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Resumo 

O ecossistema de plataformas de democracia eletrônica no Brasil vem se expandindo nos últimos anos. 
Atualmente, destacam-se uma série de iniciativas que podem ser acessadas na internet por qualquer 
cidadão com acesso à rede e que tenha interesse em desempenhar atividades políticas. Apresentamos 
uma caracterização das plataformas de e-democracia, como resultado de mapeamento que compilou e 
sistematizou 104 ferramentas digitais brasileiras de participação e controle social, propondo uma 
taxonomia de classificação cuja finalidade é contribuir com a apropriação destas iniciativas por atores 
atuantes diretamente no campo da gestão pública. Conclui-se que a sociedade civil é um ator importante 
no cenário da oferta de artefatos tecnológicos de democracia digital e que, atualmente, a abundância de 
dados abertos têm funcionado como vetor de profusão de iniciativas, estando em lugar central na atuação 
da sociedade civil e do poder público na área da e-democracia. 
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1 Introdução 

A incorporação de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na administração 
pública ao longo dos anos tem tornado os governos cada vez mais eletrônicos. No campo da 
democracia eletrônica (e-democracia), apreendida como “uso de TIC para práticas 
democráticas” (CUNHA; MIRANDA, 2013), o crescimento de iniciativas no Brasil é 
perceptível. Governos em todos os níveis, assim como atores da sociedade civil, têm buscado 
explorar, experimentar e estudar modos variados de usar as novas tecnologias, promover a 
transparência, a participação e o controle social da gestão pública a partir da oferta de canais 
digitais de interação entre governo e sociedade. 

Na literatura, estes usos das novas tecnologias são geralmente associados a muitas 
expectativas quanto ao surgimento de novas formas de participação. Entende-se que os usos 
das TIC guardam potencialidades de ampliação da inclusividade democrática, de facilitação do 
acesso à informação e à constituição de novas morfologias de organização, articulação e atuação 
da sociedade civil, crescendo a importância dos dados governamentais abertos (RIBEIRO, 
2012; ARAÚJO; AGUIAR, 2014; ABREU, 2009; PINHO, 2012; SUBIRATS, 2002). Há toda 
uma discussão a respeito dos potenciais positivos e negativos da convergência entre política e 
tecnologia (STEFANIE, 2015; VAZ, 2016), ainda assim há muitas expectativas em torno do 
potencial do uso de dados abertos governamentais e das TIC para fortalecer a participação e o 
controle social (ARAÚJO; PENTEADO; SANTOS, 2015; MESQUITA; CANTONI, 2016; 
VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010). 

Além disso, estudos recentes indicam tanto que as mobilizações construídas por meio 
da internet são entendidas por parte relevante dos atores políticos como um dos instrumentos 
mais efetivos para impactar as decisões públicas, como que a participação pela internet está 
mais relacionada ao questionamento do sistema democrático e à construção de novas formas de 
participação (MESQUITA; CANTONI, 2016, p. 136). A participação social por meios 
eletrônicos tornou-se uma possibilidade prática que os governos podem explorar. 

Alguns esforços de pesquisa abrangentes têm buscado entender como os governos vem 
se apropriando das tecnologias e como tal apropriação impacta as práticas de transparência, 
governança e compartilhamento de poder. O estudo Democracia Digital2, da Fundação Getúlio 
Vargas, por exemplo, levantou 161 plataformas governamentais com o objetivo de “prospectar, 
analisar e mapear as iniciativas governamentais de Dados Abertos, Participação Digital e 
Transparência Governamental” (CUNHA et al., [s.d.], p. 03). Entre as aplicações identificadas, 
125 eram websites governamentais, 18 eram plataformas de dados abertos e 18 ferramentas de 
e-participação. Os resultados do estudo oferecem importantes subsídios para a construção de 
um arcabouço teórico sobre inovação institucional participativa baseada em TIC. 

A pesquisa que gerou este trabalho buscou jogar luz no cenário, incluindo não apenas 
ferramentas governamentais, mas também as pouco exploradas iniciativas de democracia 
digital da sociedade que têm baixo impacto institucional. Assim, a partir dos resultados de 
mapeamento que identificou as plataformas online à disposição para o exercício de práticas 
democráticas no Brasil, fazemos uma caracterização dos usos de TIC no campo da e-
democracia, comparando as ferramentas governamentais e as não governamentais. As 
plataformas são entendidas como “artefatos”, “construções sociais” (PINCH; BIJKER, 1984; 
CUNHA; COELHO; POZZEBON, 2014), que dão forma ao espaço virtual e se inserem no 
processo de transformação das instituições democráticas. 

                                                 
2 Para saber mais, acesse: http://democraciadigital.fgv.br 



3 

 

2 Objetivos 

Este trabalho visa apresentar um panorama geral das plataformas de democracia 
eletrônica disponíveis para uso dos cidadãos brasileiros, jogando luz à importância da atuação 
da sociedade civil no processo de inovação institucional participativa, sobretudo no contexto 
tecnológico, facilitando a apropriação dos usos de TIC em processos que fortalecem direitos 
relacionados ao diálogo entre Estado e sociedade, e contribuindo para a mediação do diálogo 
entre gestores públicos, políticos e especialistas em tecnologias na promoção da participação 
digital e difusão da inovação institucional participativa. 

3 Metodologia 

Entre outubro de 2015 e maio de 2016, o projeto Mapeamento de Plataformas de e-
Democracia3, realizado no escopo do Grupo de Estudos em Tecnologias e Inovações na Gestão 
Pública (GETIP – EACH/USP), buscou identificar e registrar as plataformas de democracia 
eletrônica que, naquele período, estavam online à disposição dos cidadãos. A fim de levantar 
aquelas plataformas que realmente as pessoas encontrariam caso interessadas, o levantamento 
inicial consistiu em pesquisas em mecanismos de buscas utilizando um roteiro definido de 
palavras-chave. A busca foi encerrada quando os resultados e os vários hiperlinks explorados 
passaram a retornar apenas resultados repetidos. Como resultado, foram identificadas 104 
plataformas. A sistematização das plataformas numa base de dados foi feita por meio de 
navegação guiada, na perspectiva de usuário, em cada um dos portais. Com caráter exploratório, 
o processo de formulação da base de dados gerou uma taxonomia de plataformas de e-
democracia, cuja sistematização, entendemos, pode ter utilidade para prover uma perspectiva 
geral e identificar tendências.  

Ao focar nas plataformas à disposição, buscamos fazer uma caracterização do cenário 
de ferramentas de e-democracia sendo usadas no Brasil. Apresentamos uma proposta de 
taxonomia, cuja ideia é construir pontos de mediação no diálogo entre gestores públicos, 
pesquisadores e especialistas em tecnologias no desenvolvimento de políticas públicas de 
promoção da e-participação. A proposta é contribuir para estudos e iniciativas na área ao 
chamar atenção para o cenário brasileiro da democracia digital, apresentando um panorama da 
paisagem do uso TIC para práticas de participação e controle social a partir das plataformas 
disponíveis.  

A classificação foi baseada nas características centrais das plataformas e surgiu no 
processo de sistematização da base de dados, como uma tentativa de traduzi-la. Ela, portanto, 
não é definitiva, mas sim um modo de desenhar o retrato do panorama do uso de TIC para a 
promoção da participação democrática a partir do ponto de vista dos artefatos tecnológicos. 

Para cumprir sua proposta, o trabalho é dividido em três partes. Na primeira, 
apresentamos a revisão teórica, que inclui uma contextualização da evolução da penetração das 
tecnologias nas atividades governamentais, tendo como pano de fundo a crescente importância 
das TIC nas dinâmicas da sociedade e o impacto de seus usos nas possibilidades de práticas 
políticas. Em seguida relacionamos as novas dinâmicas da sociedade em rede com o processo 
de inovação institucional participativa, no marco mais amplo da emergência de novos 
repertórios de participação e da inovação democrática de base tecnológica. Em todo o percurso 
tentamos abordar as plataformas no escopo das disputas políticas em torno do fortalecimento 
de direitos de cidadania relacionados ao exercício da democracia. 

                                                 
3O material do mapeamento pode ser acessado em http://getip.net.br/pesquisa/mapeamento-plataformas-
democracia 
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Na segunda parte apresentamos os resultados gerais do mapeamento, descrevendo o 
cenário brasileiro a partir da base construída e da taxonomia proposta. Por fim, na terceira parte 
apresentamos as conclusões. 

4 Revisão Teórica 

4.1 Uso de TIC pelos governos e sociedade 

O uso de tecnologias na administração pública tem sido objeto de um pujante interesse 
nos últimos anos. Uma grande diversidade de iniciativas e políticas foram e estão sendo 
desenvolvidas. Elas vão desde ações que voltam-se à digitalização de documentos e a 
virtualização de processos, até ações direcionadas a melhorar serviços e produzir ganhos de 
eficiência, passando pela racionalização de decisões e a ampliação de canais de diálogo e 
fortalecimento de relações com a sociedade. Mais recentemente, os dados abertos têm reforçado 
e qualificado a pauta da transparência (ARAÚJO; AGUIAR, 2014) e a agenda de governo 
aberto têm reforçado internacionalmente a ideia de que os governos precisam ser transparentes, 
responsivos, participativos e inovadores. 

Para Cunha e Miranda (2013), o uso de TIC no setor público foi progressivo: começou 
nos processos e atividades de gestão, expandiu-se para a produção e entrega de serviços e 
posteriormente para as dinâmicas de interação entre governo e sociedade. Neste sentido, a 
governança eletrônica (e-gov) pode ser dividida em e-administração, e-serviços e e-democracia 
(CUNHA; MIRANDA, 2013, p. 546). Este fenômeno relaciona-se com as tensões em torno da 
modernização e reforma do setor público dos anos 1980 e com a crise do modelo burocrático 
de administração, de forma que o que chamamos hoje de governo eletrônico é uma evolução 
do “uso estratégico das TICs como elemento viabilizador de um novo modelo de gestão 
pública” e tem suas origens na chamada new public management (DINIZ et al., 2009, p. 27). 

Muitos dos avanços na área vieram a partir da incorporação de práticas características 
da iniciativa privada, tendo por trás a ideia de que organizações públicas e privadas precisam 
lidar com fatores sociais, econômicos e culturais. “Essa adequação de modelos de gestão não é 
trivial e deve levar em consideração as características inerentes ao setor público” (DINIZ et al., 
2009, p. 26) 

Para Cunha e Miranda (2013): 
 

A missão da organização pública é diferente da missão de uma empresa 
privada, mesmo se consideradas organizações na mesma área de atuação 
(banco público/privado, empresa de energia pública/privada). A burocracia 
instalada, a obediência a processos anacrônicos definida por leis ou 
regulamentos, as contingências a enfrentar, são diferentes nos dois 
contextos, e a alternância de poder, consequência das democracias, traz 
desafios particulares à gestão da TIC pública, em termos de continuidade de 
projetos, instalação de infraestrutura, constância de propósitos. 

(CUNHA; MIRANDA, 2013, p. 560) 
 

Partindo desta proposição, podemos identificar três dimensões de diferenças entre o 
setor privado e o setor público, que devem ser observadas quando o assunto é a transformação 
tecnológica do Estado, as quais entendemos como administrativas (burocracia, processos 
anacrônicos), institucionais (leis, regulamentos) e políticas (alternância de poder, constância de 
propósitos). 
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Da perspectiva governamental, desde 2004 o programa Governo Eletrônico (eGov) 
trabalha com diretrizes que orientaram ações na esfera federal “com a intenção de viabilizar a 
transformação social inserindo o país cada vez mais na sociedade da informação” (ARAÚJO; 
AGUIAR, 2014, p. 3). Em outras palavras, além de elementos fundamentais em torno do 
funcionamento do Estado, abrangendo a gestão, a produção e entrega de serviços e os canais de 
expressão e participação democrática, as tecnologias passaram a ser objetos do planejamento e 
da ação governamentais. 

Enfatizamos brevemente este histórico, pois entendemos que este processo (a 
incorporação de tecnologias nas atividades governamentais) tem como pano de fundo mais 
geral o crescimento da penetração das novas tecnologias nas dinâmicas sociais como um todo, 
não podendo ser entendido isoladamente. 

Parafraseando Shirky (2011, p. 9), as instituições a que nos referimos quando falamos 
em sociedade em rede surgem, na verdade, não em resposta às TIC, mas ao clima social criado 
por elas. Para o autor, muito mais importante que as tecnologias em si são os efeitos desta na 
esfera pública e nas dinâmicas estruturantes da sociedade humana. É ao clima social que vão 
corresponder inovações institucionais. Isto é, a transformação das atuais instituições e o 
surgimento de novas instituições da sociedade em rede estão se dando a partir das características 
da esfera social impactada pela profusão das TIC. Este processo não deriva das tecnologias por 
si próprias, mas tem a ver com a emergência e, atualmente, a consolidação de um novo 
paradigma. 

A ideia política de “abertura” deriva da conformação do paradigma da tecnologia de 
informação. Código aberto, protocolos compartilhados, dados abertos, padrões abertos, 
governo aberto, termos que hoje são comuns, são todos usados pela primeira vez nos anos 1970. 
De lá para cá, tais conceitos vem evoluindo em termos teóricos e práticos, num processo 
entrecruzado pelos conflitos sociais e políticos que caracterizam a sociedade global 
(CASTELLS, 2007, 2008). 

Os dados abertos representem, talvez, um dos elementos mais emblemáticos a este 
respeito nos dias de hoje. A Lei de Acesso à Informação regulamentou no Brasil o direito de 
cidadãos e cidadãs às informações governamentais e reforçou a transparência como princípio 
da administração pública. A LAI determina que os órgãos públicos devem disponibilizar seus 
dados em formatos abertos por meio da internet independentemente de solicitação, com exceção 
daqueles classificados como sigilosos. A legislação normatizou também procedimentos e 
prazos para que os cidadãos solicitem e recebam respostas de seus pedidos de informação. 
Desde então, é exponencial o crescimento da quantidade de dados governamentais disponíveis 
à população. 

De um lado, o acesso à informação é um pilar básico da democracia. Uma sociedade 
melhor informada pode intervir nas decisões governamentais, monitorar e controlar os políticos 
e as políticas de forma mais efetiva e articulada. De outro, os dados abertos governamentais são 
parte basilar do aprofundamento da democracia eletrônica. Além de permitirem maior acesso à 
informação, eles têm o potencial de ativar a colaboração na produção dos mecanismos de e-
participação e de aperfeiçoar os processos de interação e cooperação cidadã com a gestão 
pública (VAZ; RIBEIRO; MATHEUS, 2010). 

Entendemos, portanto, que o crescimento da penetração das TIC na administração 
pública é um espelho da penetração das TIC na sociedade em geral e, portanto, não é um 
processo neutro. Pelo contrário, trata-se de uma construção social na qual as tensões da 
sociedade se expressam e configuram uma determinada trajetória tecnológica (DOSI, 1986). O 
direcionamento de tal trajetória é fruto de disputas no campo político e econômico, de modo 
que não há determinismo tecnológico (VAZ, 2016). Importam, portanto, os usos práticos e 
potenciais das TIC por parte dos governos, mas também por parte dos demais atores sociais, e 
para  onde eles apontam. 
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Em outras palavras, enquanto elemento chave da reforma e modernização da 
administração pública, os usos da tecnologia podem corresponder a abordagens mais 
conservadoras ou mais transformadoras da estrutura do Estado, a depender da correlação de 
forças políticas. Os resultados podem ser maior eficiência alocativa, restringindo-se a uma 
“modernização conservadora” e sem intervir no modo como a sociedade já se organiza, como 
podem também ser transformações qualitativas nas relações entre sociedade e governos, 
garantindo tanto ganhos de eficiência na produção e entrega de serviços públicos, como 
afirmação de direitos de cidadania (ROSA, 2013; VAZ, 2003). 

4.2 TIC e democracia 

Nunca antes aspectos restritos a profissionais da comunicação como acessibilidade à 
produção e divulgação de informações e a permanência deste conteúdo em ambiente disponível 
ao público estiveram à disposição de uma massa de amadores como agora. Neste novo contexto, 
a expansão das capacidades sociais de conexão e colaboração têm alavancado o potencial de 
criação conjunta de valores públicos e cívicos, ampliado as possibilidades de participação 
política da sociedade em geral (SHIRKY, 2011, p. 23) e abrindo espaço para a emergência de 
novos repertórios (MESQUITA; CANTONI, 2015). 

 
Por meio do uso das TICs, o ativismo das entidades da sociedade civil ganhou 
novos contornos e formas de atuação. A internet cria uma conjuntura capaz 
de tecer novas formas de relações sociais, novos fomentos de capital social, 
novos meios de ativismo, mecanismos de e-participação e criativas 
estratégias de ação, de maneira a promover o empoderamento da sociedade 
civil.  

ARAÚJO; AGUIAR, 2014, p. 1604) 
 

No Brasil, o tema da democracia eletrônica, entendida como “ampliação da prática 
democrática utilizando as tecnologias de informação e comunicação”, vem sendo objeto de 
estudos há pelo menos 15 anos (CUNHA; MIRANDA, 2013, p. 550). De modo geral, os 
estudiosos sobre tecnologia e política podem ser classificados em posicionamentos que variam 
entre mais positivos ou mais negativos a respeito das consequências da crescente importância 
da tecnologia para o funcionamento do sistema político. Alguns autores enxergam perspectivas 
pessimistas e otimistas (CUNHA; COELHO; POZZEBON, 2014; CUNHA; MIRANDA, 2013; 
PINHO et al., 2012), enquanto outros entendem que há uma terceira abordagem, chamada de 
moderada (RIBEIRO, 2012; STEFANI, 2015). Não é objetivo deste trabalho entrar neste debate 
em profundidade, ainda assim é importante traçar um panorama geral das discussões que têm 
mobilizado o campo. 

Para os autores do denominado grupo pessimista, há o receio de que a crescente 
dependência das tecnologias aprofunde desigualdades já existentes, reforçando a distância entre 
aqueles que estão no topo e na base da pirâmide.  No entendimento de Ribeiro (2012, p. 48), as 
preocupações dos teóricos pessimistas giram em torno de duas questões centrais. A primeira 
diz respeito às desigualdades de acesso à tecnologia e a segunda tem que ver com aspectos da 
cultura e do funcionamento das democracias, como o desinteresse das pessoas pela política. Há 
também o entendimento de que a massificação das redes sociais online estaria virtualizando os 
laços que antes eram comunitários, o que comprometeria as bases de relações sociais com a 
substituição do “corpo a corpo”, fenômeno que resultaria no enfraquecimento do espaço público 
e aumento da capacidade de controle da população por parte do Estado (SORJ, 2003, p.49, apud 
PINHO et al., 2012, p. 143). Para este grupo de estudiosos sãos grandes os riscos de os aspectos 
positivos abrangerem apenas “as elites já capacitadas” (RIBEIRO, 2012, p. 49), agravando “os 
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problemas já existentes nas democracias representativas, o que poderia ampliar as formas de 
manipulação e hegemonia dos detentores de poder e informação perante os cidadãos comuns” 
(STEFANI, 2015, p. 28). 

Já os teóricos otimistas entendem que as características mais horizontais que as TIC 
introduzem nas dinâmicas sociais, principalmente a internet, tendem fatalmente a resultar em 
maior empoderamento político da população. As expectativas são de que o uso de meios 
eletrônicos criaria condições para superar o modelo representativo de democracia, ampliando 
os espaços de envolvimento da sociedade nas decisões políticas (Id. Ibid., p. 29). No limite, 
para os otimistas a ampliação do acesso à informação e uma maior conscientização, aliadas à 
criação de canais virtuais de debate público, consulta e deliberação, poderiam significar até 
mesmo a substituição das instituições representativas com o fortalecimento de instituições de 
democracia participativa e direta (CUNHA; COELHO; POZZEBON, 2014). 

Conforme observa Stefani (2015), entretanto, entendemos que: 
A perspectiva otimista [...] não parece encontrar muito respaldo na realidade 
experimentada […] dado que a Internet já se consolida como uma plataforma 
bastante difundida e acessível a bilhões de pessoas e, no entanto, poucas 
alterações estruturais ocorreram nos sistemas políticos tradicionais.  

STEFANI, 2015, p. 29)  
 

Em meio a esta polarização, alguns autores têm se posicionado de forma intermediária. 
Para os teóricos conhecidos como moderados, tanto os riscos apontados pelos críticos como as 
potencialidades festejadas pelos entusiastas são válidas e se conjugam sob uma abordagem 
construtivista. “Essa posição analisa o potencial da internet sem a visão dos otimistas que ela 
resolverá todos os problemas da democracia contemporânea” (RIBEIRO, 2012, p. 50). Ao 
classificar a adoção de TIC para mediar relações entre a sociedade e os governos como um 
processo de construção social, estes autores negam a ideia de um determinismo tecnológico e 
propõem que as tecnologias por si só não representam mudança, mas que tal potencialidade 
existe nos diversos usos que delas são feitos, demandando medidas que garantam equidade no 
acesso. Para os teóricos moderados, a sociedade está no centro da questão, de modo que é 
preciso incorporar seus problemas às análises. 

É importante que a discussão do potencial para o desenvolvimento das TIC 
e das iniciativas de inovação em SI seja associada às mudanças econômicas, 
sociais e políticas, e articulada a visões críticas acerca das relações de poder 
nos países em desenvolvimento (ou de um país específico) em relação ao 
mundo como um todo. 

(CUNHA, 2013, p. 560) 
 

Assim, é o jogo de interesses do processo de construção social da tecnologia que 
determina as opções políticas e as consequências destas opções no contexto em que elas se dão. 
As instituições políticas e as políticas públicas são arenas onde tal jogo acontece, de modo que, 
mais recentemente, alguns autores têm sugerido abordar o tema sob uma ótica mais ampla para 
a qual a internet e as tecnologias como um todo devem ser consideradas um direito de recorte 
social e não individual (ROSA, 2013; VAZ, 2003, 2016). 

Essencialmente, concordamos que trata-se de um campo polissêmico, com muitas 
potencialidades positivas, mas também riscos e grandes desafios. Além disso, corroboramos a 
perspectiva segundo a qual abordar o tema de modo tecnicista e instrumental essencialmente 
significa não aproveitar o verdadeiro potencial da internet de servir “como instrumento 
tecnológico para […] criar um marco para os fluxos discursivos e complexos de informação 
dos cidadãos ao Estado, do Estado aos cidadãos e destes entre si” (CUNHA; MIRANDA, 2013, 
p. 550). 
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5 Discussão e resultados 

O processo de construção da base de dados resultou numa proposta de taxonomia, que 
objetiva contribuir para a caracterização das plataformas com foco em práticas e pesquisas no 
campo da gestão pública. Organizado a partir da taxonomia, o conjunto de dados é composto 
por uma série de atributos a respeito das plataformas de democracia digital e nos permitem 
caracterizá-las aqui em termos de: 

• Quem são os atores responsáveis pelas iniciativas? 
• Por que as plataformas foram desenvolvidas e estão online? 
• Como as plataformas viabilizam práticas políticas? 
• Onde é possível incidir ao usar as plataformas? 

A partir destas categorias é possível classificar as plataformas individualmente ou por 
subgrupos. Existe assim o potencial de contribuir para investigações sobre conjuntos 
particulares de ferramentas de e-democracia. 

Vale dizer que há toda uma complexidade relacionada à estruturação das ferramentas 
e, mais importante, às ideias em torno dos problemas para os quais a e-participação se apresenta 
como solução, que a taxonomia não captura. Além disso, as plataformas muitas vezes são 
complexas, agregam uma grande diversidade de funcionalidades, podem atender a variados 
requisitos que caracterizam os processos como democráticos e podem ser apropriadas e usadas 
de distintas maneiras. Entendemos assim, que a utilização da taxonomia pode ser um ponto de 
partida para o diálogo de gestores com as comunidades de desenvolvimento no sentido de 
integrar plataformas e processos, não um ponto final, e que sua utilização por outros atores pode 
contribuir para aperfeiçoamentos. 

A seguir apresentamos o detalhamento das variáveis selecionadas para esta 
caracterização: 

 

Dimensão Categoria Descrição 

Quem faz 
Ator responsável pela 
iniciativa 

Categoria de atores de acordo com o setor da sociedade do qual 
faz parte o responsável pela aplicação 

O que pretende 

Direitos de cidadania 
O direito principal que a aplicação objetiva promover a partir 
do seu uso. Adaptado de Vaz (2003) e Stefani (2015) 

Atividades que 
suporta 

Tipos de atividades políticas que a aplicação visa viabilizar ao 
usuário 

Como viabiliza 

Recursos técnicos 
Quais são os serviços centrais que estruturam as possibilidades 
de uso da aplicação 

Ações políticas 
O que a aplicação permite ao usuário potencialmente operar na 
relação com as instituições democráticas e a sociedade 

Uso de dados 
governamentais 

A aplicação tem funcionalidades que são baseadas no uso de 
dados governamentais? 

Onde incide Esfera de poder 
O Poder da República sob o qual a aplicação permite ao usuário 
incidir 

 Nível federativo 
Nível federativo de governo sob o qual a aplicação permite ao 
usuário incidir 

 
Dimensão do ciclo da 
política pública 

Dimensão do ciclo da política pública sob o qual a aplicação 
permite ao usuário incidir. Baseado em Ripley (1995) 

Tabela 1 – Taxonomia de Plataformas de e-Democracia 
Fonte: Elaboração própria 
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5.1 Quem são os atores responsáveis pelas iniciativas? 

A primeira dimensão da taxonomia diz respeito aos atores envolvidos no 
desenvolvimento das plataformas. Entende-se que o aperfeiçoamento das democracias 
atualmente tem relação intrínseca com inovações tecnológicas na área da informação e da 
comunicação, processo cuja orientação se dá pela adoção, apropriação e difusão de tecnologias 
por parte de diversos atores, com seus interesses e visões de mundo. De tal modo, o 
mapeamento encontrou plataformas de quatro grupos distintos: 

 

Ator Atuação 

Iniciativa privada 
Desenvolve modelos de negócios na área de participação e controle social, 
dados abertos, inovação e gestão pública. São em geral organizados na forma 
de think-tanks ou startups. 

Poder público 

Oferta plataformas para promover participação na gestão pública. Adotam 
tecnologias e processos oriundos de experiências não estatais e também 
desenvolvem plataformas e processos, geralmente por meio de 
contratações/consultorias e/ou em colaboração com atores sociais. 

Sociedade Civil 
Desenvolve processos experimentais de desenvolvimento de tecnologias e 
processos, articula processos de colaboração, usa TIC para influenciar debate 
público, mobilizar a sociedade e intervir nas tomadas de decisão. 

Universidade 
Desenvolve e prospecta processos experimentais de desenvolvimento de 
tecnologias e processos, com foco em pesquisa, estudos de caso e 
sistematização de experiências 

Tabela 2 – Taxonomia de atores promotores de e-democracia 
Fonte: Elaboração própria 

 

O mapeamento identificou plataformas produzidas por estes quatros setores da 
sociedade. Algumas iniciativas são isoladas, mas a maior parte delas conta com interações entre 
atores de mais de um dos grupos. Com suas particularidades, estes atores conformam uma rede 
diversa e ativa. Pode ser útil interpretar como se posicionam estes grupos de atores na dinâmica 
de inovação democrática. 

 

Ator Frequência Percentual 

Sociedade Civil 49 47.1% 

Poder Público 40 38.5% 

Universidade 8 7.7% 

Iniciativa Privada 7 6.7% 

Tabela 3 – Frequência e proporção de plataformas mapeadas, por Ator 

 
Entre a amostra de 104 plataformas de democracia digital mapeadas, as participações 

de maior peso são da sociedade civil e do poder público, que somados cuidam de 85,2% das 
aplicações identificadas. A sociedade civil é responsável por quase metade das ferramentas de 
participação e controle social digitais à disposição do público (47,1%). O poder público, por 
sua vez, é responsável por 38,5% delas. 
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Há também um grupo de aplicações que tem origem em projetos de universidades 
(7,7%). Estes em geral divulgam dados governamentais compilados para reuso e experimentam 
formas variadas de visualizações e análise. Por último, menos presente, a iniciativa privada, 
com 6,7% das ferramentas. 

Nas próximas variáveis analisaremos dividindo seus resultados entre dois grupos. O 
primeiro grupo consiste no poder público, isoladamente, e o segundo grupo, no conjunto de 
aplicações criadas pela sociedade civil (SC), pela universidade (UN) e pela iniciativa privada 
(IP). Deste modo será possível tecer comparações a respeito da abordagem do poder público e 
dos agentes não governamentais. 

5.2 Onde as plataformas incidem? 

A identificação da influência das aplicações em termos de incidência considerou três 
dimensões: nível de governo, esfera de poder e ciclo da política pública. 

− Nível de governo 

A primeira é o nível de governo, que indica a distribuição de ferramentas de e-
democracia em relação aos níveis federativos. Além de município, estados e federação, 
incluímos também uma opção “Mais de um”, que agrega casos nos quais não foi possível 
perceber intuito de impactar especificamente alguma instância nos níveis de governo. 

Atualmente, o acesso à tecnologia é generalizado no setor público brasileiro, embora 
registrem-se desigualdades de corte regional e federativo. A Pesquisa TIC Governo Eletrônico 
20154, conduzida pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 
Informação (Cetic.br), demonstra que 100% das prefeituras e órgãos públicos estaduais e 
federais usaram computadores e acessaram a internet nos 12 meses anteriores à pesquisa. Ainda, 
uma quantidade considerável de órgãos públicos oferecem serviços públicos pela internet. Entre 
os serviços mais procurados pelos cidadãos, 82% dos órgãos governamentais federais os 
ofertam on-line integral ou parcialmente. Entre os órgãos públicos estaduais, este número é de 
66% e entre as Prefeituras é de 88%. 

Portanto, pode-se dizer que existe infra-estrutura básica para o suporte de iniciativas de 
e-participação em todos os níveis de governo. 

 

Nível de governo Poder Público SC + UN + IP 

Estadual 10,0% 6,2% 

Federal 32,5% 39,1% 

Mais de um 5,0% 20,3% 

Municipal 52,5% 34,4% 

Tabela 4 – Nível de governo onde a plataforma incide, por ator 

 
Entre as ferramentas do poder público mapeadas, 32,5% delas estão relacionadas a 

atividades do governo federal (32,5%), o que demonstra o peso das iniciativas deste nível de 
governo. Mais da metade delas, no entanto, são iniciativas relacionadas a governos municipais 
(52,5%).  Ainda que represente um número muito pequeno de iniciativas frente aos mais de 

                                                 
4Os resultados e indicadores da pesquisa podem ser acessados em http://cetic.br/pesquisa/governo-eletronico/ 
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5000 municípios do Brasil, sugere atenção à adoção de TIC para e-democracia em processos 
políticos locais. Já com relação ao conjunto sociedade civil, universidades e iniciativa privada, 
percebe-se um uso de TIC concentrado em impactar políticas e discussões nacionais (39,1%) e 
locais (34,4%). 

Com isto a amostra sugere uma lacuna. Sejam públicas ou privadas, são poucas as 
iniciativas identificadas que ofertam oportunidades de participação digital vinculadas às 
atividades dos governos estaduais (10% do poder público e 6,2% dos demais atores). Além 
disso, ressalta-se que um quinto das iniciativas da sociedade civil (20,3%) não estão 
relacionadas a nenhum nível de governo. 

− Esfera de poder 

 A segunda dimensão de incidência é a esfera de poder às quais as aplicações são 
relacionadas, isto é, se elas incidem sobre a esfera do executivo, do legislativo, ou do judiciário. 
Assim como para a categoria nível de governo, adotamos um atributo “Mais de um”, para 
identificar ferramentas que não estão exatamente direcionadas a impactar nenhuma esfera de 
poder em particular. 

 

Esfera de poder Poder Público SC + UN + IP 

Executivo 72,5% 28,1% 

Judiciário 0,0% 1,6% 

Legislativo 10,0% 29,7% 

Mais de um 17,5% 40,6% 

Tabela 5 – Esfera de poder onde a plataforma incide, por ator 

Majoritariamente, as ferramentas relacionam-se à participação e ao controle social do 
executivo, visando com que seus usuários possam impactar as políticas públicas, comunicar 
com os governos a respeito de serviços e problemas, ampliar a transparência sobre as atividades 
da gestão pública. Das iniciativas do poder público, 72,5% são relacionadas ao executivo e 10% 
ao legislativo. O restante delas, 17,5% não tem um direcionamento exatamente delimitado.  

Das iniciativas da sociedade civil, universidades e iniciativa privada, a maior parte delas 
está estruturada sem um foco específico (40,6%), 28,1% focam em incidência no poder 
executivo e 29,7% no poder legislativo. 

Enquanto a lacuna em termos de níveis federativos são os governos estaduais, em termos 
de divisão de poderes é o judiciário a instituição que menos aparece entre as 104 plataformas 
mapeadas. Apenas um 1,6% das iniciativas da sociedade civil são focadas no judiciário, sem 
nenhum caso da própria justiça identificada quando do mapeamento. 

− Ciclo da Política Pública 

Com a tentativa de explorar melhor como as ferramentas TIC estão atualmente 
relacionadas ao processo da política pública, adotou-se a divisão convencial do ciclo (RIPLEY, 
1995).  

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.  

(CUNHA et al., 2015, p. 19) 
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Ainda que questione-se a validade de um modelo estagial para o processo da política 
pública, entende-se que este tipo de divisão tem suas funções analíticas e facilitam o 
entendimento sobre como os diversos atores se posicionam e se movimento em diversos 
momentos e contextos do processo de uma política pública. Assim, nesta seção fazemos uma 
breve exposição sobre as relações das funcionalidades políticas que os casos mapeados ofertam 
aos cidadãos com as etapas do ciclo (formação da agenda, formulação, implementação e 
avaliação). 

Destacam-se iniciativas mais difusas por parte do sociedade civil, das quais 59,4% não 
focam em nenhuma atividade específica do ciclo da política pública. Há, por sua vez, uma 
concentração de iniciativas nas atividades de formulação (27,5%) (e-consultas, e-votações, 
minutas digitais, debate sobre leis em discussão) e de implementação (27,5%) por parte do setor 
público. 

 

Ciclo da política pública Poder Público SC + UN + IP 
Avaliação 5,0% 6,2% 
Formação da Agenda 2,5% 12,5% 
Formulação 27,5% 14,1% 
Implementação 27,5% 7,8% 
Mais de um 37,5% 59,4% 

Tabela 6 – Relação das plataformas com o ciclo da política pública, por ator 

 
A dimensão “Mais de um” aqui significa novamente que a plataforma não estabelece 

nenhum vínculo particular a um estágio do ciclo da política pública.  Nota-se que a maior das 
experiências, para os dois grupos, enquadra-se nesta definição, indicando que a integração da 
participação digital com as políticas públicas é um campo a ser explorado. 

5.3 Por que as plataformas foram desenvolvidas e estão online? 

Direitos de cidadania relacionados à participação democrática são incorporados à 
taxonomia como "motivações" que relacionam a atuação dos atores e o desenvolvimento das 
plataformas à luta por direitos. Tais motivações não se referem a elementos explicitados 
diretamente pelos grupos responsáveis pelas iniciativas, mas de um esforço interpretativo que 
tem como intuito enquadrar tais aplicações no contexto das disputas que culminam na 
ampliação ou retração de direitos. Adaptado de Vaz (2003) e Stefani (2015), estes direitos são: 

 

Direitos Descrição 

Direito à informação pública e ao controle social 
Garantia e facilitação do acesso à informação, 
fortalecendo a capacidade da sociedade exercer 
controle sobre o poder público 

Direito à participação na gestão pública 
Garantia de espaços de envolvimento na formulação, 
implementação, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas 

Direito a ser ouvido pelo governo e representantes 
Oferta de canais de baixa densidade interativa, mas que 
viabilizam espaços de manifestação a respeito de 
questões do debate público 

Direito aos serviços públicos 
Ampliação e melhoria dos serviços públicos com a 
colaboração dos cidadãos. 

Tabela 7 – Taxonomia de direitos de cidadania relacionados à democracia eletrônica 
Fonte: Adaptado de Vaz (2003) e Stefani (2015) 
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Entre as plataformas oferecidas pela sociedade civil 70,3% enfatizam centralmente o 
direito de acesso à informação, 12,5% delas são relacionadas ao direito de participar da gestão 
pública e 12,5% estão relacionadas à promoção do direito de ser ouvido pelo governo e pelos 
representantes. Já entre as ferramentas governamentais, o acesso à informação (42,5%) e o 
direito à participação e ao controle social (47,5%) estão mais equilibrados. 

 

Direito Poder Público SC + UN + IP 

Direito aos serviços públicos 2,5% 4,7% 

Direito à participação e ao controle Social 42,5% 12,5% 

Direito a ser ouvido por governo e representantes 7,5% 12,5% 

Direito de acesso à informação 47,5% 70,3% 

Tabela 8 – Principal direito relacionado à democracia eletrônica promovido pela plataforma, por ator 

 
Destaca-se que, percentualmente, as ferramentas de participação (que pressupõem 

dinâmicas mais interativas) estão mais presentes nas iniciativas dos governos. Já a sociedade 
civil, centralmente, está mais focada na criação de ferramentas que exploram as possibilidades 
de uso dos dados governamentais do que criando ambientes de interação. 

Dois argumentos podem explicar tal diferença. O primeiro diz respeito ao papel próprio 
do poder público de viabilizar canais institucionais de consulta e participação. É crescente a 
demanda por canais de diálogo com o o governo e representantes, de envolvimento na 
construção de políticas e nas tomadas de decisão, de modo que torna-se compreensível que haja 
maior presença deste setor na oferta de ferramentas de participação na gestão pública. 

O segundo diz respeito às iniciativas de acesso à informação. O mapeamento não incluiu 
portais de Transparência, conforme pontuado anteriormente. Além disso, a expansão 
quantitativa dos dados governamentais disponíveis foi exponencial nos últimos anos, 
tensionados pela LAI. Assim, é explicável que a sociedade civil ponha energias no 
desenvolvimento de ferramentas que busquem facilitar o acesso e democratizar a informação. 

5.4 Como as plataformas viabilizam práticas políticas? 

Aqui nosso objetivo é verificar que tipo de atividades os cidadãos podem realizar no 
momento em que estão usando as ferramentas digitais. Dado que a maior parte das aplicações 
envolvem finalidades variadas, foi trabalhado com a possibilidade de considerar dois objetivos 
centrais para cada caso, de forma que a soma total de objetivos é maior que o tamanho da 
amostra. 

− Atividades Políticas 

As atividades são caracterizadas como práticas políticas convencionais, relacionadas à 
participação no ciclo das políticas públicas, ao exercício do controle social, à promoção da 
transparência, à comunicação e à mobilização social. Os usos de TIC tem potencial de facilitar 
o seu desenvolvimento: 
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Atividades políticas Descrição 

Avaliar Políticas e Políticos 
Os usuários podem debater, dar opiniões, participar de enquetes etc a respeito 
de políticas, serviços públicos e representantes políticos. 

Engajar cidadãos 
Os usuários podem compartilhar conteúdos, promover mobilizações sobre 
temas em debate na esfera pública. 

Fiscalizar e Monitorar 
Políticas e Políticos 

Os usuários podem exercer atividades de controle em relação à 
implementação de políticas e ao desempenho de representantes. 

Impactar agenda política 
A plataforma permite aos usuários angariar apoio em torno de uma causa ou 
problema. 

Participar na elaboração de 
leis e políticas 

Os usuários podem se envolver na formulação, debater, opinar, votar o 
conteúdo de leis, planos, projetos etc. 

Promover Transparência e 
Accountability 

A plataforma permite aos usuários acessar informações sejam em forma de 
documentos e dados primários ou secundários, seja na forma de visualização 
de dados. 

Tabela 9 – Taxonomia de atividades políticas viabilizadas pelas plataformas de democracia eletrônica 
Fonte: Elaboração própria 

 
Com relação às atividades, os resultados confirmam os direitos enfatizados. As 

ferramentas da sociedade são voltadas, principalmente, a oferecer oportunidades de fiscalização 
e monitoramento de políticas e políticos (37,6%) e de promoção da transparência e do 
accountability (24,6%). Estas atividades estão mais relacionadas ao direito de acesso à 
informação, no sentido de que não se pode fiscalizar e nem ampliar transparência sem 
informações governamentais. A dimensão do engajamento cidadão (16,8%) e da influência no 
debate público (10,4%), assim como a avaliação (6,4%) e a participação (4,0%), são secundárias 
no conjunto de aplicações não governamentais. 

 

Atividades políticas Poder Público SC + UN + IP 

Avaliar políticas e políticos 3,9% 6,4% 

Engajar cidadãos 22,1% 16,8% 

Fiscalizar e monitorar políticas e políticos 29,9% 37,6% 

Influenciar debate público e agenda política 3,9% 10,4% 

Participar na elaboração de leis e políticas 18,2% 4,0% 

Promover transparência e accountability 22,1% 24,8% 

Tabela 10 – Atividades políticas oportunizadas pelas plataformas, por Ator 

 
Já as ferramentas do poder público viabilizam, principalmente, as atividades de 

fiscalização e monitoramento (39,9%), engajamento cidadão, transparência e responsabilização 
(22,1% cada). Com relação a ferramentas de e-participação, 18,2% das plataformas ofereces 
essas possibilidades de prática democrática, contra somente 4% da sociedade civil. 

Notam-se abordagens diferentes entre a sociedade civil e o setor público. O tema do 
acesso a informação, todavia, continua representando a parcela mais importante. A fiscalização 
e o monitoramento de políticas e políticos (relacionada a usos diversos dos dados 
governamentais), aliada a atividade de transparência, são as principais práticas possíveis de 
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serem realizadas por meio das ferramentas de e-democracia que integram a primeira versão do 
mapeamento. 

− Funcionalidades técnicas 

A análise das funcionalidades técnicas pode ajudar a confirmar a proposição acima. A 
maior parte das aplicações agregam funcionalidades de filtros e buscas de informações, tanto 
entre o poder público como entre a sociedade civil (21,1% e 20,1%), seguido de visualizações 
de dados (15,6% e 24,3%), com relevante peso também de geolocalização de informações 
(17,4% e 11,2%). A articulação destas funcionalidades transforma dados em informações mais 
acessíveis, garantindo a capacidade do usuário de interagir com o conteúdo, que em uma parcela 
dos casos envolve o uso de sistemas de informação geográfica. 
 

Funcionalidade Técnica Poder Público SC + UN + IP 

Compartilhamento 0,9% 7,1% 

Download/Upload de arquivos 13,8% 9,5% 

Efetuar buscas e filtros 21,1% 20,1% 

Enquetes e Votações 10,1% 6,5% 

Fóruns e Grupos 5,5% 1,8% 

Geolocalização de informações 17,4% 11,2% 

Publicar Conteúdos e Comentários 15,6% 19,5% 

Visualização de dados 15,6% 24,3% 

Tabela 11 – Funcionalidades técnicas que estruturam as plataformas de democracia eletrônica, por ator 

 
Entre as funcionalidades técnicas mais interativas, “publicar conteúdos e comentários” 

(15,6% e 19,5%) é a mais relevante. O baixo índice de presença de fóruns e grupos (5,5% e 
1,8%) pode indicar existência de ferramentas com baixo nível interativo, isto é, que pouco 
exploram as possibilidades de comunicação horizontal e multilinear que caracterizam as TIC, 
reduzindo a possibilidade de interação com a governo. O mesmo a respeito de enquetes e 
votações. Com quase a totalidade limitada a um status consultivo, elas estão entre as 
possibilidades de 10,1% das plataformas do poder público. 

− Uso de dados 

No que tange aos dados governamentais, já vimos que a LAI vem causando impactos 
nas práticas de transparência e, também, nas práticas políticas da sociedade. Sobre o uso de 
dados pelas plataformas, portanto, a questão é qual o papel dos dados governamentais nos 
instrumentos digitais de participação democrática. 

 Pode-se dizer que a quantidade de ferramentas que usam dados abertos como base das 
funcionalidades é um fato relevante. Excluindo as que não usam ou apenas disponibilizam 
dados, 45% das ferramentas governamentais dependem de dados governamentais para ser úteis 
à população. Entre as ferramentas da sociedade civil, este número é ainda maior, chegando a 
56,3%. 
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Uso de dados Poder Público SC + UN + IP 

Disponibiliza dados 7,5% 3,1% 

Não usa ou oferta dados 47,5% 40,6% 

Usa dados 22,5% 39,1% 

Usa e disponibiliza dados 22,5% 17,2% 

Tabela 12 – Papel dos dados governamentais nas plataformas de democracia eletrônica, por ator 

É de se destacar que 5 anos depois da Lei de Acesso à Informação entrar em vigência, 
os dados abertos já suportam funcionalidades de mais da metade das aplicações mapeadas. 
Outro fator que decorre da amostra é uma minoria disponibiliza dados. Embora haja exceções, 
o provedor de dados, em geral, é o próprio governo, com casos da sociedade civil e da academia 
que disponibilizam dados governamentais já processados. 

6 Conclusões 

O que vimos até aqui ressalta que, nos últimos anos, o uso de TIC com finalidades 
democráticas vem se disseminando no Brasil. Estes usos estão associados às expectativas de 
melhora da democracia, à emergência de novos repertórios de participação política e de um 
novo paradigma relacionado às tecnologias de informação. Há em geral muitas expectativas em 
relação às possibilidades destes novos usos. 

O quadro geral apresentado pode ser resumido da seguinte forma: no campo da 
democracia eletrônica, a oferta em grande parte é feita pela sociedade civil, que explora 
principalmente novas possibilidades relacionadas aos usos dos dados governamentais. Entre 
estas, a maior parte não pode ser relacionada a nenhuma etapa do ciclo da política pública. No 
campo governamental, por sua vez, as ferramentas manifestam maior equilíbrio entre acesso à 
informação e participação, oferendo canais de envolvimento e discussão em processos de 
formulação. Para os dois subgrupos, (por público de um lado e os demais atores do outro), o 
uso e oferta de dados governamentais é aspecto central das funcionalidades políticas que 
estruturam e oferecem, sendo que a sociedade civil põe maior ênfase na ampliação do acesso à 
informação para suportar atividades de fiscalização e monitoramento de políticas e serviços 
públicos, enquanto o poder público equilibra o acesso à informação com ferramentas de 
participação digital. 

A magnitude de importância da sociedade civil no campo de iniciativas que usam 
tecnologias de informação e comunicação com foco em promover oportunidades de 
participação social dá peso à noção de que o aperfeiçoamento da democracia é cada vez mais 
um processo de inovação tecnológica. Assim, a tecnologia chegou na inovação institucional 
participativa, processo que não pode ser compreendido em sua totalidade fora do marco mais 
amplo das jogadas dos diversos atores, cujos aprendizados e sentidos interagem e influenciam 
os avanços institucionais em e-participação. 

A proporção com que o direito de acesso à informação aparece na amostra é indicativo 
de que há um esforço social em usar os dados governamentais para ampliar a transparência e 
para suportar diretamente processos de participação e mobilização. Chama a atenção a presença 
majoritária entre a sociedade civil de iniciativas cujo objetivo é estender a transparência 
governamental, criando ferramentas que usam os dados dos governos para informar a sociedade 
e criar oportunidades de acompanhamento e fiscalização. Tal dado é coerente com a conjuntura, 
dado que há cinco anos o Brasil promulgou a LAI, que obriga governos de todos os níveis a 
tornar públicas, em formato aberto, suas informações não classificadas como sigilosas. Desde 
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então, o uso de dados abertos o e fenômeno chamado de big data têm tido uma importância 
cada vez maior na promoção da transparência e do controle social. 

Quando o assunto são dados governamentais, nem sempre os dados estão em formato 
aberto, porém é abundante a quantidade disponível e há canais para a obtenção de dados que 
não se pode obter por transparência ativa. Assim, é de se esperar que cresça o número de 
iniciativas que exploram os potenciais dos dados abertos (VAZ; RIBEIRO; MATHEYS, 2010).  
A simples oferta, contudo, não vem realizando estas expectativas. O uso e análise de dados 
governamentais demanda competências e conhecimentos que parcela pequena da população 
possui, de modo que é necessário "traduzir" esses dados em informação acessível à maior parte 
das pessoas. Os dados do mapeamento indicam que e dimensão do acesso à informação se 
manifesta como uma importante frente de atuação para a sociedade civil. 

A criação e oferta de instrumentos de exercício democrático não é hegemonia dos 
governos, embora sem eles tampouco haja possibilidades de institucionalização. Isto reforça 
um cenário no qual os planos e projetos de promoção da participação e do controle social devem 
incorporar os sentidos imputados às tecnologias, as capacidades de apropriação e uso e os novos 
usos não imaginados que emanam dos diversos atores. Neste novo contexto, se um governo 
decide abrir-se à participação da sociedade, utilizar recursos TIC para fazê-lo será uma das 
alternativas no balcão, demandando práticas e conhecimentos no campo da gestão pública e das 
burocracias que antes não eram necessárias, ou nem mesmo existiam. 

Tais conhecimentos são de ordem sociotécnica, de forma que o uso das tecnologias não 
faz sentido sem dialogar com os interesses e expectativas dos atores sociais. Isto é, o 
conhecimento das tecnologias, por si só, não significa muita coisa fora do contexto social nas 
quais são adotadas. Ainda assim, tomar os repertórios de participação política da sociedade 
como expressões de elementos da cultura política dá pistas sobre o que grupos e indivíduos 
manifestam em relação a si mesmos como atores políticos (MESQUITA; CANTONI, 2016, p. 
125). Sob esta perspectiva, as plataformas expressam os novos repertórios de participação 
emergentes e analisá-las, sob um ponto de vista amplo, pode contribuir com a construção de 
entendimentos necessários ao suporte e desenvolvimento de iniciativas de e-participação e para 
estimular abordagens que incorporem a participação e os aprendizados da sociedade. 
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