilizam a TIC para a condução das suas atribuições, em especial, para fins de 

participação ativa dos cidadãos. 

 

E-justice: é a utilização das TIC na realização de justiça por todos do 

sistema judiciário, a fim de melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços públicos, 

em particular para indivíduos e empresas, que inclui a comunicação eletrônica e troca de 

dados, bem como o acesso à informação judicial. 

 

E-initiatives: permitir que os cidadãos façam propostas políticas por meio 

das TIC, envolvendo-os na definição da agenda política. 

 

E-mediation: é o uso das TIC para encontrar os meios para resolução de 

disputas (acordos) sem a presença física das partes. 

 

2.2 Trabalhos Relacionados 

2.2.1 Web 2.0 

 

No final do ano 2004, o termo Web 2.0 veio a se popularizar quando Tim 

O'Reilly, um grande entusiasta da área de informática, na conferência O'Reilly Media 

Web 2.0 que tinha como principal assunto a ser abordado "A Web como plataforma", 

mostrando como a Web poderia ser uma plataforma robusta para a inovação em muitos 

meios de comunicação e dispositivos. 

  

Assim como em softwares, 2.0 significa uma melhoria, ou, uma nova 

geração da World Wide Web (WWW). Com isso, novas tecnologias e paradigmas 

fizeram com que o cidadão comum que utiliza a Internet passasse a colaborar e 

interagir. Na Web 2.0, o papel dos internautas muda drasticamente de um consumidor 

passivo de informação, para usuários que se tornam organizadores ativos de conteúdo 

online. De fato, cada vez mais indivíduos ou grupos optam por publicar suas músicas 



favoritas, textos ou vídeos on-line, compartilhando de suas mensagens em sites 

interativos [4]. 

A Web 2.0, conforme definida por Tim O'Reilly, “é uma tendência na 

utilização da tecnologia e design WWW na Web que visa facilitar a criatividade, a 

informação compartilhada e colaboração entre os usuários”. Aplicações da Web 2.0 têm 

aparecido em grandes sistemas da Internet como o Google AdSense, Flikr, Napster, 

Wikipedia, blogs, fórum, serviços Web, etiquetagem (folksonomia) e distribuição de 

conteúdo [4,10].  

Alguns autores argumentam que a Web 2.0 pode ser vista como uma versão 

colaborativa da Web, ou seja, onde os usuários possam interagir. Por isso, no contexto 

de democracia eletrônica é justamente isso que pode ser uma grande ferramenta 

tecnológica para difundir e melhorar a participação do cidadão na tomada de decisão. A 

Web 2.0 é uma coleção de tecnologias, negócios, estratégias e tendências sociais. A 

Web 2.0 é mais dinâmica e interativa do que o sua antecessora, a Web 1.0, permitindo 

aos usuários que acessem o conteúdo de um site e também contribuam com ele [10].  

 

Com o crescente interesse em tecnologias Web 2.0 e aplicações, mais 

evidências mostram que a Web 2.0 ajuda as organizações públicas a oferecer um serviço 

de alto desempenho em termos de sua capacidade de gerar resultados sociais positivos, 

para servir ao bem comum, para envolver o público como coautores e melhorar a 

prestação de contas e transparência [11,12]. 

 

Reconhecendo o enorme potencial na Web 2.0, muitos serviços públicos 

estão utilizando sites e redes sociais para estabelecer uma maior relação com os 

cidadãos além de conseguir um maior retorno. Deste modo, o governo consegue engajar 

uma maior gama de cidadãos como os jovens e também aqueles que vivem em áreas 

mais afastadas, atingindo um grande foco da democracia eletrônica, conhecido como e-

participation [11]. 

 

Deste modo, com tudo que foi descrito sobre como a Web 2.0 pode auxiliar 

o cidadão a ter um papel mais participativo, e realmente fazer parte das ações e planos 

que os governos fazem para a população, auxiliando na formação de políticas públicas e 

na tomada de decisão, algumas ferramentas, utilizando recursos e preceitos que fazem 

parte desta tecnologia podem auxiliar os gestores públicos, e agências governamentais a 

melhor ‘escutar’ o cidadão. 

 

A aplicação da Web 2.0 no nível de governança poderia implicar em uma 

mudança de políticas públicas, leis e serviços por parte das autoridades estabelecidas 

para seus clientes (povo). Klaus Petrik[12] ilustra como a Web 2.0 pode ser aplicada em 

um software descrito como um sistema de democracia eletrônica (EDS - E-Democracy 

System), envolvendo tanto o governo como o cidadão no processo de formulação de 

políticas. Este sistema iria buscar uma participação em conjunto para decisões 

consensuais informadas em uma forma deliberativa e colaborativa, livre de polêmica, 

meios de comunicação, preconceito e corrupção.  

 

O sistema proposto pode ser descrito em seis fases que seguem abaixo: 



 
1. Sistema de Sugestão: pessoas sugerem petições, problemas 

observados, metas políticas e os próprios usuários dão nota 

criando um ranking. 

2. Lobby System: este serviço fornece ferramentas da Web 2.0 

para que os cidadãos possam se comunicar, formar grupos com 

interesses comuns e organizar estratégias para tomada de 

decisões (redes sociais).  

3. E-fórum: debater, votar, discutir propostas entre os cidadãos 

(usuários). 

4. Wiki Política: contém informações da situação dos locais, fatos, 

detalhes e informações (Wikipédia sobre os assuntos). 

5. Sistema de avaliação: avaliar como a proposta escolhida (1) vai 

afetar os cidadãos. 

6. Sistema de tomada de decisão: votação na petição.   

A seguir, é apresentado um guia para a aplicação do EDS no processo 

político que pode ser dividido em quatro fases: definição do problema, definição do 

objetivo da política, avaliação da opção, implementação e avaliação. [12]  

 

A primeira fase é a definição do problema, utilizando-se o sistema para 

engajar a população. Primeiramente, o cidadão relata um problema através do sistema 

de sugestão. Vários problemas podem ser relatados, mas são os próprios usuários (povo) 

que são atraídos pelo problema sugerido e que vai decidir quais são os problemas mais 

relevantes. Com mais pessoas aderindo ao problema exposto, os usuários que 

observaram, ou estão tendo o mesmo problema, através do Lobby System podem se 

juntar e montar um grupo para trocarem informações de um modo mais fácil. 

 

Com um grupo de usuários na mesma causa, utilizando o e-fórum para 

debater ideias, os cidadãos conseguem juntar mais informações sobre o problema, como 

outros lugares também afetados e também sugerir soluções. 

 

Utilizando a Wiki, os usuários podem gravar suas observações individuais, 

anexar fotos em um mapa digital, e particularizar a situação indesejável para a 

informação dos outros cidadãos, assim todos podem tomar conhecimento do problema e 

onde ele está ocorrendo. 

 

Após o problema ter sido identificado e um número mínimo exigido dos 

cidadãos ter aderido ao debate do problema, os partidários decidem em uma pesquisa 

interna para propor um voto popular, agora, o sistema de tomada de decisão é utilizado, 

assim os próprios cidadãos vão fazer valer seu voto, decidindo ou não se o problema 

deve ser tratado como uma política pública. 

 

Tendo definido um problema, a segunda fase é definir um objetivo para a 

política que vai ser adotada. Logo, todos os envolvidos deixam sua proposta para 

resolver o problema no sistema de sugestão e a proposta com maior aceitação é definida 

como o objetivo, levando à terceira fase: escolher a estratégia da política. 

 



A terceira fase é a chave do ciclo político, aqui uma decisão sobre a ação 

política tem de ser determinada e o grau de participação direta atinge o seu pico. Neste 

ponto, o sistema de sugestão (1) é iniciado, agora, pelo governo que pede para que o 

público apresente estratégias para atingir o objetivo da política comum. 

 

O sistema de avaliação (5) é aplicado para calcular o provável impacto de 

cada estratégia. Agora políticos analistas, empresas, os diferentes lobbies e outros 

especialistas determinam o lado positivo e negativo de cada estratégia usando outro 

aplicativo da Web 2.0. Como resultado, o sistema de avaliação mostra a força e as 

fraquezas de cada sugestão.  

 

Na fase quatro, depois dos cidadãos definirem qual estratégia vai melhor 

resolver o problema, a estratégia é implementada, e a seguir, no final do ciclo de 

política, o eleitorado é solicitado para avaliar se o objetivo político foi alcançado, 

comparando à meta pré-definida. 

 

Na Escócia, o The Highland Youth Voice é uma tentativa de aumentar a 

participação democrática, utilizando medidas on-line do Conselho de Highland para 

incentivar os jovens que vivem na região das montanhas da Escócia a participar da 

tomada de decisão democrática sobre suas próprias vidas. O Highland Youth Voice tem 

como objetivo aumentar a participação da geração mais jovem através da compreensão 

de suas necessidades e desejos de seu governo, levando em conta seus pontos de vista, 

experiências e aspirações, dar voz aos jovens escoceses à chance de influenciar aqueles 

que tomam decisão. [13]  

 

Com auxílio do site, os envolvidos são capazes de discutir as questões 

importantes para eles. O aspecto democrático proeminente final do site são as eleições 

para os membros, que ocorrem a cada dois anos. Esses conteúdos do site permitem um 

fórum online em que os membros podem educar-se, participar em debates políticos on-

line, ou experimentar um modelo de e-democracia na facilidade de votação online. [13] 

 

Em 16 de maio de 2002, o Primeiro Ministro escocês Jack McConnell 

lançou um portal de informação para os jovens (12 - a 24 anos de idade) que vivem na 

Escócia (www.youngscot.org). Originalmente estabelecida há mais de 20 anos, a Young 

Scot fornece uma ampla gama de informações e serviços para jovens, incluindo 

manuais, boletins e o livre acesso aos conselhos. O canal Ur'Say inclui a criação de 

conteúdo do portal, desenvolvimento de novos modelos de facilitação on-line e 

moderação, e desenvolver a participação democrática e modelos de consultas aos 

jovens. Os fóruns de discussão do Ur'Say tem como objetivo facilitar o diálogo entre os 

jovens sobre questões sociais e políticas contemporâneas de relevância e importância 

para suas vidas. [13] 

 

Outras formas de abordagem também são usadas para engajar mais a 

população na tomada de decisão como em Belo Horizonte, onde o e-PB (e-

Participatory Budgeting), que consiste em um esquema onde os cidadãos registrados 

como eleitores de Belo Horizonte, independente do seu local de residência na cidade, 

votam exclusivamente on-line para escolher uma de quatro obras públicas para cada um 

dos nove distritos da cidade para serem feitas. Segundo a administração, o lançamento 



da iniciativa teve três objetivos principais: modernizar o seu PB, através da utilização 

das TIC, aumentar a participação dos cidadãos no processo PB e alargar o âmbito das 

obras públicas que são submetidas à votação. O processo de e-PB começa com a seleção 

de quatro obras públicas por distrito, que será sujeito à votação on-line com o objetivo 

de selecionar apenas um trabalho por distrito. Os trabalhos a serem selecionados para o 

e-PB visam responder às demandas de maior alcance que irão beneficiar uma parcela 

maior da população. [14]. 

 

 
Figura 2: Resultado da obra vencedora em duas regiões [22] 

 

A plataforma de e-voting utilizada para que os cidadãos possam escolher 

umas das obras, a qual os cidadãos com mais de 16 anos de idade, registrados em Belo 

Horizonte podem votar, acessando a plataforma de e-voting através do site oficial da 

cidade. Para melhor descrever e compreender o funcionamento da plataforma de e-

voting, quatro características principais são descritas a seguir: prestação de informações, 

interatividade bilateral, interatividade multilateral e ferramentas de e-voto. [14] 

 

A respeito do fornecimento de informações, o site fornece informações 

gerais sobre a iniciativa PB. Esta informação foi complementada com um link para 

"perguntas mais frequentes". Cada proposta foi indicada geograficamente e seguido por 

um pequeno texto padrão com uma descrição. Para cada proposta uma imagem foi 

associada, representando onde obras ocorreriam caso fosse selecionada. Esta descrição e 

imagem foram complementadas ainda por dois vídeos. [14] 

 

A Interatividade Bilateral é entendida como a característica da plataforma 

virtual e-PB que permite aos cidadãos terem acesso à informação (por exemplo, 

endereços de e-mail) e interagir com os membros da administração a cargo do e-PB, 

contatando-os diretamente. [14] 

 

Interatividade Multilateral é a característica que inclui não só a interação 

bilateral entre cidadãos e eleitos, mas também a possibilidade de debate oferecida por 

uma plataforma de votação, por exemplo, através de fóruns on-line, chats e listas de 

discussão. [14]  

 

A fim de implementar uma plataforma de votação (ferramenta de e-voto), a 

principal preocupação era garantir que o sistema só permitiria eleitores com direito de 

tomar parte na votação, um tal sistema capaz de identificar fraudes ou tentativas de 

direito de voto duplo, permitindo a cada eleitor um único voto. [14] 

 



Os resultados obtidos com a utilização da TIC para auxiliar o eleitor na 

escolha de como utilizar os recursos e onde utilizá-los, mostrou um aumento de sete 

vezes no número de participantes, e ainda utilizando um número bem inferior da renda 

se comparado com a maneira tradicional que era utilizada anteriormente como visto na 

tabela 2. [14] 

 

 Recursos Participação 

PB tradicional US$ 43 Milhões 1.46% 

e-PB US$ 11 Milhões 9.98% 
Tabela 2: Participação do cidadão no Orçamento Participativo [14] 

2.2.1.1 Redes Sociais 

A democracia eletrônica e as mídias sociais são as bases de uma nova forma 

de engajamento entre o governo e a comunidade em geral. Muito mais do que uma 

forma de se relacionar online, a mídia social oferece ao governo a capacidade de se 

conectar e compartilhar ideias com o eleitorado. [15]   

O uso bem sucedido do Internet durante a campanha presidencial de 2008 

nos EUA levantou novamente vozes que afirmam que aplicações como Twitter podem 

proporcionar novas oportunidades para a campanha online. [16]  

Levando em conta o grande sucesso da campanha eleitoral dos EUA de 

2008 [16] fez um estudo sobre as eleições de 2010 suecas, utilizando o Twitter e uma 

ferramenta chamada TwapperKeeper para arquivar os tweets relevantes para a eleição, 

para posteriormente realizar uma análise sobre os dados coletados. [16] 

Os dados foram coletados pela ferramenta TwapperKeeper, que permite que 

os usuários possam adquirir os tweets, que são as mensagens que cada usuário do 

Twitter publica, seguindo alguns critérios de filtros. Para realizar a análise posterior o 

texto, nome de usuário e ID de mensagem do remetente, ID de usuário do destinatário 

(se a mensagem é uma resposta), o código de linguagem, o cliente usado para enviar 

tweet, código geográfico, e o tempo que o tweet foi criado, foram armazenados. Com 

estes dados em uma base de dado, algumas análises foram feitas com a utilização de 

uma ferramenta grátis para estatística (SPSS) e uma ferramenta grátis para gráficos 

(Gephi).  [16] 

Para ter uma boa base de informações sobre as eleições, foram capturados 

tweets relacionados à eleição de um mês anterior a realização da mesma e três dias 

posterior ao término eleitoral, tendo seu pico no dia em que foi realizada a eleição. [16] 

O Twitter contribui claramente para a ampliação do debate público como 

um novo meio para a comunicação pública. No entanto a relação dos tweets com o que 

está acontecendo no momento sinaliza a relação entre mídia e Twitter: picos de 

atividade em tweets sobre a eleição pode ser ligado a quaisquer eventos como talk-

shows televisivos, ou a cobertura da mídia de eventos off-line, como comícios políticos. 

[16] 

 



2.2.2 Processamento de Linguagem Natural (PLN) 

Processamento de linguagem natural (PLN) é um ramo da inteligência 

artificial que trata de analisar, compreender e gerar as linguagens que os seres humanos 

usam naturalmente, tanto escrita como falada, a fim de interagir com computadores, 

utilizando as línguas humanas naturais em vez de linguagens de computador.  

A história da PLN teve seus primórdios no começo dos anos 50, apesar de 

existirem alguns relatos anteriores do final da década de 40. Em 1950, Alan Turing, 

publicou um artigo intitulado "Computing Machinery and Intelligence", que propôs o 

que agora é chamado de teste de Turing como um critério de inteligência. [17] 

Devido a grande tensão envolvida entre Estados Unidos e União Soviética, 

um experimento conhecido como Experimento Georgetown, em 1954, envolveu a 

tradução automática de mais de sessenta frases do russo para o inglês usando o IBM-

701. A partir dos anos 90, o PLN começou a crescer mais rápido do que nunca. Em 

particular, as grandes quantidades de texto inundando a World Wide Web (WWW)  

estimularam o trabalho em mecanismos para a gestão deste fenômeno, nomeadamente 

através da extração de informações e resumo automático. A criação e uso público da 

Internet juntamente com enormes quantidades de textos em Francês e Inglês ajudaram 

na revitalização de aprendizado de máquina e, portanto, a tradução automática. Com 

toda esta nova informação e textos legíveis, houve um grande avanço no uso da 

linguagem falada e reconhecimento de fala. [17] 

 

O PLN tem como objetivo desenvolver modelos de como o ser humano 

compreende e produz linguagem natural para construir som e fazer teorias sobre a 

relação entre a mente e a linguagem (isto é, teórica PLN). Para melhorar e facilitar a 

interação humana-computador, que é a aplicação da PLN, e mostrar que pode ser um 

instrumento poderoso para acesso à informação e conseguinte melhorar a interação 

entre os usuários através de computadores. Para melhorar a interação entre os usuários 

através de computadores, o projeto Rede Europeia de democracia eletrônica (EDEN), 

visa descobrir se uma abordagem da PLN em particular pode promover a democracia 

eletrônica aumentando a participação dos cidadãos no processo de tomada de decisões. 

[18] 

 

A equipe de desenvolvimento do projeto EDEN desenvolveu um software 

dividido em cinco módulos que foram baseados em tecnologias PLN e estruturados de 

acordo com os utilizadores (administradores públicos) e as áreas em que eles trabalham. 

[18] 

 

 Address Guesser: automaticamente seleciona o 

administrador público responsável de acordo com o 

conteúdo da mensagem. 

• Answer Tree: responsável pelas FAQ (perguntas 

frequentemente feitas) e recupera as perguntas e respostas 

mais semelhantes à pergunta do usuário. 



•  Style Enhancer: que analisa um documento para melhorar 

sua legibilidade antes do administrador público publicá-lo 

em seu site. 

 

• Multilanguage Helper: liga termos técnicos às suas 

traduções em diferentes linguagens, proporcionando 

definições simples. 

 

•  Natural-Language Map: recupera textos e mapas através 

de uma interface de linguagem natural. 
  

2.2.3 Frameworks 

                  Um framework provê uma solução para problemas com características 

semelhantes, utilizando um conjunto de classes e interfaces que mostra um fluxo para 

resolver tais problemas, e como os objetos dessas classes são responsáveis por cada 

parte. [19] 

 

Vários autores criaram frameworks para auxiliar administradores e diretores 

públicos a adotarem democracia eletrônica e fazer com que o cidadão participe cada vez 

mais no processo de tomada de decisão. 

 

      De acordo com [20], um elemento importante da democracia eletrônica é a 

tomada de decisão pública participativa. Considerando este fator no âmbito geral do 

processo de decisão política para incentivar uma maior participação, devemos levar em 

conta o processo de tomada decisão pública participativa em três aspectos: 

comunicação, deliberação coletiva, e decisão em grupo.  

       

      Modelo de processo para políticas: [20] 

 

      1. Definição de Agenda: transformar um problema encontrado na sociedade 

em um problema que possa ser resolvido por políticos 

 

      2. Formulação de políticas: alternativas que podem resolver os problemas 

definidos na etapa um são identificadas depois de considerar aspectos técnicos, sociais, 

culturais e legais. 

       

      3. Adoção de políticas: alternativas políticas são transformadas em uma 

política específica. Esta alternativa política é adotada como lei ou ordem pelas 

instituições legislativas ou administrativas.       

       

      4. Implementação da política: os recursos administrativos são alocados para 

implementar a política de acordo com os requisitos determinados na fase de adoção de 

políticas. 

       

      5. Avaliação de políticas: o governo e o parlamento são monitorados a fim 

de verificar se eles estão em conformidade com as exigências legais da política adotada. 



 

Para apoiar a decisão de grupo, a análise de decisão multicritérios de grupo 

(ADMC) pode ser utilizada para fase de formulação de políticas, um dos modelos mais 

utilizados utiliza um modelo aditivo ponderado definindo o problema de tomada de 

decisão nos seguintes elementos: [20]. 

 

•Alternativas A = {  , i = 1,..., m}: ações que podem, eventualmente, 

resolver o problema. 

•Critérios C = {  , i = 1,..., n}: os fatores em que as alternativas são 

avaliadas. 

•Pesos W = {  , i = 1,..., n}: avaliação da importância relativa dos 

critérios. 

•Critérios de avaliação   : (  ,   ) ->R: A avaliação da alternativa em 

um critério. 

•Avaliação da alternativa v: (  , C, W) ->R: avaliação global das 

alternativas. 

 

Em tal modelo, a avaliação de uma alternativa é expressa, como mostrado 

na figura 2. 

                               
Figura 3: função que calcula o valor da alternativa [20] 

 

Um dos problemas na aplicação de ADMC é que ele é orientado para apoiar 

decisões para modelos com único ‘decisor’. Por isso, para a tomada de decisão em 

grupo, pode haver problemas como a falta de acordo sobre as definições dos elementos. 

Desta forma, mais três critérios são utilizados para estender o ADMC para ADMC em 

grupo. Estes critérios seguem abaixo. 

 

 Compartilhamento: visa obter uma definição comum de elementos 

através de um acordo, reduzindo diferenças discutindo explicitamente 

sua causa. 

       

 Agregação: é a obtenção de um elemento comum pela aceitação, por 

meio de um voto ou cálculo de um valor representativo. Agregação tenta 

reduzir as diferenças sem discutir explicitamente a sua causa. 

 

 Comparação: preferências individuais obtidas através de uma abordagem 

comum para discussões ou negociações, este aspecto visa determinar os 

elementos individualmente primeiro e usá-los como base para o acordo 

final. Ele reconhece as diferenças sem tentar reduzi-los. 

 



Os indivíduos tendem a ter opiniões diferentes sobre pesos e os critérios de 

avaliação, por isso com uso dos critérios compartilhamento, agregação, ou a 

comparação podem ser utilizados neste caso. 

 

Com base no modelo de Análise de decisão multicritérios de grupo mais 

estes três métodos, compartilhamento, agregação e comparação o autor sugere um 

framework de decisão participativa para decisão pública que pode ser visto na figura 3 

abaixo. [20] 

 

 

 
Figura 4: Framework para decisão em grupo [20] 

Seguindo este framework podemos escolher qual é a melhor proposta para 

tomada de decisão pública participativa utilizando o modelo de processo para políticas, 

onde primeiramente definindo a agenda, ou seja, definir qual problema encontrado na 

sociedade pode ser resolvido. Depois definindo o objetivo que será utilizado para 

resolver o problema, nesta etapa várias alternativas são apresentadas, e assim, as 

pessoas acabam tendo divergência quanto aos critérios e pesos que cada proposta terá, 

assim utilizando os três critérios adicionais, para avaliar qual solução é a ideal, para no 

fim chegar à decisão a qual o grupo melhor avaliou. 

2.2.4 Smartvote 

 

No decorrer desta última década, o aumento no número de pessoas que 

passaram a ter acesso à Internet cresceu de maneira clara, e isso deu grandes esperanças 

para melhoria na qualidade democrática. O voto eletrônico deve levar cada vez mais 

eleitores a participar do processo eletivo, pois o acesso à informação fica muito mais 

fácil como em sites políticos que podem fornecer aos cidadãos uma ampla variedade de 

informações sobre os problemas políticos, os partidos, os candidatos e fóruns on-line, 

blogs e chats devem promover discussões entre os cidadãos, bem como entre os 



cidadãos e a elite política. Mas a tecnologia da internet não só oferece uma ampla 

variedade de possibilidades para difundir informação, mas também abre completamente 

novas formas de processos de tomada de decisão. [21] 

 

Deste modo, Fivaz e Schwarz (2007) propuseram uma ferramenta chamada 

Smartvote para o auxílio na escolha de voto. O site Smartvote consiste em três 

elementos principais: o módulo Smartvote com o sistema de emissão de 

correspondência, um banco de dados completo de informações de todos os candidatos 

que concorrem a um cargo, e um módulo com análise elaborada em ferramentas para 

visualização de posições políticas. 

 

A ferramenta Smartvote funciona seguindo esses passos: [21] 

 

Numa primeira fase, cerca de três meses antes do dia da eleição, todos os 

candidatos recebem um questionário, com cerca de 70 questões sobre várias posições 

políticas, para assim estabelecer seu perfil. 

 

                Cerca de seis semanas antes de o período eleitoral começar, a segunda fase 

tem início. Agora o website do Smartvote está aberto para os eleitores, que precisam 

seguir três etapas para concluir a recomendação do voto. 

  

A primeira etapa consiste em os eleitores especificar o seu perfil político, 

logo, eles são convidados a responder ao mesmo questionário que os candidatos já 

responderam. As perguntas são de fácil entendimento e ainda possuem um apoio 

adicional com informações e esclarecimentos, incluindo os pontos positivos e negativos 

de cada questão. Em contraste com os candidatos, os eleitores têm também a opção 

"nenhuma resposta", e podem pesar as respostas de acordo com a relevância. 

        

Depois de concluída a primeira etapa, os eleitores têm de personalizar a sua 

recomendação de voto, que é a segunda etapa. Depois de definir o seu perfil político, é 

preciso especificar em qual distrito eleitoral vota e qual campanha, disputa querem 

receber uma recomendação de voto. Também podem escolher uma recomendação de 

voto para partidos ou em candidatos individuais. 

 

Com o resultado deste questionário, um perfil político sobre o usuário é 

feito. Com estas informações o Smartvote compara as respostas dos eleitores com as 

respostas de um candidato, incluindo o peso que cada eleitor deu às perguntas. Quanto 

maior for à congruência das respostas entre o eleitor e o candidato, maior é a sua 

‘afinidade’ com o candidato. O cálculo da recomendação de voto individual de cada 

eleitor é feita através do escalonamento multidimensional.  

 

                   Este processo é repetido com todas as perguntas e para cada candidato do 

selecionado eleitorado. Em segundo lugar, Smartvote gera a recomendação de voto em 

forma de uma lista com a ordem decrescente dos candidatos de acordo com a pontuação 

nas perguntas e respostas. Se um eleitor deseja receber uma recomendação de voto para 

partidos, o procedimento é o mesmo. 

 



Além disso, o Smartvote oferece ainda alguns serviços adicionais como uma 

base de dados com todos os perfis dos candidatos, como as respostas do questionário, 

sua carreira política, seus compromissos e background. O banco ainda inclui um link 

para o site pessoal de cada candidato. 

 

O website do Smartvote ainda conta com algumas ferramentas visuais para 

facilitar a visualização do usuário com as preferências políticas dos candidatos de 

acordo com as respostas do candidato, utilizando gráfico de oitopontas (smartspider). O 

smartspider mostra a concordância ou discordância em oito grandes questões políticas 

formuladas como objetivos políticos.  
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