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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo principal identificar o nível de desenvolvimento da eparticipação no Governo do Estado do Ceará por meio da análise da ferramenta web Banco de
Ideias (BI), desenvolvida pelo governo cearense para proporcionar uma interação
participativa com os internautas para que estes pudessem contribuir com proposição de ideias
para o processo de formulação das ações ou das políticas públicas estaduais. O presente
estudo é de natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa e de objetivo exploratório.
Realizou-se um levantamento bibliográfico e documental e utilizou-se o mecanismo de
entrevista com os atores públicos - governador do estado, secretários de Estado, gerentes e
colaboradores técnicos das secretarias envolvidos no processo do objeto de estudo. Para a
consecução da análise pretendida e para fundamentar a discussão, inicialmente lançou-se mão
de referências teóricas das categorias da democracia, democracia digital e tecnologias de
informação e comunicação (TICs). Caminhando ao encontro da análise da ferramenta BI,
realizou-se uma análise histórica do uso das tecnologias de informática pelos governos
cearense do período de 1986 a 2018, informações importantíssimas para a compreensão
conjuntural do BI nos governos estaduais, que compreendem os anos de 2012 a 2018, período
da análise dos resultados da ferramenta. A pesquisa propôs dois modelos de avaliação,
adaptados da literatura da democracia digital, para analisar se o Banco de Ideias é um
ambiente efetivo de e-participação. Por intermédio do primeiro modelo se realizou a análise
de eficácia digital da ferramenta pela Internet, e por meio do segundo procedeu-se o estudo da
ferramenta como um ambiente e-participativo. A pesquisa trabalhou com uma única hipótese,
em que se afirmou que o sucesso das iniciativas de sistemas de informação públicas está
diretamente ligado ao interesse e ao envolvimento dos gestores estratégicos do estado especialmente governadores e secretários de Estado, que foi provado por duas situações
excludentes. Os principais resultados obtidos são: o Banco de Ideias atende satisfatoriamente
aos requisitos e-participativos no seu design e aos quesitos de interatividade participativa, e
que os resultados da efetividade não puderam ser confirmados em virtude da ausência de
elementos comprobatórios que fugiram ao controle da pesquisa. Conclui-se que o BI é um
ambiente e-participativo que poderia ser potencializado para melhorar suas interações, mas
não teve a devida compreensão para sua continuidade no governo subsequente à sua
implantação.
Palavras-chave: Democracia Digital. e-Participação. Participação Política. TICs.

ABSTRACT
This research aims mainly to identify the level of development of the e-participation in the
Government of the State of Ceará. It analyses the web tool Banco de Ideias - BI, developed by
the government of Ceará to provide a participative interaction with Internet users so that they
could contribute with the proposition of ideas for the process of formulation of actions or state
public policies. This is an applied research, with a qualitative approach and exploratory
objective. Procedurally, a bibliographic and documentary survey was conducted, as well as
interviews with the public actors – State Governor, State Secretaries, managers, and technical
collaborators of the state departments involved in the process of the object of study. In order
to achieve the intended analysis, and to support the discussion, the research initially used
theoretical references from the categories of democracy, digital democracy, and information
and communication technologies – ICTs. In line with the analysis of the BI tool, a historical
analysis of the use of computer technologies by the government of Ceará in the period from
1986 to 2018 was carried out. This information is of the ultimate importance for the
conjunctural understanding of the BI tool in the state administrations, which comprise the
years 2012 to 2018, the period of the analysis of the tool results, performed by the research.
The research proposed two evaluation models adapted from the digital democracy to proceed
with the study of the Banco de Ideias as an effective e-participation environment. The digital
effectiveness of the tool through the Internet was analyzed using the first model, and the tool
as an e-participatory environment was analyzed using the second one. The research worked
on a single hypothesis, which stated that the success of public information systems is directly
linked to the interest and involvement of the strategic State administrators – especially
governors and State secretaries. That has been proved by two exclusionary situations. The
main results obtained are the following: the Banco de Ideias satisfactorily meets eparticipatory design requirements and participatory interactive requirements, and the
effectiveness results could not be confirmed due to the absence of supporting evidence that
escaped the control of the research. The BI tool is concluded to be an e-participatory
environment that could be enhanced to improve their interactions, but it did not have the
proper understanding to be continued in the state administration after its implementation.
Keywords: Digital Democracy. e-Participation. Political Participation. ICTs.
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1

INTRODUÇÃO
A ampliação dos canais de participação civil nos processos de decisões

governamentais é um importante passo para o avanço e aprimoramento da democracia, pois
possibilitam a diversos setores da sociedade — principalmente os mais distantes das esferas
do poder e das decisões políticas — a reciprocidade e manifestação de interesse em
acompanhar e participar dos processos de formulação, implementação e avaliação das
políticas públicas.
As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) passaram por uma radical
evolução nas últimas duas décadas, principalmente no que se refere às ferramentas voltadas
para a internet, proporcionando uma nova forma de comportamento e comunicação entre os
indivíduos. As TICs também contribuíram para mudanças significativas nas interações entre
governos e sociedade, influenciando diretamente nas alterações de leis e dispositivos
relacionados aos procedimentos de acompanhamento e prestação de contas no cenário
mundial.
Do ponto de vista legal, a Constituição Federal Brasileira de 1988, no seu artigo
1º, parágrafo único afirma que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988, grifo
nosso), garantindo o direito à participação da sociedade nos negócios públicos por meio de
mecanismos democráticos — diretos ou indiretos —, permitindo assim, a construção de
caminhos participativos que propõem uma interação entre governos e cidadãos. Este
pressuposto legal foi o alicerce para o impulsionamento dos demais dispositivos legais que
regem a dinâmica interativa informacional entre governos e sociedade.
A partir dos anos 2000, ocorreram mudanças no âmbito federal, sendo
estabelecidas novas legislações 1 para acompanhamento e prestação de contas das ações

1

A Lei Complementar n.º 101 de 2000 — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) —, no seu artigo 48,
parágrafo 1º, Inciso I, prevê o “[...] incentivo à participação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”. A
Lei Complementar n.º 131, de 27 de maio de 2009, conhecida também como Lei da Transparência,
acrescenta dispositivos à LRF de 2000 a fim de determinar a disponibilização, em tempo real e de acesso
público, às informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos estados,
do Distrito Federal e dos municípios. Vale destacar que o legislador se preocupou em estabelecer os prazos
para a administração pública implementar os seus ambientes eletrônicos, sob pena de suspenção das
transferências voluntárias, podendo o chefe do poder executivo responder por crime de responsabilidade
(BRASIL, 2009). A Lei de acesso à informação de 2011 (BRASIL, 2011) finaliza o arcabouço legal para a
afirmação do processo de transparência da administração pública, determinando que toda e qualquer
informação referente às atividades dos governos é pública, salvo exceções legais previstas.
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governamentais. Isso impactou todas as esferas da administração pública, compelindo os
governos federal, estadual e municipal a readequarem o seu modelo de governança de modo a
garantir novas formas de interação com os cidadãos, sendo aqueles obrigados a publicizar as
suas ações e resultados de maneira transparente e tempestiva, permitindo uma aproximação de
setores da sociedade civil e fortalecendo o pressuposto da influência direta do cidadão nas
decisões destes governos através da internet.
Nessa perspectiva, o Governo do Estado do Ceará, a partir dos pressupostos legais
estabelecidos, criou um Portal da Transparência em 2007, por meio da Lei Estadual n.º
13.875/2007, Art. 42, cuja operacionalização foi estruturada pelo Decreto 30.939/2012.
Inicialmente, o portal cearense, como os demais das outras unidades federativas, tornou
público as suas informações, conforme estabelecido nos dispositivos legais, e paulatinamente
ampliou a sua oferta de serviços pela internet, destacando os canais de relacionamento abertos
para a participação da sociedade, com a proposta de colher as contribuições dos cidadãos para
a melhoria das ações nas diversas áreas do governo, assim como implementar as novas ideias
sugeridas.
Segundo a pesquisa realizada pelo Ministério Público Federal (MPF, 2016), o
Índice Nacional de Transparência (INT) aumentou cerca de 33% em seis meses. O MPF
avaliou o grau de transparência dos estados e municípios em duas fases: a primeira no mês de
setembro de 2015, e a segunda em abril de 2016, estabelecendo o ranking da transparência
das unidades federativas e municípios.
O estado do Ceará, levando em consideração todos os seus 184 municípios, ficou
na oitava colocação, com o índice de 5,87 pontos em 2016, subindo 1,83 pontos a partir da
primeira pesquisa — realizada em 2015. Considerando somente os portais dos governos
estaduais, o governo do Ceará foi classificado na primeira colocação, sendo avaliado em 2015
com o índice de transparência de 8,02, e no ano de 2016 com o índice 10,00.
Vale ressaltar, ainda, que os elementos de acessibilidade, navegabilidade, controle
social, interatividade e participação não foram considerados no levantamento destas
informações, uma vez que o Ministério Público Federal se limitou às prerrogativas legais e ao
seu domínio de atuação.
Não se pode afirmar que um portal na internet para a divulgação de informações
governamentais nos modelos analisados seja uma garantia de um meio de participação
política, de interação entre o cidadão e o estado, de participação direta e popular. Na verdade,
podemos apenas constatar que é uma iniciativa de e-transparência, de divulgação e acesso às
informações utilizando as tecnologias de informação e comunicação.
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Observando as ferramentas de TIC disponibilizadas pelo Governo do Estado do
Ceará através do seu portal da internet para oferta de serviços on-line, verificou-se que a
gestão pública cearense havia dado um passo para além dos canais habituais de diálogo com o
cidadão, inovando ao disponibilizar a ferramenta Banco de Ideias (BI), um novo canal para
interação social por meio da internet, diferenciando-se dos sites padrões governamentais.
O BI é uma ferramenta de TIC desenvolvida, em 2012, especificamente para a
plataforma web do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará, com o objetivo
de ser um ambiente e-participativo, por meio do qual os usuários poderiam sugerir ideias que
contribuíssem com e para a melhoria das políticas públicas estaduais.
Porém, até que ponto realmente este ambiente de TIC se efetivou conforme
proposto? Esta é a questão central do presente trabalho de pesquisa, e que precisa ser
delimitada apropriadamente para não gerar expectativas fora dos aspectos limitantes do
estudo de caso específico. Desta forma, pretendeu-se analisar as motivações políticas, o
ambiente técnico e operacional do BI como uma ferramenta de e-participação e os resultados
efetivos deste ambiente.
Era necessário investigar — a partir do campo teórico em que se insere a eparticipação — qual a real dimensão da proposta estabelecida pelo Governo do Ceará ao se
colocar disponível para o cidadão como um ambiente participativo na Internet, assim como
analisar se este canal tecnológico atende ao que se propõe, quais as suas contribuições diretas
e indiretas dentro do processo do ciclo das políticas públicas e das decisões políticas e, além
disso, quais os ganhos democráticos decorrentes das suas interações.
A delimitação do escopo do objeto desta pesquisa passou por discussão e
enquadramento teóricos dos conceitos das categorias relacionadas ao tema da democracia,
TICs e políticas públicas, até a investigação de sua pertinência nos procedimentos de
interação participativa ocorrida no ambiente do Banco de Ideias no período de 2012 a 2018.
Para a consecução desta pesquisa fez-se necessário questionar: como o Governo
do Estado do Ceará está inserido na discussão da e-participação para a construção de políticas
públicas através das novas ferramentas de TICs orientadas à internet? Os mecanismos de
participação estabelecidos no Banco de Ideias do Governo do Estado do Ceará pode ser
classificado, conforme a discussão atual, como um instrumento de participação política? Qual
a contribuição efetiva do Banco de Ideias como um ambiente de reciprocidade entre o Estado
e o cidadão na implementação de ações e/ou políticas públicas? A pesquisa considerou estas
questões abordadas como as mais importantes, embora existam outras tantas relacionadas ao
objeto de estudo.
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Assim, o estudo definiu como seu objetivo geral investigar a dimensão da eparticipação no Governo do Estado do Ceará por meio do estudo da ferramenta Banco de
Ideias (BI), como um instrumento eficaz de participação política e reciprocidade estabelecido
na internet, no período dos governos Cid Gomes e Camilo Santana, de 2012 a 2018, como
também investigar os seguintes objetivos específicos:
a)

pesquisar os mecanismos de e-participação com a perspectiva de

compreender a reciprocidade entre o cidadão e o Estado no momento da
construção das políticas públicas, analisando como esta interação ocorre,
acompanhando e analisando desde a formulação da ação nas instâncias
burocráticas de governo até a sua implementação e avaliação;
b)

verificar a evolução dos instrumentos de participação e controle social

ofertados no Banco de Ideias do Governo, assim como a demanda de utilização
destes instrumentos no período de 2012 a 2018;
c)

investigar o Banco de Ideias na sua capacidade de reciprocidade entre

Estado e o cidadão, como são feitas as mediações na definição, coleta e
apresentação das políticas públicas

e como é implementada a política de

resolução dos problemas derivados desta relação;
d)

pesquisar, coletar, analisar e tabular os dados decorrentes das interações

sociais com o Banco de Ideias do governo do Estado do Ceará no período de 2012
a 2018.
O sucesso da implantação de programas de governo com o uso das tecnologias de
informação e comunicação, quando se trata de soluções voltadas ao relacionamento com a
sociedade, diferentemente das soluções voltadas para a gestão interna da prática
administrativa e burocrática, está diretamente associado ao nível de comprometimento da
autoridade maior do governo e se reflete na estrutura hierárquica organizacional, sendo esta a
hipótese central da pesquisa.
Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário abordar as dimensões
teóricas sobre democracia, democracia digital, participação política e sociedade civil, levando
em consideração o debate contemporâneo sobre as democracias participativas e deliberativas
e o seu fortalecimento pela dimensão das novas tecnologias (TICs). Nesta perspectiva,
destacamos, a priori, alguns autores que fundamentaram a discussão no campo da
democracia, a saber: Habermas (1995), Bobbio (2017b), Held (1997) e Avritzer e Boaventura
(2002).
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O conceito de esfera pública de Habermas (1997) é fundamental para a discussão
da categoria democracia e seu espectro de abrangência, trazendo para o plano da discussão
teórica a questão da esfera pública — caracterizada por um espaço de comunicação onde as
pessoas interagem e debatem questões comuns.
As novas tecnologias revolucionaram o acesso às informações, permitindo aos
indivíduos novas alternativas de comunicação, possibilitando a ampliação do campo de
atuação democrática. Segundo Bobbio (2017b, p. 10), no momento em que a “[...] democracia
se expande ela corre o risco de se corromper, já que se encontra continuamente diante de
obstáculos não previstos que precisam ser superados sem que se altere a sua própria
natureza”.
No mesmo sentido, Leonardo Avritzer e Boaventura de Sousa Santos (2002, p.
73) chamam atenção para a questão das escalas: “[...] o modelo hegemônico de democracia
tem sido hostil à participação ativa dos cidadãos na vida política e, quando a tem aceitado,
tem-na confinado ao nível local”. Ademais, alertam para os perigos da perversão e da
cooptação das práticas da democracia participativa, as quais podem ocorrer através de novas
formas de clientelismo e do silêncio, ou, ainda, por manipulação das organizações
participantes e burocratização do processo ou instrumentalização partidária.
A dimensão teórica da política pública foi observada como base de
fundamentação para a análise pretendida do objeto de estudo, e esta pesquisa utilizou como
referência as abordagens dos autores Secchi (2010) e Souza (2006).
Segundo Secchi (2010), as dimensões de política pública, conteúdo, ciclo temporal,
instituições envolvidas, atores participantes e estilo de política abordado se entrelaçam e são
fundamentais para a análise do campo de estudo das políticas públicas.
Souza (2006) destaca que a política pública envolve vários atores e níveis de
decisão, embora seja materializada nos governos, e não necessariamente se restringe a
participantes formais, já que os informais são também importantes.
Numa dimensão mais específica da participação política, foram investigados os
conceitos e as questões relacionadas com o objeto da pesquisa, para além de um valor em si
mesmo. Será realizada uma investigação detalhada sobre as novas tecnologias da internet pela
ótica da sua contribuição na construção dos ambientes colaborativos e o seu papel no
fortalecimento da democracia e da e-participação.
No campo das dinâmicas culturais e sociais voltadas para à internet, cibercultura,
ciberdemocracia, alguns dos autores que auxiliam nas análises propostas são: Gomes (2004),
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Maia (2011), Marques (2008), Levy (2003), Castells (1999), Carole Pateman (1992),
Benjamin Barber (2003) e Coleman e Spiller (2003).
O

ciberespaço

permitiu

novas

práticas

políticas

e

a

construção

da

ciberdemocracia. “[...] processos de comunicação, de produção, de criação e de circulação de
bens e serviços [...], trazendo uma nova configuração social, cultural, comunicacional e,
consequentemente, política.” (LEVY; LEMOS, 2010, p. 45).
Estamos em meio a uma revolução comportamental sem precedentes na história
humana, e a internet e os medias digitais proporcionam mudanças substanciais no campo da
política, sendo um espaço fértil e alternativo para o exercício democrático da participação
civil (CASTELLS, 2003).
Acreditava-se que os computadores conectados em redes poderiam diminuir ou
até mesmo zerar o problema da distância da participação política existente entre a sociedade
civil e o Estado; que os caminhos tecnológicos seriam necessários e suficientes para a
resolução dos déficits democráticos.
Entretanto, passados os momentos de efervescência — comum em toda brilhante
descoberta —, os autores do campo da política começaram a explorar os potenciais
disponíveis deste novo universo, trazendo ao plano teórico e empírico caminhos e alternativas
a serem pesquisados e implementados, a exemplo do campo da política on-line, democracia
digital e Estado digital (GOMES, 2018).
Rousiley Maia (2011) entende que a internet contribuiu sobremaneira para o
entusiasmo das correntes de autores que creditaram à sociedade civil as possibilidades de
revitalização da participação política. A autora defende a diversidade institucional para uma
ampla participação política e um maior resultado democrático, mas compreende que não cabe
à sociedade civil a resolução de todos os problemas da democracia.
Coleman e Spiller (2003) também afirmaram que as experiências realizadas com
as tecnologias de informação e comunicação geraram uma grande expectativa de ampliação
da participação do cidadão na esfera política, na qual a relação entre representantes e
representados poderia ser fortalecida.
As tecnologias digitais voltadas para internet têm possibilitado uma ampliação da
interação do cidadão com as ações dos governos, permitindo acessos mais rápidos para o
acompanhamento e levantamento das informações da prestação de contas, da origem à
aplicação dos recursos financeiros, permitindo, também, o uso de canais direto de
relacionamento, como os e-mails, formulários de perguntas e respostas, chats e outras
tecnologias de comunicação instantânea — todas com o intuito de melhorar qualitativamente
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o relacionamento Estado-cidadão sob a ótica da transparência, participação e controle social
das políticas públicas.
Contudo, é importante investigar em que medida estas ferramentas digitais
contribuem efetivamente para a redução do déficit de participação política (GOMES, 2005a,
2005b; MARQUES, 2008).
A ampliação da democracia passa pela consolidação da transparência e da
prestação de contas das ações governamentais, e as iniciativas digitais democraticamente
relevantes precisam levar em consideração pelo menos um dos seguintes elementos:
fortalecimento dos espaços do cidadão; defesa e potencialização do Estado de direito, e a
promoção do aumento da diversidade de atores sociais e das agendas na esfera pública e nas
instâncias de decisão política (GOMES, 2011).
Marques (2008) aponta a importância da participação no debate democrático
contemporâneo, destacando o papel da ascensão e do aperfeiçoamento dos mecanismos de
fortalecimento das liberdades, transparência e visibilidade, como também ressalta a
dinamização dos movimentos civis nas demandas reivindicatórias de participação cidadã e
suas influências na formatação e implantação de políticas públicas, que reforçam a ampliação
da participação popular, e as novas tecnologias digitais como meio de fortalecimento do
diálogo entre o Estado e cidadão.
Silva (2009) enfatiza a importância do uso das ferramentas de TICs,
especialmente a internet, para o fortalecimento da democracia. Reafirma, além disso, suas
reais contribuições no contexto da crise da democracia representativa e o seu déficit de
participação popular e como estas novas tecnologias podem ajudar na materialização das
demandas da democracia participativa e da democracia deliberativa.
O referencial metodológico proposto para o desenvolvimento da pesquisa é de
natureza aplicada, com uma abordagem qualitativa e de objetivo exploratório, com a
perspectiva procedimental de realizar um levantamento bibliográfico e documental, com
estudo de caso do Banco de Ideias do Governo do Estado do Ceará — período 2012 a 2018 —
, além de entrevista semiestruturada com os atores envolvidos no objeto de análise,
destacando os agentes públicos que lidam diretamente com o ambiente da internet e com os
processos de definição das políticas públicas do governo do Ceará.
Para Minayo (2009, p. 15), a metodologia da pesquisa engloba a teoria, o método
e a criatividade do pesquisador. A autora compreende que teoria e metodologia caminham
pari passu, de forma “inseparável”, e que “Enquanto conjunto de técnicas, a metodologia
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deve dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os impasses
teóricos para o desafio da prática”.
O primeiro procedimento de investigação consistiu em um levantamento
bibliográfico (teses, dissertações, monografias, periódicos, artigos científicos, livros e outras
publicações) das principais referências que lidam com as categorias: democracia, democracia
digital, participação política, políticas públicas e tecnologias da informação e comunicação.
Singularmente, usou-se consulta aos sites de pesquisa acadêmica, como o periódicos da
CAPES, para atualização da leitura dos textos e obras fundamentais para a consecução da
pesquisa.
Em um segundo momento, foi realizado um levantamento documental referente
aos atos administrativos, portarias, leis e decretos estaduais, instruções normativas,
mensagens legislativas e planos de governos que revelassem o uso e desenvolvimento das
tecnologias da informação e comunicação, com suas similitudes temporais, nos governos do
Ceará no período compreendido entre 1987 e 2018.
Ao mesmo tempo em que o trabalho de campo permitiu uma aproximação com os
atores do objeto de estudo (MYNAYO, 2009), possibilitou a verificação da conformidade dos
aspectos teóricos e operacionais da pesquisa — permitindo, desta forma, uma validação
transiente das ações desenvolvidas, como também, serviu de base para o processo de
construção do conhecimento empírico do projeto.
Levando em consideração o caráter exploratório desta pesquisa, foi utilizado o
estudo de caso do Banco de Ideias para explorar os elementos de efetiva reciprocidade de
participação política entre o cidadão e o governo estadual. Neste sentido, foi realizado o
procedimento de teste da ferramenta na internet, assim como levantamento e descrição de
todas as etapas envolvidas nesta relação de reciprocidade, desde o momento do primeiro
contato, através do site, suas interações, usabilidade, navegabilidade, até as interações com as
instâncias estruturais do governo.
O procedimento da coleta dos dados foi realizado pelo método de observação
simples e por entrevista (GIL, 2008), e ocorreu em dois momentos: o primeiro no próprio
ambiente da internet (informações, manuais descritivos, estatísticas de uso e resultados, além
de outras informações adicionais relacionadas); o segundo através do procedimento da
metodologia da entrevista.
Na coleta de dados, foram utilizados questionários semiestruturados, com
perguntas de caráter objetivo e subjetivo sobre o universo de operação, interação,
contradições e resultados esperados do Banco de Ideias.
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A contribuição das pessoas que conhecem, participam, vivenciam o universo do
objeto de análise da pesquisa pode enriquecer sobremaneira a qualidade dos dados levantados
a partir do momento em que estas colocam suas vivências, crenças, expectativas e
conhecimento tácito acerca do ambiente analisado.
Gil afirma que “A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais utilizada
no âmbito das ciências sócias” (2008, p. 109). Segundo Minayo (2009), a entrevista é uma
técnica privilegiada de comunicação, fonte que tem por objetivo identificar informações
necessárias e aderentes ao objeto de pesquisa.
Foram realizadas entrevistas com gestores e servidores responsáveis pela gestão,
manutenção e operação do Banco de Ideias sobre o aspecto da funcionalidade e
interoperabilidade com os demais atores envolvidos. Além disso, foram entrevistados os
atores governamentais estratégicos — governadores e secretários de Estado responsáveis pelo
encaminhamento, agendamento, formulação e implantação das políticas públicas.
A partir da confrontação dos dados obtidos com as informações referenciais do
desenvolvimento da referida pesquisa, foram sistematizados e estruturados documentos
digitais, tais como: textos, gráficos, tabela e planilhas, de forma a subsidiar a formatação final
desta dissertação.
A estrutura desta dissertação está dividida em cinco capítulos, incluindo a
Introdução e a Conclusão. No segundo capítulo, serão apresentados os conceitos e principais
debates sobre Democracia, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e Democracia
Digital, com destaque para e-participação, de modo a fundamentar o capítulo empírico da
pesquisa. No primeiro momento do capítulo é apresentada uma contextualização da
Democracia, com seus principais debates sobre representação e participação, alicerçando a
discussão sobre o campo da Democracia Digital. Na sequência, é abordada uma genealogia
das TICs desde as primeiras incursões do uso de tecnologias para os procedimentos de
comunicação e informação, passando por suas transformações, até o surgimento e uso da
Internet.
No capítulo três, inicialmente será apresentado um estudo sobre o contexto da
Democracia Digital no cenário brasileiro a partir dos governos FHC, Lula e Dilma, que
servirá de base para compreensão do cenário das TICs no Ceará. Será apresentado, também, o
processo de mudança organizacional que ocorreu no Ceará entre os anos 1987 a 2006,
verificando a existência do uso das TICs na conformação dos governos do período e quais
foram suas contribuições, correlacionando-as com as políticas públicas de modernização
implementadas pelos governos subsequentes.

26

Serão analisados, ainda, os governos Cid Gomes (2007 a 2014) e Camilo Santana,
(2015 a 2018) sob a perspectiva do uso das tecnologias de informação e comunicação nos
processos de construção das políticas públicas, verificando a existência de políticas
desenvolvidas com a participação do cidadão dentro das compreensões teóricas abordadas.
No quarto capítulo será apresentado o estudo de caso analisado pela pesquisa.
Inicialmente, será apresentada a metodologia de avaliação do Banco de Ideias como um
ambiente participativo, detalhando os processos de análise estabelecidos, desde o
levantamento e coleta das informações, análise processual da ferramenta BI, os
procedimentos de entrevista realizadas com os atores técnicos e de gestão envolvidos com os
processos de decisão de construção, implementação e manutenção do BI, como também a sua
efetividade.
Por fim, na Conclusão serão apresentados a compilação dos resultados da
pesquisa, as contribuições do estudo e as considerações finais.
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2

A DEMOCRACIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
O presente capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos e principais debates

sobre democracia, Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e democracia digital,
que servirão de fundamentação para o capítulo empírico da pesquisa.
No primeiro momento é apresentada uma contextualização da democracia, com
seus principais debates sobre representação e participação, alicerçando a discussão sobre o
campo da democracia digital. Na sequência do capítulo é abordada uma genealogia das TICs,
desde as primeiras incursões do uso de tecnologias para os procedimentos de comunicação e
informação, passando por suas transformações, até o surgimento e uso da Internet, que servirá
de base para compreensão do cenário do Ceará, o qual será apresentado no capítulo 3.
2.1

DEMOCRACIA E SEUS CONTEXTOS
Cumpre-se dizer que o objetivo desta seção não é exaurir o debate sobre a teoria

democrática, mas sim relacionar o conceito de democracia com a discussão da democracia
digital, que faz parte do campo de investigação deste trabalho de pesquisa.
2.1.1

Referenciando a democracia
Etimologicamente, a palavra democracia significa mais precisamente o “governo

do povo”, ou o “reinado do povo”, e teve os seus pressupostos básicos lançados na Grécia
Antiga como uma forma de governo, quando homens livres2 se reuniam soberanamente, em
assembleia popular, para discutir e decidir sobre a vida política da cidade de Atenas no século
V a.C — modelo que influencia os pensadores da teoria política hodierna.
Inicialmente, Norberto Bobbio (2017a) recorre aos clássicos para a sua análise
sobre democracia, afirmando que, historicamente, o termo foi designado como uma forma de
governo pela qual o poder político pode ser exercido pelo povo, e que seu caráter específico
não pode ser determinado sem relacioná-lo às outras formas de governo, pois se trata de um
conceito que para ser compreendido precisa ser delimitado numa relação de extensão e
fronteira com os demais conceitos.

2

“[...] Ser livre significava ao mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida nem ao comando de
outro e também não comandar. Significava nem comandar e nem ser comandado.” (ARENDT, 2014, p. 39).
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Segundo Bobbio (2007a), além da aristocracia e da monarquia, a democracia é
uma das três formas clássicas de governo definidas por Platão, e que estas se baseavam na
classificação quanto ao seu número de governantes. Aristóteles acrescentara a esta tripartição
uma nova classificação, adicionando o conceito das formas boas ou más de governar,
afirmando que a democracia era uma forma má, indo ao encontro do pensamento platônico,
que entendia a democracia como uma degeneração.
Bobbio (2007a) afirma, ainda, que somente em Políbio a democracia volta a ser
relacionada ao conceito de uma forma boa de governo, e o seu trabalho — assim como o de
Platão e Aristóteles — influenciou um conjunto de pensadores, como Marsílio de Pádua,
Maquiavel, Bodin, Hobbes, Spinoza, Locke, Vico e, mais particularmente, Rousseau, que
também considerou a tripartição na produção de suas obras. Para Bobbio, a discussão a favor
ou contra a democracia é recorrente na história do pensamento político. Numa visão
prescritiva, assevera que ela poderia ser considerada boa ou má, podendo ser recomendada ou
desaconselhada dependo dos argumentos conjunturais.
Entre os pensadores contratualistas, Jean Jacques Rousseau e John Locke se
destacam por contribuírem diretamente para a formação da teoria política moderna. Enquanto
o pensamento de Rousseau está relacionado à democracia direta, em que todos os cidadãos
têm o direito de participar diretamente dos processos de discussão e definição das leis e
normas societárias, o pensamento de Locke está relacionado à democracia representativa, ou
seja, representantes eleitos pelo povo participam dos processos de formatação das leis da
sociedade.
John Locke (2001), com o objetivo de contestar o absolutismo monárquico e a
doutrina do direito divino, acabou por contribuir com os fundamentos para a formação do
Estado democrático liberal, que defende o exercício das liberdades individuais e o direito do
usufruto da propriedade sem ameaças de intervenção de terceiros, que devem ser garantidos
através das leis estabelecidas na sociedade por seus representantes eleitos, compondo a base
do pensamento da democracia liberal representativa dos dias de hoje.
Rousseau (1999) afirma que a institucionalização da propriedade privada, que
ocorreu através do pacto social estabelecido entre os ricos e pobres, foi o fato gerador das
desigualdades entre os homens, influenciando no desenvolvimento das complexas relações
sociais. A partir desse cenário e considerando a liberdade como princípio fundamental, o
autor pressupõe que os primeiros governantes foram escolhidos pelo povo por meio de uma
das três formas clássicas de governo. Em consequência do avanço das disputas pelo espaço
territorial e poder entre os homens, fez-se necessária a formulação de um contrato social
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(ROUSSEAU, 1996) que garantisse a vontade geral do povo para além da liberdade,
igualdade e justiça, em que todo o corpo político teria que defender o bem comum,
subordinando-se a essa vontade geral, garantindo as liberdades políticas e civis, e que o povo
pudesse participar diretamente do processo de discussão e elaboração das leis. Este
pensamento perdura, influenciando a formação política da sociedade moderna e
contemporânea, sendo um dos argumentos principais em defesa da democracia direta.
Considerado o pai da democracia moderna (BOBBIO, 2017a), Rousseau é uma
das mais importantes referências para a discussão da teoria política, legando pensamentos
basilares sobre o papel da participação do cidadão nas atividades políticas de formação da
sociedade, contribuindo com questões fundamentais dos direitos individuais, como a
soberania popular na conformação do Estado democrático, tornando-se um “teórico por
excelência” da democracia participativa (PATEMAN, 1992).
Joseph Schumpeter (2017), ao mesmo tempo que realiza uma crítica à teoria
clássica da democracia direta de Rousseau, formula os pressupostos da teoria liberal
democrática representativa, considerada uma abordagem elitista de democracia. Para construir
os elementos conceituais da teoria da democracia procedimentalista, o autor faz um debate
com a teoria socialista democrática, afirmando que a ação programática do socialismo em
superar os modos de produção capitalista os tornaria contrários aos métodos democráticos,
uma vez que uma atitude política tomada a partir da vontade da maioria não se coadunaria
com os procedimentos da democracia.
Diferentemente da democracia rousseauniana — em que a vontade geral do povo
é o soberano do Estado —, a teoria da democracia procedimentalista defende que a ação
democrática deve ser conduzida por representantes (lideranças) do povo, com vontade
política, capacitados intelectualmente, com senso de responsabilidade, escolhidos
especialmente pelo voto para o exercício institucional das atividades políticas.
Carole Pateman (1992) afirma que uma das principais críticas de Schumpeter à
“doutrina clássica democrática” está relacionada à inviabilidade de uma real implementação
da participação política pelo povo, mediante a incapacidade de racionalidade do homem
comum, e que a competição pela representação dos cidadãos através do voto seria o cenário
real de participação do povo na democracia.
A autora afirma que Schumpeter, ao argumentar que os teóricos clássicos ignoram
virtualmente o conceito de liderança, estaria interpretando os textos equivocadamente:
“Schumpeter, porém, não apenas faz uma falsa representação daquilo que os assim chamados
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teóricos clássicos tinham a dizer, como também não se dá conta que podem se encontrar duas
teorias bem diferentes sobre democracia nos textos deles” (PATEMAN, 1992, p. 32).
Um dos fatores que contribuíram para a ressignificação do conceito clássico de
participação política foi a ascensão dos Estados totalitários no pós-guerra, que por causa das
participações das massas nos governos de tendências fascistas, o conceito passou a ser
associado mais ao totalitarismo do que a própria democracia (PATEMAN, 1992).
Segundo Pateman (1992), os estudos empíricos realizados a partir dos anos 1960
sobre comportamento político em países ocidentais apontaram uma “falta de interesse
generalizada” em atividades políticas por grande parte da população, principalmente dos
grupos sociais de baixa renda, que apresentavam comportamentos autoritários e não
democráticos, servindo de argumentação para os teóricos da democracia hegemônica
afirmarem que o perfil do “homem democrático” clássico é impossível de se desenvolver
numa sociedade complexa, e que a participação das massas pode abalar as estruturas
democráticas.
A partir da conjunção das teorias de Rousseau, John Stuart Mill e G. D. H. Cole,
Carole Pateman (1992) propõe uma teoria participativa da democracia em que a relação entre
os indivíduos e instituições da sociedade precisa ocorrer simbioticamente, construindo
experiências que contribuam para o processo de formação dos cidadãos. Para a autora, a ação
educativa é a função principal de sua teoria, a partir da qual os indivíduos possam se
desenvolver psíquica e socialmente por meio da aprendizagem decorrente das interações
sociais das tomadas de decisão ocorridas nas diversas instituições da sociedade. Quanto maior
a participação dos indivíduos, mais capacitados eles estão para participar.
Pode-se caracterizar o modelo participativo como aquele onde se exige o input
máximo (a participação) e onde o output inclui não apenas as políticas (decisões),
mas também o desenvolvimento das capacidades sociais e políticas de cada
indivíduo, de forma que existe um ‘feedback’ do output para o input (PATEMAN,
1992, p. 62).

Norberto Bobbio, um dos maiores expoentes e defensores da democracia
representativa, desenvolve, conjuntamente com Joseph Schumpeter, sua tese sobre qual forma
de democracia é a mais adequada, preocupando-se principalmente em salvaguardar o
pensamento dominante do pós-guerra em desfavor da democracia direta, pois segundo o
filósofo não seria verossímil algo diferente da democracia participativa liberal
procedimentalista.
Bobbio (2017b), partindo do pressuposto da realidade complexa da sociedade
moderna industrial, entende que a democracia direta como definida por Rousseau é
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praticamente impossível de ser implementada, em virtude da inviabilidade de satisfazer
alguns dos seus requisitos conceituais, como: um Estado pequeno, em que todos se conheçam,
de costumes simples, com igualdade econômica entre os cidadãos e sem luxos.
É evidente que, se por democracia direta se entende literalmente a participação de
todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes, a proposta é insensata.
Que todos decidam sobre tudo em sociedades sempre mais complexas como são as
modernas sociedades industriais é algo materialmente impossível (BOBBIO, 2017b,
p. 71).

Para Benjamin Barber (2003), o cidadão é um ator importante dentro do lócus
político, pois, para que seus interesses sejam defendidos, é importante a sua participação
dentro dos processos de decisão política. O autor afirma que a ideia elitista da representação
da democracia afastou completamente a esfera civil do campo da esfera política e concentrou
o processo de tomada de decisão nas mãos de uma elite burocrata e especializada,
restringindo o papel do cidadão apenas ao ato de votar no período eleitoral, ratificando a
incapacidade do modelo de ser verdadeiramente um governo democrático. Acredita, ainda,
que para superar esta deficiência seria necessário implementar um modelo de democracia
forte, em que os cidadãos participassem diretamente do campo político através de assembleias
que lhe permitissem a contribuição nas decisões legislativas.
Jürgen Habermas (1997) também entende que o cidadão tem uma importância
fundamental dentro do processo de tomada de decisão política e que as ações procedimentais
de implementação do resultado das discussões e decisões devem ser transparentes e acessíveis
a todos.
Para Habermas, o exercício da soberania popular, dentro do contexto político
democrático, pode ocorrer por um processo de comunicação, discussão e decisão em que
todos os cidadãos possam deliberar livremente sobre as questões que entendam como
relevantes para o coletivo. Nesse caso, o exercício do consenso é o princípio norteador para se
alcançar os melhores resultados, mas é necessário, para atingir tal intento, desenvolver
capacidades pessoais, pois o contexto cultural influencia diretamente no resultado do
processo.
[...] E nesse processo não se nega a contingência das tradições e formas de vida
existentes, nem o pluralismo das atuais subculturas, cosmovisões e conjunções de
interesses. De outro lado, os atores não dependem apenas de seu mundo da vida.
Pois esse mundo da vida só pode reproduzir-se, por seu turno, através do agir
comunicativo, o que equivale a dizer, através de processos de entendimento que
dependem de tomadas de decisão em termos de sim/não. [...] Um entendimento
discursivo garante o tratamento racional de temas, argumentos e informações;
todavia ele depende dos contextos de uma cultura e de pessoas capazes de aprender
(HABERMAS, 1997, p. 53).
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Para a formulação de sua concepção de democracia deliberativa, Habermas (1995)
faz uma análise comparativa sobre os modelos de democracia liberal e republicana, levando
em consideração os conceitos de cidadão, direito e a compreensão do processo político que
envolve cada um destes modelos. O autor entende que a principal diferença entre as duas
concepções está basicamente no processo democrático. Na primeira, a política consiste em
assegurar os direitos individuais dentro da estrutura legal estatal; na última, numa
autocompreensão ética em que todos tem direitos livres e iguais, sendo base para a
argumentação e defesa de um modelo alternativo — a democracia discursiva ou deliberativa,
que está relacionada a uma sociedade de espaços públicos autônomos, com processos
dialógicos de construção de argumentos racionais para a discussão e deliberação coletiva
pelos cidadãos participantes.
2.1.2

Déficits na democracia
Segundo alguns teóricos da democracia participativa, ao contrário dos elitistas

democráticos, acreditam que o problema do déficit democrático, ou crise da democracia,
como alguns autores preferem, deverá ser resolvido na medida em que forem ampliadas as
oportunidades e o poder de interferência direta dos cidadãos no processo de produção da
decisão política sobre os assuntos públicos.
Conforme Avritzer e Boaventura (2002), dois importantes debates sobre a questão
democrática foram estabelecidos ao longo do século XX, o da desejabilidade da democracia,
que considerava as discussões seculares sobre o risco desta forma de governo, e o das
condições estruturais da democracia, como a compatibilidade entre democracia e capitalismo.
Na segunda metade do século, a democracia liberal representativa de baixa intensidade se
tornou, conforme definição dos autores, uma concepção hegemônica3 de democracia. Estes
debates possibilitaram outras discussões transversais, como a propensão democrática de cada
país ao argumento hegemônico e os questionamentos sobre a qualidade da democracia liberal,
os quais possibilitaram a construção de um pensamento contra-hegemônico, em que o modelo
da democracia liberal representativa seria ladeada pela discussão de modelos alternativos
como a democracia participativa, a democracia popular e a democracia desenvolvimentista.

3

Hegemônico se refere ao modelo liberal democrático dominante da contemporaneidade e está relacionado ao
conceito de hegemonia do filósofo italiano Antonio Gramsci.
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A crise democrática dos países centrais - conhecida por dupla patologia: patologia
da representação e patologia da participação -, adicionada à expansão global da democracia
liberal e ao fim da Guerra Fria, implicaram numa nova discussão sobre o padrão homogêneo
da prática democrática liberal (AVRITZER; SANTOS, 2002).
Segundo Warren (2002), a expectativa democrática diminuiu à medida que a
democracia se espalhou nas últimas décadas, e as pessoas se tornaram mais descontentes com
o desempenho das instituições políticas, provavelmente por não confiar nos governos
estabelecidos, por julgá-los indignos de sua confiança, estabelecendo, assim, uma relação de
insatisfação dos resultados do Estado com o desempenho democrático.
O povo, à medida que não se importa com espaço da atuação política, não se
importará com a organização social em torno do espaço coletivo da democracia, preferindo
outros ambientes de convivência e organização.
Para Warren (2002), a discussão sobre a crise da democracia, vista pela corrente
do modelo realista, está associada à tese da “sobrecarga de demanda”, formulada na metade
da década de 1970 por influência da “coleção - The Crisis of Democracy”, na qual diversos
autores previram uma crise de governança nas democracias desenvolvidas, em decorrência da
incapacidade dos governos de lidarem com o crescimento das expectativas democráticas.
Robert Dahl (2001) afirma que o conjunto dos países que possuem governos
considerados democráticos, sob uma análise de comparação, não podem estar todos na mesma
fase de maturação e implementação da democracia, haja vista que existem aqueles que foram
recém-democratizados e outros que já têm períodos democráticos mais longos. Nesse caso, os
primeiros estão preocupados em consolidar as novas práticas e as instituições para suportar as
adversidades da implementação, do conflito político e da “crise”, e os últimos, preocupados
em “aperfeiçoar e aprofundar” a democracia, entendendo que ela está sujeita às
transformações colateralizadas por situações diversas.
Para Paulo Bonavides (2002), a democracia participativa realoca o exercício
efetivo do poder, permitindo ao povo a capacidade de exprimir a sua vontade soberana sem a
intermediação de representantes no processo de tomada de decisões do governo e instituições.
Entendendo que esta forma de governo previne a dissolução da legitimidade pela legalidade
de exceção, o autor afirma que a contestação e a resistência à democracia representativa são
necessárias para evidenciar as contradições existentes no modelo liberal, permitindo uma
repolitização do conceito de democracia.
O substantivo da democracia é portanto a participação. Quem diz democracia diz, do
mesmo passo, máxima presença do povo no governo, porque sem participação
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popular democracia é quimera, é utopia, é ilusão, é retórica, é promessa sem arrimo
na realidade, sem raiz na história, sem sentido na doutrina, sem conteúdo nas leis
(BONAVIDES, 2002, p. 93).

Conforme Bobbio (2017a), mesmo a democracia não passando por um período
altivo — fato não muito diferente de épocas passadas —, prefere falar em “transformação da
democracia”, ao invés de “crise”. O autor entende que a democracia é dinâmica e está sujeita
às interferências da sociedade, mas isso não significa necessariamente que se encontra à
“beira do túmulo”. Afirma ainda que, após a Segunda Guerra Mundial, nenhum país europeu
democratizado sucumbiu a governos totalitários, como ocorrera após a Primeira Guerra; na
realidade, foram os países totalitários que vieram a se tornar democracias na
contemporaneidade.
Norberto Bobbio (2017a), sob o aspecto de causalidade, relaciona as
transformações da democracia aos obstáculos não previstos e às promessas não cumpridas4,
decorrentes do distanciamento entre concepção da democracia ideal e a implementação da
democracia real. Parte dessas promessas era impossível de se realizar, outras não foram
respondidas e outras não foram implementadas por dificuldades conjunturais, a exemplo da
ausência de formação educacional para o cidadão, que devidamente instruído teria a
capacidade de escolher o mais sábio e o mais capaz para exercer a função de representante da
política na sociedade. Assevera, ainda, que as regras do jogo dão destaque à representação
política, e a falta de mecanismos de participação não é um problema do modelo.
Manuel Castells (2017) acredita que a ruptura da relação entre governantes e
governados é a afirmação da mais profunda crise da democracia liberal representativa entre as
já vividas na contemporaneidade. A insatisfação mundial com as instituições políticas, a
exemplo do início dos movimentos sociais da Primavera Árabe5, no final dos anos 2000, está
alicerçada na crescente desconfiança nas instituições governamentais. Segundo o autor, tratase de um colapso gradual da democracia liberal, que há mais de dois séculos se estabeleceu a
um alto custo para as populações.
Esta crise, conforme Castells (2017), não é uma rejeição à democracia, pois a
grande maioria do povo acredita no ideal democrático. Trata-se, na verdade, de acreditar cada
vez menos no modelo liberal, em que os atores eleitos não representam o cidadão,
funcionando de forma autônoma para atender aos próprios interesses oligárquicos. Ainda
segundo Castells, mais de dois terços da população mundial desacredita nos políticos e nas
instituições governamentais, pois as veem como injustas, ineficientes e corruptas.
4
5

Ver Bobbio, 2017b, p. 25.
Ver Castells, 2013.
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A crise da democracia liberal está associada a uma conjunção de fatores que se
complementam, como a crise econômica mundial, matriz geradora da crise de legitimidade
política, fator observado na crise financeira-econômica de 2008 que explodiu nos Estados
Unidos e na Europa, gerando milhões de desempregados e insatisfeitos e alterando as
configurações políticas internacionais.
Para Castells, a ruptura da relação institucional entre o povo e seus representantes
leva à necessidade inovadora de superação da crise democrática que se estabeleceu, isto é, à
necessidade de implementação de uma nova ordem política, a exemplo da democracia
participativa, a exemplo dos movimentos sociais em rede no início do anos 2010.
Em tempos de incertezas costuma-se citar Gramsci quando não se sabe o que dizer.
Em particular, sua célebre assertiva de que a velha ordem já não existe e a nova
ainda está para nascer. O que pressupõe a necessidade de uma nova ordem depois da
crise. Mas não se contempla a hipótese do caos. Aposta-se no surgimento dessa nova
ordem de uma política que substitua a obsoleta democracia liberal que,
manifestamente, está caindo aos pedaços em todo o mundo, porque deixa de existir
no único lugar em que pode perdurar: a mente dos cidadãos (CASTELLS, 2017, p.
144).

2.2

UMA

GENEALOGIA

DAS

TECNOLOGIAS

DE

INFORMAÇÃO

E

COMUNICAÇÃO - TICs
Inicialmente, é preciso fazer uma breve viagem sobre a história das tecnologias de
informação e comunicação, ferramentas que revolucionaram e contribuíram para a
conformação tecnológica da nova ordem mundial, a sociedade em rede (CASTELLS, 2016).
Conhecer a contribuição das ferramentas e técnicas desenvolvidas para auxiliar o
ser humano na sua jornada evolutiva no processo de interação social é fundamental para quem
deseja compreender as dinâmicas das novas tecnologias de informação e comunicação do
mundo globalizado.
2.2.1

Das tecnologias de informação e comunicação às novas TICs
O conceito sobre as tecnologias da informação e comunicação (TICs) está quase

invariavelmente associado ao modelo computacional digital, que data inicialmente dos anos
1940. Entretanto, este conceito está relacionado a um período bem anterior, remontando ao
mundo técnico analógico.
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Antes de se chegar às novas tecnologias de informação e comunicação, é
importante fazer uma rápida viagem pelas tecnologias precursoras dos atuais modos de se
comunicar, que contribuíram para o processo de participação política civil ao seu tempo e à
sua maneira.
No século XIV, Gutemberg protagonizou um dos eventos mais importantes do
período moderno, qual seja, a revolução da imprensa, que possibilitou a comunicação das
ideias e pensamentos, lançando bases para o desenvolvimento do Renascimento e da
revolução científica, assim como para os modelos de aprendizagem em massa,
revolucionando toda uma era por meio da democratização dos livros. Outras importantes
tecnologias de informação e comunicação contribuíram de forma decisiva para esse processo
evolutivo até se chegar nas novas TICs da contemporaneidade, a exemplo da invenção
do telégrafo por Samuel Morse, em 1835, do telefone por Gran Bell, em 1876, do rádio por
Marconi, em 1898, e da válvula a vácuo por De forest, em 1906.
É importante destacar o papel das tecnologias da telecomunicação nesta viagem
evolutiva, com destaque para o invento da televisão, idealizada a partir de vários
experimentos de transmissão de imagem por parte de alguns cientistas no final do século XIX
e no início do XX 6, cuja materialização do primeiro protótipo foi apresentada no final da
década de 20 (STRABHAAR, 2003).
A TV passou a ser um dos maiores instrumentos de informação e comunicação do
período contemporâneo, revolucionando o paradigma de construção dos novos dispositivos de
comunicação, sendo a sua plataforma, com duas mídias, uma referência de base para as novas
invenções, a exemplo da criação do computador.
Todas estas invenções cooperaram para as futuras descobertas e influenciaram a
dinâmica social e cultural no seu tempo e espaço, contribuindo, de uma forma ou de outra,
com todas as áreas de convivência e comportamento humano, como a cultura, o trabalho, a
educação, os negócios e os governos, para citar alguns exemplos.
A ciência da computação moderna teve o seu postulado científico estabelecido a
partir das formulações matemáticas de Allan Turing 7 , em 1936, que contribuiu com a
formatação da teoria computacional, sistematizando os procedimentos de cômputo
6

7

Destaca-se o pesquisador e engenheiro eletrotécnico russo Vladimir Zworykin, que dedicou sua carreira aos
estudos com projeções de imagens a distância, culminando com a criação do iconoscópio em 1924,
tecnologia imprescindível para o futuro sistema televisivo eletrônico.
Definiu uma máquina teórica que realizava cômputos através de regras pré-estabelecidas, que se tornou um
conceito-chave da teoria da computação. Com o desafio de decodificar as mensagens de guerras
criptografadas pelos inimigos nazistas, Turing ajudou a criar o “Colossus”, em 1943, um computador
inteiramente eletrônico, com 1500 válvulas, que decifrou o código da máquina alemã de cifração.
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matemático através de algoritmos, isto é, de um conjunto de ações predefinidas, com
objetivos específicos, para a efetivação de cálculos matemáticos. Seus estudos e produções
científicas revolucionaram a computação, e desde então serviram de base para os avanços
tecnológicos ocorridos até os dias de hoje.
O desenvolvimento da informática nos seus primórdios era bastante desafiador,
principalmente pela questão financeira, pois o custo de se produzir uma máquina era bastante
elevado.
A Segunda Grande Guerra foi o motor propulsor necessário (CASTELLS, 2016)
para a formação do complexo institucional militar-acadêmico-industrial que possibilitou a
criação destas máquinas de calcular. A evolução do computador passou por várias etapas
desde os primeiros projetos até a computação digital de hoje, indo dos grandes computadores8
até aos microcomputadores atuais.
A invenção do microchip, ou chip, em 1947, permitiu uma maior velocidade de
processamento das máquinas, bem como a comunicação e troca de dados entre elas. A
produção em larga escala destes dispositivos a base da nova matéria-prima — o silício —
possibilitou a miniaturização de componentes integrados, representando um importantíssimo
avanço da microeletrônica, concorrendo diretamente para a invenção do Circuito Integrado
(CI), em 1957 (CASTELLS, 2016).
Um dos mais significativos avanços da microeletrônica aconteceu em 1971, com a
invenção do microprocessador 9 —

a capacidade de processamento computacional

foi

colocada em um único chip, incrementando o potencial de instalação destes artefatos. A partir
de então, começou a disputa tecnológica pela ampliação da capacidade de integração, do
processamento das instruções computacionais e da memória para execução dos cálculos
destes artefatos tecnológicos. Para se ter uma ideia da rapidez da atualização tecnológica, a
quantidade de transistores por chip aumentou exponencialmente, saindo de 2.300 em 1971
para algumas centenas de milhões na década de 2010. Por sua vez, a velocidade de
processamento das instruções também evoluiu significativamente, passando a ser,
aproximadamente, 6 mil vezes mais rápida do que a velocidade do primeiro chip.
8

9

Computadores de grande porte (Mainframes). Por exemplo: Colossus, em 1943, ENIAC (Eletronic
Numerical Integrator and Computer), em 1946, EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer),
em 1952.
O primeiro projeto de computador pessoal foi criado em 1975 pelo engenheiro Henry Edward Roberts, um
dos fundadores da Micro Instrumentation and Telemetry Systems (MITS), que projetou e criou o Altair 8800.
Este computador portátil serviu de referência para a implementação dos projetos da Apple computadores.
Apple II viria a se tornar o primeiro microcomputador idealizado por Steven Jobs a ser comercializado em
larga escala, estabelecendo definitivamente o marco do uso da computação pessoal, atraindo concorrentes de
outras marcas, como a IBM, que lançou no mercado o PC (Personal Computer) (CASTELLS, 2016).
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As teorias das redes de comunicação e suas experiências do final da década de
1950, somadas à evolução tecnológica dos hardwares e softwares dos anos subsequentes,
possibilitaram a implementação dos novos modelos computacionais de comunicação entre
computadores. A inovação tecnológica da telecomunicação proporcionou uma maior
integração entre estas máquinas, que puderam se conectar entre si através de protocolos de
comunicação específicos.
Para tanto, foi necessário o desenvolvimento de outras tecnologias que
permitissem a conexão entre computadores, como os ativos de rede e os protocolos de
comunicação em rede, que foram desenvolvidos com a função de reconhecer e estabelecer o
diálogo entre dois ou mais equipamentos. A partir do uso destes protocolos, o computador
ultrapassou o seu pressuposto básico de ser uma calculadora para se integrar a um sistema de
informação e comunicação, revolucionando o modo de comunicar, permitindo a liberdade da
informação (WIENER, 1968) e a sua descentralização para o acesso comum e global.
2.2.2

Informando e comunicando em rede
O contexto da Guerra Fria se tornou um dos principais motivadores da pesquisa e

desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. A disputa científica mundial
em busca da inovação tecnológica bélica conduziu os militares norte-americanos a
estabelecerem um projeto acadêmico-industrial para tratar das operações de logística,
comunicação e de defesa do Estado americano.
Conforme Paul Edwards (1996), o projeto conhecido como Semi-Automatic
Ground Enviroment (SAGE)

10

era um sistema americano de defesa antiaéreo

computadorizado, sendo a primeira experiência da computação em rede de larga escala. Em
virtude de a Guerra Fria ser apresentada como pano de fundo de um discurso cada vez mais
belicoso e com a preocupação alarmante com o avanço soviético em tecnologias aéreas de
guerra, este projeto foi desenvolvido e implementado para estabelecer um sistema de defesa
contra bombardeamentos aéreos inimigos.
O primeiro centro de processamento ficou pronto em 1957, com a estimativa de
que 200.000 pessoas tinham trabalhado até o momento para a implantação da rede de defesa
10

A modelagem do sistema foi projetada para operar de forma distribuída, com 23 (vinte e três) centros de
processamento de dados equipados com mainframes, e todos se comunicavam entre si através de linhas
telefônicas. O sistema processava informações coletadas dos radares conectados, calculava as rotas aéreas
inimigas e comparava com a base de dados armazenada para uma tomada de decisão precisa e confiável nas
ações de defesa.
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antiaérea americana, que ficou completamente operacional em 1961. O projeto apresentou
enormes avanços em inovações tecnológicas, principalmente na área da informática, como,
por exemplo, a implementação das networks, processamento distribuído, uso de computação
gráfica, técnicas de conversão de dados analógico de e para digital e equipamentos de
comunicação ponto a ponto (EDWARDS, 1996, p. 99-100).
Em 1958, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA)11 foi criada pelo
Departamento de Defesa Americano e tinha por objetivo coordenar os esforços de pesquisas
para se contraporem ao avanço tecnológico apresentados pelos soviéticos nas áreas de
telecomunicação e no uso de armas nucleares de longo alcance, simbolizados pelo lançamento
do satélite Sputnik, em 1957. A agência tinha como meta inicial implementar, de forma geral,
um projeto que atendesse às necessidades militares relacionadas à proteção e à segurança
nacional, contemplando uma solução segura de troca de informações entre as bases militares
norte-americanas, tolerante a falhas e ataques de qualquer natureza.
As ações desenvolvidas pelos pesquisadores para a produção tecnológica
necessária à interligação em rede dos computadores militares, em que estes pudessem trafegar
entre si informações estratégicas de forma fragmentada e segura, foram imprescindíveis para
a criação da ARPAnet em 1969, a primeira rede interativa e distribuída de computadores
(LUKASIK, 2011).
A ARPAnet foi modelada a partir de uma arquitetura aberta e distribuída, sem
centros de comando e controle para o tráfego das informações. Segmentos de pacotes de
dados percorriam qualquer caminho ativo da rede, permitindo, assim, a sua flexibilização,
ampliação e autodesenvolvimento. A comutação de pacotes permitiu um comportamento
autoadaptativo da rede, no qual cada pacote de dados pode encontrar seu próprio caminho e
cada nó (ponto de conexão) da rede aprende a localização dos demais nós. O computador
passa a ser também um dispositivo de comunicação.
Segundo Lukasik (2011), o crescimento inicial e a expansão da ARPAnet 12
ocorreu através das áreas de pesquisa e desenvolvimento das organizações patrocinadoras das
quais participavam universidades, instituições militares, o departamento de defesa americano

11

12

Em 1972, o nome da agência passou a ser Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA). Em
1993, voltou a se chamar ARPA e, em 1996, DARPA novamente, nome que persiste até hoje. Disponível em:
<http://www.darpa.mil/body/arpa_darpa.html>. Acesso em: 15 mar. 2018.
Com a contribuição da indústria e do meio acadêmico, o teste de operação da ARPAnet foi implementado em
dezembro de 1969 através de quatro universidades americanas, que assumiram o papel de pontos de conexão
da rede, os quais foram conectados entre si para realizarem a interação de envio, recebimento e
reconhecimento de mensagens trafegadas entre os computadores configurados.
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e empresas de tecnologia colaboradoras. Várias pesquisas de prova teórica-científica13 e de
experimentos militares foram implementadas até 1983, quando a ARPAnet foi separada em
duas partes, uma dedicada a pesquisas acadêmicas — chamada também de ARPAnet — e
outra para uso militar, denominada de MILnet.
Um dos valorosos legados deixado pela ARPAnet, para além da tecnologia de
fragmentação e troca de dados, foi o princípio da colaboração inclusiva desenvolvido entre os
construtores e participantes da rede durante o seu funcionamento nos anos 1970 e 1980, que
tornaram a ARPAnet mais amigável a ponto de os próprios participantes tomarem as ações
necessárias à sua preservação (ABBATE, 2000), dando origem à Internet.
2.2.3

O surgimento da Internet e sua privatização
A partir de 1980, o backbone14 da ARPAnet começou a ser utilizado por outras

redes privadas, a exemplo da USEnet do meio acadêmico e a CSnet da instituição americana
National Science Foundation (NSF), que também, em parceria com a indústria da informática,
criou a rede BITnet, dando origem a uma nova grande rede, a ARPA-Internet, substituindo os
serviços da ARPAnet, que encerrou suas atividades em 1990 (CASTELLS, 2016).
Um tema que permeou a maioria dos debates sobre a redefinição de propósitos e
utilização da ARPAInternet foi a questão dos investimentos realizados pelo governo
americano na estruturação da rede — milhões de dólares de dinheiro público foram investidos
(EDWARDS, 1996), fortalecendo o discurso de que a rede deveria ser de gestão e uso
públicos.
Segundo Janet Abbate (2010), no início dos anos 1990, a NSF teve um
importante papel no processo de privatização da Internet, pois, além de construir uma
alternativa comum e colaborativa para estabelecimento do TCP/IP como protocolo padrão de
13

14

Com o objetivo de medir o nível de transporte de dados na ARPAnet e o desempenho das aplicações
desenvolvidas, em 1977 foi realizado um estudo sob o tráfego dos dados na rede, que apontou a ferramenta
de e-mail — desenvolvida para facilitar a comunicação entre os usuários da rede — como a aplicação com
maior taxa de utilização sob a rede. Três quartos do tráfego total da ARPAnet eram compostos pelos dados
da troca de mensagens entre seus membros, contrariando as expectativas do levantamento, já que havia
outras importantes aplicações desenvolvidas e experimentadas no mesmo período, denotando o potencial de
comunicação e interação social entre os seus usuários desde o início do seu funcionamento (LUKASIK,
2011).
Do inglês, significa espinha dorsal, uma Estrutura Física principal para o tráfego das informações. No Brasil,
o primeiro backbone nacional nasceu no ambiente acadêmico para atender a institutos de pesquisa e
universidades. Ele foi lançado em 1992 por um projeto do então Ministério da Ciência e Tecnologia, e
interligava dez capitais brasileiras e o Distrito Federal. Com capacidade na época de 64 quilobits por
segundo, foi a primeira rede de internet no país com enlaces interestaduais e alcance internacional.
Disponível em: <https://www.rnp.br/destaques>. Acesso em: 23 abr. 2018
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comunicação entre as redes, manteve uma política de tráfego de dados independente de
comando e controle, conciliando os interesses dos cientistas, políticos e setores de mercado,
que compreendiam a rede de maneiras diferentes, isto é, alguns atores a viam como uma
estrutura de responsabilidade e organização pública, e outros, como um ambiente para o
desenvolvimento de oportunidade de negócios e lucratividade internacional. Pouquíssimas
pessoas imaginavam que um dia a sua sucessora, a Internet, seria privatizada.
Mesmo sob a influência da gêneses da lógica hierarquizada, o processo de
construção da ARPAnet ocorreu baseado em alguns princípios fundamentais, que alcançaram,
consequentemente, a Internet, como a igualdade de utilização, autonomia individual e autoorganização descentralizada, influenciada pela atmosfera das culturas hacker e cibernética
vivenciadas no período, que se baseava na liberdade da informação e da comunicação e na
igualdade de acesso, uma corrente de pensamento da contracultura americana da época
(LOVELUCK, 2018).
Sem a necessidade de autorização ou de qualquer intervenção de atores externos
para funcionar, a Internet é uma rede que basicamente consiste dos protocolos TCP/IP e dos
meios físicos de conexão, que foi teoricamente arquitetada para ser desprovida de um núcleo
de controle capaz de limitar ou filtrar o uso do ambiente, e as suas ações fundamentais,
sempre que possível tecnicamente, devem estar no nível mais externo da rede, ou seja, nos
computadores e máquinas servidores conectados a ela.
Conforme Benjamin Loveluck (2018), a Internet atinge a sua forma canônica, na
qual as suas práticas fundadoras sociotécnicas, de inteligência distribuída, são implementadas
desde a sua conformação a partir da ARPAnet. Os mecanismos participativos e a colaboração
descentralizada estão estabelecidos como princípios fundamentais e os processos
deliberativos como as RFCs e IETF15 reforçam a perspectiva de inteligência distribuída da
rede.
2.2.3.1 Um espaço de interatividade desterritorializado

15

Com a perspectiva do fortalecimento do conceito do trabalho colaborativo e da interação entre colaboradores
no processo de discussão do desenvolvimento da rede, foi criado a Network Working Group - NWG, um
organismo para definir e deliberar, principalmente, sobre os protocolos da ARPAnet, em que os
colaboradores formulavam e decidiam descentralizadamente sobre as propostas de alterações através de
procedimentos como o Request For Comment – RFC, um mecanismo criado com a finalidade de se obter o
consenso, que vem a se tornar o internet Engineering Task Force – IETF, organismo responsável pelos
padrões técnicos da internet de hoje. Disponível em: <https://www.ietf.org/standards/rfcs/>. Acesso em: 13
fev. 2018.
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A Internet se tornou um novo espaço para sociabilidades e diversidades culturais,
onde as manifestações individuais e coletivas podem tomar dimensões universalizantes
instantaneamente, permitindo a aproximação do distante e a tempestividade da novidade. Os
princípios libertarianos dos hackers e da cibernética, presentes no pensamento da
contracultura americana do pós-guerra, mais precisamente entre as décadas de 1950 e 1970,
influenciaram também uma geração de cientistas das universidades norte-americanas que
participaram dos processos de construção da rede, legando a sua estrutura e funcionalidade às
garantias do uso individual, descentralizado e livre da informação, marcando o seu caráter
liberal.
Para Manuel Castells (2003), a cultura da Internet é a cultura de seus criadores. O
autor afirma, ainda, que o conceito está relacionado a uma estrutura de quatro camadas
interrelacionadas e interdependentes: a cultura tecnomeritocrática, a cultura hacker, a cultura
comunitária virtual e a cultura empresarial, pela qual ocorrem as dinâmicas interativas da
rede.
Teen Berns-Lee revolucionou o mundo da Internet a partir de 1990, quando
apresentou uma nova forma de usabilidade da rede mundial, um novo ambiente composto por
uma aplicação baseada em protocolos para localização e alteração de dados de qualquer
computador por qualquer outro computador que estivesse conectado na rede. Propõe uma
lógica diferente de interação entre os usuários, possibilitando uma nova navegabilidade
através do uso do paradigma do hipertexto e da informação livre, denominada de World Wide
Web – WWW.
Segundo Pierre Levy (2015b), a Internet é a interação constante do localizado
com o desterritorializado, sendo a computação ubíqua uma meta a ser perseguida, e as
informações armazenadas nos governos e grandes empresas tendem a se democratizar.
Hoje, mais de sessenta por cento da população brasileira 16 está conectada à
Internet através da web, das redes sociais e de outros aplicativos. No cenário mundial17 este

16

Pesquisa TIC DOMICÍLIOS (2017, p. 113): “O número de usuários de internet no Brasil chegou a 120,7
milhões, o que representa 67% da população com dez anos ou mais. Desses, quase a totalidade (96%) usou a
internet pelo telefone celular, sendo que 49% deles utilizaram a rede apenas por meio desse dispositivo. Pela
primeira vez, a proporção daqueles que usaram a internet exclusivamente em telefones celulares chegou ao
mesmo patamar daqueles que a usaram tanto pelo computador quanto pelo celular (47%). A proporção de
domicílios com acesso à internet no país chegou a 61%, uma estimativa de cerca de 42,1 milhões de
domicílios, o que representa um aumento de sete pontos em relação ao percentual observado em 2016.
Apesar do crescimento da quantidade de domicílios conectados, as desigualdades regionais e
socioeconômicas persistem em níveis semelhantes, com maiores percentuais de domicílios conectados em
áreas urbanas (65%) e nas classes A (99%) e B (93%), frente a percentuais ainda reduzidos entre domicílios
de áreas rurais (34%) e classes DE (30%). Os usuários de internet brasileiros seguiram utilizando a internet
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número representa mais de cinquenta por cento, apontando para um problema que ainda é
central na nova era das tecnologias digitais: a exclusão digital18 (NORRIS, 2001) de grande
parte da população, a qual é menos assistida com políticas sociais de desenvolvimento.
Um universo de possibilidades de interações entre os usuários é permitido;
projetos e negócios das mais diversas áreas do conhecimento estão em plena execução e em
desenvolvimento, destacando-se, sobretudo, as aplicações das seguintes áreas do saber: saúde,
educação, inovação tecnológica, economia e fluxo de capitais, governança pública,
computação em nuvens, Internet das coisas, análise de grandes dados, para citar alguns
exemplos.
Todavia, na rede existe de tudo, desde a troca simples de informação entre dois
usuários até a conexão multiponto de grupos terroristas espalhados pelo mundo trocando
informações de planos de ataques contra a humanidade. Enfim, o espectro de possibilidades
de desenvolvimento de projetos e soluções vai até a infinitude da natureza do pensamento
humano.
Neste novo cenário mundializado, as ações governamentais, por uma cobrança
natural dos indivíduos da sociedade da informação e comunicação (SIC), começaram também
a se apresentar neste contexto midiatizado.
Um leque de discussões e projetos de TICs surgiram neste sentido, como a
ampliação do canal de comunicação com a sociedade para a prestação de contas das ações do
governo (transparência), o uso das novas tecnologias na execução de programas e projetos de
governo, a democracia on-line, entre tantos outros exemplos.
O nível de coesão e exigência desta nova sociedade contribuiu sobremaneira para
a melhoria da qualidade dos serviços ofertados pelos entes públicos, e medidas legais foram
necessárias para garantir esta adequação, garantindo aos cidadãos a possibilidade da interação
e acompanhamento das ações públicas.
2.3

17
18

DEMOCRACIA DIGITAL

principalmente para realizar atividades de comunicação, com o uso de serviços de mensagens (90%) e redes
sociais(77%)”. Disponível em:
<https://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/2/tic_dom_2017_livro_eletronico.pdf>. Acesso em: 28 jan.
2018.
Information Economy Report 2017 – UNCTAD. Disponível em: <https://unctad.org/en/Publications
Library/ier2017_en.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2018.
Este tema é de fundamental importância para a compreensão da contribuição das TICs no processo de
desenvolvimento da sociedade contemporânea. Contudo, não é objetivo deste trabalho de pesquisa fazer o
debate e aprofundamento do tema.
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Os projetos de democracia digital, por meio do uso das novas tecnologias de
informação e comunicação, almejam cobrir os déficits percebidos no exercício da democracia.
Entendendo a importância metodológica de se fazer uma demarcação conceitual sobre as
categorias de estudo, este trabalho considerará, entre os diversos conceitos existentes, o
conceito ampliado de democracia digital de Wilson Gomes:
Entendo por democracia digital qualquer forma de emprego de dispositivos
(computadores, celulares, smartphones, palmtops, ipads...), aplicativos (programas)
e ferramentas (fóruns sites, redes sociais, medias sociais...) de tecnologias digitais de
comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas políticas e
sociais do Estado e dos cidadãos, em benefício do teor democrático da comunidade
política (GOMES, 2011, p. 27-28).

O autor aduz, ainda, que “A democracia digital é filha da curva do milênio e,
como não poderia deixar de ser, reflete a vertiginosa velocidade de que herdou desse
momento” (GOMES, 2018, p. 154).
Ao falar sobre a origem da democracia digital, Wilson Gomes (2018) afirma que a
noção deste conceito foi construída paulatinamente ao longo dos últimos 45 anos, pelo menos,
com suas adjetivações e substantivações para a formação de cada verbete19 que representam
as circunstâncias políticas, culturais e sociotécnicas de cada período, e sempre se referindo a
uma ideia de uso de tecnologias associada à democracia. Gomes afirma, além disso, que em
todas as fases de desenvolvimento da democracia baseado em tecnologias
[...] três processos se desenrolam ao mesmo tempo: a) experimentos especialmente
projetados para explorar possibilidades democráticas da nova tecnologia; b) forte
incremento retórico, refletido nos discurso da mídia e da política, sobre o impacto da
tecnologia na democracia; c) discussão acadêmica em que os termos são tratados
conceitualmente e as preocupações ganham a forma de problemas conceituais
(GOMES, 2018, p. 297).

Segundo Gomes (2018), foi nos anos de 1970 que se iniciaram os primeiros
experimentos de uso das tecnologias à distância, como, por exemplo, fax, telefone e televisão,
para apoiar e incrementar os processos de participação dos cidadãos na democracia. Já nos
anos 1980, a teledemocracia passou ser a principal referência para as discussões sobre o tema,
ganhando a atenção da comunidade acadêmica e da iniciativa privada, aumentando o número
de experimentos de consultas públicas eletrônica e se estabelecendo no centro da discussão
até meados dos anos 1990, quando, na virada do milênio, novos estudos e experimentos

19

Assembleias Eletrônicas, em 1972; Teledemocracia, em 1987; Democracia Eletrônica, em 1991; Democracia
Virtual, em 1996; Ciberdemocracia, em 1994; Democracia Informática, em 1997 e Democracia Digital, em
1999.
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realizados com as recentes tecnologias digitais apontaram para um cenário inovador e
promissor da democracia eletrônica.
O computador pessoal, e mais especificamente a internet, começaram a se
estabelecer como alternativas viáveis na superação dos problemas da comunicação para o
fortalecimento e melhoria das democracias contemporâneas.
A teledemocracia foi um dos primeiros experimentos de impacto prático
implementados nas décadas de 1980 e 1990, sendo considerada o embrião da “Democracia
Eletrônica”. Para além da possibilidade de risco iminente de um majoritarismo plebiscitário
(GOMES, 2018), ela trouxe para o plano da discussão da democracia digital pelo menos duas
importantes contribuições: a primeira de que era possível estar mais próximo do cidadão para
as tomadas de decisão das ações governamentais, sepultando o discurso da inviabilidade
técnica da comunicação. Ademais, abriu o debate sobre a necessidade da preparação e
fundamentação crítica, conceitual e técnica por parte dos cidadãos para o exercício
democrático por meio das novas tecnologias, objetivando maior envolvimento e participação
nos processos de discussão e tomada de decisão compartilhada.
Considerando a imanente complexidade da democracia, com sua polissemia e
pluralismo, algumas questões são centrais à democracia digital, como o tipo de democracia a
ser referenciada, suas dimensões de uso e relacionamento com os atores políticos envolvidos,
quais os objetivos desejados para o campo democrático e a importância da intuição de que as
tecnologias podem melhorar os processos interativos das instâncias e instituições
democráticas.
Quando Wilson Gomes (2018) faz a análise dos trabalhos acadêmicos publicados
no período de 1970 a 2015, identifica pontos de relevância para o exercício democrático em
que o uso das tecnologias da informação e comunicação faz uma diferença essencial para a
implementação dos projetos sobre democracia. Ele sumariza estes pontos no que ele chama de
quatro dimensões da democracia digital: “[...] registro ou consulta da opinião pública,
informação, tomada de decisões e deliberação” (GOMES, 2018, p. 458).
Diversos trabalhos acadêmicos foram publicados a partir da experiência da
teledemocracia (COLEMAN; SPILLER, 2003), ampliando sobremaneira o debate sobre quais
elementos democráticos são mais favoráveis de serem exercidos pela participação do cidadão
através do uso das ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, contribuindo para
o campo teórico e empírico da integração das TICs e da democracia. As tematizações foram
surgindo mediante as possibilidades técnicas e o enquadramento teórico democrático que cada
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autor buscava investigar, indo da democracia à distância, passando pela ciberdemocracia e
democracia virtual, até os dias de hoje, com a democracia digital na era da internet.
Considerando a atenção dada pela academia à investigação do campo da
democracia associada ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação como um
fator social, político e científico confiável, Gomes (2018) afirma que a democracia digital
“decola” em 1996, junto com a popularização do computador pessoal e o boom da Internet. A
produção dos trabalhos acadêmicos sobre o tema no período de 1996 a 1999 chega a ser igual
ao mesmo volume do período de 1972 a 1995, com relevante aumento entre os anos de 1996 e
201520.
O ideal democrático se estabelece na participação direta do povo nas dinâmicas
sociais e políticas da cidade. Contudo, o advento da sociedade moderna e o crescimento
populacional das cidades contribuíram para a conformação das democracias representativas
contemporâneas. Explorar as possibilidades de interação dos cidadãos da esfera pública
(HABERMAS, 1997) via tecnologias de comunicação do ciberespaço (LEVY, 1999) é uma
alternativa que deve ser considerada pela perspectiva do aperfeiçoamento da democracia.
À medida que as novas tecnologias de informação e comunicação surgem,
possibilitando oportunidades de interação social — como fóruns de discussão, ferramentas
instantâneas de comunicação (chats), redes sociais, aplicativos de dispositivos móveis —, as
produções teórica e empírica também avançam no campo da democracia digital, revisitando
as expectativas prós e contra ao modelo liberal da democracia representativa, colocando em
pauta, principalmente, os debates sobre as democracias participativas e deliberativas.
Pippa Norris (2001) tem uma visão mais conservadora sobre os potenciais da
democracia digital. Teórica da corrente do pensamento elitista schumpeteriano, acredita que
as instituições democráticas devem ter os seus mecanismos operacionais melhorados
tecnologicamente, mas sem alterar a ordem do princípio liberal representativo, pois não
reconhece nenhuma possibilidade de qualquer efetividade dos processos democráticos
participativos e deliberativos, haja vista que compreende que estes estão equivocados
enquanto pressupostos. A autora acredita que a democracia digital tem sua plenitude de
implementação enquanto ferramenta de melhoria da democracia liberal representativa,
fortalecendo as liberdades política e civis e os mecanismos da democracia eleitoral.
[...] As afirmações otimistas de que as capacidades interativas das tecnologias
digitais facilitarão uma nova era de democracia direta, caracterizada pela ampla
deliberação cidadã nos assuntos do Estado, como uma Ágora virtual, embora
20

Ver Gráficos 1 e 2 (GOMES, 2018, p. 716).
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atraente como um ideal normativo, são definitivamente implausíveis na prática
assim que entendemos quem se envolve em política digital. [...] as tecnologias
digitais têm a capacidade de fortalecer as instituições da sociedade civil através da
mediação entre os cidadãos e o Estado. [...] O principal potencial democrático das
tecnologias digitais de informação e comunicação reside no fortalecimento das
ligações organizacionais e capacidades de rede na sociedade civil (NORRIS, 2001,
p. 18-20)21.

A partir da metade do século XX, a consagração do modelo liberal democrático
colateralizou um crescente distanciamento entre as esferas civil e política, intensificando a
autonomização das estruturas políticas e restringindo as ações participativas dos cidadãos,
afastando-os cada vez mais dos negócios do Estado, permitindo-lhes a escolha dos seus
representantes através do processo eleitoral.
O desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, como vimos na
seção anterior, deu-se por meio de um complexo constructo no qual os elementos político,
social, econômico e cultural permearam os mecanismos tecnológicos desenvolvidos. As redes
de computadores possibilitaram o debate sobre temas contemporâneos e conservadores, que
não eram possíveis de serem pautados de forma aberta e participativa na grande mídia, tais
como: juventude, gênero, geração, direitos humanos, liberdade, censura, raça, igualdade
social, machismo, homofobia, misoginia etc.
Entretanto, vale salientar que as estruturas em rede não garantem o
aperfeiçoamento democrático por si só, pois são investidas tanto por forças progressistas
quanto reacionárias, como vemos no exemplo da eficácia da extrema direita na Internet,
interferindo nos atuais processos eleitorais mundiais. É um espaço em potencial para coações
políticas de toda ordem.
2.3.1

A Internet como instrumento de potencialização democrática
A Internet veio a ser, ao mesmo tempo, a materialização do pensamento

libertariano (WIENER, 1968) e o lócus ideal para implementação da esfera pública
habermasiana, da transparência e da participação política, em que a informação tem que ser
livre, precisa e sem ruídos para quem dela precise. O conceito de esfera pública de Habermas
21

Tradução do original: “The optimistic claims that the interactive capacities of digital Technologies will
facilitate a new era of direct democracy characterized by widespread citizen deliberation in affairs of state,
like a virtual Agora, while attractive as a normative ideal, is ultmately implausible in pratice as soon as we
understand who becomes involved in digital politics. [...] digital technologies have a capacity to strengthen
the institutions of civic society mediating between citizens and the state. [...] The main potencial democratic
of digital information and communication technologies lies in strengthening organizational linkages and
networking capacities in civic society” (NORRIS, 2001, p. 18-20).

48

é de fundamental importância para a discussão da categoria democracia digital e para o seu
espectro de abrangência.
Em sociedades complexas, a esfera pública forma uma estrutura intermediária que
faz a mediação entre o sistema político, de um lado, e os setores privados do mundo
da vida e sistemas de ação especializados em termos de funções, de outro lado. Ela
representa uma rede supercomplexa que se ramifica espacialmente num sem número
de arenas internacionais, nacionais, regionais, comunais e subculturais, que se
sobrepõem umas às outras; essa rede se articula objetivamente de acordo com
pontos de vista funcionais, temas, círculos políticos, etc., assumindo a forma de
esferas públicas mais ou menos especializadas, porém ainda acessíveis a um público
de leigos (por exemplo, em esferas públicas literárias, eclesiásticas, artísticas,
feministas, ou ainda, esferas públicas ‘alternativas’ da política de saúde, da ciência e
de outras) (HABERMAS, 1997, p. 107).

O advento das novas TICs, mais especificamente as da internet, proporcionaram
uma gradação de soluções (GOMES, 2007) voltadas às questões relacionadas às tensões
existentes em torno da democracia representativa. As produções acadêmicas sobre o campo
da democracia digital cresceram substancialmente e estão espraiadas em cinco grandes
subtemas: teoria, participação, deliberação, transparência e exclusão digital (GOMES, 2018).
Considerando a Internet como um espaço propício para o aperfeiçoamento da
democracia, alguns autores começaram a prever cenários (CASTELLS, 2003; LEVY, 1999)
de funcionamento da cooperação entre democracia e tecnologia na sociedade do futuro.
Segundo Lévy (2003), a internet é capaz de promover um espaço de comunicação
inclusivo, transparente e universal, conduzindo a um aprofundamento nas condições da vida
pública mediante ampliação da responsabilização dos cidadãos nesse processo.
Lemos e Lévy (2010) entendem que o novo espaço público tecnológico da
Internet — o ciberespaço — é um ambiente multicultural que tem como princípios
fundamentais a liberdade de expressão de todas as diversidades presentes na rede e a livre
comunicação entre seus usuários. Os autores compreendem que as novas tecnologias de
informação e comunicação proporcionaram a profusão de diversidades de saberes e ideias de
forma colaborativa, sendo a base para o exercício democrático em rede.
Contudo, Lemos e Lévy afirmam que um novo cenário sociotecnológico não
implicaria no surgimento de um novo regime político, mas é o espaço, na contemporaneidade,
para experimentação e implementação de mudanças políticas de maneira transparente e
acessível a todos, e as organizações sociais em rede apropriadamente integrada,
compartilhando conhecimento, são consideradas o fundamento social do ciberespaço e
elementos-chave para a ciberdemocracia.
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A sociedade moderna está passando por uma revolução comportamental sem
precedentes na história humana, e a internet e as mídias digitais proporcionaram mudanças
substanciais no campo da política, sendo um espaço fértil e alternativo para o exercício
democrático da participação civil, como afirma Castells:
Na coevolução da Internet e da sociedade, a dimensão política de nossas vidas está
sendo profundamente transformada. [...]. A Internet encerra um potencial
extraordinário para a expressão dos direitos dos cidadãos e a comunicação de
valores humanos. Certamente não pode substituir a mudança social ou a reforma
política. Contudo, ao nivelar relativamente o terreno da manipulação simbólica, e ao
ampliar as fontes de comunicação, contribui de fato para a democratização. A
Internet põe as pessoas em contato numa ágora pública, para expressar suas
inquietações e partilhar suas esperanças. É por isso que o controle dessa ágora
pública pelo povo talvez seja a questão política mais fundamental suscitada pelo seu
desenvolvimento (CASTELLS, 2003, p. 135).

Para Castells (2013), a internet é uma infraestrutura de rede fundamental para
movimentos sociais em rede, pois proporciona a livre circulação da informação e uma
comunicação horizontal universalizada; seus usuários, de forma autônoma, passam a se
conectar e interagir, se auto-organizando e se mobilizando coletivamente para reivindicar e
decidir sobre pautas esquecidas dentro do jogo político.
Porque as pessoas só podem desafiar a dominação conectando-se entre si,
compartilhando sua indignação, sentido o companheirismo e construindo projetos
alternativos para si próprias e para sociedade como um todo. Sua conectividade
depende de redes de comunicação interativa. Em nossa sociedade, a forma
fundamental de comunicação horizontal em grande escala baseia-se na internet e
nas redes sem fio (CASTELLS, 2013, p. 170).

Nos últimos vinte anos, as novas tecnologias de informação e comunicação, com
destaque para a Internet, têm centralizado o debate sobre o incremento e possibilidades de
melhorias da democracia, uma vez que a sua capacidade de abrangência diminuiria a distância
entre as pessoas, tornando possível a implementação de mecanismos democráticos outrora
restritos ao plano teórico.
Existem correntes de pesquisadores com pensamentos mais otimistas acerca das
possibilidades da e-democracia. Outros são mais céticos em relação aos efeitos do uso dos
dispositivos tecnológicos da Internet na mediação entre o cidadão e os governos de
democracias liberais (BUCHSTEIN, 1997).
As possibilidades de contextos através do uso das TICs têm encorajado
pensadores que entendem que a agilidade de transferência e disseminação da informação é
uma alternativa de empoderamento da liberdade dos cidadãos frente aos processos políticos
da democracia, e que a internet veio preencher justamente esta lacuna da comunicação e
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participação global, revitalizando a democracia e suas instituições, possibilitando a superação
dos obstáculos da presença e da distância do povo.
Acreditava-se que, ao disponibilizar as tecnologias da internet aos cidadãos, com
caráter livre de manifestação, expressão e opinião, estava-se amparando a nova revolução
social, alicerçando o caminho para o Shangri-La22 democrático, onde todos os envolvidos
estariam centrados na construção do bem coletivo. Contudo, não pesa sobre a Internet o papel
da implementação das soluções democráticas necessárias, mas sim sobre a vontade das
esferas civil e política em construir os mecanismos que possibilitem as alterações a favor ou
contra da sua dinamização. A participação da esfera civil precisa ser estimulada e qualificada
a fim avançar democraticamente sob as novas perspectivas tecnológicas.
Barber (2003), ao mesmo tempo que entendia que o uso das novas tecnologias
poderia permitir uma maior aproximação dos ideários democráticos de participação popular,
alerta para os possíveis riscos da sua inadvertida utilização, a exemplo da experiência das
consultas públicas realizadas na TV a cabo nos anos 1980 e 1990, que implicou numa
reflexão sobre quais elementos democráticos estavam em debate, com qual qualidade estes
eram exercidos e quais resultados eram produzidos — uma vez que os cidadãos poderiam
ficar vulneráveis no processo da escolha.
Os modelos de democracia propostos por David Held (1987) influenciaram
diferentes abordagens (DAHLBERG, 2001; VAN DIJK, 1996, 2000) de sistematização do
campo da democracia digital, que por sua vez se centraram nas organizações formais e
instituições informais, explicitando as diferenças de abordagem, com suas vantagens e
desvantagens.
Os diferentes níveis de consciência dos atores envolvidos regem o campo da
democracia digital e estão ligados à definição de democracia que se quer estabelecer
virtualmente.
A este ponto, acho que se pode sustentar com bastante plausibilidade a tese de que a
expressão “democracia digital” é consideravelmente vazia e confusa até que se
esclareça que ideia de democracia a sustenta. É preciso, portanto, inquirir a cada
militante e a cada teórico da democracia digital o modelo ou a ênfase que orienta a
compreensão de democracia a que ele acrescenta o adjetivo “digital”. Em suma,
antes de nos perguntarmos sobre o que significa propriamente o digital, convém
considerarmos seriamente o que “democracia” quer precisamente dizer, para aquele
autor ou para aquele sujeito político. E como há um número consideravelmente
grande de modelos de democracia e de ênfases democráticas adotadas no mercado
contemporâneo de ideias políticas, convém sempre se perguntar, ante a
caracterização da democracia digital, “que democracia?”, “para quem?”, “com que
propósito?” (GOMES, 2007, p.9).
22

Denominação dada pelo autor James Hilton em seu livro Lost Horizon (1933).
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Buchstein (1997), ao se concentrar numa visão que ele próprio chama de neutra
— que não é tão otimista e nem tão pessimista sobre o potencial democrático da Internet —,
observa que os principais argumentos em torno da discussão do exercício da democracia
através do computador estão relacionados a algumas questões importantes, como: aumento da
distância social entre as classes mais ricas e mais pobres, surgindo a estratificação dos mais
tecnicamente preparados; comercialização da internet em virtude do influxo do poder
econômico, conduzindo a uma mercantilização da rede; rastreabilidade e controle da
utilização da rede; distanciamento dos usuários da realidade, provocada por uma realidade
virtual que estimula a sociedade de consumo. Ainda segundo Buchstein, essas questões
motivaram reivindicações de defensores da democracia em rede. Estes acreditam que a
Internet proporciona o combate ao autoritarismo através das comunidades democráticas
virtuais, facilita o acesso e a publicação de informação, disponibiliza um espaço público de
debates transnacionais sem subordinação ao controle do Estado e da inciativa privada e
permite o acesso universal, intercambiando os usuários independentemente das fronteiras
existentes.
Jamil Marques (2008) faz uma reflexão sobre a importância da participação do
cidadão para a legitimação do processo democrático contemporâneo e discute a necessidade
de se redesenhar alguns procedimentos importantes do atual modelo institucional da
democracia, com o intuito de diminuir a distância da atuação política de representantes e
representados.
O referido autor entende que as instituições governamentais deveriam levar em
consideração, nas suas ações programáticas, mecanismos participativos que possibilitem um
novo comportamento do cidadão, permitindo o seu acesso à informação e estimulando sua
participação política através de canais de comunicação interativos. Marques ainda
compreende que, dentro das potencialidades destes mecanismos, as novas tecnologias de
informação e comunicação, com destaque para a Internet, podem colaborar com a redução de
alguns, e não de todos, problemas relacionados às práticas democráticas.
As novas tecnologias da internet têm possibilitado uma ampliação da interação do
cidadão com os governos, permitindo acessos mais rápidos para o acompanhamento e
levantamento das informações da prestação de contas, da origem à aplicação dos recursos
financeiros, permitindo, também, o uso de canais diretos de relacionamento, como os e-mails,
formulários de perguntas e respostas, chats e outras tecnologias de comunicação instantânea,
todas com o intuito de melhorar qualitativamente o relacionamento entre o Estado e o cidadão
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sob a ótica da transparência, participação e controle social das políticas públicas. Contudo, é
importante investigar em que medida estas ferramentas digitais contribuem efetivamente para
a redução do déficit de participação política (GOMES, 2005a, 2005b; MARQUES, 2008).
Ao analisarem os efeitos do uso das tecnologias de informação e comunicação nos
anos 1980, Coleman e Spiller (2003) também afirmaram que as experiências realizadas na TV
a cabo geraram uma grande expectativa de ampliação da participação do cidadão na esfera
política, na qual a relação entre representantes e representados poderia ser fortalecida. Os
autores, ao se debruçarem sobre os estudos dos impactos da Internet acerca dos processos de
representação política, identificaram três principais problemas: o uso das novas tecnologias
por parte dos representantes para criar novos canais de relacionamento com seu público
representado; o impacto do uso das tecnologias nas demandas e interesses dos representados;
os efeitos sistêmicos das novas mídias na representação política.
Segundo Coleman e Spiller (2003), as mídias digitais impactaram os processos de
representação política de maneira a promover mudanças sistêmicas, como o surgimento do
modelo de representação direta, relacionado à difusão das novas tecnologias, baseado nos
seguintes fenômenos: a) “campanha permanente” — aumento do fluxo de informação entre
representantes e representados aumenta e regula a interação; b) two-way-accountability —
consulta e participação nos mandatos dos representantes; c) desterritorialização da
representação política — ampliação do campo de mensagem do representante para além das
fronteiras geográficas, através dos seus ambientes virtuais; e d) abertura de canais mais
participativos para fortalecer os vínculos da representatividade.
A qualidade resultante do exercício da interação entre o governo e sociedade, na
perspectiva de uma efetiva relação de participação e controle social, é determinada pela
capacidade dos atores envolvidos para a compreensão e utilização dos recursos e informações
disponibilizados. Segundo Wilson Gomes :,
[...] uma coisa é a ação digital de quem usa e-mails, lê jornais online e visita sites
políticos, por exemplo; outra é aquela de quem participa de fóruns, domina
ferramentas para redes online, além daquelas para conexão instantânea e para
compartilhamento de vídeo e imagem; outra ainda é a participação online daqueles
que são capazes de dobrar e empregar quaisquer ferramentas digitais para participar
de iniciativas digitais com propósitos políticos (2011, p. 21).

A ampliação da democracia passa pela consolidação da transparência e da
prestação de contas das ações governamentais, e as iniciativas digitais democraticamente
relevantes precisam levar em consideração pelo menos um dos seguintes propósitos:
fortalecimento da capacidade concorrencial da cidadania; consolidação de uma sociedade de
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direitos e promoção do aumento da diversidade de agentes, agências e agendas na esfera
pública e nas instâncias de decisão política, com o aumento da capacidade concorrencial das
minorias (GOMES, 2011, p. 29-30).
Sivaldo Silva (2009) enfatiza a importância do uso das ferramentas de TICs,
especialmente a internet, para o fortalecimento da democracia e identificação de suas reais
contribuições no contexto da crise da democracia representativa e o déficit de participação
popular, e como estas novas tecnologias podem ajudar na materialização das demandas das
democracias participativa e deliberativa.
Wilson Gomes (2007) apresenta dois recortes taxonômicos das abordagens da
democracia digital, que são referenciados pelos críticos do campo democrático para apontar
as incompletudes dos modelos de democracia implementados.
O primeiro está relacionado com uma abordagem comum dos estudos sobre o
tema, que observa o aspecto da ênfase na sociedade e no Estado. A vertente social, neste caso,
preocupa-se com o engajamento cívico e a participação política; a vertente institucional, com
as melhorias do aparato institucional do Estado.
O segundo recorte se refere à abordagem clássica sobre política e democracia, que
se preocupa com a díade das abordagens crítica e administrativa. “Todos querem democracia,
todos querem mais democracia, todos acham que as democracias reais distam de algum ponto
aonde deveriam estar. A democracia é um sistema de insatisfeitos.” (GOMES, 2007, p.12).
Com a perspectiva de fortalecer a democracia, as mídias digitais, com destaque
para a web 2.0, podem proporcionar maiores oportunidades de interação e aproximação entre
o Estado e o cidadão. Contudo, nem toda iniciativa digital implementada implica,
necessariamente, numa experiência de democracia digital. As interfaces tecnológicas
desenvolvidas precisam garantir ganhos democráticos, ao invés de representarem somente
ganhos de eficiência tecnológica e/ou administrativa. Existe uma miríade de possibilidades do
uso das novas TICs para implementar soluções no campo da democracia, e seus resultados
precisam ser devidamente analisados e classificados quanto a sua contribuição democrática.
Neste sentido, Gomes (2007, p. 2) apresenta duas ideias de classificação de
democracia digital: “[...] a ideia de democracia digital como digitalização da democracia” e
“[...] a ideia de democracia digital como suplementação, reforço ou correção de democracia”.
A primeira se refere ao uso da tecnologia para melhorar os procedimentos administrativos das
atividades democráticas; a segunda, à ampliação do lastro democrático.
[...] a democracia digital é uma ideia de grande apelo intuitivo, mas conceitualmente
exigente e, na prática, bastante difícil de manusear num nível reflexivo relevante.
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Demanda um padrão de controle das ferramentas de teoria democrática tão
sofisticado quanto aquele requerido pelo domínio das ferramentas e dispositivos
digitais. Exige que se avance com cuidado e consistência. Acredito que, numa
agenda consequente, distinguir entre a ideia de democracia e os modelos e ênfases
em que tal ideia se materializa, nos permitirá alcançar um patamar um pouco mais
elevado na fundamentação da ideia de democracia digital (GOMES, 2007, p. 26).

Conforme observado anteriormente, a pesquisa empírica desenvolvida no presente
trabalho está relacionada à identificação dos ganhos democráticos advindos da experiência
participativa produzida pelo governo cearense na plataforma da internet
2.3.2

Elementos da e-Participação
A origem do termo da e-participação está relacionada às experiências dos

cidadãos em práticas sociais através do uso das tecnologias digitais, as quais devem contribuir
de alguma forma para o desenvolvimento ou fortalecimento da democracia. Ademais, é
apontada por alguns autores — a exemplo de Gomes (2005) e Marques (2008, 2009b) como
uma solução alvissareira para o desinteresse dos cidadãos nas questões públicas.
Os teóricos da democracia participativa (BARBER, 2003; PATEMAN, 1992), ao
preconizarem a participação civil como uma ação indispensável para remediar os déficits da
democracia, acabaram por estabelecê-la como uma ponte entre a teoria democrática e a
democracia digital.
Segundo Gomes (2018), a e-participação já era citada em publicações das décadas
de 1970 e 1980, e também marcou presença na discussão da democracia digital na segunda
metade da década de 1990. Todavia, somente a partir dos anos 2000 ganhou destaque dentro
da discussão da democracia digital, tornando-se um tema importante no século XXI — em
2016, por exemplo, 50% da produção teórica na área da e-democracia correspondeu à
participação digital.
Orçamentos participativos on-line, consultas públicas digitais, iniciativas digitais
de interação entre cidadãos e governos, tomadas de decisão política e voto eletrônico são
exemplos de experiências no campo da e-participação.
Para Sæbø, Rose e Flak (2008), o elemento “e” da e-participação está associado
ao aspecto eletrônico das novas tecnologias da informação e comunicação (TICs), com a
perspectiva da sua capacidade de mudar e transformar. Já a “participação”, normalmente, está
associada ao engajamento dos indivíduos nas vivências políticas em grupos sociais ou a
processos de tomada de decisão. Segundo os autores, mesmo existindo um campo vasto de
discussões teóricas sobre o tema, a e-participação está relacionada a alguma forma de
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deliberação ou tomada de decisão. Dessa forma, o cidadão — e, consequentemente, o seu
desenvolvimento pessoal — passa a ser o elemento essencial dos processos participativos.
A e-participação pode ser entendida principalmente como interação mediada pela
tecnologia entre a esfera da sociedade civil e a esfera da política formal, e entre a
esfera da sociedade civil e a esfera da administração. O ponto focal da e-participação
é o cidadão, ou seja, o objetivo da e-participação é aumentar as habilidades dos
cidadãos de participar da governança digital (incluindo a participação no processo
político e a transformação de informações e serviços do governo digital) (SÆBØ;
ROSE; FLAK, 2008, p. 5).23

Importa afirmar que o objetivo principal desta pesquisa está relacionado às
discussões sobre e-participação que ocorrem entre a sociedade civil e a administração pública,
como será visto no estudo de caso no capítulo 4. É importante registrar que consideramos a
esfera da política formal um campo de estudo tão importante quanto o da administração
pública.
A relevância das iniciativas de e-participação deve estar ligada aos efeitos
democráticos

(SÆBØ;

ROSE;

MOLKA-DANIELSEN,

2010)

que

estas

podem,

potencialmente, produzir a partir das relações estabelecidas entre o cidadão e a administração
pública, ou entre o cidadão e a esfera política. Estes efeitos têm que ser traduzidos
positivamente em ganhos democráticos, a exemplo de melhoria do engajamento do cidadão
nas ações públicas; participação do cidadão nos processos de tomada de decisão
governamental; incremento da qualidade de discussão e deliberação política; contribuição
para formação crítica e da autonomia do indivíduo; fortalecimento e inclusão de grupos
marginalizados, etc.
As iniciativas de e-participação não devem ser avaliadas somente por sua
capacidade técnica, mas por suas funções e seus impactos na democracia (GOMES, 2011).
Elas devem contribuir para melhorar as práticas políticas, procurando gerar ou incrementar
valores democráticos (SMITH, 2009; MACINTOSH; WHYTE, 2008).
Para alcançar os efeitos citados, os projetos de e-participação têm que considerar,
dentro das suas fases de modelagem e implementação, valores democráticos, a fim de se
estabelecerem potencialmente como ambientes participativos.
Segundo Macintosh e Whyte (2008), os principais valores democráticos a serem
incrementados pelos projetos de e-participação estão representados por seis elementos
23

Tradução própria do original: “eParticipation can principally be understood as technology-mediated
interaction between the civil society sphere and the formal politics sphere, and between the civil society
sphere and the administration sphere. The focal point of eParticipation is the citizen, i.e. the purpose of
eParticipation is to increase citizens’ abilities to participate in digital governance (including participation in
the political process and transformation of digital government information and services).”
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essenciais: representação, engajamento, transparência, deliberação, igualdade política e
controle comunitário.

24

É importante, contudo, registrar que nenhum projeto será

absolutamente capaz de implementar todos os valores democráticos (COLEMAN;
BLUMLER, 2009).
À exceção do último valor, os demais serão considerados como referências no
processo de análise dos quesitos democráticos do estudo de caso da presente pesquisa,
apresentado no capítulo 4.
Sæbø, Rose e Flak (2008) descrevem o campo da e-participação a partir da
caracterização dos atores envolvidos, das atividades participativas, dos fatores políticos,
legais e estruturais, dos efeitos da e-participação e das abordagens de avaliação dos ambientes
participativos. Estes elementos são importantes para a compreensão e avaliação das
ferramentas de e-participação.
Todos estes itens têm sua relevância no contexto e-participativo e resguardam
níveis de interdependência entre si. Os atores do ambiente, a qualidade técnica da ferramenta
e os fatores internos e externos interferem sobremaneira nos resultados das iniciativas de eparticipação.
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Tradução própria do original: “Representação - A e-participação deve ser usada para apoiar, complementar
ou melhorar as atividades e a compreensão do governo representativo, e não deve comprometer o valor da
democracia representativa; Engajamento - Os projetos precisam apoiar a identidade local e ajudar os
indivíduos a entender e vincular os processos democráticos mais amplos que fazem parte de sua comunidade;
Transparência - Os projetos precisam tornar os processos de tomada de decisão mais transparentes;
Deliberação - Os projetos precisam reconhecer que a divergência de opinião pode ser uma saída inevitável
do maior envolvimento democrático. Sempre que possível, as ferramentas devem incorporar uma expectativa
de tal divergência e fornecer oportunidades de negociação, mediação e construção de consenso; Igualdade
política - Este critério requer que a e-democracia melhore a inclusão do cidadão na formulação de políticas
ou, no mínimo, não prejudique ainda mais aqueles menos poderosos ou que já estão de alguma forma
excluídos do processo político; Controle comunitário - Democracia é sobre cidadãos controlando
coletivamente aqueles que tomam decisões em seu nome. Portanto, as ferramentas de e-democracia devem
assegurar que o engajamento dos cidadãos esteja intimamente ligado aos processos de tomada de decisão e
que aqueles que tomam decisões sejam responsivos às comunidades a que servem.” (MACINTOSH;
WHYTE, 2008, p. 24, grifo nosso).
“Representation - eParticipation should be used to support, complement or enhance the activities and
understanding of representative government, and should not undermine the value of representative
democracy; Engagement - Projects need to support local identity and help individuals understand, and link
into, the wider democratic processes that are part of their community; Transparency - Projects need to make
decision-making processes more transparent; Conflict and consensus - Projects need to recognise that
divergence of opinion may be an inevitable outcome of enhanced democratic engagement. Wherever
possible, tools should incorporate an expectation of such divergence and provide opportunities for
negotiation, mediation and consensus building; Political equality - This criterion requires e-democracy to
improve the inclusiveness of policy-making or, at the minimum, not to further disadvantage those who
already are in some way excluded or less powerful in the political process; Community control - Democracy
is about citizens collectively controlling those who take decisions on their behalf. The tools of e-democracy
therefore must ensure that citizen engagement is closely linked to decision-making processes and that those
who take decisions are responsive to the communities which they serve.”
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As atividades participativas estão diretamente ligadas aos ganhos democráticos
que podem ser oportunizados pelas ferramentas de e-participação, e estas atividades
dependem dos fatores contextuais em que as ferramentas foram modeladas e construídas. Em
suma, elas são mecanismos interativos que contribuem para a conformação de outputs
democráticos.
Para Sæbø, Rose e Flak (2008), as atividades participativas, dependendo do seu
modelo conceitual de desenvolvimento, podem proporcionar as seguintes eParticipation
actvities: eVoting (Votação on-line — utilização das TICs para implementar e aprimorar o
procedimento formal de votação eletrônica por máquina ou votação eletrônica à distância);
On-line political discourse (Discurso político on-line – uso das ferramentas de TICs para
proporcionar a participação e deliberação no discurso político vigente); On-line decisionmaking (Tomada de decisão on-line – uso das TICs para estabelecer um vínculo direto entre
os atores e o processo político de tomada de decisão); eActivism (Ativismo on-line —
atividades realizadas por organizações voluntárias, grupos de interesse e indivíduos para
promover pontos de vista e interesses através do uso das ferramentas de TIC); eConsultation
(Consulta on-line — atividade para fornecer mecanismos de feedback dos cidadãos para
governos e órgãos públicos por meio das TICs); eCampaigning (Campanha on-line — uso,
por parte de políticos em processos eleitorais, das TICs com objetivos participativos); e
ePetitioning (Petições on-line –abaixo-assinado eletrônico no qual as iniciativas (temáticas ou
discussões) são propostas por cidadãos com objetivo de influenciar a agenda dos tomadores
de decisões).
Ainda neste sentido, Sæbø, Rose e Molka-Danielsen (2010) afirmam que os
esforços de e-participação podem assumir formas variadas, tais como: eInforming (informar
os cidadãos); eConsulting (contribuição limitada dos cidadãos sobre um tópico definido);
eInvolvement (desenvolvimento de processos de comunicação abertos entre governo e
cidadãos); eCollaboration (participação no desenvolvimento de alternativas e soluções
políticas), e eEmpowerment (transferência de controle sobre políticas para os cidadãos).
Cada vez mais a literatura da democracia digital salienta as dificuldades técnicas e
políticas para a concepção e a implementação de iniciativas de e-participação governamentais.
Esta discussão é importante para a compreensão dos resultados apresentados no referido
campo de estudo, pois ela deslinda os limites existentes entre os fatores críticos — de sucesso
e fracasso — pertinentes às áreas técnicas e políticas envolvidas no projeto.
Para verificar a pertinência dos constrangimentos técnicos e políticos, relatados
pela literatura, nos domínios dos projetos digitais de participação política, Marques (2010)
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realizou uma análise empírica dos portais web da Presidência da República e da Câmara dos
deputados. Inicialmente, o autor, ao analisar o poder executivo Federal, observou a existência
de problemas relacionados à falta de recursos financeiros e humanos, que comprometeram as
ações de atração e envolvimento dos usuários nas discussões públicas planejadas, como
também, verificou problemas de ordem política, constatando que o senso de prioridade do
Governo Federal não estava voltado para o incremento das práticas participativas, mas sim,
para a construção de imagens públicas positivas; problemas que contribuíram negativamente
para os resultados esperados pela iniciativa. Diferentemente, verificou que a Câmara dos
Deputados, além de potencializar o incremento de recursos participativos no seu website, a
exemplo da disponibilização de fóruns públicos, salas de bate-papo e sondagens de opinião,
ela assumiu um papel de compromisso institucional com o portal, dando apoio financeiro e
político, obtendo assim, resultados mais satisfatórios nos seus processos de participação
cidadã.
Sampaio (2010) ao realizar uma análise sobre o orçamento participativo digital
(OPD) de Belo Horizonte, constatou que, no campo da e-participação, não teve problemas de
ordens técnica, financeira e política, uma vez, que era de total interesse do governo o sucesso
da inciativa. Entretanto, foi diagnosticado um problema que estava relacionado às questões de
envolvimento e atração da população para os serviços ofertados pela web, uma vez que os
números, mesmo sendo satisfatórios, demonstravam que os resultados estavam muito aquém
do esperado.
As iniciativas de democracia digital sempre colocarão em pauta as questões sobre
os reais problemas existentes para a participação política pela internet, decantando também, a
discussão nos domínios da exclusão digital (NORRIS, 2001).
De acordo com Marques (2010), especialistas em democracia digital apontaram os
três principais desafios enfrentados para o sucesso dos projetos governamentais de eparticipação. O primeiro está relacionado à falta de interesse dos representantes das
instituições e dos políticos em dividir o poder, tornando o cidadão um “mero cliente” no
processo político. O segundo diz respeito ao alto custo de investimento do projeto, uma vez
que tratar com as demandas de vários usuários requer vultuosos investimentos em tecnologia
e contratação de pessoal. Por fim, uma questão que é mais técnica do que política: o desafio
está relacionado ao modelo e ao desenvolvimento dos projetos de e-participação, que,
atualmente, são pensados e projetados por especialistas de tecnologia, ao invés de
especialistas preocupados com uma governança mais democrática.
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A conformação do processo da participação política no campo da democracia
digital, se encontra para além dos mecanismos técnicos e políticos habituais, ela é dependente
de uma abrangência multidisciplinar; é uma equação com componentes dinâmicos, onde os
elementos multiculturais reivindicam seus espaços de expressão para atuação. Como nos
afirma Marques:
Em outras palavras, defende-se que promover a participação dos usuários requer
mais do que a simples oferta de dispositivos de e-participação: o fortalecimento da
participação política é uma tarefa complexa e requer a consideração de uma
variedade de atividades, circunstâncias, agências e atores políticos. A cultura cívica,
a profundidade dos problemas democráticos e as peculiaridades de cada sociedade
são elementos fundamentais que influenciam os padrões de envolvimento dos
cidadãos com as instituições do Estado. (MARQUES, 2010, p. 135).

As novas TICs para Internet são as principais alternativas tecnológicas da
atualidade para fomentar e desenvolver a participação cidadã nos processos políticoadministrativos das esferas governamentais. Não obstante, não se pode afirmar que as
aplicações desenvolvidas por meio destas novas tecnologias para suprir as demandas das áreas
públicas de governo são necessariamente soluções categorizadas no campo da democracia
digital, pois, na realidade, é necessário fazer uma análise apropriada para uma devida
classificação conceitual (GOMES, 2011).
Segundo Sampaio et al. (2016), a produção dos trabalhos acadêmicos brasileiros
sobre o campo da Internet e da política25 está em um movimento crescente, seguindo uma
tendência mundial. Isso demonstra uma maior maturidade da área, uma vez que esta produção
acadêmica aponta para maior abordagem de estudos empíricos. Indica um equilíbrio entre os
estudos reflexivos e focados em soluções com uso das novas ferramentas digitais, sendo uma
vertente de crescimento para os próximos anos. Ainda de acordo com os autores, o estudo
evidenciou uma maior produção acadêmica relacionada às categorias e premissas da
democracia digital, destacando as abordagens teóricas do engajamento político, participação,
deliberação, informação, transparência e accountability, revelando que a maioria dos
trabalhos acadêmicos nacional analisados está relacionada a área da e-democracia.
Em estudo sobre a democracia digital e com o objetivo de classificar o quão
democrático são os ambientes digitais construídos para os usuários no Brasil, Rafael Sampaio
(2013) realiza uma prospecção sobre as principais experiências implementadas nas esferas
federal, estadual e municipal. O autor entende que a falta de políticas públicas mais

25

Destaque para as áreas com maior produção: engajamento civil, participação e deliberação (SAMPAIO et al.,
2016).
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específicas para a utilização de mecanismos digitais direcionados para a democracia é a causa
principal das diferenças existentes entre os níveis de soluções de TICs apresentadas por estas
esferas de poder. Ademais, afirma que muitas destas experiências ainda não estavam
consolidadas por dependerem da vontade dos atores políticos envolvidos, que determinavam a
sua continuidade ou não. Sampaio destaca, ainda, que alguns dos mais importantes projetos de
e-democracia do Brasil são referências mundial, a exemplo dos orçamentos participativos
digitais, e sugere que existe uma indicação de crescimento, melhoria e maturação no uso
destas tecnologias digitais no país.
A Organização das Nações Unidas conceituou a e-democracia como “[...] a
utilização de tecnologias de comunicações eletrônicas, como a Internet, para melhorar os
processos democráticos, incluindo eleições, fóruns e outros meios participativos” 26, e entende
que o tema faz parte de uma discussão relativamente nova e que movimenta muitos debates
na sociedade civil e nos governos ao redor do mundo. Por intermédio do seu Departamento de
Assuntos Econômicos e Sociais (UNDESA), publicou em julho de 2014 o relatório de
pesquisa sobre o nível de e-participação dos seus 193 países membros.
O Índice de E-Participação (EPI) concentra-se no uso de serviços online para
proporcionar ao cidadão o acesso à informação, mecanismos de interação de consultas
públicas e a participação nas tomadas de decisão das políticas. O Brasil, que ocupava a
vigésima nona posição na pesquisa realizada em 2003 (UN, 2003), passou a ocupar a
vigésima quarta posição 27 da classificação de 2014 (UN, 2014). As Nações Unidas definem a
e-participação como um conjunto de iniciativas relacionadas à melhoria do acesso à
informação e aos serviços públicos pelos cidadãos, como também a promoção da sua
participação na tomada de decisão das políticas que impactam o bem-estar do indivíduo e da
sociedade 28.

26
27
28

Disponível em:
<http://www.unpan.org/Directories/Glossary/tabid/1398/language/en-US/Default.aspx>.
Acesso em: 28 jan. 2018.
Necessário levar em consideração o indicador de crescimento populacional.
“A participação eletrônica refere-se tanto a programas governamentais que estimulam a participação do
cidadão quanto à vontade do próprio cidadão de fazê-lo. Abrange tanto a demanda quanto o lado da oferta. A
participação eletrônica, conforme definido nos relatórios globais da ONU, visa alcançar esses objetivos por
meio dos seguintes meios: a) aumentar a informação dos cidadãos para os cidadãos para a tomada de decisão;
b) aprimorar a consulta eletrônica para processos deliberativos e participativos; e c) apoiar a decisão de
tomada eletrônica, aumentado a participação dos cidadãos na tomada de decisões.” Disponível em:
<http://www.unpan.org/Directories/Glossary/tabid/1398/language/en-US/Default.aspx>. Acesso em: 04 fev.
2018.
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3

A DEMOCRACIA DIGITAL NO GOVERNO FEDERAL E NO CEARÁ
Neste capítulo serão apresentados os elementos históricos do uso das tecnologias

digitais computacionais para a compreensão dos cenários de e-participação no contexto
nacional e do estado do Ceará.
Foram estudadas e analisadas, criteriosamente, as ações de utilização das
tecnologias de informática e suas definições correspondentes (processamento de dados,
informática, tecnologia da informação e tecnologia da informação e comunicação) nos
governos dos presidentes Fernando Henrique, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff,
bem como nos governos estaduais do Ceará do período de 1986 a 2018 — Tasso Jereissati,
Ciro Gomes, Lúcio Alcântara, Cid Gomes e Camilo Santana.
A partir da compilação de mensagens legislativas, planos de governos, portarias,
atos administrativos e outros documentos oficiais produzidos no período, relacionados ao
objeto desta pesquisa, procedeu-se uma verificação das ações e decisões dos governos que
fizessem referência à determinação do uso das tecnologias de informática como uma diretriz
para a elaboração e implementação de programas e ações públicas, através das quais se
pudesse identificar algumas medidas que tenham corroborado para o desenvolvimento da
infraestrutura mínima necessária para o desenvolvimento e a implantação de sistemas,
programas e aplicativos voltados para a plataforma Internet, destinada ao uso dos cidadãos.
3.1

OS GOVERNOS BRASILEIROS E A DEMOCRACIA DIGITAL
Nesta seção serão apresentadas as ações desenvolvidas com o uso das tecnologias

de informação e comunicação nos governos dos presidentes Fernando Henrique Cardoso
(FHC), Luís Inácio Lula da Silva (Lula) e Dilma Rousseff, que resguardam relevância com o
contexto da modernização da dinâmica de oferta dos serviços públicos ao cidadão a partir da
década de 1990.
Foram observadas, entre outras questões relevantes para a discussão, as
legislações pertinentes, as decisões governamentais estratégicas e os avanços tecnológicos
implementados por cada gestão, assim como as suas contribuições para o processo de
desenvolvimento da democracia a partir do uso das tecnologias digitais, especialmente as
ferramentas da Internet.
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3.1.1

Legislação e uso das tecnologias da internet
O primeiro registro de uso da rede Internet no Brasil é datado do ano de 1988,

quando o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), localizado no Rio de
Janeiro, realizou um teste de conexão com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos,
usando a infraestrutura da rede para a troca de informações entre os dois pontos. Este evento
passou a ser um referencial para a sequência das demais experiências das outras entidades
públicas de pesquisas e universidades brasileiras naquele mesmo ano e anos seguintes.
Em setembro de 1989, o Ministério das Ciências e Tecnologias (MCT) criou a
Rede Nacional de Pesquisa (RNP), uma entidade pública que tinha por objetivo construir uma
infraestrutura de rede para o meio acadêmico29 e disseminar o uso das redes de computadores,
ainda uma novidade para a grande maioria dos cidadãos.
Em maio de 1995, a Internet no Brasil passa a ser de uso comercial, permitindo a
conexão dos demais setores da sociedade à sua estrutura 30 , ampliando também as
possibilidades de implementação de novas ações do serviço público através das tecnologias
deste ambiente digital.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988), conjuntamente com as Leis de
Responsabilidade Fiscal (BRASIL, 2000a), Lei da Transparência (BRASIL, 2009) e a Lei de
Acesso à Informação (BRASIL, 2011) conformam o arcabouço legal que incentivam a
participação popular através de mecanismos de interação pública, a exemplo dos orçamentos
participativos e audiências públicas, como também estabelecem os requisitos para interação,
controle, acompanhamento e fiscalização das ações governamentais pelos cidadãos.
A partir deste cenário, e levando em consideração a sua capacidade de interagir,
informar e comunicar, as novas TICs, principalmente as voltadas para a Internet, passam a ser
usadas compulsoriamente pelos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal
para o cumprimento das determinações estabelecidas em leis.
Para a uma melhor compreensão das políticas de uso das novas TICs nos projetos
e ações dos governos dos presidentes FHC, LULA e da Presidenta DILMA, é necessário se
fazer uma breve, mas contributiva, análise dos marcos regulatórios e das metas planejadas e
desenvolvidas no período destas duas gestões.

29
30

Este Backbone passa a ser utilizado pela internet comercial a partir de 1995
Para maiores informações, acessar o site da Rede Nacional de Pesquisa: www.rnp.br. Acesso em: 02 fev.
2018
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3.1.2

Governo FHC e a utilização das novas TICs
No início dos anos 1990, mais precisamente a partir do surgimento das

ferramentas de navegação na web, em 1993, e sob a pressão conjuntural da sociedade da
informação e da internacionalização dos mercados, iniciou-se, por parte dos governos
mundiais, um movimento de migração dos sistemas de informática tradicionais para o uso das
novas ferramentas de tecnologias digitais voltadas à internet.
A modernização tecnológica era apontada como alternativa competitiva e de
melhoria do Estado (LARRAÍN, 2004), e o intuito dos governos passou a ser o de ofertar os
serviços e informações à sociedade de maneira mais eficiente, tendo como principal objetivo,
naquele momento, a potencialização da arrecadação, a otimização do uso dos recursos
públicos e a redução dos custos operacionais na oferta destes serviços prestados.
O conceito de governo eletrônico, ou e-government, surgiu na conjunção dessa
ambiência e atmosfera política, com o uso das novas tecnologias da internet para a reforma da
administração pública.
São diversas as conceituações dadas ao termo governo eletrônico31, e elas se
diferenciam mais especificamente nos limites estabelecidos (conhecidos também como
estágios de presença na web)32 para o relacionamento com o cidadão, em que alguns conceitos
limitam o uso das TICs para o exclusivo fornecimento de informações e serviços públicos ao
cidadão através da internet ou web, diferentemente de outros, que, além de compartilharem
desta mesma visão, ampliam o limite de uso das TICs para um maior empoderamento do
cidadão, o que aumentou sua interação de participação para além do acesso aos serviços
(MEDEIROS, 2004).
A perspectiva história do processo de definição, constituição e desenvolvimento
do Programa Governo Eletrônico brasileiro permite compreender e refletir como transcorreu

31

32

Conceito de governo eletrônico (E-Government) das Nações Unidas e do Banco Mundial. Tradução própria
do original: 1.“O governo eletrônico é a aplicação das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na
Administração Pública para otimizar suas funções internas e externas.” (NAÇÕES UNIDAS, 2003). 2.“O
governo eletrônico refere-se ao uso pelas agências governamentais de tecnologias de informação (como Wide
Area Networks, internet e computação móvel) que têm a capacidade de transformar as relações com os
cidadãos, empresas e outros ramos do governo.” (BANCO MUNDIAL, 2009). 3.“E-government is the
application of Information and Communication Technology (ICTs) within Public Administration to optimize
its internal and external functions.” (DPADM/DESA, 2003). 4.“E-Government refers to the use by
government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile
computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of
government. (Source: World Bank, 2009.” Disponível em: <http://www.unpan.org/Directories/Glossary
/tabid/1398/la nguage/en-US/Default.aspx>. Acesso em: 30 maio 2018.
UN, 2003, p. 138.
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sua institucionalização e identificar quais requisitos da democracia digital foram incorporados
ao programa ao longo de sua existência.
Em 1995, o Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE)
inicia a execução do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) (BRASIL,
1995).
Este plano tinha como objetivo a implementação de projetos e ações baseados nos
princípios neoliberais da eficiência e modernização da estrutura do Estado, seguindo três
dimensões de atuação: a) dimensão institucional-legal – redução da estrutura organizacional
do Estado e criação de novos formatos organizacionais; b) dimensão da gestão pública –
maior autonomia e responsabilização dos gestores; e c) dimensão cultural – mudança de
mentalidade da administração burocrática para a administração pública gerencial. Um plano
estruturado para implantação das práticas de gestão do mercado privado dentro das ações
públicas do governo. “[...] A reforma do aparelho do Estado, passa a ser orientada
predominantemente pelos valores da eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos
e pelo desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.” (BRASIL, 1995, p. 21).
O PDRAE, de 1995, estabeleceu alguns projetos e ações importantes para a
consecução do seu modelo de gestão pública moderna, dentre os quais estava o projeto “Rede
do Governo”, que tinha como principal objetivo garantir o aumento da eficiência e
transparência nos negócios do Estado. O projeto previa algumas metas importantes para o
Plano, entre elas a implantação de uma “moderna rede governamental de comunicação de
dados”, que objetivava a construção de uma infraestrutura de rede de alta velocidade para
possibilitar o maior fluxo possível de informações entre os órgãos da administração pública e
com a sociedade civil — com a perspectiva da transparência da informação e oferta de
serviços públicos, norteados pelos pressupostos da garantia da segurança da informação,
padronização da comunicação entre os atores envolvidos e a redução dos custos operacionais
existentes. Previu também a meta de redesenho dos sistemas de informática do governo para
torná-los mais usuais, manuteníveis e acessíveis, valendo-se de outros meios de comunicação,
inclusive a internet, para possibilitar o acompanhamento e controle das ações do governo por
parte da sociedade (BRASIL, 1995).
A determinação do governo FHC para o uso das TICs como mecanismo
estratégico de reestruturação e modernização da administração pública estabeleceu como
prioridade, para todas ações dos órgãos governamentais, a implementação de processos de
melhoria da arrecadação, divulgação da informação, prestação de serviços à sociedade e
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transparência do Estado, pavimentando o caminho para a constituição do governo eletrônico
brasileiro, seguindo a lógica neoliberal das tendências mundiais no uso das TICs.
Em busca dos resultados projetados, o governo aprovou o Decreto de nº
22.271/1997, autorizando todos os órgãos da administração pública federal a contratar os
serviços de informática pela modalidade de terceirização, uma vez que estes serviços eram
considerados como “serviços auxiliares”, dando o tom da sua estratégia de intervenção
regulatória nas atividades econômicas do Estado em fomento da iniciativa privada.
Diniz (2005) faz uma classificação dos trabalhos sobre o uso das TICs no serviço
público brasileiro que foram apresentados no Congresso de Informática Pública (CONIP) no
período de 1995 a 2005. O autor classifica as iniciativas e experiências desenvolvidas pelos
governos federal, estadual e municipal em três cortes temporais, caracterizando o momento de
cada período: a primeira fase é caracterizada pelo foco na melhoria da gestão interna com
eficiência nos processos financeiros, de 1970 a 1992 (aqui o autor destaca a excelência dos
serviços da Receita Federal em tornar os processos manuais do Imposto de Renda em
formulários eletrônicos); a segunda fase é centrada na oferta de serviços e informações para o
cidadão, de 1993 a 1998; e a última, caracterizada pela ênfase na entrega dos serviços via
internet a partir de 1999. O autor ainda destaca que duas “revoluções” contribuíram
irrefutavelmente para os rumos do desenvolvimento dos sistemas de informática do governo
brasileiro na década de 1990: a primeira foi a expansão do uso do computador pessoal (PC) e
a segunda, o advento da Lei do Código do consumidor; ambas colocando “o cidadão no
centro das atenções”.
Vale destacar que um dos primeiros serviços importantes ofertados ao cidadão
através da internet foi implementado pela Receita Federal no ano de 1997, disponibilizando a
entrega das declarações do Imposto de renda pela rede mundial.33 Outros serviços, como a
divulgação de editais de compras governamentais, emissão de certidões de pagamentos e
impostos,

acompanhamentos
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processos

judiciais

e

prestação

de

informações

previdenciárias, por exemplo, também foram ofertados pelo site (à época) da Rede Governo
(http://www.redegoverno.gov.br), que tinha a proposta de se tornar um portal de acesso único
para a oferta de serviços e informações para o conjunto da sociedade.34
Dando continuidade às medidas de modernização preconizadas no Plano de
Reforma do Estado, a Presidência da República lançou o Programa Sociedade da Informação
33
34

“História do IR no Brasil”. Disponível em: <http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/institucional/memori
a/imposto-de-renda>. Acesso em: 12 mar. 2018.
Para maiores informações, consultar o site do governo eletrônico: <https://www.governodigital.gov.br>.
Acesso em: 03 fev. 2018.
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no Brasil, em 15 de dezembro de 1999, que fora conduzido pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia (MC&T). O programa tinha como objetivo definir as diretrizes para a
potencialização do uso das tecnologias da informação e comunicação em todos os setores
públicos e privados da sociedade brasileira, colocando o governo como o principal indutor das
ações estratégicas para o desenvolvimento do país, se propondo como um “governo ao
alcance de todos” (BRASIL, 2000b).
No ano 2000, foi instituída a Política de Governo Eletrônico no Brasil, que teve
como marco inicial a criação do Grupo de Trabalho Interministerial, em abril de 2000, “[...]
com a finalidade de examinar e propor políticas, diretrizes e normas relacionadas com as
novas formas eletrônicas de interação” (BRASIL 2000c), cujas ações programáticas estavam
condicionadas às metas de universalização de serviços, do governo ao alcance de todos e da
infraestrutura avançada, estabelecidas no programa da Sociedade da Informação do MC&T.
Para conduzir as ações previstas para a implementação da nova política, o Comitê
Executivo de Governo Eletrônico (CEGE) foi criado pelo Decreto de 18 de Outubro de 2000,
completando a estrutura organizacional do programa de governo eletrônico brasileiro.
O CEGE teve um papel importante dentro do Política de Governo Eletrônico,
pois, entre outras funções, era sua missão definir estratégias e coordenar projetos de TI no
âmbito do Governo Eletrônico, definir diretrizes e metas para a oferta de serviços e de
informações por meio eletrônico, como também coordenar medidas de racionalização de
gastos e de controle de recursos em TI. O comitê empreendeu vários esforços para a
consecução dos objetivos previstos no plano do governo, incluindo a criação da Secretaria
Executiva do Comitê e dos seguintes Grupos de Trabalhos temáticos para coordenação e
execução das metas gerais estabelecidas: Universalização dos Serviços; Universalização do
Acesso à internet; Normas e padrões de serviços; e implantação da rede Br@sil.gov. 35
Conforme o Balanço do Governo Eletrônico36 do período de 2000 até final de
2002, algumas metas estabelecidas foram implementadas e reconhecidas publicamente pelos
seus bons resultados, a exemplo do Portal de Compras do Governo, do programa Receitanet,
para o imposto de renda, e do Sistema Integrado de Administração e Serviços Gerais, todos
classificados dentro da meta geral de Universalização dos Serviços. Contudo, algumas outras
metas consideradas prioritárias e de impactos significativos não tiveram o mesmo destino,
como outras relacionadas à Universalização dos Serviços, não devidamente priorizadas, como
35
36

Para maiores informações, consultar o sítio <https://www.governodigital.gov.br>. Acesso em: 03.fev. 2018.
Disponível em: <https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/E15_90balanco_2a nos_
egov.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018.

67

o Canal (portal) Único de Acesso ao Cidadão, Central de Relacionamento com o Cidadão (um
canal de responsividade do Projeto do Governo Eletrônico) e os projetos de implantação dos
portais de Apoio ao Micro Agricultor e Apoio à Procura de Emprego. Mais um exemplo,
agora nas metas do grupo de Universalização do Acesso à internet, foi o projeto de Ponto
Eletrônico de Presença” que previa a instalação de 6 mil pontos de serviços do governo em
localidades com mais de 600 habitantes, também não alcançada, sinalizando desta forma, mas
não de maneira conclusiva, que os serviços que já tinham a sua base funcional implantada e
estavam voltados para a eficiência dos resultados do governo obtiveram mais atenção e,
consequentemente, melhores desempenhos.
Medeiros (2004) entende o governo eletrônico como uma política de gestão
pública, cujos efeitos sobre a modernização da estrutura do Estado são baseados nas teorias da
reforma do Estado e da Nova Administração Pública. O autor realizou uma pesquisa
qualitativa sobre o Governo Eletrônico Brasileiro no período de 2000 a 2003, constatando,
entre outros resultados alcançados, que o processo orçamentário (alocação, liberação e
aplicação de recursos) teve grande importância no contexto, sendo um entrave para o avanço
da sedimentação e institucionalização do governo eletrônico, e que as ações relacionadas à
inclusão digital devem ser tratadas como políticas alternativas, devendo ocorrer em paralelo
ao projeto, e não mais como uma iniciativa dentro do programa, haja vista os resultados
insatisfatórios das ações relacionados à meta social estabelecida.
Uma outra ação relevante do período, que tornou-se importante no fortalecimento
das ações da gestão interna, foi a criação do Sistema Nacional de Certificação Digital,
instituído através da MP nº 2200-2, de agosto de 2001, que criou uma estrutura pública para
emissão, gerenciamento e controle dos certificados digitais de validação para os serviços
ofertados, garantindo a segurança para transações computacionais nas operações do governo
na rede mundial de computadores.37
As principais medidas de uso das novas TICs que foram implementadas durante o
período da gestão FHC estavam relacionadas à modernização e otimização das estruturas
administrativas (ações da gestão interna do governo) que proporcionassem uma maior
eficiência do Estado com redução de custos, como nos exemplos mencionados anteriormente,
do Imposto de Renda e do sistema de Compras Governamentais (Comprasnet), ambos
operacionalizados via internet, e do projeto Eleições Eletrônicas, implementado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

37

Disponível em: <https://www.iti.gov.br/institucional/43-institucional/89-o-iti>. Acesso em: 19 mar. 2018.
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Destaca-se também que as medidas tomadas para a conformação de uma
infraestrutura de uma rede que permitisse o envolvimento de todos os atores (sociedade,
governo e parceiros), preconizada no programa da Sociedade da Informação, foram também
importantes para o desenvolvimento do e-government no Brasil (MEDEIROS, 2004;
MARTINUZZO, 2007).
Não obstante, o uso das TICs e das suas aplicações, planejadas, desenvolvidas e
implementadas pelo Programa de Governo Eletrônico no período FHC, disponibilizando as
informações sobre o governo e a prestação de alguns serviços ofertados aos cidadãos pela
web, proporcionou ao Brasil a 41º posição, do total de 193, na classificação do Índice de
Desenvolvimento de Governo Eletrônico (EGDI) das Nações Unidas, obtendo uma tímida
pontuação nos três últimos estágios38 do esquema de avaliação do tamanho da presença do
governo na web, isto é, saber o quanto o governo é transparente, responsivo e poroso (SILVA,
2009).
A partir do cenário apresentado e da analise documental e bibliográfica realizada,
observa-se que os elementos discutidos e a sua compilação levam a uma fotografia de um
governo ordenado pelo princípio neoliberal da maior eficiência do Estado, em que os
elementos como a oferta de informações e serviços on-line se alinham mais ao campo da
transparência, fato que se traduziu nas ações que foram observadas durante o processo da
reforma do Estado.
3.1.3

Uso das TICs nos governos Lula e Dilma
A nova dimensão das interações sociais, possibilitada pela ascensão das

tecnologias digitais de comunicação em rede, também corroborou para a transformação das
instituições e práticas políticas (EISENBERG; CEPIK, 2002).
O surgimento dos novos contextos culturais, a partir do universo da cibercultura,
implicaram também em novos padrões de participação política que contribuíram para uma
redefinição das ações coletivas na sociedade (LEVY, 1999).

38

Esta classificação leva em consideração os fatores de desenvolvimento social e econômico do país, como o
nível de desenvolvimento industrial e tecnológico, pontuando a disseminação das TICs, o envolvimento e
utilização da internet pela população. São cinco os estágios de presença na web: Tradução própria do
original: Stages (Estágios): I - Presença Emergente (Emerging Presence); II - Presença Aprimorada
(Enhanced Presence); III - Presença Interativa (Interactive Presence); IV - Presença Transacional
(Transactional Presence); V - Presença em Rede (Networked Presence) (UN, 2003, p. 138).
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No governo do presidente Lula, os mecanismos de interação e reciprocidade com
o cidadão ganharam uma dimensão social, na qual as políticas de uso das TICs, além de
contribuírem para uma formação de um Estado eficiente e transparente, precisariam
possibilitar o desenvolvimento regional e local, contribuindo para diminuir as distâncias
técnicas e sociais existentes entre as diversas identidades da sociedade. A prioridade do
Governo Eletrônico passa a ser a promoção da cidadania.
Vivemos em um país de enormes diferenças sociais, culturais e regionais.
Convivemos com muitas injustiças, e uma grande concentração de renda, [...] De um
lado temos uma classe privilegiada, que tem conta bancária, e acessa a internet de
Casa. [...] É nesse país de contrastes sociais, culturais e tecnológicos que está se
fortalecendo um novo projeto de governo eletrônico que irá contribuir para diminuir
tais diferenças, tratando de aumentar de forma qualificada, não somente a oferta de
mais e melhores serviços por vias eletrônicas, mas também sua demanda. Este
projeto de governo eletrônico deverá estar vinculado aos programas de combate à
fome, à erradicação da pobreza, à violência, e de incentivo a cultura popular como
uma ferramenta moderna de resgate da cidadania perdida. [...] Este projeto de
governo eletrônico, que está sendo implementado pelo governo federal, representa
uma soma de esforços para integrar projetos das esferas federal, estadual e
municipal, na intenção de ser um importante elemento de transformação social que
irá promover a Inclusão Digital para um número cada vez maior de pessoas.
(BRASIL, 2004, p. 3-4).

No primeiro ano do referido governo, através do Decreto de 29 de outubro de
2003, foram instituídos oito Comitês Técnicos subordinados ao Comitê Executivo do
Governo Eletrônico (CEGE), que tinham por função:
[...] coordenar e articular o planejamento e a implementação de projetos e ações nas
respectivas áreas de competência, com as seguintes denominações: IImplementação do Software Livre; II- Inclusão Digital; III- Integração de Sistemas;
IV- Sistemas Legados e Licenças de Software; V- Gestão de Sítios e Serviços Online; VI- Infraestrutura de Rede; VII- Governo para Governo - G2G; VIII- Gestão de
Conhecimentos e Informação Estratégica (BRASIL, 2003, p. 1).

Como parte das suas atribuições, os Comitês Técnicos elaboraram o documento
Diretrizes Governo Eletrônico 39, que seria utilizado para o desenvolvimento das políticas de
uso das tecnologias da informação e comunicação no governo Lula. Segundo as diretrizes, o
Governo Eletrônico passa a ser compreendido como um mecanismo de transformação social,
reconsiderando diversos papéis importantes de atuação do governo federal, entre eles o de ser
promotor da cidadania e do desenvolvimento, incluindo o cidadão e suas organizações como
sujeitos das ações governamentais, na qual as informações, demandas e participações têm que
ser potencializadas na relação Estado-Cidadão. Outros importantes papéis também foram
39

Disponível em: <https://www.governodigital.gov.br/documentos-e-arquivos/BRASIL%20-%202004%20%20diretrizes_governoeletronico.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2018.
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definidos, como: instrumentalizar a mudança das organizações públicas; racionalizar o uso
dos recursos públicos e melhorar o atendimento ao cidadão a partir dos princípios da
construção de capacidades coletivas de controle social e participação política; disseminar
TICs para o desenvolvimento do país, com a perspectiva de fomentar e fortalecer as empresas
nacionais, as novas tecnologias e ambientes colaborativos de desenvolvimento de software,
eliminando a dependência de um número restrito de fornecedores de bens, serviços e licenças
de software; estimular o uso das TICs em outros níveis do governo; e por fim, promover, usar
e disseminar as práticas de gestão do conhecimento na administração pública.
Ainda neste sentido, e como um ponto importante para a compreensão das ações
desenvolvidas pelo governo Lula, destaca-se também a definição dos sete princípios
norteadores para a construção das estratégias de intervenção a serem adotadas como
orientações para todas as ações de governo eletrônico, gestão do conhecimento e gestão da TI
no governo federal, sendo elas: 1) Promoção da cidadania como prioridade; 2)
Indissociabilidade entre inclusão digital e o governo eletrônico; 3) Utilização do software
livre como recurso estratégico; 4) Gestão do Conhecimento como instrumento estratégico de
articulação e gestão das políticas públicas; 5) Racionalização dos recursos; 6) Adoção de
políticas, normas e padrões comuns; 7) Integração com outros níveis de governo e com os
demais poderes (BRASIL, 2004).
A visão da política de governo eletrônico do período Lula definiu o cidadão como
o ator mais importante dentro das ações a serem implementadas, passando a ser visto como o
usuário central, e não mais como um cliente do modelo neoliberal da gestão anterior.
Contudo, o governo destaca que as garantias individuais passam também pelas garantias
coletivas, em que os princípios da universalidade, da igualdade perante a lei e da equidade
precisam ser priorizados na oferta dos serviços, potencializando, dessa forma, participação e
controle social.
O Decreto nº 4.733, de 16 junho de 200340, que dispõe sobre políticas públicas de
telecomunicações, estabelece a base legal com as diretrizes para a implementação dos
projetos do programa Governo Eletrônico. Entre os objetivos gerais destacam-se a inclusão
social, a contribuição efetivamente para a otimização e modernização dos programas de
Governo e a garantia do acesso à internet.
Com o propósito de atender prioritariamente comunidades em estado de
vulnerabilidade social em todo o Brasil, que não tinham outro meio de serem inseridas no

40

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4733.htm>. Acesso em: 01 mar. 2018.

71

mundo das tecnologias da informação e comunicação, o governo iniciou a implementação do
programa Governo Eletrônico/Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC)41, coordenado
pelo Ministério das Comunicações, oferecendo gratuitamente conexão à internet em banda
larga, por via terrestre e satélite, aos telecentros, escolas, unidades de saúde, aldeias
indígenas, postos de fronteira e quilombos.
Segundo o relatório (BRASIL, 2005), o GESAC levou a internet via satélite a
mais de 5 milhões de brasileiros, em 2.500 municípios. São 22 mil computadores conectados
em rede, com serviços disponibilizados em software livre. Os telecentros do Ponto de Cultura
e do Casa Brasil ofertaram serviços de acesso à internet gratuitamente à população mais
carente que não possuem ainda um computador em casa. Ainda segundo o relatório, nos três
primeiros anos do governo Lula, sob o princípio da universalização do uso das TICs, foram
implementadas as políticas de Inclusão Digital, de adoção do Software Livre, independência
tecnológica e de fortalecimento da pesquisa em Computação de Alto Desempenho. Os
programas Computador para Todos e Uso do Software Livre possibilitaram a aquisição do PC
a custo reduzido através de incentivo aos fabricantes para montarem e venderem
computadores com software livre instalado. O governo federal criou o Comitê Técnico para
Implementação do Software Livre para a instalação de licenças de softwares livres em todo o
Governo Eletrônico brasileiro, refletindo nas demais ações do governo, como a interoperação
de informações entre os órgãos governamentais baseadas em padrões de softwares abertos.
O INFOVIA Brasil foi um importante projeto de estruturação e modernização das
ações públicas, possibilitando a consecução de outros projetos de TIC, uma vez que este
permitiu a integração dos órgãos e entidades governamentais através da implantação de uma
rede governamental de alta velocidade, permitindo a transmissão de dados, voz e imagem,
com segurança e desempenho.
Alguns projetos do governo Lula, como o Portal de Inclusão Digital, com ações
voltadas para as comunidades mais carentes e que reúne informações sobre diferentes
iniciativas governamentais; o Avaliador e Simulador para a Acessibilidade de Sítios (ASES),
software de código livre para avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, sítios e
portais; o Portal do Software Público Brasileiro, que tem diversos softwares com soluções
voltadas para vários setores pra serem compartilhados livremente, são caracterizados por
serem iniciativas que promovem, de uma maneira ou de outra, a inclusão social.

41
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em: 01 mar. 2018.
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Em contrapartida, outras ações implementadas, como a Nota Fiscal Eletrônica
(NF-e), o Portal da Transparência e o ComprasNet ganharam uma forte caracterização por
serem ferramentas do campo da promoção da transparência (PRADO, et al., 2012).
Durante o governo Lula, observou-se uma maior utilização dos recursos de TICs
como ferramentas de apoio para o desenvolvimento de ações governamentais e de fomento às
áreas da transparência, accountability e participação.
O mandato da Presidenta Dilma foi marcado pelo papel da consolidação e
ampliação do uso das TICs nas diversas áreas do governo, com destaque para as áreas sociais,
e pela manutenção e potencialização da usabilidade dos portais e softwares desenvolvidos na
gestão anterior, com atenção para as plataformas de gestão administrativa.
No primeiro ano do seu governo, é instituída a Instrução Normativa (IN) nº
1/2011, com o objetivo de garantir o uso continuado dos programas disponibilizados no Portal
de Software Público. No mesmo ano é lançado o Plano de Ação Nacional sobre Governo
Aberto42, com o objetivo de incrementar a transparência e o acesso à informação43 pública e a
melhoria na prestação de serviços públicos, e promove o primeiro curso de pós-graduação em
governo eletrônico, possibilitando a ampliação do conhecimento no domínio das TICs para a
discussão e criação de novas práticas na administração pública.
Na área de inclusão social, o governo desenvolveu duas plataformas de apoio ao
cidadão, a primeira, voltada para a internet, o Portal da Pessoa com Deficiência44 — um
ambiente virtual para promoção e divulgação das ações do governo relacionadas ao Programa
Nacional de Acessibilidade e ao Programa de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas
com Deficiência —, e a segunda, o Suite VLibras45 — um conjunto de softwares de código
aberto, disponibilizados no Portal de Software Público Brasileiro, que traduzem os conteúdos
digitais de texto, áudio e vídeo para a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
A implementação da Consulta Pública 46 em 2011, um sistema do Programa
Governo Eletrônico, inaugura uma nova fase de oferta de serviços de TICs para além da
transparência e da prestação de contas, abrindo mecanismo de diálogo com o cidadão usuário
dos serviços, pelo qual pode interagir com o governo através dos mecanismos de formulários
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Decreto de 15 de setembro de 2011 – Institui o Plano Nacional sobre o Governo Aberto. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/dsn/dsn13117.htm>. Acesso em: 23 mar. 2018.
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23 mar. 2018.
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e e-mail, contribuindo com as consultas públicas abertas, acompanhando e enviando
comentários e obtendo retorno dos gestores sobre a publicação da versão final.
O Portal Participa.br, que fora instituído pela Portaria nº 36, de 11 de novembro
de 201447, da Secretaria Geral da Presidência da República (SG/PR), tem por objetivo a
integração e participação social nas ações do governo, conforme o seu Art. 2º:
O Participa.br é um ambiente virtual de participação social que utiliza a internet para
o diálogo entre administração pública federal e sociedade civil, com o objetivo de
promover a interação, a participação, a produção de conhecimento, a mobilização e
a divulgação de conteúdos relacionados às políticas públicas do governo federal, por
meio do amplo acesso dos usuários a ferramentas de comunicação e interação,
fóruns de debate, salas de bate papo, vídeos, mapas, trilhas de participação com
diversos mecanismos de consulta, dentre outros (BRASIL, 2014).

O projeto foi criado no âmbito da SG/PR, sob os princípios norteadores da
Política Nacional de Participação Social,48 sendo a sua plataforma construída através de
software livre, e permite a participação de todos os cidadãos por meio do uso de ferramentas
das novas TICs, como fóruns, web conferência, chats, e-mail, para citar alguns exemplos, que
podem consumir e gerar informação no ambiente, contribuindo para a formação da base de
conhecimento do ambiente colaborativo. As dinâmicas interativas acontecem dentro dos
espaços das comunidades temáticas que utilizam os mecanismos de trilhas de participação
para as atividades de debate, propostas e relatórios. Os usuários atuam em três grandes blocos
de interação: participe - interagindo com as propostas existentes; proponha - criando
propostas para discussão, e mobilize - divulgando para apoiar as propostas.
No segundo mandato da Presidenta Dilma, no ano de 2015, o projeto Dialoga
Brasil foi outra importante iniciativa implementada com as novas tecnologias da informação e
comunicação da internet, que tinha também o objetivo de ampliar o processo de participação
política e social na elaboração e execução das políticas públicas.
Segundo Barbalho e demais autores (2017), a plataforma Dialoga Brasil,
diferentemente do Portal Participa.br, que não garantia uma responsividade das propostas
apresentadas pelos cidadãos, assegurava aos seus usuários que as propostas mais votadas
dentro do ambiente teriam respostas do seu andamento por parte das entidades participantes.
No Dialoga Brasil os usuários podem interagir com o ambiente através do site da plataforma e
das ferramentas de mídias sociais, como o Facebook, Twitter e Google+, pelas quais
47
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poderiam acessar as informações necessárias para a participação nas discussões e votações
das propostas existentes no ambiente. Ainda segundo os autores, no ano de 2015 foram
cadastrados 25 mil usuários, que apresentaram 11.191 propostas, distribuídas em 27
programas relacionados às áreas da saúde, segurança pública, educação, redução da pobreza e
cultura, proporcionando uma dinâmica interativa de 276.147 votos. Para Barbalho e demais
colaboradores:
No Brasil, desde o início do período conhecido como “Nova República”, a atuação
de grande parte dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil esteve
direcionada para a defesa de mecanismos que pudessem contribuir com o
fortalecimento e aprofundamento da democracia. Amplia-se a percepção de que
seria necessário também expandir a participação popular para além dos períodos
eleitorais, estabelecendo canais por meio dos quais os cidadãos pudessem intervir na
formulação, execução e controle das políticas públicas (BARBALHO et al., p. 30,
2017).

O governo de Dilma Rousseff foi caracterizado pelo compromisso de
implementação e fortalecimento das instituições de participação social que haviam sido
alicerçadas a partir do último governo Lula.
Diversas ações amparadas no uso das TICs foram conduzidas para a consecução
deste objetivo, a exemplo da institucionalização das políticas de inclusão de acesso à
informação e às novas tecnologias, como também a formatação de ambientes virtuais que
permitissem o diálogo entre o governo e a sociedade, possibilitando, dessa maneira, uma
maior interação participativa.
Ao examinar a categoria governo eletrônico, Marques (2004) aborda questões
importantes sobre o uso da internet no plano governamental, como a reflexão acerca do
contexto cultural-político no uso das novas tecnologias, que definirá se o caminho será de
fortalecimento da democracia ou do autoritarismo. O autor entende que o governo pode ser
um instrumento de passagem para a democracia digital, a depender dos esforços
implementados na transposição para uma efetiva transparência e accountability. Ainda
segundo Marques, a proposta do governo eletrônico brasileiro se insere, como já vimos
anteriormente, dentro do contexto de reformas de Estado, em que as iniciativas decorrentes
desta conjuntura, potencializaram a implementação dos serviços pela internet, possibilitando
uma dinâmica alternativa de atendimento ao público, a exemplo do Imposto de Renda, que,
em 2003, chegou a 16,5 milhões de usuários do serviço pela internet, mais de 60 % do
ofertado em 2000, que fora de 10,1 milhões.
Marques (2004) ainda destaca que o portal do Governo Eletrônico brasileiro tem o
objetivo de centralizar desde informações, até a facilitação de serviços de emissão de
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documentos, abrindo, inicialmente, a discussão sobre dois temas: o primeiro considera que
esta centralidade implicaria “no monitoramento das atividades do cidadãos” e o segundo
sobre os tipos de serviços que são ofertados, uma vez que o objetivo não seria o de fomentar a
participação democrática, mas a visão de eficiência nos resultados da arrecadação do Estado,
a exemplo da “[...] Receita Federal, Departamentos de Trânsito Estaduais, bancos,
Previdência Social e a área de licitações para obras e demais realizações governamentais”
(MARQUES, 2004, p. 113).
Para Santos e Reinhard (2012), a integração entre os órgãos pode ser considerado
como um fator de dificuldade na implementação de serviços eletrônicos no Brasil. Segundo os
autores, tal fato verifica-se em decorrência do sistema de divisão política administrativa do
país, uma vez que se trata das esferas federal, estadual e municipal, cada uma delas com seu
próprio executivo, legislativo e judiciário.
As práticas de utilização das ferramentas de TICs pelos governos democráticos
não garantem ambientes de interação alinhados ao conceito de democracia digital. Para
Gomes (2005b, p. 221) “[...] os sites governamentais se constituem como meios de delivery
dos serviços públicos mais do que formas de acolhimento da opinião do público com efeito
sobre os produtores de decisão política”.
3.2

OS GOVERNOS DAS MUDANÇAS E O USO DAS TENOLOGIAS DIGITAIS
O objetivo desta seção é apresentar um panorama sobre as políticas públicas

pautadas na utilização das tecnologias digitais nos governos do Ceará dos anos de 1987 até
2006.
Investigar o uso destas ferramentas computacionais, dentro da proposta das ações
desenvolvimentistas conduzida por estes governos, possibilita revelar as intencionalidades da
implementação destes recursos e suas contribuições para a participação e o desenvolvimento
social.
Não caberia nos limites desta pesquisa, entretanto, realizar uma avaliação global
das políticas e resultados alcançados por estes governos mudancistas, nem avaliar os
resultados específicos das ações implementadas no período.
Outrossim, para uma melhor compreensão do contexto socioeconômico e políticocultural da época, optamos em fazer uma curta contextualização da formação do bloco
político e de seus resultados nos processos eleitorais.
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3.2.1

Contexto político do período
Os governos das mudanças são representados historicamente por um período da

política cearense que está relacionada aos anos de 1987 até 2002 49, sendo o resultado de um
movimento que teve início a partir do final da década de 1970, quando um grupo de jovens
empresários, representantes da burguesia industrial e comercial local, assumiu o controle
político e administrativo do Centro Industrial Cearense (CIC), uma organização da sociedade
civil.
Com a ascensão deste novo grupo, o CIC passa a ser, para além da sua identidade
de articulação e impulsionamento técnico-produtivo dos setores empresariais cearenses, um
espaço de debates sobre questões sociais, econômicas e políticas, sendo parte fundamental na
estratégia de construção de um projeto hegemônico de poder de um nova elite política que se
estabeleceria por vinte anos.
As articulações realizadas por estes jovens empresários à frente do CIC, a partir
do final dos anos 1970, participando das discussões políticas nacionais e locais, associadas ao
cenário político e econômico desfavorável da época, pavimentaram o caminho para o ingresso
do grupo na política eleitoral local, culminando com uma candidatura para o Governo do
Estado do Ceará, em 1986, representada pelo empresário Tasso Jereissati, membro e expresidente do CIC em 1981. Tasso teve como principal oponente na disputa eleitoral o Cel.
Adauto Bezerra, representante do grupo situacionista, que eram até então os mandatários da
política estadual, conhecido como o governo dos “coronéis”.50
É importante destacar, que o fenômeno da seca e as mudanças estruturais
ocorridas na economia e na sociedade nordestina desde os anos 1960, como afirma Gondim
(1997), foram elementos fundamentais para criação das condições para formação destas novas
elites.
49

50

Alguns autores (BARBALHO, 2007; DE ARAUJO, 2007) consideram o período dos “governos das
mudanças” de 1987 a 2002, com os governos Tasso (1987-1990), Ciro (1991-1994) e Tasso (1995-1998;
1999-2002). Contudo, existem outras interpretações que colocam o governo Lucio como parte da era
mudancista (na qual se insere este autor), uma vez que Lúcio Alcântara, mesmo não sendo do grupo inicial
do CIC, da mesma forma que Ciro, foi vice-governador no governo Ciro, como também, foi o representante
do grupo nas eleições de 2002, ganhando aquelas eleições, e o grupo se manteve no poder até o final daquele
mandato, perdendo a eleição de 2006 para o oposicionista Cid Gomes.
Refere-se aos coronéis César Cals, Adauto Bezerra e Virgílio Távora, todos com a patente de coronel do
exército brasileiro. Porém, reporta-se também ao modelo político implementado por estes, associado aos
coronéis da política do período da república velha, do patrimonialismo, mandonismo e clientelismo, que se
perpetuou pelo Nordeste por muitas décadas. Não é o objeto dessa pesquisa, mas para se ter um olhar mais
crítico sobre as origens do coronelismo e suas nuances, recomenda-se ver os trabalhos de Raymundo Faoro:
“Donos do Poder”, Victor Nunes Leal: “Coronelismo, enxada e poder” e José Murilo de Carvalho:
“Mandonismo, coronelismo, clientelismo”.
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O grupo mudancista venceu a eleições de 1986 através de uma propaganda
fundamentada no discurso neoliberal do desenvolvimento econômico e social através da
modernização e eficiência do Estado, no qual era necessário combater o atraso, eliminando o
clientelismo e modernizando a máquina pública, propondo desta maneira uma alteração na
lógica política e administrativa vigente. As ações governamentais a partir de então, passam a
ser conduzidas sob a égide do discurso da eficiência e modernização pública, norteando a
reforma administrativa estadual, que foi baseada em políticas de ajustes fiscais, arrocho
salarial e redução dos custos e tamanho do Estado.
Como afirma Nobre (2008, p. 59), “[...] O teor neoliberal dos “governos das
mudanças” é tão acentuado que estes aparecem para o Brasil como uma das mais
significativas experiências político-administrativas com esse caráter, um verdadeiro
“laboratório experimental”.”
A nova elite política foi vitoriosa nos processos eleitorais subsequentes até as
eleições do ano de 2002, se estabelecendo no poder por exatos vinte anos. Se colocando como
alternativa ao modelo político tradicional, lançou mão da estratégia midiática para convencer
a população cearense da necessidade da mudança dos “chefes” do Estado para a possibilidade
de uma “real” modernização do Ceará. A propaganda mudancista massificou este cenário
como a única alternativa para a resolução dos problemas sociais crônicos existentes no
Estado, como a miséria e a corrupção, e que estes só existiam e assolavam os cearenses por
influência e ineficiência da estrutura administrativa e de seus atuais governantes.
As ações e práticas destes governos foram confrontadas e problematizadas por
alguns autores (BARBALHO, 2007; GONDIM, 1997; NOBRE, 2008) com a perspectiva da
compreensão dos reais avanços e melhorias da sociedade cearense, evidenciando, entre outras
coisas, que existia uma preocupação exacerbada dos governos mudancistas com a melhoria
dos indicadores econômicos e de infraestrutura e, mesmo fazendo parte da retórica que alçou
o grupo ao poder estadual, os indicadores de desenvolvimento e participação social não foram
efetivamente priorizados.
3.2.2

Cenário das tecnologias digitais antes dos Governos das Mudanças
Na perspectiva de compreender os processos originários para a conformação do

uso das TICs pelo governo do Ceará até os dias de hoje, é importante destacar que as
primeiras ações voltadas para o uso de computadores nos governos cearenses é datada do final
da década de 1960 e início da década de 1970, a exemplo da criação do Serviço de
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Processamento de Dados do Estado do Ceará (SEPROCE)51, uma empresa pública com a
missão de realizar o processamento eletrônico dos dados52 e o tratamento das informações das
secretarias de estado e suas unidades administrativas vinculadas, como, por exemplo, a
execução operacional da folha de pagamento dos servidores e o controle da arrecadação dos
impostos estaduais.
O SEPROCE atuava no segmento de desenvolvimento de soluções de informática
para otimizar os cálculos e os processos administrativos das áreas de trabalho de todos os
órgãos da administração pública estadual, sendo o principal impulsionador do uso das
tecnologias digitais da época.
Uma outra importante medida implementada, e que do ponto de vista conceitual é
considerada um marco estratégico em direção à disseminação e uso das tecnologias de
informática na área pública, foi a aprovação da Lei Estadual nº 10.910, de 31 de julho de 1984
53

, que instituiu o Sistema Estadual de Informática e Processamento de Dados (SIEPRO) e

que também criou o Conselho Estadual de Informática (CEINFOR).
O conselho era uma estrutura administrativa composta por alguns secretários de
estado e representantes de órgãos, como o objetivo de definir a política estadual de
informática, decidindo, deliberando e aprovando colegiadamente sobre as ações necessárias
que o governo deveria tomar para todos os procedimentos de aquisição e utilização de
recursos de informática conduzidos pelos órgãos estaduais, almejando, desta maneira, a
integração das informações produzidas por cada setor/área para o planejamento das ações do
governo.
O conselho estadual é um organismo de caráter normativo responsável pelas
discussões e deliberações sobre a necessidade e uso da informática na administração pública
cearense. O SEPROCE passa a integrar o SIEPRO e se torna membro nato do CEINFOR,
com a atribuição de ser responsável pela execução dos serviços de tratamento das
informações e processamento eletrônico dos dados do Estado, sendo um elo importante no
processo de desenvolvimento no uso das tecnologias digitais no governo. O SEPROCE será,
como veremos mais à frente neste capítulo, o órgão fomentador e normatizador do uso das
tecnologias de internet para as atividades desenvolvidas pelo Governo do Estado do Ceará.

51
52
53

Para maiores informações consultar a Lei de criação de nº 9.292, de 02 de julho de 1969 e a Lei de
reorganização dos serviços do SEPROCE nº 9.513, de 20 de setembro de 1971 – fonte DOE.
Terminologia dada à utilização dos computadores/informática no período.
Lei nº 10.910, de 31 de julho de 1984: <https://belt.al.ce.gov.br/index.php/legislacao-do-ceara/organizacaotematica/ciencia-e-tecnologia-e-educacao-superior/item/195-lei-n-10-910-de-31-07-84-d-o-de-10-09-84>.
Acesso em: 09 abr. 2018.

79

3.2.3

Primeiro Governo das Mudanças (1987 a 1990) e uso das tecnologias
de informática
Em 1986, Tasso Jereissati foi eleito com 52,32% dos votos54, iniciando o primeiro

mandato dos “governos das mudanças”, com a promessa de modernidade e melhoria da
condição de vida da população miserável do Ceará.
Tasso assume o Governo do Estado cinco anos depois do seu discurso de posse na
diretoria do CIC, que naquele momento já antecipava o desejo e os planos do novo grupo
político em chegar ao controle do poder estadual, conforme passagem deste discurso
reportada por Farias (1997, p. 259): “[...] o CIC tem um compromisso estadual, regional e
nacional com a formação, o mais rápido possível, de uma classe política competente e forte,
capaz de influenciar e até assumir o poder”.
O novo governo entendia que para a consecução do seu Plano de Mudanças eram
necessárias uma maior eficiência administrativa e uma melhoria da qualidade dos serviços
realizados pelos diversos órgãos, e que, para tanto, era necessário impulsionar a
informatização e automação dos processos administrativos.
Em 1987, o governo realizou um diagnóstico sobre a utilização da informática no
estado do Ceará (CEARÁ, 1987), afirmando que os resultados apresentados não foram
compensadores e que existia uma dispersão e despadronização na implementação das ações
de informática nas áreas governamentais, associando este cenário à não consolidação do
Conselho Estadual de Informática (CEI), que institucionalmente era o responsável pelas
definições das políticas de implementação e desenvolvimento da área no âmbito
governamental. O planejamento, acompanhamento e controle no uso destas tecnologias nas
ações de nível global e setorial passariam a ser prioridade no plano de governo.
A política de informática preconizada no Plano de Mudanças, teve como
princípio básico a eficiência da estrutura administrativa do estado, com o objetivo da
racionalização do uso da informática, modernizando a administração e o planejamento
estadual, utilizando a computação como apoio às instituições governamentais, e com a diretriz
de “[...] consolidar o Sistema Estadual de Informática como peça fundamental para viabilizar
o Sistema Estadual de Planejamento, bem como os demais sistemas que compõe a
administração pública estadual.” (CEARÁ, 1987, p. 38).

54

Para maiores informações consultar o site: <http://apps.tre-ce.jus.br/tre/download/Eleicoes%201986.pdf>.
Acesso em: 12 abr. 2018.
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As ações voltadas para a modernização do estado estavam relacionadas às
medidas de redução do tamanho da máquina governamental, ao ajuste fiscal, ao equilíbrio
orçamentário e à redução da dívida pública. Uma das principais medidas foi a reforma
administrativa estadual, que implicou na extinção, fusão de algumas secretarias e órgãos,
como também na criação de novas estruturas organizacionais para levar a cabo o novo modelo
neoliberal de desenvolvimento, em que o Estado passa a atuar como um provedor de
investimentos, racionalizando gastos e maximizando as receitas 55.
As tecnologias de informática na primeira gestão Tasso foram instrumentalizadas
inicialmente para apoiar medidas de saneamento das contas públicas e reforma administrativa,
como no caso a informatização da Secretaria da Fazenda, destacando-se a implantação do
Sistema Integrado de Contabilidade, que tinha por objetivo acompanhar a execução
orçamentária, financeira e contábil de todos as unidades administrativas estaduais dos poderes
executivo, legislativo e judiciário (CEARÁ, 1987). Observa-se, assim, que o grupo
mudancista utilizaria de todos os mecanismos disponíveis para perseguir as suas metas de
transformar o Ceará prioritariamente em um polo de atração de investimentos, acreditando ser
o caminho do crescimento econômico e da redução a miséria56.
Entretanto, é relevante destacar que o governo também investiu na informatização
de outras áreas importantes, classificadas como metas prioritárias dentro do Plano de
Mudanças57 para a consecução dos objetivos traçados, a exemplo da saúde e da educação58,
como nos afirma Gondim (1998, p. 2-10):
Ao lado das reformas mais ‘internas’ à máquina governamental, os setores de
educação e saúde, juntamente com a ‘busca de oportunidades de trabalho para todos’
foram considerados ‘metas prioritárias’ do governo Tasso Jereissati. [...] Em ambos
os setores, o governo investe na capacitação de recursos humanos e na
modernização tecnológica (informatização e tele-ensino, no caso da educação).

55
56
57
58

Para maiores detalhes sobre as ações e indicadores econômicos do estado no período de 1987 a 2017,
consultar (CEARÁ, 2018).
Ibidem.
Ver (CEARÁ, 1987).
Vale ressaltar que neste mesmo período, a Constituição Federal de 1988, no seu Art. 6º, estabeleceu, entre
outros direitos sociais fundamentais, a educação e a saúde como um direito de todos e dever do Estado,
garantidos mediante a implementação de políticas sociais e econômicas que almejassem, no caso da saúde, a
igualdade de acesso aos serviços e ações de promoção, proteção e redução do risco de doenças. Já na
educação, a promoção e incentivo devem ser encaminhadas com a participação social, com o objetivo de
desenvolver o ser humano plenamente, prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o trabalho.
Esta base legal também serviu como fundamentação para o discurso neoliberal do projeto mudancista de
qualificação e formação de mão de obra como garantia nos protocolos de atração de investimentos.
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As ações do governo foram priorizadas para projetos de infraestrutura59, com a
perspectiva da industrialização do território cearense. Estas medidas acabaram por influenciar
a ampliação do uso de recursos de informática, a exemplo da terceirização de profissionais de
computação, uma vez que estes processos exigiam um aporte especializado de novas
tecnologias e modelos administrativos para a consecução dos seus objetivos.
A política nacional de informática (PNI) 60, instituída por lei em 1984 e vigendo
no primeiro governo das mudanças, estabeleceu a reserva de mercado para a indústria
brasileira nos setores de produção e comercialização de computadores. Uma política com
medidas protecionistas que privilegiou o empoderamento econômico das empresas nacionais
a um custo do obsoletismo tecnológico dos produtos ofertado no mercado brasileiro
(IKEHARA, 1997; GARCIA et al., 2004). Os computadores produzidos e comercializados
estavam aquém da capacidade de processamento dos equipamentos ofertados no mercado
americano e europeu, e com preços bem mais elevados, dificultando dessa forma a
disseminação e uso de computadores, em uma maior escala, no Brasil, principalmente por
parte de estados pobres como o Ceará.
É fato que os esforços de estruturação e reestruturação da máquina pública
contribuíram, de certa forma, para o processo de desenvolvimento e utilização das tecnologias
digitais no primeiro governo Tasso. Entretanto, o processo de modernização capitaneado pelo
grupo mudancista optou pelo mecanismo da transformação do território cearense em um
campo de racionalidade técnica, defendendo os interesses privados preconizados na cartilha
neoliberal e negligenciando os elementos construtores da participação e desenvolvimento
social. Esta visão tecnicista implicou no estrangulamento dos mecanismos de diálogo
necessários para a participação dos cidadãos, colaboradores e servidores do estado
(GONDIM, 1997).
Restringiu da mesma forma os espaços de debate para a participação da população
atingida pelas obras empreendidas pelo governo, a exemplo do projeto de modernização
hídrica 61, mais especificamente nos processos decisórios que antecederam a construção da
59

60
61

Ampliação e modernização do Aeroporto Internacional Pinto Martins; Armazenamento de água - com a
construção de cinco grandes açudes de grande porte, entre os quais a barragem do Castanhão; Construção do
porto do Pecém; Projeto São José; Programa de Interiorização de Energia; Irrigação e Perímetros irrigados;
Forte incentivo à agroindústria; Manutenção de 19 mil km e reconstrução de 871 km da malha viária
estadual; Programa de Desenvolvimento Turístico; Promoção da atração industrial via incentivos fiscais.
(CEARÁ, 1987).
LEI n.º 7.232, de 29 de outubro de 1984. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LE
IS/L7232.htm>. Acesso em: 18 mar. 2018.
O plano de modernização dos recursos hídricos reitera uma preocupação singular em instrumentar as
unidades administrativas consideradas estratégicas para o cumprimento do projeto mudancista, colocando a
água como um recurso natural estratégico para as políticas de atração e instalação de indústrias no estado,
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barragem do Castanhão, em que a população atingida pela obra não participou efetivamente
das decisões acerca dos impactos e resultados da construção da barragem, como a definição
da política de reassentamento rural, produzindo desta maneira uma “modernização
excludente” (MONTE, 2008).
Ao mesmo tempo que se deve levar em consideração a conjuntura fiscal e a saúde
financeira do estado do Ceará, quase que falimentar, decorrentes do período dos governos dos
“coronéis”, é compulsório também considerar as promessas não realizadas pelo “governo das
mudanças” para a resolução destes mesmos problemas através de uma nova ordem política e
administrativa.
O que se verificou ao final do primeiro “governo das mudanças”, mesmo com
todas as ações desenvolvidas para o saneamento das contas públicas, demissão de servidores,
arrocho salarial e a implementação das políticas de atração de investimento, é que não ocorreu
o crescimento econômico tão propalado e esperado para o estado, uma vez que os indicadores
econômicos de desempenho não foram acalentadores, conforme se observou no relatório de
diagnóstico sobre o período, realizado pelo estado e entidades da sociedade civil: “No tocante
à taxa média anual do PIB per capita, entre 1987 e 1990, subperíodo do governo Tasso
Jereissati, a economia do Ceará cresceu a uma taxa de -1,30% contra -1,75 do Brasil”
(CEARÁ, 2018, p. 41).
As políticas de utilização e de desenvolvimento da informática que foram
implementadas no Ceará entre anos de 1987 a 1990 vieram a cargo principalmente dos
projetos de modernização administrativa que os jovens empresários do CIC haviam concebido
para o estado alguns anos antes.
Mediante as circunstâncias do cenário tecnológico nacional e as políticas de
informática impostas pela lei de reserva de mercado, o governo Tasso desenvolveu as suas
atividades de informática prioritariamente através do SEPROCE, responsável pela
capacitação em informática e pelo desenvolvimento dos sistemas corporativos do estado
(sistemas fazendários, da saúde, da segurança, da educação, do planejamento e administração,

como também, marca uma fase de investimento em tecnologia de informática com maior nível de
especialização.
A criação da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH/CE) e da Superintendência de
Obras Hidráulicas (SOHIDRA) e a reestruturação da Fundação Cearense de Meteorologia e Chuvas
Artificiais – FUNCEME, que viriam a compor o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Hídricos
(SIGERH) Para maiores detalhes consultar site da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará:
<https://www.srh.ce.gov.br>. Acesso em: 20 abr. 2018.
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entre outros) baseados em computação com equipamentos de grande porte62, como também,
através da terceirização da informática (analistas, programadores e técnicos) pelas secretarias
e órgãos vinculados que utilizavam microcomputadores para geração dos seus dados e
informações, uma prática da gestão pública dos anos 1980 (REINHARD; DIAS, 2005).
Vale destacar que, no período de janeiro até novembro de 1990, o Governo do
Estado liberou recursos para serem aplicados em informática no valor global de Cr$ 780,5
milhões de cruzeiros (CEARÁ, 1991, p. 49), correspondendo na época a um investimento de
US$ 5,4 milhões de dólares.63
Muitas outras ações poderiam ser desenvolvidas com estes recursos, contudo não
cabe nesta pesquisa avaliar estes impactos. Não deixamos de observar, porém, mais uma
sinalização de que o governo mudancista não mediu esforços para alcançar os resultados do
seu plano neoliberal de modernização, argumentando a inevitabilidade da modernidade.
O Sistema Estadual de Planejamento (SEP) foi reconhecido pelo governo como
um instrumento estratégico e valoroso para a busca de eficiência das ações governamentais,
sendo a sua implementação priorizada e potencializada durante a gestão (CEARÁ, 1991). A
estruturação desse sistema foi possibilitada em virtude de uma outra ação importante tomada
pelo governo: o uso qualificado das tecnologias de informação (TI).
Com os recursos de informática disponíveis à época, foram construídas soluções
de gerenciamento de informação e comunicação para as áreas de planejamento, orçamento e
capacitação de recursos humanos. Observa-se que estas ações contribuíram, ainda que de
forma tímida, para o início da formação das redes de microcomputadores no governo do
estado do Ceará, iniciando um novo ciclo no uso das tecnologias de informação.
O primeiro “governo das mudanças” teve a preocupação em estruturar suas bases
do desenvolvimento do estado apoiadas no uso de tecnologias de informática. Medidas como
a reestruturação e fortalecimento do Sistema Estadual de Informática (SIEPRO), decorrente
de um diagnóstico realizado pelo governo no início da gestão, contribuíram efetivamente para
o processo de disseminação e utilização mais racionalizada dos recursos de informática no
âmbito da administração pública (CEARÁ, 1987), como também colaboraram para o
ordenamento do uso das tecnologias de hardwares e softwares dos governos subsequentes,
fortalecendo as ações para o desenvolvimento do governo eletrônico na década de 1990, como
veremos nas próximas seções.
62

63

Uso de computadores de grande porte (mainframes) com grande capacidade de processamento de dados, no
qual os seus recursos (programas e sistemas) são distribuídos para o acesso e utilização pelos usuários
cadastrados com as devidas permissões de uso.
Para efeito de cálculo em dólar, usou-se a cotação do dia 30.11.1990, no valor de Cr$ 144,71.
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3.2.4

Governo Ciro (1991 a 1994) e as políticas de informática
Ciro Gomes, mesmo não pertencendo à classe empresarial local, foi o nome

escolhido por Tasso Jereissati para representar o grupo mudancista e sucedê-lo nas eleições
estaduais de 1990. Contando com o importantíssimo apoio da máquina estadual, sua
campanha ganhou peso e dimensão territorial, sendo eleito governador do Ceará com 54,32%
dos votos válidos64. Representando a geração dos jovens empresários da burguesia local,
assume o segundo mandato dos “governos das mudanças” com o compromisso de dar
prosseguimento ao projeto neoliberal de modernização do estado que fora iniciado pelo seu
antecessor em 1987.
O governador Tasso, líder do grupo das mudanças, em mensagem65 enviada à
Assembleia Legislativa, em 1991, sobre a “prestação de contas” da sua gestão que se
encerrara no início daquele ano, dá o tom de como seriam pensadas e implementadas as ações
do quadriênio do novo governo Ciro Gomes, afirmando que o estado estaria preparado para
dar continuidade a um projeto de mudança que não foi possível ser realizado em apenas
quatro anos em virtude das dificuldades econômicas e financeiras encontradas no período
(não cumprindo as promessas de campanha), mas, que a partir daquele momento, o novo
governo estava em plenas condições de implementar as mudanças propostas pelo grupo.
As finanças do Estado encontram-se, agora, saneadas. Só gastamos o que
arrecadamos. [...]. Aqui, termina a fase primeira de nossa caminhada conjunta. O
terreno foi preparado. Com o Governo de Ciro Gomes, prossegue, em sua fase
segunda, o projeto coletivo dos cearenses, quando então, com certeza, daremos um
salto de qualidade (CEARÁ, 1991, p. 7-12).

A liderança do grupo mudancista era forte e continuava se afirmando na figura do
então ex-governador Tasso, o qual não era confrontado nas suas decisões e encaminhamentos,
conduzindo, dessa maneira, o grupo nos seus longos vinte anos de domínio da política local.
Com a determinação de modernizar a estrutura organizacional do estado, de forma
a obter a agilidade e produtividade sem desperdício dos recursos utilizados para o
desenvolvimento das atividades do governo, e sob a ótica capitalista da descentralização e
desconcentração dos serviços públicos, a gestão Ciro Gomes opera também um processo de
enxugamento da máquina administrativa estadual (CEARÁ, 1991), implementando reduções,
64
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Para maiores informações, consultar o site <http://apps.tre-ce.jus.br/tre/download/Eleicoes%201990.pdf>.
Acesso em: 11 abr. 2018.
Instrumento administrativo de apresentação dos resultados das ações de governo no exercício anterior junto
aos parlamentares, na abertura dos trabalhos legislativos.
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junções e criação de órgãos no período de 1991-1994. A propaganda mudancista da eficiência
e eficácia da estrutura estatal para a redução da miséria e desenvolvimento do estado ainda é o
salvo-conduto para manutenção dos “governos das mudanças” no poder.
Seguindo a mesma lógica neoliberal, o Plano Plurianual do governo Ciro
(CEARÁ, 1992) estabeleceu uma reforma administrativa na qual as secretarias e órgãos da
administração pública tiveram os seus papéis reorientados na perspectiva de constituir um
estado capaz de induzir o desenvolvimento da infraestrutura econômica e social, priorizando a
modernização administrativa e apoiando a potencialização do uso da ciência e tecnologia.
Não obstante, nesta seção foram avaliadas somente as ações de informatização que trouxeram
um maior impacto e/ou contribuição como legado para a utilização das novas TICs nos dias
de hoje.
A Secretaria de Planejamento e Coordenação (SEPLAN), ainda segundo as
definições do Plano Plurianual “cirista”, foi reposicionada como um órgão estratégico dentro
da administração pública estadual, passando a ter a missão de realizar o controle e
acompanhamento de todas as ações do governo.
Com a atribuição de implementar o Sistema Estadual de Planejamento (SEP), a
SEPLAN criou e desenvolveu um sistema de informática para a detecção dos desvios e erros
na execução das metas planejadas pelo governo, o Sistema de Acompanhamento de Metas –
SAM (CEARÁ, 1995a). Este conjunto de soluções de hardwares e softwares tinha por
objetivo principal orientar o SEP nos ajustes e correções necessárias para as tomadas de
decisões governamentais. O SAM se destacou pela sua capilaridade e granularidade de
implementação nas instâncias administrativas do governo, sendo a base para uma das
primeiras ações de computação em rede conjuntamente com os sistemas orçamentários e
fazendários.
Estas medidas acabaram por contribuir para a disseminação do uso das
tecnologias de redes de computadores nas diversas unidades administrativas, rompendo com o
domínio anterior que ocorria prioritariamente nas secretarias da Fazenda, da Saúde e da
Educação, para citar três exemplos.
O SEP passa a ser uma ferramenta de referência para as formulações das ações
prioritárias do governo, que, entre suas principais medidas, possibilitou o diálogo com a
sociedade no processo de gerenciamento da coisa pública. Este mecanismo de controle e
acompanhamento das ações governamentais também contribuiu diretamente para a
disponibilização dos serviços públicos apoiadas nas novas tecnologias de informação.
A modernização tecnológica de segmentos importantes, como os setores têxtil,

86

metal-mecânico e agropecuário, exigiu uma readequação das instâncias administrativas do
governo para acompanhar as discussões e ações pensadas e realizadas pelo setor privado. A
ciência e tecnologia passam a ter um papel indutor de desenvolvimento social e econômico a
partir das capacidades e potenciais locais (CEARÁ, 1992).
A criação da Fundação de Amparo à Pesquisa (FUNCAP), através da Lei Estadual
nº 11.752, em 12 de dezembro de 1990, vem a ser um marco para as políticas de
desenvolvimento da ciência e tecnologia no estado, se estabelecendo como uma instituição de
vanguarda para a discussão das novas tecnologias que viriam a ser utilizadas nos governos
cearenses. Esta foi sem dúvida uma grande contribuição no campo da institucionalização da
pesquisa no Ceará, que corroborou com a evolução do uso das TICs nos governos
subsequentes.
A FUNCAP, conforme os objetivos estabelecidos no Plano Plurianual (CEARÁ,
1992, p. 450), além de conceder auxílios aos pesquisadores para o desenvolvimento de
projetos científicos, também tinha por missão “[...] fomentar o desenvolvimento de novas
tecnologias de projetos, produtos e equipamentos” e “[...] favorecer a realização de outras
atividades que efetivamente contribuam para o desenvolvimento tecnológico”, apoiando
sobremaneira para o processo de desenvolvimento técnico-científico do estado, a exemplo do
incentivo do uso de redes públicas acadêmicas de computadores como a BITnet 66 ,
estimulando desta forma o processo de troca informacional entre o meio interno e externo ao
estado do Ceará.
Sob a perspectiva do uso da informática nos demais setores da administração
pública, o governo estabeleceu algumas diretrizes que culminaram na disseminação e no uso
racionalizado de computadores, destacando-se duas em especial. A primeira está relacionada
com a SEPLAN, que instituiu a utilização dos sistemas de planejamento por todas as unidades
administrativas do estado para a formatação do orçamento público, medida que contribuiu
também com o processo de capacitação dos servidores no uso da microinformática (CEARÁ,
1992); a segunda se refere à reorganização das funções da empresa de informática, o
SEPROCE, que antes era precipuamente responsável pelo processamento das informações
dos sistemas coorporativos do governo, passando a ter também a função de órgão auxiliar nos
processos de informatização das diversas instituições da administração estadual, ajudando na
implantação e utilização das novas tecnologias requeridas em cada setor demandante do
estado (CEARÁ, 1993).
66

Como vimos no capítulo anterior, é uma das primeiras redes de computadores em que o seu backbone viria
ser suplantado pela internet.
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Observou-se que o governo Ciro Gomes (CEARÁ, 1992) estabeleceu como
diretriz a priorização do desenvolvimento de soluções informatizadas com o objetivo da
melhoria dos serviços realizados pelas secretarias e órgãos vinculados do estado, a exemplo
das secretarias da Fazenda, Planejamento, Administração, Recursos Hídricos, Cultura, Saúde,
Educação, Agricultura, entre tantas outras. Como resultado dessa orientação, ocorreram
algumas ações emblemáticas na área de TI no período, como a implementação e implantação
do Sistema de Controle de Mercadorias em Trânsito, coordenado pela Secretaria da Fazenda
com o apoio do Serviço de Processamento de Dados do Estado, que desenvolveu uma solução
de TI para o fisco estadual, que fora utilizada em todos os postos de fiscalização fazendária,
pois a solução técnica desenvolvida era baseada no uso de redes de microcomputadores67
utilizando os circuitos de comunicação de dados da companhia telefônica do Ceará (CEARÁ,
1995a) para estabelecer a conexão entre os pontos da rede e realizar a transferência dos dados
entre os computadores das unidades administrativas, sendo um caso de sucesso na utilização
de tecnologias de redes em microinformática dentro do governo.
Tais medidas relacionadas à utilização e aprimoramento da informática nas
diversas áreas de atuação do governo (CEARÁ, 1993) estão imbricadas com a gênese do uso
das tecnologias de informação (DINIZ, 2005) na instrumentalização dos serviços públicos no
Ceará, indo ao encontro das novas tendências do governo eletrônico preconizadas na década
de 1990 (REINHARD; DIAS, 2005), mas que só vão se estabelecer realmente como método
de governo a partir do ano de 1995, como veremos mais adiante.
Estes acontecimentos ocorreram sob a influência dos contextos nacional e
internacional no uso das novas tecnologias de informação, que contribuíram, de certa forma,
para a conformação do cenário do uso da TI na administração pública cearense no mesmo
período. O fim da reserva de mercado, estabelecido pela Lei Federal nº 8.248 68, de 23 de
outubro de 1991, dispôs “sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e
automação”, possibilitando maiores alternativas na aquisição de hardwares e softwares
nacionais e internacionais, influenciando os processos de compra dos recursos de TI no
cenário local, uma vez que se tinha ampliado o leque de produtos, com preços e qualidade
diferenciados.
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As redes de microcomputadores vieram a ser utilizadas no Brasil na década de 1990.
Para ler a lei na íntegra, acessar: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8248.htm>. Acesso em: 15
mar. 2018.
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A estruturação do primeiro backbone da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) 69, em
1992, marcou o advento da internet acadêmica no Estado do Ceará, sendo um dos fatores,
senão o mais importante, para o desenvolvimento e uso das TICs no governo do estado.
Através dos esforços do laboratório de pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da
Universidade Estadual do Ceará (UECE), conjuntamente com a Fundação Cearense de
Metereologia e Recursos Hídricos (FUNCEME), instituição do governo estadual, o estado se
torna um ponto de presença na internet através da institucionalização da Rede Cearense de
Pesquisa (RCP) 70, abrindo fronteiras para a pesquisa e desenvolvimento em tecnologias de
informação e comunicação voltadas para a rede mundial de computadores.
Esta nova conjuntura tecnológica, desenvolvida através das universidades com a
parceria e incentivo financeiro do governo estadual, possibilitou que o Governo do Ceará
realizasse os seus primeiros testes de conexão com o universo da internet no ano de 1993, fato
ocorrido por meio de uma conexão entre o computador de grande porte (mainframe) do
SEPROCE 71 e o ambiente computacional da Rede Cearense de Pesquisa (RCP), que estava
conectado à rede mundial de computadores (CIÊNCIA, 1993). Os testes possibilitaram a troca
de mensagem por meio de correio eletrônico entre colaboradores do governo e pesquisadores
de outros centros mundiais com presença na internet. Este episódio qualificou o governo
cearense, num futuro próximo, para o contexto do uso das novas tecnologias digitais nos
processos de criação e melhoria dos serviços públicos ofertados ao cidadão via internet.
O governo também demonstrou a preocupação com o uso estratégico da ciência e
tecnologia como ferramenta de transformação social e territorial, a exemplo da criação da
FUNCAP, como vimos anteriormente, e também através da criação da Secretaria da Ciência e
Tecnologia (SECITECE) 72, que entre os papéis que lhe foram atribuídos, tinha por missão ser
o elo entre estado do Ceará e academia para a prospecção e formulação de soluções
sustentáveis para o desenvolvimento do Ceará. Entre outras ações importantes promovida pela
69
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Estruturas de hardware e software montadas (em 10 estados, incluindo Ceará, e no DF) pelas principais
universidades públicas brasileiras para a conexão e acesso à internet. Para maiores informações:
<https://www.rnp.br/institucional/nossa-historia>. Acesso em: 17 abr. 2018.
“A Rede Cearense de Pesquisa é lançada hoje” - [...] A RCP, segundo os organizadores, é de extrema
importância para o Estado, pois possibilitará a ligação, através da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), dos
pesquisadores cearenses com os das principais instituições de pesquisa no mundo. [...] a RCP colocará
concretamente os pesquisadores cearenses no mapa da pesquisa mundial, permitindo a troca de informações e
idéias, o acesso imediato a publicações, banco de dados, recursos computacionais e programas de softwares.
(Jornal O Povo, Fortaleza, 19 nov. 1992, caderno Cidades, p. 13A)
“Rede de Pesquisa custou US$ 100 mil” – Através da rede Seproce, todos os terminais do sistema
administrativo estadual, com seus mais de 800 terminais, terão acesso à rede. (Jornal O Povo, Fortaleza, 24
out. 1993, caderno Economia, p. 34A).
Lei de criação da SECITECE: Lei nº 12.077-A, de 01 de março de 1993. Diário oficial do Estado do Ceará.
Foi estruturada no ano de 1994 (CEARÁ, 1995).
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SECITECE, ressalta-se o projeto de criação e instalação do Centro de Processamento de Alto
Desempenho do Nordeste (CENAPAD)73, realizado em parceria com algumas entidades,
entre elas a FINEP74, o Ministério da Ciência e Tecnologia e as Universidades Federal e
Estadual do Ceará, e que tinha como missão contribuir com o desenvolvimento científico e
tecnológico local, regional e nacional. Uma medida que colocou o Ceará no centro das
discussões dos novos cenários tecnológicos mundial. Como exemplo de ações mais
específicas da secretaria, vale ressaltar a aquisição de dois supercomputadores para o
CENAPAD e o apoio e suporte técnico dado para as atividades interligadas dos principais
centros pesquisadores de Fortaleza, Sobral, Crato e Juazeiro do Norte (CEARÁ, 1995a).
Mesmo sendo uma secretaria voltada para o desenvolvimento de ações com o uso
de tecnologias para além das estruturas internas administrativas, a SECITECE contribui
também com o desenvolvimento administrativo estadual a medida em que os seus estudos e
pesquisas viravam referência de uso e apoio para os demais setores do governo, como por
exemplo a coordenação e planejamento do plano de agricultura irrigada (CEARÁ, 1995a),
uma das áreas de governo que potencializou o uso das tecnologias digitais, como softwares de
sistemas de informações geográficas para mapeamento e zoneamento do território aquífero do
estado.
Todas estas ações foram importantes para a conformação da infraestrutura básica
de conhecimento e de tecnologia que eram necessárias para a viabilidade da colaboração e a
troca de informações entre ambientes computacionais da administração pública estadual.
Contudo, observou-se que, no segundo governo das mudanças, as ações
desenvolvidas através do uso racionalizado da TI, para um melhor desempenho das
secretarias e suas vinculadas, resguardavam relações diretas com a melhoria dos indicadores
de resultados que contribuíam para o aumento do PIB cearense, reiterando uma preocupação
especial do governo em desenvolver as áreas que concorriam para o melhor desempenho
fiscal e financeiro do estado, como também as que se alinhavam às metas de redução da
máquina administrativa previstas no plano neoliberal de modernização. Os processos de
tomada de decisão sobre o que e como modernizar o estado eram definidos através de um
modelo top-down (SECCHI, 2010), influenciados pelos pactos realizados entre as elites e o
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Para maiores informação sobre o Centro, consultar o site: <http://www.cenapad.ufc.br/quemsomos/historia/>. Acesso em: 17 abr. 2018.
FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos. Empresa Publica vincula ao MCT – Ministério da Ciência e
Tecnologia.
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governo, a exemplo do “Pacto de Cooperação” 75 criado pelo empresariado e apoiado pelo
governo, sem uma participação efetiva dos demais atores da sociedade civil organizada nas
decisões tomadas.
O maior legado do uso das tecnologias de informação no governo Ciro Gomes,
diferenciando-se do seu antecessor, foi proporcionar uma maior capilaridade de uso dos
recursos de informática pelos setores da administração estadual, capacitando mais
colaboradores do governo no uso da TI, especialmente no uso do microcomputador,
contribuindo com a cultura do uso da computação em rede, a exemplo dos sistemas em rede
desenvolvidos nas secretarias de Planejamento, Fazenda e Educação, onde as informações e
os dados produzidos passaram a ser guardados em servidores de arquivos76, sendo a base da
cultura das redes de computadores dos anos 1990.
3.2.5

Governos Tasso (1995 a 2002) e uso das Tecnologias de Informação - TI
Com o apoio incondicional de Ciro Gomes, então governador, e com uma

massificação midiática da propaganda política mudancista, em que o Ceará teria que
continuar avançando nas mudanças para o bem dos cearenses, Tasso Jereissati, já no primeiro
turno, é eleito pela segunda vez governador do estado do Ceará, com 43,80% dos votos 77.
Os esforços da formação de uma poupança pública78, projetada e iniciada pelo
primeiro governo das mudanças em 1987, permaneceram também no quadriênio 1995 a 1998,
com uma preocupação maior de sedimentar a cultura da responsabilidade fiscal e da
credibilidade financeira, que foram os principais argumentos da propaganda oficial de atração
de investimentos preconizados nos planos mudancistas neoliberais.
3.2.5.1 Governo Tasso de 1995 a 1998
75

76
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Com o apoio do então Governador Ciro Gomes, o Pacto de Cooperação foi criado em 1991 pelo empresário
cearense Amarílio Macedo. “[...] Tal “Pacto” consiste num fórum permanente no qual lideranças da
sociedade civil, dos poderes públicos e, sobretudo, empresariais discutiam suas necessidades e apontam
soluções ao governo. Era, portanto, uma forma de dar uma maior receptividade e atenção aos anseios das
elites cearenses.” (FARIAS, 2009, p. 364).
Computadores com alta capacidade de armazenamento de dados, utilizados para guardar as informações
gerados pelos usuários da rede; possuem mecanismos de cópia de segurança para a recuperação das
informações acidentalmente perdidas.
Para maiores informações, consultar o site: <http://apps.tre-ce.jus.br/tre/download/Eleicoes%20199 4.pdf>.
Acesso em: 15 abr. 2018.
A poupança pública, ou do governo, representa uma relação entre a arrecadação de impostos e os gastos do
governo, podendo ser positiva ou superavitária quando o governo arrecada mais do que gasta, e negativa
quando ocorre o contrário. Ela é uma das medidas de resultado fiscal de um estado que, relacionadas com o
PIB, se transformam em índices de desempenho e sustentabilidade fiscal.
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Segundo o governador Tasso, no Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995 –
1998, plano de governo elaborado no início da gestão, as reformas administrativas
implementadas nos últimos oito anos não foram suficientes para tornar o governo mais eficaz
na sua oferta de serviços aos cidadãos, carecendo ainda de uma nova e mais profunda reforma
administrativa para melhor atender os usuários nas suas demandas: “[...] a reforma do estado
do Ceará permanece um tarefa inacabada, constituindo-se em um dos grandes desafios a
enfrentar neste final do século (CEARÁ, 1995b, p. 27).
Percebe-se, mais uma vez, que o discurso mudancista, ao não encontrar os
resultados profetizados pelas suas fórmulas da moderna economia, e na medida que as suas
promessas de campanhas não iam se cumprindo, incorporava versões atualizadas de como ser
“melhor”, se aproximando mais contundentemente dos princípios neoliberais da máxima
redução estatal, apresentando como alternativa o remédio da transformação pela diminuição
da estrutura do estado como solução alvissareira, uma atitude que ao mesmo tempo
dissimulava e dispersava as promessas não cumpridas, renovava também as esperanças do
povo em continuar tentando com o “melhor” da política cearense.
Uma vez que a Presidência da República estava sob o comando do seu partido, o
PSDB 79, a gestão Tasso contou com um maior apoio e aporte de recursos financeiros do
Governo Federal. Contudo, o governo teve que cumprir alguns requisitos condicionantes e se
alinhar ao projeto nacional de reforma e modernização da máquina administrativa proposto
pelo então Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE). Para tanto, o governo
estadual estabeleceu uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento – PNUD (CEARÁ, 1996) para a realização do planejamento e
implementação da reforma e modernização do aparelho do estado cearense.
Com a promessa de um desenvolvimento baseado na sustentabilidade, o terceiro
governo mudancista afirmou que a reforma estadual seria ampliada a partir de uma
redefinição do seu papel intervencionista, na qual o estado passaria a ser um instrumento de
transformação social. Contudo, na mesma toada dos governos anteriores, afirmou que a
alternativa principal para consecução do plano de governo ocorreria através da máxima
eficiência e melhoria dos serviços prestados, e que para tanto era necessário erradicar as
práticas políticas consideradas atrasadas 80 e incluir uma visão da sustentabilidade nos
79
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Partido da Social Democracia Brasileira.
Tasso, no seu novo governo, reconhece que não foi possível em 8 anos resolver problemas que eram de
dimensão secular da pobreza, desemprego e deficiências infraestruturais, principalmente na área de recursos
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princípios norteadores da gestão pública (CEARÁ, 1995b). A sustentabilidade passou a ser
vista como uma alternativa para a obtenção de resultados permanentes para o
desenvolvimento do estado.
No segundo governo Tasso, a gestão pública foi estrategicamente compreendida
como um importante pilar para a implementação e sucesso do Plano de Desenvolvimento
Sustentável proposto no início do governo. O planejamento participativo e o uso da tecnologia
da informação passaram a ser vistas como as principais ferramentas para a implantação de um
“modelo de gestão participativa” que contemplava os elementos norteadores para a execução
das ações governamentais. O modelo de gestão proposto previu a participação direta do
governador na articulação e coordenação geral das ações do governo, que tinha por função
estimular e coordenar as reuniões de trabalho com as demais secretarias, destacando-se o
papel das secretarias de Planejamento e do Gabinete do Governo, que tinham a função de
coordenação executiva do grupo de trabalho. Outros elementos da nova política
administrativa foram propostos no modelo, como a articulação externa com os segmentos da
sociedade, a integração entre as áreas internas e a criação de um processo de mediação entre o
governo e sociedade através da criação de três níveis de conselhos participativos, sendo eles:
conselhos de participação da sociedade; conselhos regionais de desenvolvimento sustentável e
os conselhos de descentralização (CEARÁ, 1995b, p. 108-110).
Entretanto, vale salientar que a proposta do governo para a inovação dos
procedimentos da gestão pública, para além do pacto de cooperação estabelecido no governo
Ciro Gomes, através da institucionalização destes conselhos como um canal participativo de
discussão com a sociedade, não foi levado a cabo conforme preconizado, como nos afirma
Airton de Farias:
Jereissati manteve o estilo “cambebista” de governar, embora de início tenha tentado
estabelecer uma maior abertura do governo à participação da sociedade ao criar os
Conselhos de Desenvolvimento Regional. Estes reuniam agentes governamentais
com entidades representativas da sociedade civil visando discutir os problemas do
Estado e propor soluções – a experiência durou pouco mais de seis meses! O
centralismo e o autoritarismo persistiram, apresentando Tasso, como seu novo braço
direito na Secretaria de Governo o empresário Francisco de Assis Machado Neto
(um novo “primeiro-ministro”) (FARIAS, 2009, p. 366).

O governo teve uma preocupação inicial de constituir os mecanismos estruturais
de participação social nos processos de tomada de decisão das ações governamentais sem
levar em consideração outros elementos fundamentalmente importantes, como os aspectos

hídricos (CEARÁ, 1995, p. 3), se contradizendo com as propagandas da pronta resolutividade, da eficiência e
da austeridade do seu grupo relacionadas a estas questões centrais.
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culturais e as acepções de necessidade e prioridades dos atores envolvidos no contexto. Os
mecanismos legais e institucionais desenvolvidos inicialmente não foram, e nem seriam,
suficientes para garantir as dinâmicas participativas, haja vista que, na realidade, o núcleo
governamental não estava preparado para lidar com a natureza da gestão participativa de fato
e, muito menos, disposto a compartilhar o centralismo das decisões e os encaminhamentos
estratégicos com as classes subalternas.
Não obstante, estes mecanismos de institucionalização de procedimentos para a
participação do cidadão foram importantes para compreendermos os movimentos originários
das discussões sobre a participação da sociedade nos processos de definição e oferta dos
serviços públicos nas gestões dos governos do estado até os dias de hoje. Estas medidas
podem ser consideradas precursoras da abertura dos serviços da gestão pública cearense à
participação do cidadão.
Uma importante medida, que contribuiu para o avanço do uso das tecnologias da
informação no terceiro governo mudancista, foi a elaboração de um Planejamento Estratégico
de Informação para o enfrentamento dos principais desafios do uso da informática dentro do
estado (CEARÁ, 1996). Destaca-se como produto deste planejamento a definição e
implantação do novo “modelo de informática” do governo, que redirecionaria as ações do
SEPROCE, reformulando a sua estrutura organizacional, que passou a incorporar novas
funções, como, por exemplo, a prospecção de novas tecnologias e a normatização e
padronização do uso da informática para todo os órgãos/secretarias do estado, passando a ter,
dessa maneira, uma função mais estratégica para o cumprimento do plano de governo em
melhor atender ao cidadão. O SEPROCE passa a apoiar objetivamente os demais órgãos
estaduais na utilização das tecnologias de informação, redirecionando os seus serviços para
um processamento distribuído das informações, tendência mundial do período.
Com os cenários fiscal e financeiro mais favoráveis às ações governamentais, e
com a definição estratégica no Plano de Desenvolvimento de melhor atender ao
“cidadão/usuário”, o governo cearense avançou de forma mais ampla nos procedimentos de
informatização das unidades administrativas estaduais, dando uma maior ênfase aos processos
de desenvolvimento e aquisições de softwares para a otimização dos serviços e resolução de
problemas das diversas áreas da gestão, a exemplo do desenvolvimento e implantação do
Sistema de Protocolo Único, que permitiu o acompanhamento dos processos por parte dos
usuários dos serviços ofertados pelo estado (CEARÁ, 1996).
A Secretaria da Ciência e Tecnologia (SECITECE), criada em 1993, também
assumiu um papel importante dentro deste cenário do uso de TI para o processo de
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desenvolvimento social e econômico do estado, já que, através das suas instituições
vinculadas81, desenvolveu ações de pesquisas científicas e aplicadas, a exemplo do uso da
internet (através da RCP) para implementar o projeto de ensino à distância, que conectava
Centros Tecnológicos (CETEC) com universidades e institutos de pesquisas, e a
potencialização do processo de desenvolvimento de softwares pela indústria cearense, de
forma a torná-la “[...] competitiva no mercado nacional e internacional”. (CEARÁ, 1996, p.
119-122).
Estas medidas de priorização da utilização da TI no âmbito da administração
pública e de incentivo ao uso da RCP e ao processo de desenvolvimento de software local, já
no ano de 1995, contribuíram diretamente para os processos de discussão e amadurecimento
do uso da tecnologia da informação no cenário cearense dentro do contexto da internet.
A modernização tecnológica ocorrida em algumas unidades administrativas do
governo estadual possibilitou o pioneirismo de oferta dos serviços já nos modelos da internet,
ou seja, a utilização de sites coorporativos na rede mundial para disponibilização de serviços
para os usuários, como no caso do Banco do Estado do Ceará (BEC), que no ano de 1995
investiu cerca de US$ 8 milhões em TI para a melhoria e modernização dos serviços
prestados, sendo “[...] o primeiro banco estadual, e o terceiro dentre todos os bancos no
Brasil, a interligar-se à INTERNET, a maior rede mundial de computadores [...]” (CEARÁ,
1996, p. 21). Em 1996, o BEC se reapresenta como um banco de vanguarda, se tornando o
primeiro banco público brasileiro e o segundo de toda a rede bancária nacional a
disponibilizar informações aos seus clientes por meio da internet (CEARÁ, 1997).
Segundo Martinuzzo (2009), o conceito de governo eletrônico só chegaria ao
cenário brasileiro no ano de 1996, mesmo que alguns órgãos do Governo Federal tenham
colocado serviços na internet antes desta data. Ainda segundo o autor, as discussões sobre a
sociedade da informação aumentaram no final da década de 1990, momento em que o então
presidente FHC intenciona estabelecer uma política de governo eletrônico neoliberal para
todo o país, moldada no conceito de tratamento do cidadão como um cliente do Estado.
Conforme vimos na seção anterior, o Governo Federal, em maio de 1995,
promoveu o desenvolvimento da internet comercial no Brasil sob a responsabilidade da
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel)
81
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, que tinha por missão definir,

UECE – Fundação Universidade Estadual do Ceará, UVA – Fundação Universidade Vale do Acaraú, URCA
– Fundação Universidade Regional do Ceará, NUTEC – Fundação Núcleo de Tecnologia do Ceará e
FUNCAP – Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa.
Para maiores informações sobre o papel da Embratel e suas contribuições para a internet, entre outras
publicações, recomenda-se consultar o livro “internet, Ed. Ática, São Paulo, 2002” de Eric Guizzo.
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desenvolver e gerenciar uma infraestrutura de rede de alta capacidade de processamento e
tráfego de informações sob a plataforma da internet. Para estruturar o seu backbone para a
oferta dos serviços, a Embratel utilizou a expertise e as estruturas da RNP, que tinha o
conhecimento do uso das tecnologias de hardwares e softwares utilizadas na internet,
inclusive o protocolo TCP/IP. A RNP, naquele momento, passou a disponibilizar os seus
serviços de acessos à internet a todos os setores demandantes da sociedade.
A internet comercial chega ao Ceará em janeiro de 1996 83, alguns meses depois
da implantação do serviço em alguns estados do país. Porém, este episódio foi marcado por
uma série de importantes debates técnicos e políticos, que ocorreram ao longo do ano de
1995, sobre a permanência ou a exclusão do estado do Ceará do plano de expansão da rede
de telefonia do país, que aumentaria a velocidade de tráfego de dados de 9.600 bps para 2
Mbps (megabits por segundo). A modelagem deste plano foi realizada pelo Ministério da
Ciência e Tecnologia, que tinha por objetivo a criação de uma grande rede nacional de
computadores com velocidade de 2 Mbps para a transferência dos dados, condição ímpar para
suportar o início dos serviços da internet comercial no Brasil.
O estado do Ceará, mesmo fazendo parte desde o início deste plano e sendo um
ponto de expansão previsto na modelagem, ficou ameaçado de exclusão84 sob a argumentação
de não ter uma demanda suficiente para utilização dos novos recursos que justificasse o
investimento da ampliação da estrutura de rede da telefonia cearense. Fazer parte da internet
comercial naquele momento era necessário e estratégico para a política de desenvolvimento
do estado.
Os setores políticos, empresariais, universidades e institutos de pesquisa entraram
em defesa da ampliação da rede e da manutenção do Ceará no projeto, demonstrando que o
estado já tinha uma demanda reprimida, a exemplo das novas aplicações de educação à
distância (desenvolvidas pela SEICTECE e Secretaria da Educação), que requisitavam um
processamento de imagens de alta qualidade, como também o exemplo do processamento de
alto desempenho requerido pelas aplicações desenvolvidas entre as instituições de pesquisa e
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“Ceará dá início a operação comercial pela internet” – “O Ceará estará ligado plenamente à internet, a partir
das 11 horas de hoje, [...] Às 16 horas, será instalado o Comitê Gestor de internet-Ceará, integrado por um
consórcio formado pela UFC, Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Centro Industrial do Ceará (CIC),
Teleceará e Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitece). A instalação do comitê marca o início da operação
comercial da internet no Ceará”. (Jornal O Povo, Fortaleza, 17 jan. 1996, caderno Economia, p. 3D).
“O futuro do Ceará está em jogo. O Estado pode ser passado pra trás na tecnologia da informação, ou pode
garantir acesso à nova rede de comunicação de dados do Paíscom a ampliação da Rede Nacional de Pesquisa,
de feição acadêmica, em internet comercial. [...] A internet permite a comunicação por hipertexto de apelo
visual com imagens, viável apenas a velocidade de 2 Mbps, que estados vizinhos já têm como recurso
assegurado.” (Jornal O Povo, Fortaleza, 29 ago. 1995, caderno Opinião, p. 7A).
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as Universidades Estadual e Federal, demonstrando, assim, que a baixa velocidade da rede
cearense era um elemento refrator do desenvolvimento das tecnologias digitais.
O advento da internet acadêmica no Ceará, nos primeiros momentos de sua
utilização no Brasil, contribuiu sobremaneira para o processo de avanço do desenvolvimento
tecnológico desta plataforma dentro das unidades administrativas estaduais. A SECITECE,
por meio da FUNCEME e UECE, pioneiras na estruturação da rede no estado, passou a ser
também uma ponte de ligação entre o mundo das novas tecnologias da rede mundial e a
melhoria dos serviços públicos ofertados pelo governo. A aproximação do estado com as
estruturas básicas da internet facilitou o amadurecimento do uso desta nova plataforma no
governo, permitindo um rápido desenvolvimento de soluções para o ambiente.
Projetos como a capacitação dos servidores públicos em informática, a
estruturação dos Centros de Vocação Tecnológica e outras instituições públicas com
microcomputadores e kits de acesso à internet, a disponibilização de informações de alguns
órgãos do estado através de páginas na internet, como o caso do Instituto de Planejamento do
Ceará (IPLANCE) e da SEPLAN, além do financiamento de microcomputadores para os
servidores estaduais, implementados no ano de 1996 (CEARÁ, 1997), são exemplos de ações
de governo que vieram a contribuir com a disseminação do uso da TI dentro dos domínios do
serviço público estadual.
A implementação do projeto piloto da Rede Governamental em 1997 (CEARÁ,
1998), que integrou as redes locais de diversos órgãos estaduais, possibilitando a troca de
dados e informações entre si, e a disponibilidade do acesso à internet para os órgãos e
secretarias do estado no 1998 (CEARÁ, 1999), são exemplos estruturantes que cooperaram
sobremaneira para a disseminação dos conceitos e conhecimentos das novas tecnologias da
internet no âmbito da administração pública.
3.2.5.2 Último Governo Tasso – 1999 a 2002
Um novo, mas não diferente, governo das mudanças se estabelece para os anos de
1999 a 2002. Tasso Jereissati vence mais uma vez, em primeiro turno, a eleição para
governador do estado, com 47,54% dos votos, passando para o exercício do seu terceiro
mandato à frente do governo do Ceará, mantendo assim a hegemonia do grupo mudancista.
O quarto governo das mudanças deu continuidade às políticas neoliberais da
gestão anterior através do novo plano, “Consolidando o Novo Ceará”, que se consubstanciava
“[...] nos fundamentos e princípios que nortearam a elaboração do Plano de Desenvolvimento
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Sustentável – 1995-1998.” (CEARÁ, 2000a, p. 7), em que o planejamento governamental
passou a ser uma ferramenta estratégica para formulação e execução das ações do governo.
De maneira similar, a nova gestão deu prosseguimento à reforma do estado, agora centrada na
modernização da infraestrutura tecnológica, mecanismos assimilados como variável
importante na equação do controle e monitoramento das atividades desenvolvidas pelas
unidades administrativas estaduais, que possibilitariam representar uma realidade de maior
controle fiscal e financeiro do estado.
No primeiro ano do governo foi implementada a reforma administrativa do
estado, através da Lei Estadual nº 12.961, de 03 de novembro de 1999, que, entre outras
medidas, instituiu o Conselho Superior de Informática (CSI), composto pelos Secretários do
Planejamento, da Administração e da Fazenda, sob a coordenação do primeiro, com a missão
de deliberar sobre as estratégias e políticas gerais da tecnologia da informação na
Administração Pública Estadual, se tornando o órgão máximo da política de Tecnologia e
Informação do Estado. Essa ação extinguiu o antigo Conselho Estadual de Informática
(CEINFOR), que fora criado por lei em julho de 1984. A lei também criou o Comitê de
Gestores das Áreas de Informática do governo, órgão auxiliar executivo subordinado à
SEPLAN, que tinha por competência identificar as ações necessárias para cumprimento das
diretrizes e determinações emanadas pelo CSI.
Em decorrência desta reforma, foi incorporada à nova estrutura organizacional da
SEPLAN a Superintendência da Tecnologia da Informação (STI), uma unidade administrativa
executiva, que, conjuntamente com o SEPROCE, tinha o papel de disseminar a cultura do uso
da TI conforme normas e padrões estabelecidas pelo CSI, como também apoiar os demais
órgãos estaduais em suas modernizações tecnológicas. Entre as ações classificadas como
importantes pelo conselho e desenvolvidas pelo grupo, destacam-se duas grandes ações que
proporcionaram uma mudança comportamental nas atividades desenvolvidas pelos órgãos e
servidores: a implantação da intranet 85 para uso do correio eletrônico e a rede de
Groupware86, como ferramentas de trabalho para as atividades desenvolvidas pelo governo
(CEARÁ, 2000b). O uso do correio eletrônico e das ferramentas de computação colaborativa
na plataforma internet através dos seus protocolos de comunicação vieram a se estabelecer
como um possível canal de comunicação com o cidadão/usuário, mas ainda era necessário a
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Intranet é uma rede de computadores local baseada no uso dos protocolos de comunicação e de dados da
internet.
Groupware ou computação colaborativa, é um conceito relacionado a um conjunto de ações que apoiam o
trabalho em grupo coletivamente. Os softwares de groupware permitem um fluxo coordenado de execução
de tarefas de forma compartilhada, em que os participantes interagem sobre as mesmas ações/atividades,
dando a sua contribuição, conforme suas potencialidades, do trabalho em execução.
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implementação dos requisitos de infraestrutura e de formatação dos sistemas para o acesso
dos usuários externos.
O governo mais uma vez lançou mão do mecanismo de reforma da máquina
administrativa, reformando as estruturas administrativas responsáveis pela implementação das
políticas de informática, implementando um novo modelo de tecnologia da informação para a
administração pública estadual, que, entre outras medidas, promoveu a extinção do
SEPROCE, transferindo as suas atividades para a Empresa de Tecnologia de Informação do
Estado do Ceará (ETICE) 87, que passou a ser a responsável pela gerência da rede de
comunicação de dados do estado, pela gerência da intranet, internet e extranet 88 e pela
gerência de segurança dos dados do governo. A ETICE ficou subordinada à Secretaria da
Administração (SEAD), tendo também o papel de fornecer suporte técnico ao gerenciamento
da infraestrutura de TI instalada nos demais órgãos do governo (CEARÁ, 2001).
Observou-se que a decisão do governo em extinguir uma empresa pública com a
imediata criação de uma outra empresa para o tratamento e execução dos serviços de TI
corporativos estava relacionada à influência da política neoliberal de terceirização do serviços
públicos capitaneada pelo governo FHC (esta discussão não será tratada aqui por estar fora do
escopo desta pesquisa), contribuindo dessa maneira, para o aumento do número de
colaboradores de TI terceirizados em todos os órgãos estaduais, movimento este que também
se engendrava com a política mudancista de descentralização dos serviços de TI para as
demais unidades administrativas.
Conforme a “Mensagem à Assembléia Legislativa” 89 (CEARÁ, 2001), os
resultados apresentados pelo governo na área de TI apontaram um aumento no número de
órgãos estaduais que tinham acesso à internet e que disponibilizaram suas informações através
de sites na web, chegando ao número de trinta entidades no ano de 2000. Este dado nos
permite inferir que houve um aumento de servidores e usuários que interagiram com o
ambiente do governo através da rede mundial de computadores, motivados pelas informações
ali publicadas, a exemplo da disponibilização do acervo do Diário Oficial do Estado. Um
outro importante resultado apresentado que contribuiu para a disseminação da cultura de
compartilhamento das informações através do uso da TI em plataformas em rede foi a
implantação da rede de computação colaborativa, que interligou vinte e três unidades
87
88
89

Lei nº 13.006, de 24 março de 2000. Publicada no Diário Oficial do Estado – DOE, nº 58, de 24 de março de
2001.
Extranet é um conceito associado a utilização dos protocolos de comunicação e transferência de dados da
internet entre redes privadas de origens distintas, com permissões exclusivas para troca de informações.
Relatório da administração pública que apresenta os resultados das ações do governo na sessão de abertura
dos trabalhos legislativos.
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administrativas entre órgãos e secretarias, possibilitando o uso de softwares de groupware e
correio eletrônico para dar suporte às atividades do estado.
O CSI instituiu, através da Instrução Normativa nº 1 de 02 de abril de 2001, o
monitoramento dos conteúdos e serviços publicados pelos órgãos e entidades estaduais na
internet, ações estas que induziram à criação do “Ceará Governo Eletrônico – CE-GOV-BR”
naquele mesmo ano (CEARÁ, 2002), que se tratava de uma plataforma do governo com o
objetivo principal fomentar e disseminar o uso das TICs voltadas para a internet por todas as
unidades administrativas estaduais, sob a perspectiva de agilizar e melhorar os serviços
ofertados ao cidadão. O CE-GOV-BR teve o papel de articulação para implementação de
projetos descentralizados nas diversas entidades estaduais, como por exemplo, o Portal de
Serviços e Informações do Ceará, as Ilhas digitais, internet em cada Escola, Pregão Eletrônico
e o Portal de Turismo do Ceará (CEARÁ, 2003a).
Uma outra ação do CSI, ainda no ano de 2001, que veio a contribuir para o
desenvolvimento e uso da TI no âmbito da esfera governamental foi a instituição de Grupos
Técnicos de Trabalho (CEARÁ, 2002), que, em parceria com a ETICE e Superintendência de
TI da SEPLAN, desenvolveram estudos sobre segurança da informação nas redes
governamental, intranet, internet e extranet, como também, estudos sobre o uso de software
livre pelos órgãos estaduais (CEARÁ, 2003a), ações estas que vieram definitivamente colocar
o Ceará no cenário mundial do uso da rede mundial de computadores.
As políticas públicas desenvolvidas pelo governo das mudanças no período de
1995 a 2002 relacionadas à priorização da utilização das tecnologias da informação para a
prestação dos serviços públicos ao cidadão estavam compreendidas, na sua grande maioria,
dentro dos parâmetros das práticas usuais de TI na gestão pública brasileira (DINIZ, 2005),
seguindo as curvas de uso dos anos de 1993 a 1998, nas quais o foco da gestão era orientado
ao desenvolvimento de aplicações relacionadas aos processos de prestação de serviços
presenciais ao cidadão, e dos anos de 1999 a 2004, em que o foco já se direcionava para a
entrega dos serviços através da internet.
Entretanto, observou-se uma grande quantidade de aplicações e projetos
desenvolvidos pelo governo para a plataforma da internet nos últimos quatro anos da gestão.
Estes esforços possibilitaram um amadurecimento mais rápido do uso das ferramentas de TIC
orientadas à internet nas instâncias governamentais e consequentemente dos usuários dos
serviços ofertados. Entre os casos observados pela pesquisa (CEARÁ, 2001; 2002; 2003a),
destacamos: o Portal de Serviços de Informações do Ceará, primeiro site governamental para
o relacionamento entre o governo e sociedade através da internet; o projeto do
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CE@RA.DIGITAL, uma iniciativa que teve por objetivo desenvolver o setor de TI e
Telecomunicações no estado; o projeto das Ilhas Digitais, que era composto por instalações
equipadas com computadores conectados à internet para uso da população mais carente para
acessar e pesquisar na rede mundial e utilizar os serviços online do governo, e o Sistema
Permanente de Avaliação Educacional do Ceará pela internet, SPACE-NET, um projeto de
avaliação da qualidade do ensino das escolas públicas cearenses através da internet, que fora
implantado em 2001, que acabou virando uma política de Estado, sendo institucionalizado
como lei em 2002.
O Portal de Serviços de Informações do Estado do Ceará foi lançado em fevereiro
de 2002, através do site www.ceara.gov.br, tornando-se um dos mais importantes projetos do
CE-GOV-BR, tendo por objetivo estratégico estabelecer um novo canal de relacionamento
entre o governo e o cidadão que fosse mais rápido e eficiente e que permitisse a divulgação
das ações governamentais, aumentando a transparência e melhorando a qualidade dos serviços
prestados. O Portal foi dividido em seções com serviços e informações ofertados ao usuário,
destacando-se o serviço de interação em que o usuário da internet podia se comunicar
diretamente com o governador, através do “Falando com o Governador”, um ambiente em
que os usuários podiam fazer seus comentários, criticar, sugerir e apresentar propostas para o
governo, com a expectativa da resposta do gestor. O governo acreditava que este mecanismo
era um instrumento de participação para o usuário, como também um ambiente que refletiria a
situação do estado para a elaboração ou “eventual” correção de políticas públicas
(ALCÂNTARA, 2002).
Mediante os levantamentos documentais realizados por esta pesquisa, não foi
possível identificar as contribuições oriundas deste mecanismo de interação virtual com a
sociedade através da internet, pois as informações produzidas no período não foram
devidamente documentadas em meios físicos e nem armazenadas em meios digitais, um
problema recorrente observado durante esta pesquisa. Entretanto, verificou-se que esta ação
foi a primeira experiência do governo cearense em utilizar as estruturas da rede mundial de
computadores para colher informações dos cidadãos acerca das políticas públicas
apresentadas e desenvolvidas no estado.
Outro caso marcante que se verificou como um importante legado de uso das
ferramentas da internet no estado foi o estabelecimento da meta auspiciosa, em 1999, da
universalização do acesso à rede mundial de computadores por todos os alunos das escolas da
rede pública estadual até o ano de 2002 (CEARÁ, 2000b), fato que não se verificou na sua
totalidade ao final do mandato, contemplando 542 (332 no interior) das 721 escolas do Estado
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(CEARÁ, 2003a). Mas os esforços dispensados colaboraram para o desenvolvimento da
cultura da internet na população de jovens das classes menos favorecidas em todas as regiões
do Ceará, população essa que se tornaria uma geração de usuários do governo em momentos
futuro.
A partir da análise documental do período, referenciada por esta pesquisa,
verificou-se que as ações do terceiro e quarto governos das mudanças potencializaram e
instrumentalizaram o estado tecnologicamente a partir da lógica neoliberal de formação de
infraestruturas, como, por exemplo, a viária, aeroportuária, aquífera e de formação de mão de
obra técnica especializada, que permitissem a atração de investimentos e negócios que
atendessem aos interesses das elites industriais e financeiras cearenses, e que também, mesmo
às custas de cortes e arrochos nas políticas sociais, mantivessem o ciclo de produção de uma
poupança pública superavitária, garantindo investimentos nestas áreas de forma cíclica e
atemporal.
Contudo, estas ações colateralizaram uma modernização da infraestrutura de TI,
que possibilitaram a construção e implantação de uma Rede Governamental, proporcionando
a implementação da intranet estadual, a massificação do uso da microinformática, a
capacitação dos servidores e colaboradores estaduais nas tecnologias de TI, o
desenvolvimento de aplicações para a plataforma da internet, a presença de sites e o acesso à
internet pela grande maioria dos órgãos e entidades do governo (um total de 46 ao final de
2002), em que todos estes elementos contribuíram para uma posição de destaque do Ceará no
uso das ferramentas de TICs para a prestação de serviços ao cidadão, servindo de base para o
aprofundamento do uso destas tecnologias nos governos futuros, como veremos nas próximas
seções.
3.2.6

Governo Lúcio Alcântara (2003 a 2006) e as TICs
Nas eleições de 2002, o grupo das mudanças escolheu outro político profissional

para disputar o cargo de governador do Ceará naquele ano. Lúcio Alcântara foi aliado das
primeiras horas dos mudancistas, sendo inclusive vice-governador no mandato de Ciro
Gomes. O apoio da máquina estadual foi determinante para a sua campanha e eleição, uma
vez que não logrou êxito no primeiro turno, como ocorreu nas outras eleições do grupo, sendo
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eleito somente no segundo turno, com 50,04% do votos válidos 90, uma pequeníssima margem
de um pouco mais de três mil votos de diferença para o segundo colocado.
O momento refletiu a insatisfação do povo cearense com as políticas neoliberais
dos governos tucanos 91 dos anos anteriores, que foram centradas, prioritariamente, nas
políticas de desenvolvimento das infraestruturas para atração de investimento, sem o devido
cumprimento das políticas de inclusão social tão prometidas nas campanhas eleitorais dos
últimos dezesseis anos. Para se manter no poder naquele momento, os mudancistas tiveram
que alterar o seu discurso de campanha, incluindo, a partir de então, o paradigma do
crescimento com inclusão social como a meta principal a ser alcançada pelo futuro governo,
se alinhando ao discurso vitorioso do cenário da política nacional, de que era necessário
crescer com desenvolvimento social.
O plano de governo da gestão Lúcio Alcântara, “Ceará Cidadania: Crescimento
com Inclusão Social”, estabeleceu como objetivo geral, a busca do equilíbrio entre o
crescimento econômico sustentável com a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção da inclusão social. Como estratégia para o desenvolvimento das ações
governamentais, o governo apontou alguns fundamentos balizadores, entre eles a participação
e a transparência como elementos centrais para êxito de seus objetivos:
[...] A participação cidadã, no planejamento da ação governamental e na avaliação e
controle social, deve se constituir em instrumento auxiliar do modelo de gestão do
governo. [...] Um governo transparente requer mobilização e sensibilização social,
mecanismos eficientes de participação e compromisso público (CEARÁ, 2003b, p.
23-24).

Para a consecução das políticas públicas previstas no plano, o governo estabeleceu
quatro eixos de articulação (CEARÁ, 2003b), entre eles o eixo “Estado a Serviço do
Cidadão”, que tinha a perspectiva de resgatar e fortalecer os “espaços de diálogos” criados
nas gestões anteriores, a exemplo dos conselhos regionais, fóruns etc., de forma a permitir
uma abertura para a participação social.
A gestão Lúcio Alcântara, não diferente dos governos mudancistas que lhe
antecederam, implementou também a sua reforma da máquina pública estadual, nos
parâmetros neoliberais usuais do grupo, com o objetivo de propiciar condições para melhorar
90
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Para maiores informações consultar o site do TRE: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoesanteriores/eleicoes-2002/candidaturas-votacao-e-resultados/resultado-da-eleicao-2002>. Acesso em: 17 abr.
2018.
O cenário da política nacional também não estava favorável ao grupo mudancista, já que a política neoliberal
implementada nos oito anos do PSDB, à frente da presidência da república, foi rejeitada pela grande maioria
da população brasileira, sendo derrotada pelo projeto social da esquerda progressista, que elegeu Luís Inácio
Lula da Silva, do PT, o novo presidente do Brasil. Essa mesma onda de indignação com os resultados da
prática política quase levou o candidato do PT no Ceará ao posto mais alto do estado.
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o papel de atuação do governo através de mecanismos de governança, destacando a
instrumentalização e aperfeiçoamento das ações de planejamento e do modelo de gestão, mas
tendo sempre a preocupação em manter incontestavelmente o “[...] equilíbrio fiscal, da
maximização da poupança pública, na capitação de investimentos privados e na otimização
dos gastos públicos.” (CEARÁ, 2003b, p. 165). Entre os objetivos estratégicos do eixo
“Estado a Serviço do Cidadão”, que estavam relacionados com o uso das TICs para o
desenvolvimento de ações públicas, destacou-se a proposta de efetivar uma gestão
compartilhada, com a participação e o controle social por parte da população cearense
mediante a criação de um canal de comunicação direta, que possibilitasse uma equalização
entre os interesses do governo e do cidadão.
O governo estabeleceu um novo modelo de gestão de TI, definindo que as
tecnologias da informação e comunicação passariam a ser utilizadas de forma mais
coordenada e centralizada, unificando as atividades da gestão estratégica de TI, da gestão da
infraestrutura de TI corporativa e da coordenação do Governo Eletrônico sob a gestão da
Secretaria da Administração (SEAD), alterando também o ordenamento funcional do
Conselho Superior de Informática (CSI), que passou a ser vinculado à SEAD (CEARÁ,
2004). Todos os investimentos em TIC ficaram subordinados à análise e aprovação dessa
secretaria, mecanismo pelo qual o governo conseguiu restringir os investimentos (entenda
aqui como cortes e reduções nos limites orçamentários) na área da TIC que não estavam em
sintonia com o plano de governo.
O programa de Consolidação do Governo Eletrônico (CEARÁ, 2003b) tinha por
objetivo aperfeiçoar o Portal do Governo por meio das novas tecnologias de informação e
comunicação, propondo uma remodelagem para que este se tornasse um canal de melhoria e
ampliação da rede de atendimento do governo e, consequentemente, dos serviços públicos
ofertados, passando a ser, então, uma base para as ações das estratégias de participação e
transparência.
As ações voltadas para o governo eletrônico, tinham que seguir as regras de
monitoramento e padronização previstas na Instrução Normativa nº 01/2001, complementadas
pelo “manual de estilo e redação para sites governamentais”, ações que contribuíram para o
“[...] recebimento do Prêmio TOP 10 2002 para o Portal de Informações e Serviços do
Governo do Estado, na categoria ‘internet – Portal’” (CEARÁ, 2004, p. 179).
A gestão de TI do governo estava familiarizada com a conjuntura das novas
tecnologias de informação e comunicação, indo ao encontro da análise e classificação
realizada por Diniz, sobre o amadurecimento do uso dos recursos de internet pelo governos no
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período de 1999 a 2004, que tinham o “[..] foco na entrega de serviços via internet:
aprendizado e domínio das tecnologias da internet como ferramenta e canal de entrega de
serviços;” (DINIZ, 2005, p. 3).
O governo, além de definir políticas para a disponibilização dos serviços das
setoriais através da internet, incentivou o uso desta plataforma por meio do “I Prêmio de eGov do Governo Estadual”, estabelecendo um ranking de e-Gov dos órgãos e entidades da
administração que facilitaram a interação entre o cidadão e o estado por meio da internet,
medida que potencializou várias ações das unidades administrativas estaduais no
desenvolvimento e implantação de projetos para a nova plataforma, a exemplo da aplicação
de testes de avaliação de desempenho escolar pela internet nos 184 municípios cearenses e do
uso do Portal de Administração do Governo pelo sistema de ouvidoria estadual, ampliado o
canal de relacionamento com o cidadão (CEARÁ, 2004; 2005).
Em 2004, o governo tomou a decisão de incrementar a velocidade e a capacidade
de tráfego de dados da Rede Governamental (Regov), contratando novos serviços que
integraram voz, dados e imagem na mesma estrutura física (CEARÁ, 2005). Esta medida
contribuiu para melhorar o desempenho do uso das TICs na troca de informação entre os
órgão e entidades estaduais (Government to Government – G2G), entre o governo e os
fornecedores do estado (Government to Business – G2B), e também na interação entre o
governo e o cidadão (Government to Costumer – G2C).
A categoria G2C é um caminho alternativo para a participação do cidadão nos
processos de transparência, prestação de contas e formulação de políticas públicas do
governo, uma janela para o controle e participação social; Evans e Yen (2006) compreendem
que esta é uma categoria responsável pela capacidade do governo de se comunicar online, de
formas diversas, com os usuários dos serviços públicos.
A transparência, como mecanismo de divulgar as ações públicas, foi um
compromisso da gestão Lúcio Alcântara, que durante o seu mandato potencializou o uso das
ferramentas de TIC para divulgação dos serviços desenvolvidos pelo governo utilizando a
internet, implementando ao máximo a oferta de serviços e informações nos sites
governamentais, como o “Fale Conosco Setorial” (CEARÁ, 2006) que tinha a meta de
disseminar as informações setoriais do governo através da rede mundial de computadores.
No ano de 2005, o governo desenvolveu o primeiro projeto de participação do
cidadão através da plataforma da internet no Estado do Ceará. O projeto “Ideia Cidadã” tinha
por objetivo incentivar a participação e colher as informações dos cidadãos acerca do
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planejamento das ações do governo, se propondo a ser um canal de comunicação entre o
governo e a sociedade.
Projeto “Ideia Cidadã” é mais um canal aberto de comunicação com a sociedade,
valorizando a participação popular e as ideias da sociedade civil para o
desenvolvimento económico e social do Estado do Ceará. Todos os cearenses
podem expressar o que gostariam de ver contemplado no planejamento da ação
governamental, sugerindo melhorias para as suas vidas e das suas comunidades
(CEARÁ, 2006, p. 111).

Contudo, também não foi possível levantar informações sobre o processo de
implantação e desenvolvimento desta ação governamental dentro das instâncias do próprio
governo. Nenhum registro documental foi localizado para além do apontamento da realização
do projeto na mensagem enviada à Assembleia Legislativa sobre a prestação de contas das
ações do governo.
O último governo das mudanças teve a preocupação de potencializar os
mecanismos de publicização das ações governamentais e aproximar o cidadão dos serviços
públicos através das tecnologias de informação e comunicação. Contudo, poucas medidas
foram efetivamente tomadas para realizar esta aproximação, ações que contribuíssem de
forma impactante com a redução da distância tecnológica existente entre as classes mais
pobres e as mais privilegiadas, ações que repercutissem quantitativamente e qualitativamente
com a redução da exclusão digital 92 , que pudessem ser traduzidas em números que
apontassem para uma real estratégia de enfrentamento do problema.
A estratégia do governo foi continuar com o projeto das “Ilhas Digitais”,
implementado na gestão anterior, ampliando de 15 para 17 municípios (CEARÁ, 2004),
mantendo os mesmos serviços de acesso ao computador e à internet para a população jovem
mais carente, um número discreto perante o tamanho do Ceará, que é um estado pobre e com
uma das maiores concentrações de renda do país, ocupando 3a e 7a posições no ranking das
desigualdades no Nordeste e Brasil, respectivamente93.
O grande objetivo dos “governos das mudanças” foi a “modernização do Estado”,
que, para tanto, centraram as suas ações nos processos neoliberais da “gestão profissional” da
máquina administrativa estadual, perseguindo as metas do equilíbrio fiscal e orçamentário, da
92
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Como abordamos no capítulo anterior, este tema não é objeto de aprofundamento desta pesquisa. Para
maiores informações e compreensão da discussão sobre o tema, entre outros autores, recomendamos ler
“Digital Divide” de Pippa Norris (2001).
O Ceará ocupa a 3a posição no ranking da desigualdade no Nordeste e a 7a no País - Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizada
em abril 2018, mostrou que, no estado, o Índice de Gini - indicador que mede a desigualdade em escala de
zero (igualdade) até 1 (desigualdade máxima) - subiu de 0,553, em 2016, para 0,560, em 2017. Alta de
1,26%.
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poupança pública superavitária, de investimentos em obras de infraestrutura para atração de
investidores externos, redução do tamanho do Estado, com o compromisso da eficiência da
máquina estadual e da probidade no trato da coisa pública.
Contudo, estas medidas, de uma maneira ou de outra, vieram a contribuir para o
uso e o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação dentro do governo
cearense ao longo dos anos, uma vez que as ações de modernização implicaram no uso das
tecnologias de informática, ferramentas estas que eram necessárias para o acompanhamento e
garantia das metas de desenvolvimento industrial e comercial, principalmente da região
urbana, compromissadas com a elite empresarial durante os vinte anos do grupo a frente do
governo.
Não obstante, observou-se que nestes vinte anos da “geração das mudanças”, o
Ceará avançou no uso da TI na administração pública, dentro e um pouco acima da curva
usual da administração pública nacional, conforme apresentada anteriormente.
A gestão pública passou pela implementação do uso dos computadores de grande
porte, pelo uso do microcomputador, de forma isolada e depois em rede, por algumas
setoriais, para um modelo de gestão de TIC centralizado, com uso compartilhado e integrado
das informações através da rede governamental e da disponibilização e oferta de serviços ao
usuário através da rede mundial de computadores, impulsionando o Ceará para a dianteira
nacional no uso das TICs para a promoção da transparência e prestação de contas dos serviços
governamentais.
Entretanto, vale destacar que, no ano de 2001, foi realizada a primeira pesquisa do
IBGE/PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) sobre a existência de
computador nos domicílios brasileiros e o acesso destes à internet. Naquele ano, 12,6% dos
domicílios possuíam pelo menos um computador em casa, e 8,6% dos domicílios no Brasil
tinham computador com acesso à internet. Na região Nordeste, este número cai
assustadoramente, passando a ser de 5,2% de domicílios com computadores e 3,5% com
acesso à internet (IBGE, 2002).
Na pesquisa PNAD sobre computadores e internet do ano de 2002, o Estado do
Ceará aparece com o índice de 5,6% dos seus domicílios que possuíam computadores, e 4,0%
dos domicílios com a acesso à internet, ficando abaixo da média do Nordeste, que apresentava
os índices de 5,7% e 4,2%, respectivamente. Este índice, observando-se somente a “região
urbana” aumentou, impressionantemente, cerca de 25%, passando para os índices de 7,1% de
domicílios com computador e para 5,0% de domicílios com acesso à internet (IBGE, 2003;
2004).

107

No ano de 2005, a pesquisa realizada sobre o acesso à rede mundial de
computadores apontou que 7,0% de todos os domicílios do Estado do Ceará possuíam
computadores e 4,5% tinham acesso à internet, bem abaixo da média nacional, de 18,6% e
13,7%, e nordestina, de 7,8% e 5,4%, respectivamente (IBGE, 2007), evidenciando a
problemática da enorme brecha da exclusão digital no território nacional, nordestino e
cearense. Essa importante discussão não é objeto desta pesquisa de mestrado, devendo ser
observada em outras pesquisas que tratem do tema da exclusão digital.
3.3

E-PARTICIPAÇÃO NO GOVERNO CID – 2007 A 2014
Nesta seção, será apresentado um estudo sobre a história do uso das tecnologias

de informação e comunicação na administração pública do Ceará no período dos governos
Cid Gomes. Para tanto, a pesquisa partiu do levantamento de documentos e publicações
oficiais, dos quais, exaustivamente, foram coletados e separados os dados referentes às ações
de TIC, desenvolvidas e implementadas pela gestão, que tinham significância para o objetivo
desta pesquisa.
3.3.1

O primeiro Governo Cid Gomes - 2007 a 2010
Na disputa eleitoral de 2006, Cid Gomes é eleito, pela primeira vez, como

governador do estado do Ceará para o quadriênio de 2007 a 2010, vencendo no primeiro turno
o candidato da situação, o então governador Lúcio Alcântara,94 obtendo 62,38% dos votos
válidos.95 A vitória de Cid e seus aliados progressistas, que participaram da chapa majoritária
indicando a vice-governador um representante do Partido dos Trabalhadores – PT (partido do
Presidente da República), representou o fim da hegemonia mudancista capitaneada por Tasso,
que durara vinte anos, sendo o maior período político comandado por um mesmo grupo
(FARIAS, 2009) no Ceará.
A campanha eleitoral vitoriosa foi estabelecida a partir do discurso de que o Ceará
precisaria dar um grande salto, “Um salto em direção a uma sociedade justa e solidária, capaz
94
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Segundo Airton de Farias (2009), Lúcio Alcântara, mesmo sendo fiel ao grupo mudancista, foi preterido por
Tasso para concorrer à reeleição, sendo abandonado por Tasso e demais empresários após um “rompimento
ruidoso” entre os pares, terminando por minar o seu projeto de reeleição. A onda vermelha defenestrou o
grupo mudancista; o candidato Cid, do Partido Social Brasileiro – PSB, que estava coligado com o Partido
dos Trabalhadores, então partido da reeleição do Presidente LULA, venceu com quase o dobro de votos que
Lúcio recebera.
Para maiores informações consultar o site: <http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-anteriores/eleicoes2006/candidaturas-e-resultados/resultado-da-eleicao-2006>. Acesso em: 09 mar. 2018.
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de resgatar a dignidade da maioria de nossa população ainda excluída dos avanços e
conquistas da sociedade contemporânea” (GOMES; PINHEIRO, 2006, p. 4).
Estrategicamente, este discurso estava alinhado às reinvindicações populares no
âmbito da política nacional que reverberavam no estado desde 2003, quando o país passou por
uma transformação nos processos de desenvolvimento e implementação das políticas públicas
nacionais com a participação dos cidadãos, instituídas no primeiro governo do presidente
Lula. O apoio político do presidente, “a onda vermelha”, e os procedimentos inovadores de
uma

administração

participativa

experimentada

no

governo

federal,

contribuíram

decisivamente para a vitória da coligação progressista no primeiro turno das eleições no
Ceará.
Segundo as Diretrizes para o plano de Governo (GOMES; PINHEIRO, 2006), o
novo grupo político, entre outras medidas, se comprometeu em promover a inclusão digital
através da democratização do acesso às tecnologias de informação e ao “mundo digital”, com
o propósito de disseminar e ampliar a democracia e a cidadania digital por meio da oferta de
serviços e recursos de TI, como por exemplo: a expansão da rede de fibra óptica para
interiorização da internet através de provedor público; a adoção e incentivo do uso de
software livre na administração pública, uma medida que já tinha sido implementada
oficialmente pelo Governo Federal em 2003, e também a estratégia de incentivar e
desenvolver a economia digital cearense como um condutor de desenvolvimento local e
regional.
O plano do governo Cid (CEARÁ, 2007a) foi elaborado sob os fundamentos de
três eixos estratégicos, através dos quais as ações governamentais foram orientadas para a
geração de oportunidades e melhoria das condições sociais e econômicas dos cearenses, sendo
eles: Economia para uma vida Melhor, Sociedade Justa e Solidária e Gestão, Ética Eficiente e
Participativa. Observou-se uma determinação do governo em manter os elementos chaves do
discurso de campanha, em que a participação e a melhoria da condição de vida do cidadão
cearense deveriam estar no centro das ações governamentais.
3.3.1.1 A reforma administrativa
A primeira medida do governo foi a implementação da reforma administrativa do
executivo estadual,96 estabelecendo um novo Modelo de Gestão para a máquina pública,
96

Lei nº 13.875, de 07 de fevereiro de 2007, publicada no Diário Oficial do Estado – DOE - Nº 027 de mesma
data.
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sustentado sob os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, alinhados à
dinâmica neoliberal da eficiência, e tendo por premissas a interiorização das ações
governamentais, a participação dos setores da sociedade, com destaque para os cidadãos, o
bom trato com a coisa pública, transparência, ética, otimização dos recursos públicos, e a
implementação de uma gestão focada nos resultados. O governo se preocupou em estabelecer
a participação como um elemento essencial para a dinâmica de interação entre o estado e a
sociedade, definindo esta como “um instrumento” de desenvolvimento e aprimoramento do
exercício da cidadania, sendo um meio para o controle social sobre as ações do governo,
prevendo, inclusive, a utilização de mecanismos participativos, como o plebiscito, referendos,
audiências e conferências públicas, conselhos populares e orçamento participativo.
A reforma administrativa reorganizou as ações estratégicas relacionadas ao uso
das tecnologias de informação e comunicação por parte das unidades administrativas
estaduais, realocando a subordinação do Conselho Superior de Informática (CSI), que passou
a ser coordenado pela Secretaria do Planejamento e Gestão (SEPLAG). Esta medida foi
importante no sentido de subordinar a ação estratégica de TI a uma secretaria que estava
responsável pela coordenação da construção das políticas públicas de governo, ou seja,
responsável pela coordenação dos processos de definição dos programas e atividades
governamentais que eram traduzidos em planos orçamentários do governo.
Conforme o Art. 80, inciso I, da reforma administrativa 97 , a Empresa de
Tecnologia da Informação do Estado do Ceará (ETICE), passou a ter também um papel
estratégico dentro do novo modelo de gestão de TI. A empresa, que estava vinculada à
SEPLAG, e que continuava fazendo parte do CSI, teve as suas atribuições redefinidas,
passando a ser responsável por funções operacionais de suporte técnico e de gestão estratégica
no uso da tecnologia de informação dentro do governo estadual, destacando-se: a operação e
gerência de rede governamental; gerência da internet, extranet e intranet; a execução do
planejamento estratégico participativo de TI; a coordenação do governo eletrônico com o
objetivo de apoiar e fomentar o uso da internet para maior transparência e melhoria dos
serviços prestados ao cidadão, e a gestão estratégica de TI, definindo as políticas, normas e
padrões a serem implementadas por todos os órgãos da administração pública estadual. Este
reordenamento das atribuições de TI e suas funcionalidades contribuiu diretamente para
conformação das ações do governo no uso das novas tecnologias da internet, uma vez que a
ETICE passou a ser a ponte entre o mundo da internet e o mundo governamental, se tornando

97

Ibidem
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a provedora pública para disponibilização de informações e oferta de serviços do governo na
internet, como também a provedora de acesso à rede mundial para os servidores e
colaboradores do estado.
A Lei Federal da Transparência98 viria surgir somente em maio do ano de 2009,
mas o governo estadual se antecipou neste sentido, e no Art. 42 da reforma administrativa
determinou a criação do “Portal da Transparência”, um ambiente virtual sob a internet com o
papel de ser um canal de comunicação entre o governo e o cidadão, pelo qual se pudesse
acompanhar as receitas e despesas financeiras, apresentando publicamente as informações
sobre os gastos com pessoal, contratos, bens e serviços executados pelos órgãos estaduais.
Somente em 2008, através do Decreto Estadual nº 29.335, de 23 de junho, o Portal passa a ter
uma regulamentação com maiores detalhamentos das suas atribuições.
Quando da apresentação das ações do ano de 2007 junto à Assembleia Legislativa
(CEARÁ, 2008), o governador Cid afirmou que, naquele ano, foi necessário se fazer a
organização da máquina administrativa e criar as condições para que o Ceará desse o salto de
qualidade que precisava. Esta ação foi ao encontro da fórmula neoliberal “tucana”99 de fazer
uma poupança pública para investimento futuro, aula apreendida com a primeira gestão
mudancista.
3.3.1.2 Uso das TICs
O governo, no seu primeiro ano, estabeleceu algumas metas-chave para o
desenvolvimento e a disseminação do uso das TICs, que passavam por três grandes áreas de
atuação: pela infraestrutura de comunicação digital existente no estado, pelo desenvolvimento
de sistemas e programas de TI e pela capacitação dos colaboradores estaduais e da população
civil. Para a nova gestão, os serviços de comunicação eram precários, de baixa qualidade e de
custo elevado, e isso se dava em virtude de pouca concorrência na oferta dos serviços digitais,
que estavam restritos às principais cidades do cearenses (CEARÁ, 2008).
A partir dessa premissa, o governo estabeleceu o que viria a se tornar o mais
importante projeto de tecnologia da informação e comunicação da história do Ceará, o projeto

98
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Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009, que emenda a Lei Federal LRF – Lei de Responsabilidade
Fiscal
Referente ao Partido da Social Democracia Brasileiro - PSDB, partido das gestões governamentais do
período do grupo mudancista.
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“Cinturão Digital” 100 . Este projeto estava sob responsabilidade da ETICE e tinha por
finalidade a construção de um rede de fibra óptica estadual, com cobertura inicial de 82% da
área urbana cearense até o final de 2009, para atender às demandas e ofertas dos serviços
públicos estaduais nas plataformas digitais (destacando-se a internet) e para ofertar o acesso à
rede mundial de computadores para os usuários cearenses de baixa renda. O governo
vislumbrou nesta nova infraestrutura de TIC um mecanismo de desenvolvimento
socioeconômico local e regional, uma vez que os serviços de banda larga atrairiam empresas
do setor da TIC e contribuiriam com o fortalecimento dos ambientes de negócios: “O
Cinturão Digital é elemento fundamental na melhoria da qualidade de vida do cearense.”
(CEARÁ, 2008, p. 183).
No ano de 2008, a gestão estratégica de TI do governo implementa outra
importante iniciativa que veio a contribuir para melhoria da qualidade da oferta dos serviços
do estado via internet, que foi a expansão da capacidade de tráfego e de dados da Rede
Governamental. A rede passou a ter 90% dos órgãos estaduais, localizados na cidade de
Fortaleza e na Região Metropolitana, conectados em alta velocidade através de cabos de fibra
óptica interligados pela GigaFor 101, implicando numa redução de custos e facilitando a
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“O Cinturão Digital do Ceará (CDC) é uma grande malha de fibra ótica que se distribui por mais de 3.500
Km de extensão e liga Fortaleza a diversas localidades do interior do Estado, alcançando cerca de 90% dos
municípios cearenses. Seu propósito é viabilizar o acesso à internet de alta qualidade a todos os órgãos
públicos do Estado e possibilitar que a população tenha acesso a serviços digitais como internet,
videoconferência, TV Digital, telefonia celular etc., constituindo-se em ferramenta indispensável ao
desenvolvimento econômico do Estado. A inauguração do CDC abriu um leque de oportunidades para todas
as áreas. Como já podemos verificar, todos os Órgãos/Entidades estaduais estão se articulando para prover
serviços digitais em todo o Estado. As prefeituras estão se preparando para contratar serviços de acesso em
praças e ambientes públicos. O Programa Nacional de Banda Larga – PNBL, ampliará os recursos do CDC,
através de convênio firmado entre a Telebrás e a Etice. A Rede Nacional de Pesquisa do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, também se utilizará do CDC para prover banda larga nos
campos universitários no Interior do Ceará.” Disponível em: <https://www.etice.ce.gov.br/cinturao-digitaldo-ceara/>. Acesso em: 24 set. 2018.
GigaFor: “No dia 09 de setembro de 2008, foi inaugurada a Rede Metropolitana de Fortaleza (GigaFor), um
projeto que possibilita o uso de aplicações avançadas e a troca de grande volume de dados interligando os
principais centros de ensino e pesquisa da Capital e Região Metropolitana. Com 15 instituições participantes
e 54 km de extensão, a rede de Fortaleza foi implantada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP),
com R$ 840 mil de investimentos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e auxílio de parcerias com o
Governo do Estado do Ceará, a prefeitura de Fortaleza e a Companhia Energética do Ceará (Coelce). As
instituições que participam da rede terão acesso mútuo à produção científica, podendo inclusive compartilhar
projetos de educação a distância e interagir por meio de videoconferência. O acordo celebrado com o
Governo do Estado do Ceará, através da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE), garantiu a
cessão por parte da RNP de dois (2) pares de fibras ópticas apagadas da infra-estrutura da Rede Gigafor. Com
isso o Governo promove a interligação de Órgãos/Entidades Governamentais localizados em Fortaleza e
Região Metropolitana. Em contrapartida a ETICE, fica responsável pela manutenção preventiva e corretiva
da infra-estrutura, garantindo o funcionamento contínuo da Rede Gigafor. O uso da GigaFor pelo Governo
do Ceará busca uma melhoria na Rede Governamental, através da otimização da troca de dados, voz e
internet, da redução dos custos com telecomunicações e aperfeiçoar a qualidade de interconexão entre o
Cidadão e os órgãos governamentais.” Disponível em: <https://www.etice.ce.gov.br/gigafor/> . Acesso em:
24 set. 2018.

112

operacionalização e monitoramento dos serviços, que passaram a estar na mesma plataforma
de rede (CEARÁ, 2009).
Verificou-se que estas medidas de melhoria da infraestrutura da rede
computacional do estado foram importantes para o amadurecimento do uso das novas
ferramentas de TIC em todas as instâncias da administração estadual, proporcionando maiores
alternativas para a inovação e ampliação da oferta dos serviços públicos via internet. Várias
ações foram implementadas (CEARÁ, 2010) com o objetivo de potencializar a utilização da
internet como um espaço de troca de informação entre as unidades administrativas e o
cidadão-usuário, como também um ambiente para divulgação e prestação de contas das ações
governamentais.
3.3.1.3 A participação do cidadão
Como sinalização da busca da transparência de suas ações, o governo orientou a
Controladoria Geral do Estado (órgão estadual de controle interno) que se tomassem as
medidas necessárias que garantissem o acesso do cidadão aos serviços públicos, e sob as
premissas da transparência e da participação o órgão criou mecanismos de registro das
manifestações de críticas, elogios, reclamações e sugestões, para que estas fossem
consideradas no processo de formulação das políticas públicas, sendo registradas através dos
canais da Central de Atendimento Telefônico e da interação por meio do Portal da
Transparência (CEARÁ, 2009).
Observou-se aqui, mais apropriadamente, os mecanismos de transparência
implementados do governo e a intenção de registrar a participação do cidadão via os canais da
plataforma web, antes mesmo das diretrizes da Lei da Transparência de 2009. O Portal da
Transparência do Ceará foi uma importante ferramenta para o acompanhamento e fiscalização
das políticas públicas implementadas pela gestão Cid, que através do qual o cidadão usuário
da internet pôde consultar as informações sobre as receitas e despesas orçamentárias
estaduais, permitindo um nível de fiscalização das ações públicas e aumentando a
transparência da gestão estadual. Contudo, o acesso às informações estava comprometido,
tanto pela difícil navegabilidade — dificuldade para encontrar as informações no portal —,
como pela complexidade do entendimento técnico dos dados apresentados, distanciando o
usuário do ambiente.
Entre outras as ações e/ou medidas de TI, voltadas para o fortalecimento e uso da
plataforma da internet, desenvolvidas no período do governo Cid (CEARÁ, 2008; 2009;
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2010; 2011a), destacam-se: Revisão do modelo de gestão de TIC do governo para atender aos
objetivos da nova administração; Implantação do Portal da Transparência; Elaboração da
Instrução Normativa para padrões WEB do governo; Elaboração do Manual de Identidade
Visual dos sites governamentais; Diagnóstico dos sites do governo e elaboração de guia de
conteúdo WEB visando à excelência dos serviços e informações prestados pelo Governo
Eletrônico do Estado; Políticas de segurança da informação para preservar as informações dos
ambientes de TIC do Governo do Estado; Implantação e operacionalização da tecnologia de
certificação digital governamental visando o uso por todos os dirigentes de órgãos do governo
e sistemas estratégicos; Implementação da premiação de projetos de inovação, uso de
Software Livre e inclusão sociodigital, com o objetivo de atender aos princípios de
democratização, transparência e efetividade de ações; Políticas de Software Livre para uso
estratégico de padrões abertos nos órgãos e entidades do governo do estado; e a implantação
da premiação de projetos de inovação, software livre, ti verde e inclusão digital, através do
Prêmio Ceará de Cidadania Eletrônica.
As ações do governo na plataforma internet, lhe renderam algumas premiações,
como o prêmio TI&GOVERNO do Brasil, na categoria Governo Eletrônico e Democracia. E,
neste mesmo sentido, o governo instituiu o prêmio Ceará de Cidadania Eletrônica, para
avaliar os ambientes digitais dos órgãos da administração estadual que mais contribuíram para
a melhoria da interação estado e sociedade (CEARÁ, 2010). Esta ação também vai ao
encontro do arcabouço de fortalecimento do uso das TICs promovido pelo governo.
O governo instituiu o Comitê de Inclusão Digital (CEARÁ, 2008), que, entre
outras diretrizes inclusivas, destacou-se na promoção da inclusão digital de idosos, adultos e
jovens cearenses de 16 a 21 anos de idade, de baixa renda e do interior do estado. Neste
sentido, o governo desenvolveu o projeto “Primeiro Passo Digital” (CEARÁ, 2009), que foi
estruturado e implementado para ofertar atividades de educação social e profissional via as
tecnologias digitais da internet, inclusive possibilitar o acesso destes jovens carentes à
internet. No programa orçamentário “Ceará Digital”, da SECITECE, foram destinados R$
31,4 milhões para ações de “apoio ao desenvolvimento das atividades de inclusão digital” e
para a “implantação da rede de inclusão digital” para os anos de 2008 a 2011 (CEARÁ,
2007b, p. 73-74).
A preocupação do governo em estabelecer as ações programáticas de inclusão
digital — que envolveram áreas estratégicas diferentes, a exemplo da educação, com a
distribuição de computadores para professores e escolas; da ação social, com o projeto
“primeiro passo digital”, e da ciência e tecnologia, com as ilhas digitais — não foi suficiente
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para reduzir a enorme fratura digital que existe no estado. Verificou-se que as ações de TIC
voltadas para a eficiência e otimização dos recursos públicos (gestão fiscal) foram mais
efetivas, contribuindo com outras ações de governo que se relacionavam com os ajustes
fiscais e orçamentários para o desenvolvimento econômico do estado, sendo mais
contributivos para os PIB real e per capita cearense, que cresceram significativamente no
período do governo Cid 2007-2010 (MAIA; BOTELHO, 2007).
Não obstante, o Ceará aparece, em levantamento de 2010 do IBGE, na 17a
posição do ranking do IDH 102 (Índice de Desenvolvimento Humano) no Brasil, a frente de
alguns estados do Nordeste e do Norte do país e, além de uma enorme concentração de renda,
se posiciona como 23º estado no ranking da renda per capita.
Em 2007, o IBGE publica pela primeira vez uma pesquisa PNAD, realizada no
ano de 2005 (IBGE, 2007), sobre o perfil do usuário da internet e suas relações com
autoridades públicas ou órgãos do governo.
Segundo a pesquisa, no Brasil, 21,02% da população com 10 anos ou mais de
idade utilizou a internet nos últimos três meses contados a partir do início da pesquisa, e os
entrevistados tinham idade média de 28,1 anos. Desta população, 42,9% interagiram com
autoridades ou órgãos do governo, cuja idade média era de 35,1 anos, com nível médio de
instrução de 12,5 anos, renda média mensal per capita de R$ 1.395,00 no Brasil e R$ 1.131,00
no Nordeste. Do total de usuários da internet no Brasil, que interagiram de alguma maneira
com os governos brasileiros, 15,0% eram da região Nordeste, sendo a segunda região com
maior número de interação, atrás das regiões Sudeste e Sul, com respectivamente 55,8%, e
17,4%. Considerando somente os usuários nordestinos, com 10 anos ou mais de idade que se
relacionaram com o governo, o índice de interação correspondeu a 42,8%. No Ceará, 12,9%
da população com 10 anos ou mais de idade que utilizavam a internet, e desta, 39,6%
interagiu com atores governamentais; este índice aumentou para 43,7% quando se referiu
somente à Região Metropolitana de Fortaleza (IBGE, 2007). Os índices cearenses de
interação com atores públicos ficaram bem próximos da média regional.
Na segunda pesquisa PNAD, de 2008, sobre acesso à internet, o percentual da
população com 10 anos ou mais de idade com acesso à internet aumentou no Brasil, passando
de 20,9% para 34,8%, mas o número de pessoas que interagiram com autoridades públicas ou
órgãos do governo caiu de 27,4% para 15,2%. No Ceará, a quantidade de pessoas com acesso
102

Ranking IDH dos estados brasileiros – IBGE:
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/pesquisa/37/30255?tipo=ranking&ano=2010>. Acesso em: 29 abr.
2018.
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à internet mais que duplicou, passando de 12,9% para 25,8% da população usuária, tendo
também um decréscimo na interação do usuário com o governo, mas com uma queda menos
acentuada que a nacional, saindo de 39,6% para 24,3% dos usuários que se relacionaram de
alguma maneira com autoridades e/ou governo (IBGE, 2009).
Não obstante, os números da pesquisa PNAD de 2011 sobre acesso à internet nos
domicílios brasileiros (IBGE, 2013), demonstram que o estado do Ceará ainda tem que
melhorar muito os seus índices relacionados ao uso das TICs e da internet. No ano de 2005
(IBGE, 2007), somente 6,9% dos domicílios cearenses tinham computadores em casa, e
destes, somente 4,4% tinham acesso à internet, e 12,9% das pessoas, pertencentes à população
com 10 anos ou mais, utilizaram a internet. Quando observado os dados PNAD do ano de
2011, estes números cresceram para 22,9% de domicílios com computadores, 18,5% com
computador acessando a internet, e 33,4% das pessoas utilizaram a internet (IBGE, 2013).
Embora o estado do Ceará tenha ampliado o número de usuários da população
com 10 anos ou mais de idade com acesso à internet e aumentado o número de domicílios
com computador e o número destes com acesso à internet, ficou na 23a posição do ranking
das unidades federativas com domicílios com computadores, e na 23a posição com
computadores que tinham acesso à internet. No ranking nacional dos usuários com acesso à
rede mundial de computadores, o estado do Ceará apareceu na 24a posição, com um dos
menores índices de participação, 33,4%, abaixo da média nacional, que foi de 44,5%, ficando
à frente somente de Pará, Piauí e Maranhão.
Após análise das ações governamentais orientadas ao uso e implementação das
TICs, o primeiro governo Cid pode ser classificado como um “governo tecnológico”, pois,
dentro dos parâmetros de governo eletrônico (PRADO et al., 2012; DINIZ, 2005;
REINHARD; DIAS, 2005), investiu com esforços na construção de infraestruturas para a
comunicação digital e no desenvolvimento de soluções estratégicas de tecnologias de
informação e comunicação para a consecução dos programas e ações do governo.
Se observarmos os elementos para a categorização da democracia digital de
Gomes (2018), as ações desenvolvidas pelo governo cearense estavam em consonância com
os requisitos para e-transparência e accountability, que possibilitaram um certo nível de
interação entre o governo e a sociedade, dentro dos patamares das práticas nacionais
(SAMPAIO, 2006), sendo elementos fundamentais e necessários para uma transição orientada
ao desenvolvimento da democracia digital (MARQUES, 2004).
3.3.2

O segundo governo Cid – 2011 a 2014
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Com o apoio da máquina estadual, com a maior composição partidária do
processo eleitoral, reunindo partidos de centro e de esquerda; com a influência positiva da
opinião pública local a seu favor, e pela competente campanha propagandista do governo
durante a sua última gestão e no período eleitoral, Cid Gomes é reeleito como governador do
Ceará no ano de 2010, vencendo com certa facilidade o seu opositor no primeiro turno, com
61,27% dos votos válidos103.
A nova gestão Cid Gomes deu prosseguimento às ações governamentais norteadas
pelos três eixos definidos em 2011: Sociedade Justa e Solidária; Economia para uma Vida
Melhor; e Governo Participativo, Ético e Competente. A participação foi apontada como uma
premissa fundamental para a construção do novo plano de governo, sendo importante para o
fortalecimento do modelo de gestão, em que as políticas públicas devem ser construídas de
forma integrada e com a colaboração entre o governo do estado e a sociedade (CEARÁ,
2011b).
O discurso propalado pelo novo governo foi estruturado a partir da lógica
neoliberal do desenvolvimento socioeconômico com responsabilidade fiscal, de austeridade e
eficiência da máquina administrativa, com a inserção de elementos de princípios
participativos, mantendo a mesma linha de abordagem da gestão anterior:
Continuarei perseguindo o objetivo e o êxito de realizar políticas públicas que
promovam o desenvolvimento do Ceará, e que, contudo, não afetem o equilíbrio
fiscal e a estabilidade macroeconômica do nosso Estado. Para isso os cenários
macroeconômicos e fiscais que fundamentam a execução do Plano para os próximos
quatro anos são realistas, baseados no histórico prodigioso de crescimento do Ceará
nos últimos anos, e perspectivas igualmente promissoras para os próximos, tanto em
relação à Região Nordeste, quanto em relação ao Brasil. [...] reafirmo o
compromisso de todo o Governo em realizar práticas de gestão pautadas na
honestidade, no combate intransigente à corrupção, na competência e eficiência na
realização e entrega dos bens e serviços ofertados à população, no respeito aos
Poderes e instituições legitimamente constituídas, na ampliação da participação e
respeito às idéias plurais, advindas de toda e qualquer parcela da sociedade
(CEARÁ, 2011b, p. 14-15, grifo nosso).

3.3.2.1 O uso das TICs nas ações do governo
O segundo governo Cid reafirma (CEARÁ, 2012) que a ciência, tecnologia e a
inovação são instrumentos importantes para a construção estratégica de políticas públicas que
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Para maiores informações consultar o site do TRE-CE: <http://apps.tre-ce.jus.br/tre/eleicoes/resulta
dos/2010/CARGOS/GOVERNADOR/CARGO-GOVERNADOR-RESULTADO_PARA_GOVERNADOR
_E_VICE_GOVERNADOR.HTML>. Acesso em: 08 mar. 2018.
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ajudam na transformação da realidade socioeconômica do Ceará. Entretanto, como veremos
mais adiante na avaliação dos índices de desempenho de uso das TICs, é necessário mais do
que um desejo de transformação e de investimento em tecnologia. Para mudar a realidade do
estado é necessário tomar decisões e ter comprometimento político para implementação de
políticas públicas de redistribuição de renda.
O uso das TICs nas ações governamentais foi potencializado em todos os três
eixos de governo, com forte ênfase para a área de planejamento e gestão, que priorizou o
desenvolvimento tecnológico das secretarias e seus órgãos vinculados. A ETICE passou a ter
um papel fundamental dentro do projeto de TIC elaborado para o estado, tendo as suas
estruturas físicas e de pessoal fortalecidas, passando a ser a empresa responsável pela gestão
da infraestrutura da rede governamental, das redes internet, intranet e extranet, pelo
assessoramento em TIC, para atender a 100% das unidades administrativas estaduais nas
“demandas para as áreas de negócio do governo”, como também responsável por
proporcionar a integração de todos os órgãos no Cinturão Digital do Ceará – CDC (CEARÁ,
2011b).
Com a perspectiva de ampliar a oferta e o uso da banda larga no território
cearense, o governo institui o Programa Estadual de Banda Larga (PEBL) através da Lei nº
15.018 de 04 de outubro de 2011104, estabelecendo objetivos estratégicos de atuação para a
oferta dos serviços digitais por meio da infraestrutura de rede do estado, o CDC:
Art.1º Fica instituído o Programa Estadual de Banda Larga – PEBL, com o objetivo
de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços de tecnologias de
informação e comunicação, de modo a: I – massificar o acesso a serviços de
conexão à internet em banda larga; II – acelerar o desenvolvimento econômico e
social; III – promover a inclusão digital; IV – reduzir as desigualdades social e
regional; V – promover a geração de emprego e renda; VI – ampliar os serviços de
Governo Eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado; VII –
promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação; e
VIII – aumentar a autonomia tecnológica e a competitividade do Estado.

Ainda, conforme a lei, a ETICE passou a ser a responsável pela gestão do
Programa e autorizada a prestar os serviços de banda larga para instituições públicas e
privadas.
Dentro da lógica de uso das TICs nas instâncias do governo que foram
direcionadas para a ampliação da utilização da plataforma da internet no estado do Ceará, esta
medida de fomento e uso de banda larga pode ser considerada como uma das mais
importantes do segundo governo Cid, uma vez que para além da interconexão dos órgãos da
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Para acessar a Lei 15.018 na íntegra, acessar o site: <http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20111020/do2
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administração pública estadual, possibilitou uma abertura para disseminação e expansão do
CDC no território cearense, tanto para o setor público como para o setor privado,
oportunizando meios para o uso da infraestrutura de rede do CDC para o acesso à internet.
3.3.2.2 A e-participação no Ceará
Sob a égide do “Eixo Governo Participativo, Ético e Competente”, o governo
buscou implementar no estado um padrão de eficiência na prestação de serviços à sociedade e
à gestão pública, focando na premissa de ampliar a transparência das ações de governo e no
estabelecimento de um diálogo com os setores da sociedade civil, acreditando que, através da
expansão de mecanismos de participação e negociação, como as centrais de atendimento
telefônico e a internet, estaria aperfeiçoando o processo democrático, “sintonizando” as
prioridades do governo com as prioridades eleitas pela sociedade, em que o cidadão passaria a
ser um ator importante no processo de formulação e controle das políticas públicas.
Considerando a necessidade de garantir o acesso às informações produzidas pelo
estado e de cumprir todas as exigências previstas na Lei de Acesso à Informação, o governo
regulamentou, por meio do Decreto Estadual nº 30.938, de 10 de julho de 2012, o Sistema de
Ouvidoria do Poder Executivo Estadual, que teve por objetivo principal transformar o serviço
de Ouvidoria, conforme caput do decreto, em um “[...] canal de intermediação do processo de
participação popular, possibilitando ao cidadão contribuir com a implementação das políticas
públicas e a avaliação dos serviços prestados”. O Sistema de Ouvidoria ficou sob a
coordenação da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE), que passou a ter também
um papel de gestão estrutural e de funcionamento do sistema, conforme o Art. 6º do Decreto
nº 30.938:
Compete à Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado disponibilizar canais
gratuitos de atendimento ao cidadão, utilizando recursos telefônicos, da rede
mundial de computadores e presencial, de modo a viabilizar com celeridade a
recepção e registro das manifestações apresentadas (grifo nosso).

Em ato contínuo, o governo também regulamentou o novo Portal da
Transparência, através do Decreto Estadual nº 30.939, de 10 de julho de 2012, em que a CGE,
conforme definido nos artigos do decreto, passou a ser responsável pela gerência das
informações disponibilizadas pelo ambiente, como também pela gerência técnica de utilização
e manutenção do site, que para tanto contara com o apoio da ETICE.
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A justificativa dessas medidas estava relacionada com a promessa do governo em
promover uma maior interação entre o Estado e a sociedade através de uma comunicação
social de maior qualidade, transparente, destinada a escutar e esclarecer as demandas da
sociedade. Este momento consolidou o papel da internet como um canal para divulgação e
prestação de contas das ações governamentais cearense.
Na versão de 2012, o Portal da Transparência trouxe novas funcionalidades e,
entre elas, o “Banco de Ideias”, um ambiente com proposta de interação participativa online,
criado sob a plataforma da internet para captar as sugestões dos internautas sobre serviços,
ações, programas, inovações etc., registrando as ideias dos cidadãos sobre as diversas áreas do
governo, para que estas fossem tratadas e encaminhadas dentro das instâncias governamentais
competentes, podendo se tornar uma ação de governo ou até mesmo uma política pública. Foi
a primeira experiência do governo estadual que pode ser analisada pela ótica da eparticipação, e várias sugestões para as diversas áreas de atuação do governo, a exemplo da
saúde, educação, segurança, cultura e esporte, foram registradas no ambiente web sob a
sistemática de aguardar um feedback de encaminhamento, apreciação, implementação ou não,
conforme sua natureza e disponibilidade legal e orçamentária. Assim se propunha o governo
quando idealizou e implementou este ambiente de e-participação, que será analisado e
apresentado com maiores detalhes mais adiante.
É importante ressaltar que a Controladoria e Ouvidoria do Estado – CGE, entre
outras atribuições, assumiu, a partir de 2012, o papel de resguardar e manter o princípio da
transparência nas ações públicas do governo, como também, incentivar a participação da
população nos assuntos governamentais, através de “[...] ações prioritárias e inovadoras: a)
implantação do controle interno preventivo; b) aplicação de auditoria em processos,
programas de governo e áreas especializadas; c) consolidação da gestão democrática
participativa; d) fortalecimento de seu capital intelectual, com a implantação do Programa de
Gestão Compartilhada de Pessoas” (CEARÁ, 2013, p. 292, grifo nosso).
3.3.2.3 A potencialização do uso das ferramentas de TIC
Várias outras ações de TIC foram desenvolvidas durante o segundo governo Cid
(CEARÁ, 2012, 2013, 2014, 2015a), contribuindo para a conformação do uso da internet
destinadas para o fortalecimento das interações do governo com a sociedade, entre as quais
destacam-se aqui: Manutenção do Prêmio Cidadania Eletrônica, que premiou os esforços
públicos de melhoria das atividades voltadas diretamente para o cidadão-usuário; Implantação
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do Primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informação, com projetos direcionados ao
desenvolvimento de soluções de TICs que foram direcionados para o atendimento do usuário;
Implementação do Projeto de Atendimento de Excelência ao Cidadão, com a disponibilização
de novos serviços do governo ofertados pelas secretarias e vinculadas por meio da internet;
Implantação da Universidade do Trabalho Digital (UTD), para formação de milhares de
pessoas em cursos básicos e avançados na área de TICs da plataforma internet; Ampliação da
infraestrutura de fibra óptica do Cinturão Digital do Ceará – CDC (mais de 3000 km
instalados no Estado)105, beneficiando 114 municípios, possibilitando a conexão de 711
escolas estaduais ao CDC e à internet; e, para finalizar os exemplos, a implantação do sistema
Acesso Cidadão, que permitiu a consulta por parte dos usuários aos serviços ofertados pelos
órgãos e secretarias estaduais.
Após análise dos resultados das ações de TIC do último ano do governo Cid
(2014), verificou-se nos dados oficiais do governo um crescimento nos indicadores de TIC
relacionados ao uso da internet e aos serviços prestados pelo estado. O número de municípios
com serviços de banda larga, que era de 58 em 2010, passou para 114 em 2014, em torno de
196% de aumento em 4 anos, e o número de acessos externos aos serviços do governo,
ofertados pela internet, cresceu de 2,8 milhões, em 2010, para 26,4 milhões em 2014,
correspondendo a um aumento de 843% na demanda pelos serviços do estado nesta
plataforma (CEARÁ, 2015a, p. 214).
Da forma que os dados foram apresentados, permitiu-nos, de forma cartesiana,
somente afirmar que o aumento do número de acessos aos serviços do governo pode ter, mas
não obrigatoriamente, uma relação de correspondência com a melhoria e investimento
realizados na infraestrutura de rede de computadores com acesso à internet, mas não nos
permitiu, avaliar uma efetividade das ações do governo, fazer uma relação de causa e efeito e,
muito menos, observar os requisitos, tão propalados pelo governo, da eficiência e eficácia dos
recursos envolvidos.
3.3.2.4 Índices de desempenho de TIC e as ações do governo
Analisando os dados da pesquisa PNAD-2014 de acesso à internet (IBGE, 2016a),
verificamos que o estado do Ceará passou da 23a posição de domicílios com computadores
105

O CDC é uma rede de alta velocidade, inédita no país até o período, que proporcionou o acesso e ampliação
dos serviços ofertados pelo estado, contribuindo para a disseminação da cultura da internet pelo Ceará, uma
vez que a empresas privadas de telefonia passaram a ser clientes da infraestrutura implantada.
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em 2011 para a 24a posição no ranking nacional em 2014, caindo uma posição; e passou da
23a posição de computadores que estavam ligados à internet em 2011 para a 21a posição do
ranking em 2014, subindo duas posições. Esta pesquisa do IBGE tratou de correlacionar as
variáveis principais (bens e serviços de tecnologia digital – computador e telefone móvel)
com os indicadores de infraestrutura e de acesso aos serviços de TIC, apresentando
informações com significância estatística, confirmando o senso comum sobre a realidade do
uso da TIC na zona rural e urbana do país, apontando um maior desenvolvimento destas
tecnologias nas regiões centrais, não sendo diferente no estado do Ceará, em que a Região
Metropolitana de Fortaleza se apresentou com os maiores números de propriedade e acesso
aos recursos de TIC.
Mesmo o Ceará tendo crescido os seus números em relação à aquisição de
computadores por domicílios, saindo de 7,0% dos domicílios particulares permanentes em
2005 (CEARÁ, 2007a) para 30,6% em 2014 (CEARÁ, 2016a), e partindo de 4,5% dos
computadores domiciliares ligados à internet em 2005 para 25,5% no ano de 2014, o estado
não conseguiu traduzir todas as suas ações de investimento nas infraestruturas de TIC em
números de desenvolvimento socioeconômico, uma vez que figura entre os de menor
desempenho106 nas pesquisas PNAD de acesso à internet.
Os números do estado do Ceará, dentro do contexto nacional, ficaram muito
aquém do esperado, tendo em vista os grandes investimentos em TIC realizados pelos
governos Cid Gomes no período de 2007 a 2014.
O Ceará ficou à frente somente de dois estados do Nordeste e um do Norte, no
quesito de propriedade do bem “computador” por domicílios, e à frente de quatros estados do
Norte e dois do Nordeste no quesito de computadores domiciliares ligados à internet.
Um dado assombroso, pois se trata da exclusão de milhões cearenses do acesso à
informação e à geração de conhecimento, refletida, mais uma vez e de maneira brutal, pela
cruel concentração de renda existente no estado e pelo seu fraco desempenho no rendimento
domiciliar per capita média e mediana do Brasil, ocupando a incômoda 25º posição no ano
2014107. Estes resultados, que estão inerentemente associados à dimensão da exclusão digital
no Ceará, aumentam, alarmantemente, quando observada a diferença dos números coletados
entre o estado e a Região Metropolitana de Fortaleza.
106

% de domicílios particulares permanentes com computadores: Brasil=48,5%; Nordeste=32,8%. % domicílios
particulares permanentes c/ computadores conectados à internet: Brasil=42,1%; Nordeste=27,7%.
107
Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2014. Notas: Exclusive arranjos domiciliares
sem rendimento e sem declaração de rendimentos. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas
/sociais/populacao/9221-sintese-de-indicadores-sociais.html?=&t=downloads>. Acesso em: 24 set. 2017.
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Não obstante, os dados do Ceará na pesquisa PNAD-2014 (IBGE, 2016a), que
também tratou sobre o acesso dos domicílios à internet através de banda larga, são mais
alvissareiros. Segundo a pesquisa, nas grandes regiões urbanas do país, o acesso à internet em
banda larga ultrapassou os incríveis 99,0% dos domicílios. A pesquisa separou o acesso à
internet via banda larga por dois seguimentos: banda larga fixa (BLF) e banda larga móvel
(BLM); e, considerando os dados gerais, o Brasil ficou com os índices de 71,9% para acesso
via BLF e 62,8% para banda larga móvel; no Nordeste, estes percentuais ficaram em 62,8%
BLF e 66,2% BLM, retratando um pouco da expansão dos serviços de telefonia celular para
aceso à internet. O Ceará se apresentou como o 15º colocado no ranking nacional no acesso à
internet por banda larga fixa, com 62,2% dos domicílios, e o 18º colocado, com 63,5% com o
acesso à internet via banda larga móvel.
O segundo governo Cid priorizou o uso das tecnologias da internet como um
caminho promissor para a transformação dos serviços públicos em busca de uma aproximação
e de um melhor relacionamento com o cidadão. Investiu em infraestruturas de rede, como a
Rede Governamental de alta velocidade e a estruturação e ampliação do Cinturão Digital,
medidas que contribuíram decisivamente para uma maior interação do público cearense
através da rede mundial de computadores.
Em complemento, mas não menos importante, adequou e desenvolveu vários
sistemas para a oferta de serviços públicos pela internet, estabelecendo este canal como um
meio importante de comunicação e interação entre o Estado e a sociedade.
Entre todas às ações de TIC observadas pela pesquisa, e considerando que as
demais outras contribuíram decisivamente para este estágio de evolução do governo
eletrônico cearense, destaca-se o pioneirismo e vanguardismo do estado do Ceará em propor,
em 2012, a participação online do cidadão para contribuir com as ações públicas de governo
através de um ambiente digital na internet, o Banco de Ideias, uma vez, por se tratar de uma
experiência anterior ao Participa Brasil e o Dialoga Brasil (BARBALHO et al., 2017) do
Governo Federal, uma das primeiras referências no uso das ferramentas da internet para a
participação online dos cidadãos por meio de processos interativos para a construção de
políticas públicas.
Apesar do que pese os obstes, encontros e desencontros dos resultados esperados
das políticas de uso das TICs nos governos Cid Gomes, é irrefutável a sua particular
contribuição para o desenvolvimento, avanços e uso das novas tecnologias de informação e
comunicação para o fomento da interação do cidadão com a administração pública cearense
através da internet.
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3.4

O GOVERNO CAMILO SANTANA (2015 A 2018) E A E-PARTICIPAÇÃO
Esta é a última seção deste capítulo, encerrando o processo de levantamento e

análise das ações governamentais no estado do Ceará que resguardavam uma familiaridade
com a utilização das TICs para o desenvolvimento da participação do cidadão nos negócios
públicos. Serão apresentadas as principais ações e decisões estratégicas de uso das novas
tecnologias digitais, que foram pensadas e implementadas durante a gestão do governador
Camilo, que se relacionaram com a e-participação e para o seu fortalecimento.
O deputado estadual e ex-secretário de Estado dos dois governos Cid, Camilo
Santana, é escolhido pelo grupo político da família Ferreira Gomes como o seu representante
para disputar as eleições de governador de 2014, enfrentando grupos opositores tradicionais,
que acabou levando as eleições para o 2º turno. Camilo venceu com uma pequena margem de
diferença, sendo eleito governador do estado do Ceará para o período de 2015 a 2018, com
53,35% dos votos válidos.108
A primeira medida tomada pelo novo governo ocorreu antes mesmo do seu início
em 2015, quando a equipe técnica de assessores, mais colaboradores de campanha e
convidados da sociedade civil, através de um planejamento participativo, elaboraram um
documento base, chamado “Os 7 Cearás”, com propostas para a formulação do plano de
governo da gestão Camilo Santana.
3.4.1

A reforma administrativa
A reforma administrativa implementada pelo governo, através da Lei nº 15.773 de

10 de março de 2015, criou e extinguiu alguns órgãos e secretarias de Estado, redefiniu cargos
e atribuições em alguns setores da administração, mas estas decisões em nada impactaram
diretamente nas funções e atribuições dos órgãos e entidades envolvidos com o
desenvolvimento e uso da TIC na esfera estadual, mantendo a mesma política de tecnologia
da informação e comunicação da gestão anterior.
Segundo “Os 7 Cearás” (SANTANA, 2014), a participação ativa dos cidadãos é a
melhor forma de estabelecer uma relação de compromisso entre o governo e a sociedade para
a construção e implementação de políticas que tenham objetivos e interesses públicos.
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Para maiores informações consultar o site do TRE: <http://apps.tre-ce.jus.br/tre/eleicoes/resultados/2014/C
EARA/RESULTADOS/2T/CEARA-2T-RES-RESULTADO_ GERAL.HTML>. Acesso em: 18 mar. 2018.
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Conforme os autores da publicação, este documento foi elaborado a partir de um processo de
discussão e compilação de várias propostas apresentadas em conferências e seminários de
validação, que foram realizados durante e após o período eleitoral, finalizados antes do início
do novo governo. A proposta de governança da nova gestão foi fundamentada em cima da
importância do planejamento participativo como uma ferramenta estratégica para a construção
e definição das políticas públicas estaduais. Estas políticas eram pensadas a partir do modelo
de particionamento do estado em sete eixos estratégicos, que nortearam as discussões, tanto
para a concepção como para a implementação das ações do governo. Sendo elas: 1– Ceará da
Gestão Democrática por Resultados; 2 – Ceará Acolhedor; 3 – Ceará de Oportunidades; 4 –
Ceará Sustentável; 5 – Ceará do Conhecimento; 6 – Ceará Sustentável, e 7 – Ceará
Pacífico.109 Esta pesquisa analisou mais apropriadamente as propostas e ações relacionadas
com os itens 1 e 5, que interagiram diretamente com as definições das políticas de uso das
TICs para as diversas áreas do governo.
O governo Camilo Santana se estabeleceu a partir de um discurso socialdesenvolvimentista, priorizando um constante crescimento socioeconômico, com equilíbrio
fiscal e orçamentário, com o compromisso da plena busca de soluções para a redução das
desigualdades.
Neste sentido, o governo instituiu o uso de um planejamento estratégico
democrático, participativo, regionalizado e descentralizado, e uma pactuação clara,
transparente e mensurável dos resultados esperados, decorrentes das ações entre os atores
envolvidos na construção das políticas públicas, acreditando dessa forma, que o bom
funcionamento das instituições do governo, ao modo weberiano, estimularia o
desenvolvimento de todo o tecido social, compondo elementos para bloquear o clientelismo, a
exclusão social e concentração de renda (SANTANA, 2014).
Entre as prioridades estabelecidas para o primeiro ano de governo, no eixo da
Gestão Democrática por Resultado (SANTANA, 2014, p. 12-15), algumas podem ser
consideradas medidas importantes para o amadurecimento da dimensão da participação social
nas ações governamentais, como o investimento na melhoria dos sistemas de monitoramento
e avaliação de políticas públicas; a redefinição do Sistema de Planejamento e Gestão
Participativa, envolvendo a dimensão da territorialidade; desenvolvimento de ações de
estímulo à participação social e ao controle social por meio de uma cultura de comunicação
pública e diálogos públicos que permitam o monitoramento das políticas públicas; a

109

Para maiores detalhes, consultar Santana (2014).
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potencialização da rede de controle social através da implementação e uso de ferramentas de
tecnologia e informação para monitoramento do portal de governo, e o fomento do
desenvolvimento de mecanismos que garantissem a participação cidadã; e o acompanhamento
e avaliação do plano de governo.
3.4.2

Uso das TICs no governo
As tecnologias de informação e comunicação foram consideradas como

ferramentas estratégicas para a consecução das metas prevista no plano elaborado pelo
governo Camilo, passando a ser uma amalgama para o desenvolvimento dos programas e
ações governamentais. Nesse sentido, o governo decidiu estruturar o Sistema Estadual de
Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), um organismo intersetorial, composto
pela Secretaria de Ciências e Tecnologia (SECITECE), Empresa de Tecnologia e Informação
do Estado do Ceará (ETICE), Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e os órgãos
setoriais de TIC de cada uma das secretarias e das outras instituições do governo. O SETIC,
que teve uma composição com maior participação de órgãos governamentais, tinha como
propósito, criar, planejar, integrar, articular e executar as políticas públicas de TIC no estado
do Ceará (SANTANA, 2014).
Com a perspectiva do desenvolvimento do uso das TICs no território cearense, o
governo definiu como prioridade, no eixo do “Ceará do Conhecimento”, o fortalecimento da
ETICE para o cumprimento da sua missão de órgão normativo e consultor como também a
expansão do Cinturão Digital para atender a todos os municípios cearenses com serviços de
banda larga, proporcionando dessa forma, a viabilização dos programas governamentais nas
demais unidades administrativas instaladas no estado. Ainda na linha do aperfeiçoamento
tecnológico digital para o desenvolvimento local e regional, o governo entendeu também ser
estratégico incentivar o desenvolvimento das TICs nas gestões municipais. Destaca-se ainda,
a importante decisão de se destinar recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza
(FECOP)110 para o desenvolvimento de ações de ciência e tecnologia voltadas para o combate
à exclusão digital (SANTANA, 2014).

110

O Fundo de Combate à Pobreza foi instituído “[...] através da Lei Complementar nº 37, de 26/11/2003 (DOE
de 27/11/2003), e regulamentado pelo Decreto nº 29.910, de 29/09/2009 (DOE de 30/09/2009), trata-se de
um Fundo Especial de Gestão, de natureza contábil, cuja finalidade consiste em viabilizar, para a população
pobre e extremamente pobre do Estado do Ceará, acesso a níveis dignos de subsistência, mediante a
aplicação de recursos em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, saneamento básico,
reforço da renda familiar, combate à seca, e outros programas de relevante interesse social, de modo a
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As principais realizações de TIC no primeiro ano de governo (CEARÁ, 2016) se
relacionaram com as medidas usuais preestabelecidas nos anos anteriores, que eram a de
ampliação, melhoria da infraestrutura de hardware e software e manutenção do ambiente de
TIC nas unidades administrativas do estado. Seguindo a diretriz de ser o máximo transparente
e o mais próximo possível do cidadão, as ações de TIC nas secretarias e demais órgãos
tiveram suas prioridades centradas no desenvolvimento e adequação dos sistemas de
informática orientados para a web.
Uma importante meta estabelecida pela nova gestão, para a disseminação e
ampliação do uso das ferramentas de TIC e da internet no território cearense, foi a utilização
do Cinturão Digital do Ceará (CDC) como uma infraestrutura de rede obrigatória para a oferta
dos serviços públicos para o cidadão. O governo estabeleceu um indicador quantitativo de
esforço, para mensurar a cobertura do CDC nos municípios do estado, com o objetivo de
acompanhar o desempenho para a efetivação da cobertura dos 100% dos municípios
cearenses. A meta proposta para o ano 2015 foi a de conectar 21 municípios para que
pudessem usufruir dos serviços de banda larga estadual. Contudo, segundo o governo
(CEARÁ, 2016, p. 174), esta meta não foi cumprida em virtude de problemas burocráticos
enfrentados na análise e aprovação do plano de trabalho por parte do Governo Federal,
ocasionando a estagnação de municípios conectados ao CDC111, continuando os mesmos 114
apontados nos resultados do governo no ano de 2014. Não obstante, vale ressaltar ainda que o
governo, em 2015, proporcionou a ampliação do número de escolas públicas estaduais e
municipais (município de Fortaleza) interligadas ao Cinturão Digital, incrementado,
respectivamente, 96 e 269 unidades escolares, que passaram a ter acesso aos serviços de
banda larga do estado.
Estas ações de ampliação do acesso ao mundo digital colaboraram com o
amadurecimento do uso das novas tecnologias de internet no estado, formando novos usuários
da rede mundial de computadores e potenciais usuários dos serviços ofertados pelo governo.
A ações de modernização e fortalecimento das infraestruturas de TIC podem
proporcionar um maior desenvolvimento e disseminação das novas tecnologias da internet.
Nessa lógica, e indo ao encontro do discurso do desenvolvimento socioeconômico através da
inovação tecnológica, o governo, em 2017, priorizou a atração de empresas na área de TIC,

promover a melhoria da qualidade de vida.” Disponível em: <http://fecop.seplag.ce.gov.br/index.php?op
tion=com_content&view=arti cle&id=43387&Itemid=21>. Acesso em: 23 maio 2018.
111
Para maiores informações sobre a quantidade de municípios instalados e em operação no CDC, acessar o site:
<https://www.etice.ce.gov.br/cinturao-digital/>. Acesso em: 02 abr. 2018.

127

realizando parcerias nacionais e internacionais para a instalação de um HUB Digital 112 no
Ceará (CEARÁ, 2018), que viria a se tornar o segundo maior ponto de concentração de cabos
de fibras óptica do mundo em 2019,113 interligando os continentes Africano, Europeu e
Americano, através de cabos submarinos de alta capacidade e velocidade para transmissão de
dados.
3.4.3

A e-participação no governo
Como demonstração de interesse por uma maior participação dos cidadãos nos

serviços e negócios do estado através da plataforma internet, o governo decidiu “[...] Ampliar
o Governo Eletrônico de forma obter a excelência na entrega de serviços ao cidadão, com
maior agilidade, transparência, acesso à informação e interação sociedade-governo
(bidirecional)” (SANTANA, 2014, p. 18). Encontra-se aqui, uma primeira manifestação de
elementos estruturais relacionadas a uma relação de reciprocidade, quando admite um fluxo
bidirecional na comunicação do governo com a sociedade. Estes elementos práticos de
participação do cidadão através da internet, com a possibilidade de contribuir com inputs para
a tomada de decisões do governo, serão observados no próximo capítulo, a partir da análise
do estudo de caso do Banco de Ideias no período do governo Camilo.
A gestão Camilo Santana (CEARÁ, 2018) compreendeu que era necessário se
estabelecer um diálogo entre a sociedade e as diversas instâncias governamentais para garantir
a participação do cidadão nas tomadas de decisão e na gestão das políticas públicas, que
contribuiriam desta maneira para o fortalecimento do controle das ações fiscais e dos gastos
públicos. Para tanto, estabeleceu o Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação114
como os dois principais instrumentos de controle social que assumiriam o protagonismo de
disponibilizar e divulgar as informações governamentais, proporcionando uma maior
transparência das suas ações, permitindo a participação da sociedade nos negócios do estado.
O governo pôs em prática várias medidas de ampliação do uso das TIC nas
unidades administrativas do estado durante os quatro anos de sua gestão (CEARÁ, 2016;
112

HUB Digital é uma infraestrutura de hardware e software, com tecnologia digital, que concentra (conecta)
várias estruturas de comunicação de dados espalhadas geograficamente ao redor do mundo. Tem por função,
basicamente, melhorar o desempenho e possibilitar a comunicação digital de forma segura, rápida e eficiente
dos pontos conectados.
113
“Fortaleza tem o segundo maior hub de cabos do mundo”. Jornal O Povo, Telecomunicações, 13.02.2019.
Disponível
em:
<https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2019/02/32190-fortaleza-tem-o-segundomaior-hub-de-cabos-do-mundo.html>. Acesso em: 14 fev. 2019.
114
Lei Estadual nº 15.175, de 28 de junho de 2012. Para maiores detalhes, acessar a Lei na íntegra:
<http://imagens.seplag.ce.gov.br/PDF/20120711/do20120711p01.pdf#page=1>. Acesso em: 22 abr. 2018.

128

2017a; 2018; 2019), priorizando o desenvolvimento de sistemas informatizados voltados para
a plataforma web, que permitissem, quando fosse o caso, uma maior participação do cidadãousuário nos serviços ofertados pela administração pública. A diretriz estabelecida no período
foi a de adaptar os serviços de atendimento ao público para a plataforma internet. A medida
impactou as diversas áreas do governo, na qual as secretarias e órgãos que ofertavam serviços
com atendimento ao público tiveram que melhorar e/ou adaptar suas estruturas à nova
plataforma. As secretarias tradicionais e com o maior leque de oferta de serviços,
disponibilizaram, quase na sua totalidade, estes serviços na web, a exemplo da Fazenda —
com os serviços de regularização e quitação de taxas e tributos via a nova plataforma digital;
da Educação — com matriculas online e testes de nível de conhecimentos e conteúdos na
web; da Saúde — com a disponibilização e acompanhamento dos serviços de internamento;
na Segurança Pública — sistema de informações policiais pela web. A Controladoria e
Ouvidoria Geral do Estado, além de disponibilizar os seus serviços de ouvidoria e de acesso à
informação, procedeu com a gestão das informações de transparência dos outros órgãos
estaduais para serem disponibilizados através do Portal da Transparência do estado.
O governo priorizou as ações relacionadas ao tema da transparência, controle e
participação social (CEARÁ, 2018), fortalecendo o uso de diversos mecanismos de
participação cidadã e controle social, e, entre eles, o Portal da Transparência. A
potencialização do portal proporcionou ao governo uma ótima avaliação na 3a Edição da
Escala Brasil de Transparência, 115 promovida pela Controladoria Geral da União, para
identificar o nível de transparência nos estados e municípios. O portal do governo recebeu a
nota máxima na avaliação do cumprimento dos dispositivos da Lei de Acesso à Informação.
Observou-se ainda que o governo estimulou, por meio das políticas de uso de TIC, o acesso
ao Portal da Transparência para que a população interagisse e se manifestasse sobre os
serviços e políticas ofertadas na gestão, registrando mais de 350 mil acessos no ano de 2017,
totalizando 1,45 milhões de acessos desde a sua implementação no final de 2012.
Todas estas medidas do governo cearense para robustecer a administração pública
com as ferramentas das novas tecnologias digitais convergiram para os processos de
desenvolvimento e maturação do governo eletrônico (MEDEIROS, 2004) como instrumento
de transparência e accountability.
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Para
maiores
detalhes
consultar
o
site
da
Controladoria
Geral
da
União:
<https://www.cgu.gov.br/assuntos/transparencia-publica/escala-brasil-transparente>. Acesso em: 05 maio
2018.
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O ambiente do Banco de Ideias, desde a sua implantação em 2012, permaneceu
com a mesma funcionalidade dentro do Portal da Transparência até o final do ano de 2018,
mantendo a sua estrutura com a proposta de um ambiente de participação online de interação
recíproca entre estado e sociedade, coletando sugestões de ações e/ou políticas públicas para
serem tratadas dentro das instâncias do governo. No capítulo 4 desta dissertação, serão
observadas as ações que o governo Camilo dispensou para o uso do Banco de Ideias dentro
das diretrizes governamentais do seu período.
Na reavaliação116 do Plano Plurianual (PPA), no final de 2017 (CEARÁ, 2017b),
foram consideradas algumas alterações para os programas e ações planejadas para o ano de
2018. No que se relaciona com o objeto desta pesquisa, o governo estabeleceu uma nova
meta, que foi a implementação do Sistema Cearense de Participação Cidadã. Uma estrutura
formal, institucionalizada no âmbito estadual, que tinha por objetivo incentivar, desenvolver e
integrar, sistemicamente, os eixos de participação cidadã aderentes à estrutura governamental,
de forma a contribuir para fortalecimento da gestão pública por resultados.
No modelo sistêmico foram previstas seis dimensões (PPA, Setorial, Territorial,
Ouvidoria, Longo Prazo e Suporte) para a incorporação da participação dos cidadãos no
planejamento e monitoramento das ações, projetos e programas de governo (CEARÁ, 2017c).
Destaca-se a dimensão de Suporte, que previu a integração de três processos interrelacionados: a comunicação, a capacitação e uma plataforma digital, para proporcionar a
interconexão e articulação entre as demais dimensões participativas. Para a plataforma digital
do sistema foi prevista a construção de espaços virtuais para a divulgação de informações,
conferências, formação de comunidades, fóruns de debates e áreas de capacitação, elementos
basilares para o desenvolvimento da e-participação.
Mais uma vez, percebeu-se a intenção do governo Camilo em pensar a ampliação
da participação do cidadão nas ações públicas através de processos de inovação tecnológica,
pensando em estruturas e sistemas de TIC para a sua viabilização. Não obstante, até o final do
levantamento de dados desta pesquisa, início de dezembro de 2018, esta plataforma virtual
não havia sido implantada.
Uma outra medida que se apontou como alvissareira, para o desenvolvimento do
uso da TIC no Estado, foi a definição do Hub de Tecnologia da Informação e Comunicação
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Mecanismo legal utilizado pelos governos para uma readequação dos objetivos e metas estabelecidas no
Plano Plurianual no início da gestão.
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(HTIC), regulamentado pela Lei nº 16.727, de 2018. 117 Um programa governamental
institucionalizado no final de dezembro de 2018, que visou o desenvolvimento das
tecnologias de informação e comunicação nos domínios da administração pública cearense. O
programa tinha por missão promover as novas tecnologias digitais, buscando a efetividade do
custeio e investimento realizados em TIC, como também disponibilizar as infraestruturas de
dados e de rede para acesso em alta velocidade à internet, com o objetivo de proporcionar
uma maior sinergia entre os atores estaduais na oferta dos serviços públicos. Esta ação foi
destacada para registrar a preocupação do governo em avançar no processo de atualização
tecnológica e de otimizar do uso das estruturas de TIC, priorizando, neste caso, a expansão e
utilização do Cinturão Digital.
Segundo a pesquisa PNAD de acesso à internet de 2015 (CEARÁ, 2016b), a
última pesquisa completa com indicadores sobre o tema realizada pelo IBGE, o percentual de
domicílios cearenses que possuíam computadores sofreu uma queda, passando de 30,6% em
2014, para 27,9% em 2015, e que o número de computadores domiciliares com acesso à
internet também sofreu uma redução, passando de 25,5% para 23,5%. Este número, mesmo
sendo uma variação de um ano, refletiu uma tendência negativa de estagnação do aumento de
domicílios com computadores e com acesso à internet, uma vez que a curva destes
indicadores, mesmo se mantendo sempre abaixo das curvas das médias nacionais e do
Nordeste, vinha numa crescente desde a primeira pesquisa PNAD em 2005 até a penúltima
em 2014.
Os dados das pesquisas PNAD estão diretamente relacionados com uma questão
central do debate sobre o acesso às novas tecnologias digitais pelo conjunto da sociedade, que
é a condição socioeconômica e de desenvolvimento humano que o cidadão está inserido.
Os serviços de inovação tecnológica prestados pelo governo, como fora observado
anteriormente, são quase que na sua totalidade implementados no padrão de navegação pela
web, demandado dos cidadãos-usuários computadores com browsers118 para poder prover os
serviços do estado e consequentemente contabilizar os seus resultados.
O Ceará, como também já foi observado nesta dissertação, figura entre os estados
mais pobres do país, com uma das menores renda per capita e com um dos maiores índices
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Art. 1º Fica instituído, no âmbito interno da Administração Pública do Estado do Ceará, o programa Hub de
Tecnologia da Informação e Comunicação - HTIC, visando otimizar, de forma contínua, os recursos de
custeio e investimentos em TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação), compartilhar recursos de TIC
entre os órgãos/entidades da administração, prover novas tecnologias para atender às demandas requeridas
pelo serviço público, disponibilizar links de dados e internet de alta velocidade, com qualidade, às unidades
administrativas e à população do Estado e fomentar o crescimento econômico no segmento de TIC dentro do
Estado.
118
Softwares para navegação na web.
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em desigualdade social. Um cenário que, na discussão puramente técnica do uso das TICs
pelo governo, aumenta a necessidade de se encontrar alternativas para a ampliação da
acessibilidade e de se desenvolver softwares mais amigáveis para proporcionar uma maior
usabilidade e qualidade dos serviços disponibilizados pela internet.
A gestão Camilo Santana, segundo a análise realizada, se propôs, desde o
primeiro momento, a ser um governo transparente e participativo, tomando decisões de
modernização das estruturas administrativas através da inovação tecnológica, acreditando no
uso das tecnologias de informação e comunicação para melhorar os resultados fiscais e
administrativos da gestão pública. O governo manteve uma estrutura de gestão de TIC
centralizada, visando uma discussão economicista da otimização e utilização racional das
TICs pelas instituições estaduais, vindo, ao final de 2018, aprovar uma legislação específica
para o controle de aquisição e uso de hardwares e softwares nas instâncias do estado.
A decisão de universalização dos serviços através da internet foi a medida que o
governo encontrou para proporcionar uma maior aproximação do cidadão com os serviços do
estado, abrindo um espaço de interação com o usuário, mas nenhuma outra ação de inovação
do uso das TICs para a internet, para além da carta de serviços dos órgãos e secretarias e do
Portal da Transparência, foi observada pela pesquisa.
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4

O BANCO DE IDEIAS E OS MECANISMOS DE E-PARTICIPAÇÃO
O objetivo deste capítulo é apresentar o estudo e a análise realizados sobre o

projeto da ferramenta Banco de Ideias (BI), desenvolvido pelo governo do Ceará, como uma
iniciativa de e-participação, e discutir os efeitos diretos da participação alcançados a partir do
processo interativo estabelecido entre o estado e a sociedade civil por meio deste ambiente da
internet.
Esta iniciativa teve como meta principal proporcionar uma maior presença dos
cidadãos nas ações governamentais através do ambiente da internet, para que estes pudessem
colaborar com sugestões de ideias para que fossem apreciadas, com a perspectiva de serem
implementadas pelo governo, ampliando positivamente o leque da participação democrática.
Contudo, elementos intrínsecos e extrínsecos a estes ambientes são determinantes para sua
fruição, como, primeiramente, o interesse e comprometimento da autoridade maior do
governo, determinando a implementação destes mecanismos democráticos e, em segundo
lugar, a promoção e incentivo ao uso destas iniciativas por parte dos gestores governamentais
para que se possa avançar nos requisitos da atratividade e envolvimento dos cidadãos nos
processos de participação das ações públicas desenvolvidas pelo estado.
Destaca-se, inicialmente, que será apresentada neste capítulo uma metodologia
para análise de ambientes e-participativos para plataformas internet, que foi desenvolvida por
esta pesquisa especificamente para o teste de verificação de e-participação da iniciativa do
Banco de Ideias do governo cearense.
Na seção inicial, são apresentados os pressupostos metodológicos utilizados para
análise da qualidade do projeto do website do BI, como também para a verificação dos
elementos e-participativos existentes na ferramenta. Na seção 4.2 será retratado um panorama
sobre a origem do Banco de Ideias, observando as particularidades de sua implantação a partir
do ambiente do Portal da Transparência do Governo do Estado do Ceará. Na terceira e última
seção, é feita uma discussão sobre a análise metodológica da estrutura da ferramenta, sua
efetividade como um ambiente de e-participação, e sobre os ganhos democráticos ocorridos
em decorrência da dinâmica participativa proposta pelo governo.
4.1

ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para a implementação da análise da ferramenta Banco de Ideias, como um

ambiente e-participativo, foram levados em consideração tanto os requisitos tecnológicos para
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a construção de websites (projeto, conteúdo e serviços), que resguardam uma melhor
interação humana com computadores 119 , quanto os requisitos democráticos essenciais,
consolidados na categoria de estudo, para o desenvolvimento de projetos e-participativos.
Com a preocupação de compreender os papeis e compromissos de cada agente
público no processo de definição, desenvolvimento e operacionalização desta ferramenta na
web, e também com o objetivo de apoiar substancialmente a análise do ambiente do Banco de
Ideias, foram elaboradas entrevistas semiestruturadas através dos mecanismos presencial e a
distância (por troca de e-mail) com os seguintes atores envolvidos no processo: governadores
de estado, secretários de Estado, gerentes das áreas de negócios das secretarias, gerente de
TIC e colaboradores técnicos. Todos os atores do processo, previstos pela pesquisa, foram
devidamente contatados, mas nem todos foram entrevistados e nem responderam às questões
enviadas por e-mail. Utilizou-se também, o recurso de um aplicativo de mensagem
instantânea (WhatsApp) com alguns atores públicos, para complementar as informações e
para tirar as dúvidas presentes nas respostas fornecidas.
Considerar os papéis de cada um dos atores envolvidos no processo e suas
respectivas funções dentro de cada etapa foi de extrema importância para a análise do
ambiente do Banco de Ideias. Não obstante, para auxiliar na metodologia, foi necessário se
construir um fluxo que retratasse o processo de participação online proposto pelo governo,
desde a entrada do cidadão no ambiente na internet, passando pelo registro da sua sugestão,
discussão e encaminhamento nas instâncias internas governamentais, até o feedback do estado
ao cidadão colaborador. Este fluxo foi construído a partir das informações colhidas por meio
das entrevistas que foram realizadas com alguns gestores do governo, pelas quais a pesquisa
teve o cuidado de ratificar e nivelar as informações com os demais outros atores dos níveis
estratégicos, táticos e operacionais do governo, entrevistados pela pesquisa. Este fluxo ajudou
sobremaneira no rastreamento e levantamento das informações para a consecução da análise
deste estudo de caso.
Com o objetivo de auferir novas informações sobre os resultados alcançados pela
iniciativa do Banco de Ideias, a pesquisa considerou a necessidade de contatar alguns usuários
internautas por e-mail para saber se obtiveram retorno ou não (feedback) por parte do
governo. Para tanto, foi definida uma amostra do conjunto de usuários internautas, composta
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Para maiores informações sobre o assunto, recomenda-se o livro: Human-computer interaction. PREECE,
Jenny et al. Addison-Wesley Longman Ltd., 1994.

134

pelos usuários com as mensagens mais votadas no ambiente do BI. Nas próximas seções, esta
questão será explicada com maior propriedade.
Ressalta-se aqui que não é objetivo desta dissertação realizar uma análise
qualitativa do conteúdo das ideias sugeridas pelos usuários participantes, armazenadas na
plataforma do Banco de Ideias, pois analisar as demandas dos usuários estaria fora do campo
de estudo desta pesquisa.
4.1.1

A análise dos requisitos técnicos da interface gráfica
Inicialmente, analisou-se a qualidade e eficácia digital da ferramenta na web,

observando-se os requisitos técnicos da usabilidade, navegabilidade e acessibilidade. No
segundo momento, foram analisados os requisitos democráticos do ambiente do BI, levando
em consideração um modelo de análise formulado a partir de referências dos requisitos
utilizados por projetos de pesquisa em democracia digital e-participativa, que serão
apresentados mais adiante nesta seção.
O processo de avaliação de Sistemas de Informação tem se constituído como um
problema difícil (LYCETT; GIAGLIS, 2000; AROUCK, 2002) tanto na teoria quanto na
prática (SERAFEIMIDIS, 2000). Devido à sua característica multidimensional, aos seus
aspectos quantitativos e qualitativos, aos múltiplos pontos de vista do avaliador muitas vezes
conflitantes, a atividade de avaliação de eficácia destes sistemas informacionais se torna
difícil (HAMILTON, 1981).
A sistemática de avaliação não é apenas difícil para o campo do Sistemas de
Informação, mas também para várias outras disciplinas de estudo, como as ciências sociais e
políticas, para ficar em dois exemplos. Ela é inerente à natureza humana, pois, a cada
momento, consciente e inconscientemente, a partir de critérios subjetivos e, ou, objetivos, nas
esferas privada ou pública, o ser humano sempre está avaliando os valores dos objetos, os
indivíduos, a sociedade, conjunturas e resultados, que torna assim, o processo de avaliação
complexo, incompleto e orientado à valores pré-concebidos. O resultado de qualquer processo
de avaliação será sempre relativo, pois, para além das características técnicas da ferramenta
de análise a ser escolhida, é indispensável lançar mão das variáveis sociais, econômicas,
culturais e políticas do contexto a ser investigado para possibilitar uma maior aproximação
com o campo de análise.
A análise sobre eficácia digital da ferramenta Banco de Ideias foi implementada a
partir de uma avaliação empírica das páginas do ambiente disponibilizadas na internet. Para
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tanto, foi utilizado uma adaptação do modelo de avaliação de portais do poder executivo,
proposto por Amorim e Almada (2016). A autora propôs uma metodologia complexa de
verificação e classificação de projetos de websites governamentais que resguardam
similaridade com o site a ser analisado por esta pesquisa, da qual foi considerada somente
algumas categorias consideradas importantes para a análise da ferramenta.
Os requisitos de usabilidade120 do site do Banco de Ideias foram examinados a
partir do modelo proposto pela pesquisa (conforme Quadro 1), destacando a sua
navegabilidade,

121

hiperlinks

para

comunicação

com

outras

áreas

de

governo,

disponibilização de informações, acessibilidade122 e mecanismos interativos com o cidadão,
que serão discutidos nas seções subsequentes.
Quadro 1 - Modelo para análise de eficácia digital

(continua)

USABILIDADE, NAVEGABILIDADE E ACESSIBILIDADE
REQUISITOS
Localização da ferramenta de
e-participação

Visibilidade da ferramenta de
e-participação

120

121

122

CONCEITOS

VALORAÇÃO

Localizado – quando há link para a ferramenta de e-participação dentro do site do governo.

4

Não localizado – quando não há link para a ferramenta de e-participação dentro do site do
governo.

0

Muito bom – quando a localização da ferramenta de e-participação no site governamental
favorece a visibilidade e está localizado na página principal. Ex.: banner próprio.

4

Bom – quando a localização da ferramenta de e-participação está em menu na página principal.

3

Regular – quando a localização da ferramenta de e-participação no site do governo está em um
menu secundário da página principal.

2

Fraco - quando a localização da ferramenta de e-participação requer o uso de mecanismo de
busca no site do governo.

1

Não existe – quando não há da ferramenta de e-participação no site do governo.

0

“Usabilidade é um atributo de qualidade relacionado à facilidade de uso de algo. Mais especificamente,
refere-se à rapidez com que os usuários podem aprender a usar alguma coisa, a eficiência dele ao usá-la, o
quanto lembram daquilo, seu grau de propensão a erros e o quanto gostam de utilizá-la. Se as pessoas não
puderem ou não utilizarem um recurso, ele pode muito bem não existir.” (NIELSEN, Jakob; LORANGER,
Hoa. Usabilidade na web. Elsevier Brasil, 2007).
“Em linhas gerais, a navegabilidade pode ser entendida como a articulação que o sujeito faz entre as suas
competências (conhecimentos, habilidades e representações), os objetivos que ele tem ao acessar o site
(serviços, informações, diversões) e as condições que cada página do site oferece para ele atingir tais
objetivos. Essa articulação ocorre como uma resolução de problemas que envolve estratégias que são
afetadas pela experiência que o sujeito tem em “navegar” e no assunto que é objeto da ação. Assim, quanto
mais próximo à realidade do público alvo, mais o usuário dispõe de recursos para agir (representação para
ação mais apropriada), elevando a probabilidade de êxito no cumprimento do objetivo. (SILVINO,
Alexandre Magno Dias; ABRAHÃO, Júlia Issy. Navegabilidade e inclusão digital: usabilidade e
competência. RAE-eletrônica, v. 2, n. 2, p. 1-17, 2003).
O termo acessibilidade (accessibility) está relacionado principalmente com os problemas de usabilidade
encontrados por usuários com necessidades especiais, a exemplo de pessoas com dificuldades auditiva,
visual, física motora, etc. Mas a acessibilidade tem um espectro mais amplo, pois ela está relacionada com o
estabelecimento da interface amigável universal, para atender a todo e qualquer ser humano, considerando os
elementos fundamentais das limitações físicas e cognitivas do ser humano. Para maiores informações e
aprofundamento no tema da acessibilidade, recomenda-se acessar inicialmente os seguintes sites:
<http://www.hcibib.org/accessibility/> e <http://www.w3.org/WAI/ > . Acesso em: 29 jan. 2018.
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Interface Lógica

Interface gráfica

Informações que permitam ao
cidadão identificar os
responsáveis e autoridades e
entrar em contato

Alternativa para plataformas
móveis

Conformidade com normas de
acesso a portadores de
necessidades especiais

Alternativa de outros idiomas

Flexibilidade e eficiência do
projeto de
e-participação

Instrumentos para o
acompanhamento das
atualizações

Participatividade

Muito bom – (1) quando o site fornece mecanismo de busca, (2) mapa do site na página principal
e (3) existem ferramentas de busca avançada; (4) quando as páginas têm títulos de identificação
tanto nas barras de janela como na área de conteúdos; (5) a estrutura de organização hierárquica
das informações do site favorece aprendizagem e memorização do usuário; (6) há facilidade de
navegar entre as diferentes seções do site a partir de qualquer página; e (7) o site fornece
identificação da instituição; (8) o link que volta para a página inicial é visível, e (9) referências
para contato em todas as páginas.

4

Bom – quando o site apresenta entre seis e oito dos itens descritos acima.

3

Regular – quando o site apresenta entre quatro e cinco dos itens descritos acima.

2

Fraco – quando o site apresenta entre dois e três dos itens descritos acima.

1

Não atende – quando o site apresenta entre zero e um dos itens descritos acima.

0

Muito bom – (1) quando o aspecto visual do site é atraente e adequado; (2) os elementos de
informação estão dispostos nas páginas de forma organizada e racional; (3) há boa distinção
visual entre os diferentes elementos de interface, elementos de navegação, elementos de
conteúdo; (4) são usadas variações de hierarquia tipográfica para distinguir as diferentes partes
do texto, de forma clara e organizada (identifica título, subtítulo e link);

4

Bom – quando o site apresenta três dos itens descritos acima.

3

Regular – quando o site apresenta dois dos itens descritos acima.

2

Fraco – quando o site apresenta pelo menos um dos itens descritos acima.

1

Não existe – quando os elementos da interface do site não favorecem uso e movimentação do
usuário

0

Muito bom – (1) Quando as informações são seguras e confiáveis; (2) Quando há informações
sobre o órgão/instituição responsável pela iniciativa (quem controla o conteúdo); (3) Quando há
informações sobre o objetivo e o funcionamento da iniciativa; (4) Quando o site é atualizado; (5)
Quando há informações sobre estatísticas de navegação (perfil do usuário, números, dados de
acesso) e (6) Quando há indicação do local de atendimento presencial e de formas de contato por
telefone, por meio eletrônicos ou plataformas web.

4

Bom – quando o site apresenta entre três e quatro dos itens descritos acima.

3

Regular – quando o site apresenta dois dos itens descritos acima.

2

Fraco – quando o site apresenta pelo menos um dos itens descritos acima.

1

Não existe – quando os elementos da interface do site não favorecem uso e movimentação do
usuário
Muito bom – quando o site fornece meios de acesso para que o usuário possa acessá-lo por meio
de dispositivos móveis.

0
4

Regular – quando alguns serviços podem ser acessados por dispositivos móveis.

2

Não existe – quando o site não oferece aplicativos para que o usuário possa acessá-lo por meio
de dispositivos móveis.

0

Muito bom – (1) quando o site oferece funcionalidades para o acesso a portadores de
necessidades especiais e ainda (2) contém indicação de certificação de acessibilidade por órgão
competente.

4

Regular – quando o site apresenta pelo menos um dos itens descritos acima.

2

Não existe – quando o site não oferece a opção para o acesso a portadores de necessidades
especiais.

0

Localizado – quando o site oferece a opção de escolher outros idiomas para o usuário.

4

Não localizado - quando o site não oferece a opção de escolher outros idiomas para o usuário.

0

Muito bom – (1) quando o site permite atingir o conteúdo de interesse com um mínimo de
cliques; (2) o site permite fazer bookmark das páginas de interesse para consulta futura, garante
também a manutenção da referência ao longo do tempo; (3) as páginas do site podem ser
impressas sem perda da formatação.

4

Bom – quando o site oferece dois dos itens descritos acima.

3

Regular – quando o site oferece um dos itens descritos acima.

1

Não existe – quando o site apresenta até um dos itens descritos acima.

0

Muito bom – quando o site fornece mais de um instrumento para que o usuário possa manter-se
informado sobre as atualizações do site.

4

Regular – quando o site fornece um instrumento para que o usuário possa manter-se informado
sobre as atualizações que ocorrem.

2

Não existe – quando o site não fornece instrumentos para que o usuário possa manter-se
informado sobre as atualizações do site.

0

Muito bom – (1) quando o usuário consegue encontrar as informações que deseja; (2) quando o
usuário consegue compreender as informações (conteúdo do site); (3) quando o usuário não
cadastrado pode participar do ambiente (anonymus); (4) quando os usuários não cadastrados têm
acesso ao conteúdo do site.

4

Bom – quando o site apresenta entre três e quatro dos itens descritos acima.

3
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Regular – quando o site apresenta dois dos itens descritos acima.

2

Fraco – quando o site apresenta pelo menos um dos itens descritos acima.

1

Não existe – quando os elementos da interface do site não favorecem uso e movimentação do
usuário

0

HIPERLINKS
REQUISITOS
Link para sites do governo

CONCEITOS

VALORAÇÃO

Localizado – Há links para outros sites de iniciativas do governo?

4

Não Localizado – Quando não há links para outros sites de iniciativas do governo?

0

Fonte: Adaptação feita a partir da proposta de Amorim e Almada (2016).

A interface gráfica traz elementos importantes para a garantia de uma dinâmica
eficaz entre o que se propõe a realizar e os resultados que se deseja alcançar em projetos de
softwares para internet. Ela é responsável pela comunicação clara, articulada e interativa, que
deve existir entre os atores envolvidos no processo comunicativo, pressupondo um
planejamento criterioso das informações e conteúdos a serem tratados no projeto, uma vez
que terá que atender níveis diferentes de conhecimentos técnicos por parte do público alvo.
Não obstante, para que se possa garantir resultados democráticos, o design
gráfico precisa conter elementos que contemplem a lógica da interatividade da e-participação.
Como nos afirma Sampaio (2014), é preciso estar preocupado com os resultados democráticos
que possam de fato advir destas experiências digitais no mundo da internet, como também ter
uma visão sistêmica e holística do processo, e não simplesmente creditar totalmente os
resultados nos potenciais tecnológicos:
Essa visão é baseada em determinismos tecnológicos que superestimam os efeitos
das tecnologias na sociedade e no Estado. Além disso, tais visões tendem a acreditar
que as características ‘intrínsecas’ das ferramentas determinam seus impactos. [...].
Diferentes utilizações das tecnologias terão diferentes impactos. As formas como as
tecnologias são empregadas são muito mais determinantes que suas características
técnicas, o que não significa negar o fato de que tais instrumentos moldam suas
formas de uso. [...]. A e-democracia não pode ser avaliada exclusivamente por sua
eficiência técnica, mas, principalmente, por sua capacidade de incrementar a
democracia (SAMPAIO, 2014, p. 129-131).

4.1.2

A análise dos quesitos democráticos
Do mesmo modo, na literatura da democracia digital não existe um

modelo “único”, como prova de conformidade, para proceder com a análise das iniciativas da
categoria de e-participação, pois é necessário também se levar em consideração as questões
culturais, políticas e técnicas de cada iniciativa implementada, uma vez que estas iniciativas
incorporam ou não características comuns e não comuns de participação para a sua realidade
de implementação. Não obstante, os modelos utilizados para iniciativas específicas devem

138

levar em consideração alguns quesitos observados como básicos e fundamentais, como por
exemplo a identificação dos atores envolvidos, os mecanismos participativos estabelecidos e a
conjuntura política e socioeconômica do ambiente analisado.
Os pressupostos metodológicos utilizados na pesquisa para a formulação do
modelo de análise do projeto do Banco de Ideias como um ambiente e-participativo levaram
em consideração a análise proposta por Sæbø, Rose e Flak (2008), as questões centrais de
“quem e como” participam da iniciativa e suas implicações, de Fung (2006), e as dimensões
do framework estabelecido pelo WEB.DEP (SMITH; MACINTOSH, 2007) para análise de
iniciativas de e-participação e dos ganhos democráticos (MACINTOSH; WHITE, 2008).
Como observado anteriormente, o processo de avaliação é um mecanismo
complexo com particularidades de contextos específicos e dependem diretamente do objeto de
análise a ser investigado.
Partindo destes pressupostos, o modelo de análise proposto para o Banco de Ideias
é formado pelos seguintes itens analíticos, entendidos como importantes e adequados para a
consecução da pesquisa.
Quadro 2 – Modelo para análise da e-participação (continua)
1- Atores Participantes
O objetivo deste item é identificar, tanto os atores que se relacionam com o ambiente participativo (criador, mantenedor ou
usuário da ferramenta), quanto as informações sobre a definição da iniciativa de e-participação.
a) Quem iniciou o projeto e quando o foi iniciado?
Identificar o ator responsável pela iniciativa do projeto (governo, cidadão ou sociedade civil organizada), como também, a
data de implantação e disponibilização da ferramenta na internet.
b) Qual o objetivo da iniciativa?
Identificar quais os elementos norteadores do projeto, e verificar se estes estão relacionados com os mecanismos de ampliação
da democracia participativa.
c) Qual o público alvo?
Identificar para quem o projeto se destina objetivamente, se para um espectro geral ou para categorias específicas de públicos.
d) Quem participa? Qual a função de cada participante?
Quem são os usuários que interagem direta e indiretamente com a ferramenta (governo, cidadão ou sociedade civil
organizada) e quais suas funções no ambiente (criação, manutenção ou utilização).

2- Como Participam
O objetivo deste item é identificar os mecanismos participativos. Se ocorrem e como ocorrem.
a) A partir da ideia inicial, como a ferramenta foi desenvolvida e quais foram os prazos limite (timelines)?
b) Como a iniciativa se relaciona a outras iniciativas democráticas na área (tanto online quanto off-line)?
c) Área de participação - onde a categoria da ferramenta é relevante?
Identificar a área de contribuição dos mecanismos desenvolvidos pela ferramenta. exemplo: provisão de informação,
formação de comunidade/ambientes colaborativos, consulta, contribuição de sugestões, campanha, eleições, deliberação,
discurso, mediação, planejamento espacial, pesquisas de opinião e votação.
d) Como ocorre a atividade e-participativa, e quais são os canais de participação existentes?
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Identificar quais são os mecanismos disponibilizados pelo ambiente da ferramenta (web, redes sociais – Twitter, Facebook),
para que ocorra a interação entre o Estado e o internauta, e saber como os usuários as utilizam para a formulação e proposição
das suas sugestões.
e) Existência de moderação ou facilitação para a instância participativa?
Identificar se existe agentes treinados para moderar e fomentar as discussões e a participação.
f) Em que contexto essa participação é feita?
Este item como objetivo identificar as variáveis política, e socioeconômica dos locais da implementação da iniciativa.
Considera-se aqui também, os indicadores de exclusão digital permeáveis aos domínios de execução do público alvo da
iniciativa.

3- Resultados alcançados / Ganhos democráticos
a) Bem democrático a ser incrementado
Identificar a efetividade da iniciativa, verificando quais bens democráticos foram gerados a partir da dinâmica interativa da
iniciativa de e-participação da ferramenta. (Representação; Engajamento; Transparência; Deliberação; Igualdade Política;
Controle comunitário) 123 ; Pluralidade e Autonomia cognitiva 124 .

Fonte: Adaptação do framework do WEB.DEP (SMITH; MACINTOSH, 2007).

Nos projetos de e-participação, o mais importante a ser considerado é o modo pelo
qual os mecanismos digitais participativos são utilizados (MARQUES, 2009), e não a ênfase
dada aos potenciais dos atributos tecnológicos do projeto.
Uma iniciativa de democracia digital tem de se tornar uma oportunidade de
ganhos democráticos para quem dela participa, não podendo ser vista como um fim em si
mesma (GOMES, 2011), e deve ser avaliada em função dos objetivos a que se propõe.
Vale ressaltar que a análise qualitativa realizada sobre a natureza de
participatividade do Banco de Ideias foi desenvolvida a partir das hipótese apresentadas na
introdução desta dissertação, pelas quais considera-se que, para a fruição e amadurecimento
dos ambientes e-participativos são necessários o compromisso e determinação da autoridade
pública mandatária em desejar que o projeto de e-participação seja desenvolvido
(MARQUES, 2010), e que os usuários sejam devidamente estimulados para o seu uso
(MARQUES, 2008), a exemplo de campanhas de divulgação e treinamentos online.
Os resultados de um projeto de e-participação estão relacionados com as
circunstâncias técnicas e políticas pelas quais o projeto foi compilado, e os efeitos alcançados,
produtos desta composição, têm de ser valorados como um ganho democrático.

123

Representação, Engajamento, Deliberação, Igualdade política e Controle comunitário – Tradução do
original (MACINTOSH; WHYTE, 2008). Estes bens democráticos foram apresentados na seção 2.3.2. Para
maiores informações, verificar a nota de rodapé da pagina 55 desta dissertação.
124
Pluralidade - capacidade de possibilitar a participação para todos os usuários visitantes;
Autonomia cognitiva – o aprendizado da usabilidade da ferramenta e sobre as informações do ambiente
possibilita uma melhoria da qualidade dos argumentos utilizados nas interações.
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4.2

O BANCO DE IDEIAS E O PORTAL DA TRANSPARÊCIA DO GOVERNO
Conforme foi visto no capítulo 3, o Portal da Transparência do Governo do

Ceará125 foi criado em 2007, bem antes das imposições legais estabelecidas pela Lei da
Transparência para as esferas do governo federal, estadual e municipal, em 2009.
Inicialmente, o Portal foi implementado a partir de um modelo de negócio da
gestão pública cearense, que entendia que a prestação das informações sobre os atos
administrativos era importante para a dinâmica de aproximação entre o estado e sociedade.

Figura 1 – Tela principal do Portal da Transparência do Governo do Ceará

Fonte: Reprodução da tela do site na internet.

Segundo os colaboradores da Coordenação de Tecnologia da Informação
(COTIC), da Secretaria da Controladoria Geral do Governo do Estado do Ceará (CGE),
unidade administrativa responsável pela manutenção e operacionalização do Portal, as duas
primeiras versões deste ambiente na internet foram desenvolvidas por técnicos do próprio
quadro da secretaria. Entretanto, a última versão foi implantada em julho de 2012, e foi

125

Portal da Transparência do Governo do Ceará: <http://transparencia.ce.gov.br>. Acesso em: 28 jan. 2018.
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desenvolvida por uma empresa privada126, especializada em desenvolvimento de software
para internet, contratada para a implementação de um novo projeto para o Portal da
Transparência do Ceará. Esta última versão do Portal estava ativa no momento do
levantamento de dados e das entrevistas realizadas por esta pesquisa, em meados de 2018.
Após a regulamentação da Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131 de
2009), ocorreu a primeira avaliação com repercussão nacional sobre os Portais da
Transparência dos estados brasileiros. Esta ação foi promovida pela Associação Contas
Abertas 127, que através da constituição de um comitê de transparência, com a participação de
notáveis dos setores públicos e privados, estabeleceu o “Índice de Transparência”, que se
baseava nos critérios estabelecidos nas Leis de Transparência e Acesso à Informação, e era
calculado a partir da análise do conteúdo, da usabilidade e atualização dos portais
governamentais, produzindo, ao final, o ranking nacional dos Portais da Transparência.
A primeira avaliação do índice de transparência foi realizada no ano de 2010, na
qual o estado do Ceará ficou na 20º colocação do ranking nacional, com a nota geral de 4,18
pontos (mínimo zero e máximo dez), sendo avaliado com 2,89 no quesito de usabilidade128. A
segunda avaliação ocorreu no ano de 2012,129 e o Ceará foi o estado que teve o melhor
desempenho entre todos os avaliados, subindo 13 posições, aparecendo na 7a colocação do
ranking, ficando com 7,09 pontos na avaliação geral e 6,67 pontos no quesito de usabilidade,
demonstrando uma impressionante melhora do seu desempenho de utilização do ambiente,
mais que dobrando o seu índice de usabilidade. Assim sendo, pode-se inferir que a nova
versão do Portal cearense demonstrou uma preocupação do governo em se apresentar o mais
transparente possível para a sociedade, corrigindo algumas das fragilidades apontadas na
avaliação do índice de transparência de 2010.
A última avaliação130 deste índice pelo Conta Abertas foi realizada em 2014, e o
desempenho do Ceará também foi considerado bom, uma vez que oscilou somente uma
posição para baixo, ficando com a nota de 6,40 pontos nos critérios de usabilidade, um pouco
abaixo da avaliação anterior. Considerando que foram dois anos de diferença entre as duas
pesquisas, e que os estados tiveram oportunidade de melhorar o desempenho dos seus
126

GS Group. Empresa de desenvolvimento de pesquisas e softwares para órgãos públicos, que vencera o
processo licitatório para o desenvolvimento e implantação do Portal da Transparência.
127
Consultar site: <https://indicedetransparencia.com/historico/ >. Acesso em: 30 mar. 2018.
128
Para compreender a metodologia de avaliação e verificar o ranking, consultar site:
<https://indicedetransparencia .com/edicao-2010/>. Acesso em: 30 mar. 2018.
129
Metodologia de avaliação e ranking, consultar site: <https://indicedetransparencia.com/edicao-2012/>.
Acesso em: 30 mar. 2018.
130
Metodologia de avaliação e verificar o ranking, consultar site: <https://indicedetransparencia.com/edicao2014/ >. Acesso em: 30 mar. 2018.
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ambientes, entende-se que o ambiente do Portal da Transparência do Ceará tem uma boa
avaliação de usabilidade (que inclusive, possuem itens que resguardam relação com os
requisitos do modelo de avaliação desta pesquisa), uma vez que ficou acima da média
nacional, que foi de 5,00 pontos, e somente abaixo da média do sudeste, mesmo assim, a
frente de estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Ainda neste mesmo sentido, o Ministério Público Federal (MPF)131 promoveu
uma pesquisa para a avaliação do Índice Nacional de Transparência (INT), que teve como
objetivo fazer um diagnóstico sobre o grau de transparência dos estados e municípios
brasileiros e estabelecer um ranking nacional. A pesquisa foi realizada em duas fases: a
primeira fase ocorreu no ano 2015, e a segunda em 2016. A análise feita levou em
consideração um conjunto de métricas estabelecidas a partir das exigências legais da Lei de
Responsabilidade Fiscal e da Lei de Acesso à Informação como: a disponibilização do
orçamento, demonstrativos das receitas e despesas, acessos a contratos e convênios e
informações operacionais e institucionais, para exemplificar. Foram avaliados os portais da
transparência dos 26 estados, do Distrito Federal e de 5.567 municípios, onde o índice da
média nacional medido em 2015 marcou 3,92 pontos e passou para 5,21 em 2016, crescendo
1,29 ponto.
A formulação dos indicadores da avaliação do ranking da transparência do MPF
não levou em consideração a interatividade, a usabilidade dos portais, muito menos a
possibilidade de participação do cidadão para além das consultas das informações, como os
fóruns de discussões e ambientes de contribuições de ideias.
Contudo, no ranking nacional da transparência realizado pelo MPF, o estado do
Ceará, levando em consideração todos os seus 184 municípios, ficou na oitava colocação,
com o índice de 5,87 pontos em 2016, subindo 1,83 pontos a partir da primeira pesquisa em
2015. Considerando somente os portais dos governos estaduais, o Governo do Ceará foi
classificado na primeira colocação, sendo avaliado em 2015 com o índice de transparência de
8,02, e no ano de 2016 com o índice 10,00.
Estas inciativas de pesquisas de análise de Portais da Transparência, que foram
promovidas pela Associação Contas Abertas e pelo MPF, tiveram significativa relevância
para uma melhor avaliação dos potenciais da ferramenta do Banco de Ideias, já que se
encontrava num ambiente de Portal da Transparência. Os requisitos de análise que foram
131

MPF. Mapa da Transparência – Ranking da Transparência, estados e municípios.
<http://www.rankingdatransparencia.mpf.mp.br >. Acesso em: 15 mar. 2017.

Disponível em:
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considerados para usabilidade, nos dois levantamentos da primeira iniciativa, estão
imbricados, guardando uma certa relação com os requisitos de navegabilidade e usabilidade
dos modelos de análise da categoria da e-participação previstos nesta pesquisa.
A e-transparência e a prestação de contas são valores importantes, mas não únicos
para o domínio da democracia digital (GOMES, 2007, 2011), e estes mecanismos contribuem
de maneira significativa para que a participação política seja pautada apropriadamente
(MARQUES, 2008), uma vez que a preparação dos cidadãos para uma relação com um estado
mais transparente o coloca mais suscetível ao controle público (SILVA, 2009) e participativo.
O Portal da Transparência é a porta de entrada do Banco de Ideias, e na sua
página de apresentação, conforme se verifica na Figura 2, existe um banner de acesso direto
para o ambiente do BI, se tornando um elemento positivo, catalizador dos acessos da
ferramenta, atendendo a um requisito de usabilidade, como se verá mais à frente neste
capítulo.
4.3

ANÁLISANDO A FERRAMENTA BANCO DE IDEIAS - BI
A frase de apresentação do ambiente do Banco de Ideias no Portal da

Transparência do governo é (Ver Figura 2):
O Banco de Ideias é um canal de contato entre o Governo do Estado e você. O
objetivo é permitir a todo o cidadão expor ideias que possam contribuir com o
Estado, em suas diversas áreas de atuação, promovendo melhorias na execução das
políticas públicas.

Figura 2 – Tela de apresentação do Banco de Ideias

Fonte: Reprodução ampliada do site pela internet.

A análise dos requisitos de usabilidade, navegabilidade e acessibilidade do Banco
de Ideias foi realizada pela pesquisa à medida que foi feito uma simulação de entrada de uma
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nova ideia no ambiente, levando-se em consideração os requisitos do modelo de análise
propostos pela pesquisa no Quadro 1, da seção 4.1.1.
4.3.1

Navegando pelo Banco de Ideias
Conforme já observado anteriormente, o Banco de Ideias foi disponibilizado no

ambiente do Portal da Transparência do governo do Ceará, podendo ser acessado através do
banner 132 localizado na parte inferior da página, ou através da aba de “Modelo de
Governança”, localizada na parte superior da página principal, conforme Figura 3.
Figura 3 – Tela inicial de acesso ao Banco de Ideias

Fonte: Reprodução do site na internet.

Uma vantagem observada durante a navegação no site, foi a presença do banner
do Banco de Ideias em todas as páginas webs das seções (abas) do Portal, fixadas na parte
inferior de cada página, permitindo a visibilidade do acesso à ferramenta nos momentos de

132

Recurso de programação na internet para dar destaque a um produto daquele ambiente de navegação.
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navegação no Portal. Esta ação demonstra um interesse dos projetistas do ambiente em dar
visibilidade para o BI, colocando-o como destaque para os internautas visitantes.
Podendo ser acessado através das principais páginas do Portal, a página do BI se
apresentava de modo claro e objetivo, com as informações de navegação dispostas em duas
principais áreas de interação, em uma única página web, conforme a Figura 4.
A primeira parte, definida como “Cadastre sua ideia”, está relacionada ao
preenchimento das informações de identificação do participante e da sugestão da ideia
propriamente dita, e a segunda, “Ideias publicadas”, era um espaço para pesquisar as ideias
que foram marcadas como visíveis para o público, podendo ser pesquisadas por categoria de
interesse, como também se propõe a ser um espaço que permite o procedimento de votação
das ideias por categoria, que foram cadastradas anteriormente com a opção de visibilidade
para o público.
Figura 4 – Tela principal de navegação do BI

Fonte: Reprodução do site da internet.
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O registro das ideias acontece a partir da interação do usuário com a interface do
BI na área “Cadastre sua ideia”. Para a efetivação do cadastro de uma ideia, são
disponibilizados cinco campos de dados para serem preenchidos pelo internauta (Ver Figura
5), sendo somente obrigatório o preenchimento dos campos de nome, categoria e Sua ideia,
ficando facultado ao usuário o preenchimento ou não da identificação do seu e-mail, como
também, se é de seu interesse, a publicização da ideia na área comum das “Ideias Publicadas”.
Observou-se que os idealizadores do ambiente levaram em consideração a
simplicidade e facilidade de uso do ambiente, priorizando a participação e a coleta de
sugestões, não optando por um cadastro formal com várias etapas, comuns nos ambientes
interativos da web, que a maioria das vezes desestimulam a participação dos usuários.
Figura 5 – Entrada de dados para cadastro da ideia

Fonte: Reprodução ampliada do site da internet.

Infere-se que, uma vez não sendo obrigatório o cadastro do e-mail do usuário, o
anonimato do participante estava garantido. Contudo, se o campo não fosse devidamente
preenchido, a linha de diálogo entre o estado e a sociedade estava comprometida, não
podendo, ao menos, ser dado o feedback da viabilidade ou não da ideia cadastrada. Uma
alternativa para contornar essa fragilidade seria a divulgação das ideias acatadas e
desenvolvidas em uma área específica do site, onde os internautas poderiam ver as ideias que
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foram aceitas ou não, mas este mecanismo não foi disponibilizado no BI. Ainda neste sentido,
ressalta-se que a fonte da informação pode ser localizada pela origem do endereço IP do
internauta, que foi guardada pelas rotinas de segurança do ambiente, conforme previsto no
termo de uso da ferramenta (Ver Figura 8, item 19), mas esse recurso só seria utilizado em
caso de rastreio de ações indevidas praticadas pelos internautas dentro do portal do governo.
No momento da dinâmica de cadastramento da ideia, o internauta teria que
escolher, entre as alternativas predefinidas, uma categoria de classificação ao qual a sua ideia
tivesse maior afinidade, conforme vemos na Figura 6, limitando o espectro de liberdade de
categorização por parte de usuário.
Figura 6 – Entrada de dados - classificação da categoria da ideia

Fonte: Reprodução ampliada do site da internet.

Após o preenchimento das informações e o cadastro destas no ambiente, as ideias
que foram marcadas para publicação no Portal passam a ser visualizadas na área de “Ideias
Publicadas”, podendo ser vistas através da seleção das categorias de cada área temática
(Figura 7).
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Figura 7 – Consulta das ideias por categoria

Fonte: Reprodução ampliada da página web do BI.

4.3.2

Requisitos de eficácia digital do BI
A navegabilidade e o uso dos mecanismos interativos do Banco de Ideias são

simples, e não é exigido muito conhecimento técnico sobre as ferramentas de TIC da internet,
uma vez que os controles e recursos implementados no seu desenvolvimento são os mais
básicos possíveis, como botões de acesso, de seleção, preenchimento de campos e rolagem de
página, fator que contribui positivamente para uma interação transparente e objetiva com os
internautas.
As informações disponibilizadas na página web, sobre o que é e como usar o
ambiente do BI, estavam dispostas através de um link, localizado na área de cadastramento,
abaixo da caixa de verificação que autoriza a publicação da ideia, conforme se vê na Figura 5.
Verificou-se que os termos de uso do ambiente do BI estão dispostos em 22 itens,
como se verifica na Figura 8, que através dos quais apresentam as informações básicas sobre a
ferramenta e suas funcionalidades, descrevendo os termos envolvidos no ambiente, os papeis
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dos atores envolvidos, suas atribuições e o encaminhamento da ideia no governo, como
também disciplina a sua utilização, esclarecendo os diretos e deveres dos participantes.
Figura 8 – Termos e condições de uso da ferramenta do BI

Fonte: Reprodução da página do site do BI.

Ao investigar a conformidade do requisito de localização da ferramenta dentro do
site oficial do Governo do Estado do Ceará, www.cera.gov.br, verificou-se que não havia um
link de acesso direto para a ferramenta do Banco de Ideias, que representaria um maior nível
de compromisso governamental. Este requisito, mesmo não sendo atendido, não nos garante
inferir uma menor importância do governo com a ferramenta, uma vez que ela estava contida
na plataforma do Portal da Transparência, um ambiente que o governo entendia como o
caminho para interagir com o cidadão, e que neste caso, o Portal tinha um apontamento de
link dentro do site principal do governo.
Como observado anteriormente, o Banco de Ideias tem um link (em forma de
banner) de acesso direto na página principal do Portal da Transparência e nas suas demais
páginas de primeiro nível (entenda-se aqui, as cinco abas divisoras dos serviços ofertados –

150

ver Figura 1), apresentando uma ótima visibilidade, e consequentemente, uma maior
possibilidade de acesso pelos internautas ao ambiente.
Na análise realizada sobre as características da interface de navegação do BI,
observou-se que a ferramenta herdou o mesmo padrão de funcionalidade do Portal da
Transparência, um ambiente que já foi avaliado positivamente (ver seção 4.2) pela sua
facilidade de acesso e navegabilidade, sendo considerado nesta análise como um elemento
agregador de qualidade ao ambiente do BI.
Os recursos lógicos e gráficos da interface do BI permitiram uma interação fácil e
intuitiva com o ambiente. A identificação do local de navegação foi rápida, e o internauta
pode navegar para o início do site e entre as seções a partir da sua posição atual, sem ter que
recorrer a uma navegação de vários níveis.
Um mecanismo considerado importante para navegabilidade nas ferramentas da
internet é o mapa do site, e este estava disposto em todos os momentos de navegação do BI.
Identificou-se também, o mecanismo ferramenta de busca, mas, com uma consulta básica,
sem muitos recursos.
As páginas web do BI, conforme orientação de ergonomia, apresentaram um
aspecto visual limpo e atrativo, com a utilização de poucas cores e com informações concisas,
organizadas racionalmente e por afinidade, nas quais, foi possível distinguir facilmente os
elementos de interface e de navegação. Pode-se definir como um ambiente que não é poluído
com muitos recursos gráficos.
Também foi identificado uma diferenciação gráfica textual entre os níveis de
informações disponibilizadas, onde estas, também são apresentadas de forma clara e objetiva,
contribuindo para a dinâmica dos usuários. Há de se considerar, que o texto do “Termo e
condições de uso” do ambiente poderia ser formatado e apresentado de maneira mais
amigável, fora dos padrões de “contrato”, mas isso, não diminuiu a clareza e a objetividade da
informação ali contida.
Dentro dos requisitos de análise, o BI se apresentou como um ambiente que
possui uma boa interface lógica e gráfica. Acredita-se que este fato se relaciona com a
simplicidade e objetividade empreendidas no projeto de construção desta ferramenta.
Quanto às informações que permitam ao cidadão identificar os responsáveis e
autoridades e entrar em contato com os responsáveis, o Banco de Ideias teve uma boa
avaliação, mesmo o item 21, do termo de condições de uso, não apresentar, como se
propunha, um e-mail cadastrado, o contato via e-mail estava presente em todos os momentos
da interação com o BI, que foi acionado e respostado na simulação da navegação. Registra-se
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também, que as informações do ambiente são seguras e confiáveis, e que elas são mantidas
pelo sistema de segurança coorporativa da internet, realizada pelo estado através da ETICE.
As informações sobre quem é o responsável, o objetivo e o funcionamento da
iniciativa estavam previstas no termo de uso do ambiente o BI, mas não foram localizadas as
informações sobre estatísticas de navegação, com o perfil do usuário e dados sobre o acesso
da ferramenta. Para os usuários verificarem as atualizações do ambiente, era necessário
navegar para a página principal do Portal, sendo um ponto negativo para a avaliação final da
ferramenta.
O BI não atendeu ao requisito de uso alternativo das plataformas móveis, pois este
item não foi considerado no projeto de desenvolvimento da ferramenta. O Banco de Ideias
também não teve uma boa performance de avaliação dos requisitos de acessibilidade de
pessoas com necessidades especiais e na alternativa de idioma para navegação do ambiente,
fato que se explica pela herança das funcionalidades do Portal da Transparência, que por sua
vez também não possuía estes elementos para a navegação.
O acesso rápido às informações do BI, sem a necessidade de muitos cliques para
efetivar uma navegação pelo ambiente, como também a disponibilidade de um mapa do site
que pode ser acessado de qualquer ponto do ambiente do Portal, contribuiu para uma boa
avaliação no requisito de flexibilidade e eficiência previstos no modelo de avaliação da
pesquisa.
A priorização do acesso e da participação dos internautas no ambiente, sem
muitas exigências técnicas e burocráticas, contribuiu determinantemente para o cumprimento
do requisito de participatividade, obtendo, assim, uma avaliação muito boa, pois as
informações procuradas são encontradas com facilidade, o conteúdo do site é inteligível, e
como vimos na seção 4.3 é possível participar anonimamente no ambiente, com informações
que podem ser vistas por todos os usuários da internet.
No último requisito de análise do desempenho digital da ferramenta Banco de
Ideias, que trata sobre a existência de links para outras iniciativas do governo, verificou-se
que o internauta pode acionar o ponto de acesso “links úteis” (botão verde no canto inferior da
tela – ver Figura 7) por todo o momento de sua interação com o site, podendo acessar as
demais secretarias e órgãos estaduais para consultas sobre seus aspectos funcionais e serviços
ofertados pelo governo, circunstância esta que pesou também, positivamente, para a avaliação
final da eficácia digital do BI na internet.
Em resumo, pode-se afirmar que a simplicidade do projeto do BI trouxe vantagens
importantes para sua operacionalização por parte dos internautas, dando a máxima liberdade
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para qualquer usuário da internet interagir com o ambiente, com fácil acesso às informações
ali contidas, com canais de relacionamento para tirar dúvidas sobre o ambiente através de email na página corrente, como também através do fale conosco e ouvidoria (canais que
estavam disponíveis no portal para tirar qualquer dúvida sobre qualquer informação,
navegação e operação no Portal), fatos que corroboraram para uma boa avalição dentro dos
parâmetros do modelo de análise digital proposto por esta pesquisa. Um ponto que foi
considerado negativo para a sua navegabilidade, mas que está associado de fato à concepção
do projeto de participação, é a falta de uma responsividade mais on-line, onde os usuários
pudessem participar de um diálogo de questionamentos para além da ferramenta de e-mail, a
exemplo dos formulários dos fóruns de discussão na internet.
Contudo, vale ressaltar, que a análise da eficácia digital não é uma garantia de que
os usuários procurarão e utilizarão o ambiente. Na realidade, os projetos de desenvolvimento
de softwares podem certificar uma boa usabilidade mediante o cumprimento dos requisitos
ergonômicos exigidos para um determinado contexto de atuação, mas não necessariamente,
assegurar positivamente a sua utilização. Entretanto, uma ferramenta de TIC que não
apresentar uma interface dentro dos parâmetros aceitáveis de usabilidade, habituais para o seu
contexto de atuação, pode contribuir mais facilmente para o desestímulo do seu uso por parte
dos usuários participantes.
A discussão sobre o sucesso na utilização de sistemas e programas de TIC
implementados pelo setor público, além de contemplar no debate os requisitos técnicos
exigidos para projetos de softwares com suas especificidades, é necessário se considerar
também

as

variáveis

de

interesse

e

comprometimento

intrínsecas

aos

gestores

governamentais, determinantes para a decisão da implementação, promoção, divulgação do
projeto, sendo esta a hipótese que orienta esta pesquisa, devidamente discutida na próxima
seção.
4.4

ANALISANDO A E-PARTICIPAÇÃO DO BANCO DE IDEIAS E A SUA
EFETIVIDADE
Nesta seção será apresentada a análise realizada sobre o ambiente da ferramenta

Banco de Ideias sob o aspecto do quão e-participativa ela é. Para tanto, foi utilizado o modelo
de análise proposto pela pesquisa (ver Quadro 2), que levou em consideração os elementos
para a participação digital, observados e classificados como essenciais na discussão da
categoria da e-participação.
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Esta decisão foi motivada por duas razões simples. A primeira, por não existir um
padrão formal estabelecido na literatura sobre democracia digital que reja a classificação de
iniciativas de e-participação, mas sim considerações de princípios fundamentais para estas
experiências e, em segundo lugar, complementarmente à primeira, porque o contexto e os
recursos tecnológicos de desenvolvimento destes ambientes não são obrigatoriamente iguais.
A metodologia proposta segue o modelo, adaptado pela pesquisa, com os quesitos
de participação, observando quem são os atores envolvidos, como eles se relacionam e
participam no ambiente e quais são os ganhos democráticos fruto dessa interação.
Esse último quesito será mais apropriadamente analisado na seção 4.4.3, na qual
se faz a análise de efetividade do Banco de Ideias.
4.4.1

Atores participantes
O objetivo deste item é identificar, tanto os atores que se relacionam com o

ambiente participativo (criador, mantenedor ou usuário da ferramenta), quanto as informações
sobre a definição da iniciativa de e-participação.
4.4.1.1 Quem iniciou o projeto e quando ele foi iniciado?
Neste momento, é apresentado o ator responsável pela iniciativa do projeto
(governo, cidadão ou sociedade civil organizada), como também, a data de implantação e
disponibilização da ferramenta na internet.
O projeto do Banco de Ideias é de iniciativa do Governo do Estado do Ceará e,
segundo João Melo, secretário da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado da gestão Cid
Gomes, nos anos de 2011 a 2014, este projeto foi desenvolvido em 2011 e envolvia as demais
secretarias, tendo por objetivo inicial coletar as ideias da comunidade e trazê-las para dentro
do governo.
O BI foi uma representação da preocupação do governo em aumentar o diálogo
com a sociedade, para a potencialização da relação entre estado e o cidadão, uma vez que
fosse cuidadosamente utilizada, como nos afirma o Secretário João Melo, em entrevista a esta
pesquisa, em junho de 2018:
[sic] O Banco de Ideias, não é apenas uma questão de uma informação, vamos dizer,
considerada relevante ou irrelevante para um processo qualquer. É um portal de
relacionamento com a comunidade. Quanto mais as pessoas participam, mais elas
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dão crédito ao encaminhamento das soluções, através das ideias que foram
implementadas.

Em entrevista cedida a esta pesquisa, em março de 2018, o Marcos Almeida, atual
coordenador de tecnologia da informação e comunicação da CGE, setor responsável pela
manutenção e operacionalização do Banco de Ideias no Portal do Governo, informou que a
plataforma digital do BI foi projetada e desenvolvida pela mesma empresa133 que desenvolveu
o Portal da Transparência e que a condução do processo foi gerenciada conjuntamente com a
área de Ética e Transparência da CGE.
O Banco de Ideias foi instituído oficialmente a partir de 10 de julho de 2012,
através do Decreto Estadual de nº 30.939, que oficializou a nova versão da plataforma do
Portal da Transparência do Estado e seus mecanismos de operacionalização, abrindo uma
nova perspectiva de relacionamento entre o governo e a sociedade, pelo qual pôde-se
considerar a possibilidade de ações, e até mesmo políticas públicas, sugeridas pelos cidadãos,
serem incluídas na agenda governamental.
O BI proporcionou uma nova relação interativa, eliminando os fatores limitantes
das distâncias territoriais, da temporalidade e disponibilidade das estruturas públicas para o
atendimento das propostas e demandas dos cidadãos, a exemplo do orçamento participativo,
implementado pelo governo no mesmo período, mas que exigia uma interação presencial.
Conforme o Decreto nº 30.939, a CGE passou a ser a responsável pela gerência
operacional dos dados e das informações disponibilizadas pelo Portal na internet e,
consequentemente, pela gestão das informações depositadas no ambiente do Banco de Ideias.
4.4.1.2 Qual o objetivo da iniciativa?
Segundo Tiago Peixoto, Orientador da Célula de Ética e Transparência da CGE,
responsável pela gestão das informações do Banco de Ideias entre os anos de 2012 a 2014,
ator participante do processo de definição e desenvolvimento da ferramenta BI para a internet
e interlocutor para tratativas do ambiente do BI junto à SEPLAG, afirmou, em entrevista
fornecida a esta pesquisa em maio de 2018, que a ideia inicial no projeto era romper o
paradigma de um Portal orçamentário, e que era necessário ir além da transparência, uma vez,
que os governos eletrônicos vinham avançando e ofertando vários tipos de serviços à
população:
133

GS Group. Empresa de desenvolvimento de pesquisas e softwares para órgãos públicos, que vencera o
processo licitatório para o desenvolvimento e implantação do Portal da Transparência.
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[sic] Nós vimos também a possibilidade de utilizar mecanismos de participação por
meio da internet. [...] E havia uma grande necessidade de fazer com que a população
de fato participasse e tivesse uma forma de expressar aí a sua opinião. [...] E a partir
daí a gente foi coletando ideias, no sentido de criar um ambiente que a população
pudesse registrar o que ele achava, o que pensa, o que seja importante pra
comunidade, pra sociedade.

Ainda segundo o orientador da célula de Ética, o ambiente do Banco de Ideias foi
proposto para permitir que a sociedade dissesse o que desejava de maneira livre, e que não
necessariamente, o Estado era o responsável direto para implementar a solução de uma
determinada demanda, mas ele poderia ser o catalizador e agenciador para tratar as demandas
quando não lhe fossem pertinentes, podendo ser desenvolvidas pela iniciativa privada ou
terceiro setor, como observado na entrevista:
[sic] Inclusive até um aspecto que muita gente não compreende do Banco de Ideias,
é que na realidade ele não é uma ferramenta voltada especificamente para o
planejamento do Estado; ele tem também esse papel, é um papel fundamental; mas
seria um ambiente ou, a proposta que fosse um ambiente, em que a própria
sociedade dissesse o que é importante, né? Não necessariamente tinha que ser uma
ação que o Estado teria que desenvolver. Então, eram ideias para o Ceará, poderia
ser uma ideia que, talvez a iniciativa privada, o terceiro setor, pudessem
desenvolver, né? Então, não havia uma vinculação de dizer, olha, essa ideia tem que
ser uma ideia de responsabilidade do Estado.

4.4.1.3 Qual o público-alvo?
Conforme observado pelo secretário e técnicos e gerentes da CGE, o público-alvo
estabelecido para o Banco de Ideias foi o cidadão e as entidades (públicas e privadas)
cearenses, usuários da internet, uma vez que se trataria de sugestões de ações governamentais
a serem implementadas no estado do Ceará.
4.4.1.4 Quem participa? Qual a função de cada participante?
Foram identificados dois perfis de participantes na dinâmica de interação com os
processos do Banco de Ideias:
1) Diretos: a) os cidadãos e entidades públicas e privadas — usuários da internet,
que interagem com a interface do BI para realizarem o cadastro e envio das
ideias para serem apreciadas pelo governo.
2) Indiretos: a) os gestores e técnicos da CGE — responsáveis pela gestão
técnica e manutenção do ambiente do Banco de Ideia. Realizam a validação
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prévia dos dados, observando se estão em conformidade com os requisitos de
participação do ambiente e fornecem respostas, via e-mail, sobre as
solicitações de dúvidas técnicas sobre o ambiente; b) os gestores e técnicos da
SEPLAG — responsáveis pela validação, tratamento, encaminhamento das
sugestões cadastradas no BI nas instâncias governamentais necessárias,
conforme a sua categorização, e também, pelo feedback, via e-mail, da análise
das demandas para os usuários participantes.
A partir do momento que o cidadão internauta cadastra e envia a sua sugestão de
ideia no ambiente do BI, estas informações são armazenadas na base de dados do sistema para
uma verificação em primeiro nível, que é realizada nas unidades técnicas da CGE, na qual se
verifica a formatação dos dados, observando se eles resguardam os termos e condição de uso
da ferramenta, e posteriormente são encaminhadas à SEPLAG, para que as informações sejam
devidamente tratadas.
Ao navegar no ambiente do BI, o usuário pode optar pela publicação da sua ideia
na área de “Ideias publicadas”, permitindo a sua visibilidade para todos os internautas. A
partir de então, a ideia fica habilitada para participar do processo de votação, que segundo o
orientador de célula de Ética e Transparência da CGE, era uma forma de “empoderamento da
ideia”, para se saber o quanto que as pessoas se engajariam nela, sendo assim uma forma
positiva de dar um peso na avaliação final.
O usuário poderia cadastrar quantas ideias desejasse, pois não existia um limite
para cadastro no BI e, como os demais internautas, poderia também, votar nas suas próprias
ideias e nas demais ideias publicadas no ambiente. A votação ocorria por categoria e só
permitia um voto por cada e-mail válido cadastrado, se tornando um mecanismo
importantíssimo de fortalecimento da e-participação, contribuindo para a ponderação da
importância das ideias sugeridas para o governo.
Os usuários diretos, participantes do Banco de Ideias, têm dois principais
momentos de interação: o primeiro, quando ele navega para contribuir com uma nova ideia, e
que este processo só se encerraria quando do retorno de feedback do governo, com os
seguintes indicadores de resposta:
1) se a ideia foi aceita (completa ou parcial);
2) se a ideia não foi aceita;
3) se a ideia já foi implementada pelo governo, ou
4) se a ideia já estava contemplada nas próximas ações governamentais.
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O segundo momento ocorre quando a sua participação se dá através do processo
de votação das ideias, navegando pelas categorias e efetivando o processo de votação.
Quanto aos participantes indiretos, estes foram identificados através do fluxo do
processo BI, construído a partir das entrevistas realizadas junto aos colaboradores do governo
do estado (secretários, gerentes e técnicos). Na CGE, as gerências de TIC e de Ética e
Transparência tinham um papel importante no processo de captação e encaminhamento das
ideias, pois, realizavam um primeiro nível de tratamento dos dados, que eram compilados,
formatados e posteriormente encaminhados para a gerência da rede de planejamento da
SEPLAG, que realizava a análise de viabilidade e tomava as providências de retorno desta
análise para os usuários. Ainda os atores da CGE participavam do processo quando tinham
que responder aos e-mails de solicitação de explicação de dúvidas técnicas de funcionalidade
do ambiente.
Para facilitar a dinâmica de seleção e distribuição das informações armazenadas
no BI, junto aos demais órgãos setoriais, as ideias foram categorizadas por áreas de atuação
do governo. Esta medida se deu em virtude da necessidade dos atores da SEPLAG ter que
receber as ideias já classificadas. Essa tematização facilitava a formatação e encaminhamento
da ideia, como também o tratamento delas nas instâncias da própria SEPLAG e nas demais
setoriais do governo, quando necessário, como nos afirma, em entrevista a esta pesquisa, o
gestor do BI, Tiago Peixoto:
[sic] Conversamos à época com o pessoal da SEPLAG, de modo que nós
pudéssemos fazer uma espécie de classificação, é..., por áreas temáticas, do PPA
então vigente. [...] Tentamos criar áreas temáticas, de modo que a população
pudesse também lançar ideias por temas. Como por exemplo, o meio ambiente,
então nós tínhamos lá a temática de meio ambiente, e aí o cidadão registrava algo
que achava ser interessante, enfim, a ideia dele. [...] Essa seria uma forma de nós
tentarmos encaixar com o modelo de planejamento do Estado. Uma vez que eles já
desenvolveriam ações a partir dessas áreas temática, seria mais fácil nós fazermos
essa classificação. E também seria mais fácil o passo seguinte, que era, ao receber
esse conteúdo, daqueles que participassem lá, nós poderíamos encaminhar, com um
direcionamento mais claro, para o planejamento.

Ainda segundo Tiago Peixoto, todas as secretarias de governo tinham um papel
importante dentro deste projeto, e a SEPLAG, que era a responsável pelo tratamento das
ideias, tinha também o papel de articular com as demais secretarias que tivessem
relacionamento com a ideia sugerida para que fosse feito um estudo de viabilidade e
averiguação e verificar se a ideia já havia sido contemplada ou não, além de formatar as
mensagens de feedback para os usuários participantes do processo.
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4.4.2

Como participam
O objetivo deste item é identificar os elementos participativos que ocorrem na

ferramenta Banco de Ideias e como eles ocorrem.
4.4.2.1 A partir da ideia inicial, como a ferramenta foi desenvolvida e quais foram os prazos
limite (timelines)?
Como já foi apresentado na seção 4.4, a ferramenta do Banco de Ideias foi
planejada pelo Governo do Estado do Ceará no ano de 2011 e foi desenvolvida por uma
empresa privada, especializada em desenvolvimento de sistemas web para atender ao setor
público. Mesmo o governo cearense tendo adotado a política de uso de software livre no
período, a empresa optou por utilizar um software proprietário, comum no mercado de
desenvolvimento sistemas para a internet (Figura 9). Entretanto, a empresa teve que utilizar,
na sua metodologia de desenvolvimento, o Manual de Identidade Visual dos Websites
Governamentais 134 e as recomendações da resolução sobre a elaboração, manutenção e
administração de websites governamentais.135
Figura 9 – Plataforma web de desenvolvimento da ferramenta BI

Fonte: (COTIC / CGE)
134

<https://www.etice.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/5/2011/09/manual_de_identidade.pdf>. Acesso em: 24
jan. 2018.
135
<https://www.etice.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/5/2011/09/resolucao%20n%2003-2008%20de%201802-09%20-%20websites%20governamentais.pdf>. Acesso em: 24 jan. 2018.
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Segundo os colaboradores da Coordenação de TIC e da Célula de Ética e
Transparência da CGE, o desenvolvimento da ferramenta iniciou em 2011, com previsão de
implantação para início de 2012, vindo a ser implantado somente no segundo semestre do
mesmo ano. O atraso ocorreu em virtude das adequações e fechamento de entendimento do
escopo do Portal da Transparência.
4.4.2.2 Como a iniciativa se relaciona a outras iniciativas democráticas na área (tanto on-line
quanto off-line)?
O Banco de Ideias foi desenvolvido dentro da plataforma do Portal da
Transparência do Governo do Estado do Ceará, um ambiente da internet que proporcionava
outras iniciativas de comunicação entre o governo e o cidadão, como o “Fale Conosco” e o
sistema de Ouvidoria do Estado.
Figura 10 – Acesso ao Fale Conosco e à rede de Ouvidoria

Fonte: COTIC / CGE.

Estas duas iniciativas são inclusive mecanismos auxiliares na dinâmica de
interação com a ferramenta, uma vez que o “Fale Conosco” também poderia colher as
reclamações, dúvidas e sugestões dos internautas sobre o BI, e o sistema de Ouvidoria

160

poderia ser um canal de diálogo entre o estado e o cidadão para que ele pudesse fazer as
suas observações, reclamações e denúncias sobre os procedimentos dos serviços
realizados e ofertados. Estes dois canais estavam dispostos no mesmo ambiente do BI,
podendo ser acessados facilmente numa navegação entre os ambientes.
4.4.2.3 Área de participação – onde a categoria da ferramenta é relevante?
O objetivo deste item é identificar as atividades participativas existentes no BI,
decorrentes das dinâmicas dos seus mecanismos interativos.
Como foi observado anteriormente, o BI foi projetado para ser uma interface
simples, sem uma maior exigência de recursos avançados de TIC para a atuação dos seus
usuários, permitindo que estes navegassem facilmente pelo ambiente, obtendo as informações
hierarquicamente postadas, interagindo amigavelmente, consultando e contribuindo com
sugestões para o governo.
Não obstante, mesmo a ferramenta se propondo a ser um canal de captação de
sugestões para possíveis futuras ações de governo, a liberdade para a entrada de dados no
campo da sugestão da ideia permitiu que os usuários pudessem dar inputs de outras
informações para além de uma possível ação pública, como, por exemplo, reclames,
sugestões, links de manifestações, propagandas, campanhas peticionárias, argumentações
sobre conceitos e serviços, enfim, um leque de outras informações que poderiam ser avaliadas
pelo governo.
Após os procedimentos de análise realizados no ambiente, as atividades
participativas (SÆBØ et al., 2008; SÆBØ et al., 2010; MEDAGLIA, 2012) que foram
identificadas na ferramenta, estão associadas à:
•

eInforming – que está relacionada ao simples papel de informar ao cidadão
sobre as ideias contidas no ambiente;

•

eConsulting - que se relaciona à inputs com uma interação limitada, em que o
cidadão interage com um tópico específico. O BI trata os seus inputs por
categoria temática, limitando a interação ao momento da entrada de dados e ao
retorno da análise da ideia;

•

eConsultation - incluindo atividades em que as TIC são usadas por diferentes
atores para obter feedback dos cidadãos. Um dos pontos centrais da proposta
do BI, colher sugestões do cidadão;
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•

eCollaboration – possibilitar a participação dos usuários no processo de
desenvolvimento de políticas públicas alternativas, para que possam ser
submetidas a uma discussão e avaliação do governo. Ponto central do BI.

•

On-line political discourse – refere-se às mudanças que ocorrem no discurso
político como resultado da utilização das TICs. O BI é potencialmente um
indutor para esta dimensão, uma vez que foi proposto pelo próprio governo
para se aproximar do cidadão pela internet;

•

On-line Decision Making – Utilização dos recursos da TIC para permitir,
aprimorar e orientar as tomadas de decisões. Esta atividade está relaciona
intrinsicamente com o BI, uma vez que a ferramenta proporcionou inputs com
sugestões de ideias, opiniões e argumentações.

O ambiente do Banco de Ideias previu um processo de votação para que os
internautas pudessem escolher as ideias que foram sugeridas e publicadas na ferramenta. No
entanto, este processo não pode ser classificado como uma atividade participativa de eVoting,
pois não se trata de um ambiente tecnicamente consolidado, em que os recursos de TIC foram
implementados para suportar um processo democrático formal de votação.
Do mesmo modo, a ferramenta BI permite que os cidadãos e instituições possam
se manifestar, expressando suas opiniões e insatisfações sobre ponto de vistas e interesses
especiais, se assemelhando a procedimentos de eActvism, mas estas interações não podem ser
classificadas desta maneira, uma vez que o ambiente não foi desenvolvido para este propósito
especificamente.
A ePetitioning é uma atividade participativa que está relacionada ao cenário em
que os cidadãos interagem com os tomadores de decisões com o interesse de influenciá-los,
propondo temas e decisões para serem discutidas por meio de petições públicas digitais.
Mesmo resguardando uma similaridade com as ações desenvolvidas pela ferramenta do BI,
em que os usuários podem propor uma discussão de problemas utilizando a interface e canais
disponíveis para propor uma votação, por exemplo, ela não pode ser considerada como uma
atividade de “peticionamento on-line” dentro do BI, pois, da mesma forma do eVoting, o
Banco de Ideias não resguarda as orientações técnicas formais para a execução de assinatura
de um abaixo assinado digital.
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O Banco de Ideias não possui nenhuma relação, similaridade ou mesmo, qualquer
característica de uma atividade de eCampaigning136, pois o seu propósito não está relacionado
com uma dimensão eleitoral, lançando mão de mecanismos da TIC para tratar de campanhas
políticas, propaganda eleitoral ou engajamento político.
4.4.2.4 Como ocorre a atividade e-participativa, e quais são os canais de participação
existentes?
O objetivo desta seção é identificar quais foram os mecanismos disponibilizados
pelo ambiente do Banco de Ideias (web, Twitter, Facebook, outras redes sociais, etc.), para
que se ocorresse a interação entre o estado e o cidadão, e saber como ocorreu a atividade
participativa. O mecanismo de coleta de ideias do BI foi utilizado com a perspectiva da
construção de uma relação governo-cidadão para promover melhorias nas políticas públicas
do estado.
Através do campo “Sua Ideia” da página do BI, o usuário poderia propor
“livremente” a sua sugestão, desde que fosse dentro do escopo das onze categorias préestabelecidas (Cultura e Esporte; Desenvolvimento Agrário e Pesca; Desenvolvimento
Econômico; Desenvolvimento Social e Trabalho; Desenvolvimento Urbano e Integração
Regional; Educação Básica; Educação Superior, Profissional, Ciência e Tecnologia;
Infraestrutura; Meio Ambiente; Saúde e Segurança Pública, Justiça e Defensoria).
Embora mesmo tendo um grande leque de categorias que comportaria a grande
maioria dos temas para a inclusão das sugestões, esta categorização pré-formatada é uma
desvantagem participativa. A impossibilidade de abertura para novas áreas, ou até mesmo a
necessidade, em algum momento, de se dar destaque para uma outra categoria não
contemplada, impondo aos usuários uma obrigação de ter que se adequar às categorias
ofertadas, passa a ser uma variável de estímulo à desistência da participação.
Uma opção para amenizar esta problematização, seria a criação uma categoria
genérica, “Livre”, por exemplo, que pudesse contemplar todas as outras demais ideias não
previstas pelo ambiente. Contudo, em diálogos com os atores do governo, envolvidos no
processo, esta questão não pôde ser caminhada nesse sentido, em virtude da necessidade da
SEPLAG ter que orquestrar as contribuições de ideias com os requerimentos de planejamento
e orçamento existentes no governo.

136

Para referências sobre o assunto, verificar o artigo de Medaglia (2012).
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Os mecanismos disponibilizados para operacionalização do ambiente do BI são
basicamente os formulários das páginas web, através dos quais, e somente delas, os
internautas podiam interagir para preencherem as informações das ideias e as submeterem
para apreciação do governo. Observou-se também a existência dos mecanismos das
ferramentas das redes sociais Twitter e Facebook, que estavam presentes em todos os
momentos de navegação das páginas do BI, mas, na verdade, não estavam disponibilizados
para prover qualquer interação de dados com o BI, eles estavam disponibilizados para prover
informações sobre as notícias do governo que eram divulgadas pelo Portal. Um outro
mecanismo observado, utilizado em algumas etapas do processo, foi o recurso de e-mail, que
era usado para tirar dúvidas sobre os procedimentos do BI e para dar o retorno do governo
sobre as ideias depositadas no ambiente.
A pesquisa teve acesso a uma cópia da tabela de dados do Banco de Ideias, que
continha todas as informações sobre cada ideia sugerida, desde o início da implantação da
ferramenta na internet até meados o ano de 2018, mas não continha a data do input de cada
sugestão. Esta tabela foi fornecida pela Coordenação de TIC da CGE137, e antes de iniciar a
análise foi necessário se fazer dois procedimentos de refinamento dos dados armazenados.
Inicialmente, foi necessário se realizar um procedimento de higienização dos
dados da tabela, retirando todos os registros que não continham sugestões, que continham
ideias duplicadas, ideias com textos ininteligíveis, dados de testes, sujeiras de
armazenamento, enfim, uma varredura completa, para deixar os dados prontos para o passo de
quantificação das ideias.
Após o procedimento de higienização, observou-se que, mesmo sendo uma
inciativa desenvolvida especificamente para captar ideias que contribuíssem com as ações
governamentais, ocorreram inputs de natureza diversas do propósito inicial do projeto.
Para facilitar o processo de análise dos dados, e para assegurar uma elaboração de
dados estatísticos que correspondessem fielmente às sugestões de ideias cadastradas no BI,
procedeu-se com um segundo refinamento dos dados, categorizando as sugestões
armazenadas em três tipos de inputs: Ideias, Comentários/Reclamações e Solicitações. As
Ideias estavam relacionadas às contribuições com propostas de ações e/ou políticas públicas
para o governo; nos Comentários/Reclamações foram agrupados os elogios, críticas,
denúncias, comentários gerais, e nas Solicitações, juntou-se os pedidos de serviços rotineiros
ao governo e as perguntas e dúvidas registradas.
137

A pesquisa assumiu o compromisso de não publicar as informações que não foram colocadas em processo de
votação do ambiente do BI.
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Após classificação dos dados, verificou-se que 88,7% das sugestões do ambiente
correspondiam às sugestões de ações ou políticas públicas, 6,5% eram de solicitações de
explicação ou demanda de serviços e 4,8% de comentários e reclamações.
Vale destacar que, neste segundo processo de refinamento, observou-se também
que somente 0,8% das sugestões armazenadas no BI fizeram referência a alguma forma de
propaganda comercial visando a prestação de serviços para o governo, onde os atores se
apresentaram como representantes de empresas privadas no momento da interação com o BI.
Tabela 1 – Disposição dos dados por tipo de sugestão
Tipos de sugestões
Ideias
Comentários/Reclamações
Solicitações

% total das sugestões
88,7%
4,8%
6,5%

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da COTIC / CGE.

A categoria da Educação Básica (ver Tabela 2) concentra o maior número de
contribuições de ideias no período pesquisado, representando 27,3% da base de dados do BI,
e 25,0% das ideias desta categoria, que foram coladas em votação, receberam voto. As
categorias com as menores participações de ideias sugeridas foram as de Desenvolvimento
Agrário e Pesca, com 2,3%, Desenvolvimento Social e Trabalho, e Desenvolvimento Urbano
e Integração Regional, ambas com 3,6% das ideias cadastradas.
Tabela 2 – Disposição das ideias sugeridas do BI por categoria
CATEGORIAS

%TOTAL IDEIAS

%IDEIAS VOTADAS

MAIOR QTD DE
IDEIAS VOTADAS

Cultura e Esporte
Desenvolvimento Agrário e Pesca
Desenvolvimento Econômico
Desenvolvimento Social e
Trabalho
Desenvolvimento Urbano e
Integração Regional
Educação Básica
Educação Superior, Profissional,
Ciência e Tecnologia
Infraestrutura e Recursos Hídricos
Meio Ambiente
Saúde
Segurança Pública, Justiça e
Defensoria

4,1%
2,3%
4,1%

22,2%
40,0%
77,8%

7º
6º
3º

3,6%

12,5%

9º

3,6%

12,5%

11º

27,3%

25,0%

1º

8,6%

10,5%

10º

6,4%
11,8%
9,5%

14,3%
15,4%
19,0%

8º
5º
2º

18,6%

14,6%

4º

Fonte: Elaborada pelo autor, a partir dos dados da COTIC / CGE.
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Em relação ao total de votos recebidos por cada categoria, a Educação Básica
ficou em primeiro lugar, com uma boa margem de diferença a frente das categorias da Saúde,
Desenvolvimento Econômico e Segurança Pública, Justiça e Defensoria, que ficaram em
segundo, terceiro e quarto lugares, nessa ordem.
No Quadro 1 são apresentadas algumas ideias que foram sugeridas no ambiente
do BI. Para tanto, foi escolhida a ideia mais votada de cada categoria. A disposição dos dados
no quadro segue a ordem das categorias com maior quantidade de ideias votadas. O conteúdo
das ideias está apresentado conforme foi digitado pelos internautas no momento da sua
interação com o ambiente.
Quadro 3– Ideias mais votadas por categoria
CATEGORIA

USUÁRIO

EDUCAÇÃO BÁSICA

Tales Yuri

SAÚDE

Cicero Silva Lima

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

Helano Fiuza
Costa Frota

SEGURANÇA
PÚBLICA, JUSTIÇA E
DEFENSORIA

Cicero Silva Lima

MEIO AMBIENTE

Adriano

DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E PESCA

Alejandro Magno
Lima Leitão

CULTURA E ESPORTE

Robson Dos
Santos Souza

(continua)

SUGESTÃO DE IDEIA
Incrementar nas escolas de ensino médio, pelo menos, tanto nas públicas quanto nas
privadas, uma educação sobre os direitos constitucionais e do consumidor, no mínimo,
pois uma sociedade que não conhece seus direitos não pode exigi-los.
a ideia seria quando o governo fosse dar um aumento exemplo 20% para o funcionário
publico, o que poderia fazer, daria 10% e o outros 10% seria pago um plano de
saude,ou então engetaria mas os 10% no issec ampliando mais os seus
atendimentos,com consultas internamentos ,sendo no ceara todo como na capital e
interior,desde já acradeço
HELANO FIUZA C. FROTA<br />criação de um OBSERVATÓRIO PARA
ESTUDOS E CRIAÇÃO DE PROJETOS , criando em parceria com órgãos e
instituições uma tecnologia de gerenciamento e monitoramento de projetos.
CRIANDO uma rede com relacionamento nacional e internacional para formação de
novas tendencias
DEVIDO O ALTO INDICE DE VIOLENCIA CONTRA A MULHER,O QUE
ACONTECE O ACUSADO E PRESO VAI PARA DELEGACIA, E DEPOIS PARA
O PRESIDIO,NÃO SE MAS UM ACOMPANHAMENTO POR FALTA DE
SERVIDORES,A IDEIA E COMO A POLICIA MILITAR TEM BASTANTE
SERVIDORES E SÃO OS PRIMEIROS QUE CEGAM NAS OCORRÊNCIA SERIA
BOM QUE ,COLOCASE POLICIAS PARA SE QUALIFICAR NA ARÉA ,COM
PSIGOLOGO E DELEGADAS E JUIZES,PARA QUE OUVERSSE UM LOCAL
ONDE OS INFRATORES PODESSEM COMPARECEREM E QUE OS PMS
ACOMPANHASE COMO ANDAVA A QUELA FAMILIA INCLUSIVE
VISITANDO AS VITIMAS PARA SABER SE NÃO ESTARIA SENDO
CONTRANGINDA COM OS INFRATORES,E QUE OS PMS PODERIA SER OS
QUE TEM NIVEL SUPERIOR EM ARÉAS COMPATIBEL COM A
ATUAÇÃO,AA CREDITO QUE O CEARA DARIA UM PASSO MUITO
GRANDRE EM RELAÇÃO A LEI MARIA DA PENHA.
Criar um prêmio anual de cunho internacional para valorizar as melhores pesquisas
sobre dessalinização da água do mar e subterrânea e demais pesquisas com
aplicabilidade prática no combate aos efeitos da seca
O Governo conta com o projeto Casa Digital do Campo (Projeto da S D A) que é um
espaço público e gratuito de gestão comunitária que usa a inclusão digital como
ferramenta na busca da cidadania para superar as dificuldades de permanecer no meio
rural. Visando maior eficácia e maximização dos objetivos do programa, propomos o
que segue:
Mais incentivo em projetos culturais alternativos onde o jovem possa desenvolver sua
capacidade criativa, ou seja dar a oportunidade dele mesmo promover eventos e
campanhas em diversas areas da arte e entretenimento, como uma primeira experiência
nos setores de turismo, markerting e eventos promocionais.
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INFRAESTRUTURA E
RECURSOS HÍDRICOS

O Ceará é um dos Estados mais bonitos e agradáveis do Brasil, tanto pela sua posição
geográfica como pelo povo que nele habita.<br />Sou cearense com muito orgulho,
moro em Carnaubal, Serra da Ibiapaba, tenho 17 anos e estou concluindo o Ensino
Médio.<br />Acredito que os ambientes naturais dos municípios deveriam ser mais
aproveitados através de pólos de lazer e convivência, garantido a sua população
lugares para a prática esportiva e recreativa. Então espero um dia que o Governo
disponha de lugares como esses em cada cidade do estado e que os seus usuários
cuidem muito bem do seu patrimônio.

Francisco de
Almeida Costa

DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRABALHO

Marco Alexandre
Barbosa
Rodrigues

EDUCAÇÃO
SUPERIOR,
PROFISSIONAL,
CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Monica A M
Ribeiro

DESENVOLVIMENTO
URBANO E
INTEGRAÇÃO
REGIONAL

Cícero Nogueira
Marra

Governo promover um projeto de inclusão social especifico para moradores de Rua,
algo com que eles pudessem ter uma dedicação de profissionais em cada area e
acompanhamento psicosocial, sempre deparo com situações que não consigo acreditar
que ocorram em nosso estado, na praça coração de jesus no centro uma familia (Pai Mae e 04 filhos) todos carroceiros dormindo na praça, estavam acordando naquele
momento sem perspectiva nenhuma de vida, sem alimentação, sem higiene, sem
estudo, não acredito que o governo do estado nao tenha essa sensibilidade de assegurar
respeito e cidadania a essa familia. achei que o homem (Pai) ainda teria condições de
inclusão social e poderia ser util a sociedade e sua familia. Não temos politicas
publicas para essas pessoas.
COMO ESTA HAVENDO PROBLEMAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA
E ISTO PREJUDICA AS ESCOLAS PRINCIPALMENTE AS
PROFISSIONALIZANTES POIS ALGUNS DESSES PREDIOS SAO ANTIGOS E
FORAM ADAPTADOS (EX. EEP JOSE DE BARCELOS EM MESSEJANA) EM
QUE A CAPACIDADE DA CAIXA D´AGUA NAO SUPRI A DEMANDA DA
ESCOLA SUGIRO ENTAO QUE O GOVERNO ADQUIRA A MESMA CAIXA
D´AGUA UTILIZADA NO COMBATE A SECA PELO INTERIOR DO ESTADO
PARA ESSAS ESCOLAS PARA ARMAZENAR AGUA POTAVEL E
REABASTECER A CAIXA DA ESCOLA .
Criar um sistema de ligações diretas para o cidadão convidando a se tornar um auditor
cidadão. Funcionaria assim: um representante do Estado ligaria para a casa do cidadão
e perguntaria quais os principais problemas que existem na sua região. Ao final, ele
seria convidado para se tornar um auditor cidadão, que ira contribuir periodicamente
com informações sobre problemas regionais.

Fonte: formatado pelo autor a partir dos dados enviados pela CGE.

Conforme se observa na Tabela 3, em que os dados foram compilados pela equipe
técnica da CGE a partir das informações do Google Analitcs, a curva do número de visitantes
e de visitas realizadas ao Portal da Transparência se apresenta com uma tendência de
crescimento entre os anos de 2013 a 2018, ressalvando o ano de 2018, por ainda não se ter os
dados até o final daquele período, mas, pelos valores acumulados até julho, pode-se inferir
que manteve o mesmo movimento de crescimento, superando o ano de 2017.
Tabela 3 – Visualizações do BI e visitas ao o ambiente do Portal
Ano
2013
2014
2015
2016
2017
2018 (até
17 de
julho)

Visualizações
de páginas do
BI

Visitas ao
Portal da
Transparência

3.372
1.972
2.036
1.673
2.058

145.193
175.730
236.653
286.874
391.664

Visitantes
Únicos (Pessoas)
- Portal da
Transparência
107.894
120.714
148.021
164.071
214.055

1.789

338.313

190.585

Fonte: Célula de Gestão da Transparência Ativa (CEATI/CGE).
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Observou-se também que os dados do Google Analitcs sobre as visitações do BI
apontaram para uma propensão de queda. Mesmo a ferramenta estando presente na
plataforma do Portal da Transparência, a curva de visitações das suas páginas não seguiu a
mesma tendência da curva de visitação do Portal.
Figura 11 – Análise de visitações do BI ano de 2013 – Google Analitcs

Fonte: Célula de Gestão da Transparência Ativa (CEATI/CGE).

Embora apresentando um índice de visualizações de páginas muito bom no ano de
2013, a visitação das páginas do BI foi reduzindo nos demais anos, com uma pequena
estabilização nos anos de 2015 e 2017. Em meados de 2018, o número de visualizações já se
encontrava em torno de 87% das visualizações do ano anterior, podendo ser uma sinalização
de aumento do índice. Mas essa informação não pode ser tomada como um movimento da
melhora nos números, uma vez que a média de visualizações dos anos estava em torno de
2.222, tendendo ainda para baixo.
A Controladoria Geral do Estado, através da suas equipes técnicas, responsáveis
pela gerência e operacionalização do BI, conforme já mencionado anteriormente, préformatavam as ideias sugeridas na ferramenta, geravam relatórios consolidados e os
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encaminhavam para a Rede de Planejamento, da SEPLAG, para que as sugestões fossem
tratadas e compiladas por aquela equipe técnica, que por sua vez se relacionava com as
demais secretarias para colaborarem com o processo. Ao final desta etapa, e por último, era
papel da equipe técnica da SEPLAG formalizar uma resposta, contendo um posicionamento
oficial do governo para cada cidadão participante que sugeriu uma ideia no ambiente do BI.
Dentro dos mecanismos interativos observados no site do BI, e nos dados da
tabela da ferramenta que foram enviados para esta pesquisa, não foi possível identificar quais
sugestões foram acatadas pelo governo e em que momento ocorreu a resposta ao usuário.
Segundo os gestores e técnicos colaboradores da CGE entrevistados pela
pesquisa, a funcionalidade de feedback era implementada diretamente pela Secretaria de
Planejamento e Gestão, sendo este então o último passo do processo de contribuição de ideias
no ambiente participativo proposto pelo governo do Ceará.
4.4.2.5 Existência de moderação ou facilitação para a instância participativa?
Não foram identificados, em nenhum momento da navegação, mecanismos diretos
de moderação no ambiente, como chats on-line, por exemplo, perceptíveis em fóruns de
discussões.
A arquitetura de interação do BI é pouca afeita aos processos moderativos da
internet. O processo de moderação, podendo assim falar, observado no ambiente, estava
relacionado ao comportamento do usuário e ao conteúdo da sua sugestão no momento do
envio da ideia. A preocupação dos gestores estava em observar se existiam conteúdos
ofensivos nas postagens de cada usuário. Nesse momento, poderia ocorrer uma “moderação”
através de uma advertência por e-mail, para que o usuário participante se retratasse e se
reposicionasse, ou até mesmo um rastreamento de endereço IP do computador, como estava
previsto nos termos e condição de uso da ferramenta, quando se tratar de assunto grave e de
ameaça ao site do governo.
4.4.2.6 Em que contexto essa participação é feita?
O Banco de Ideias surge sob a influência da efervescência tecnológica do período
dos governos progressistas dos anos de 2007 a 2014 (ver itens 3.3.1 e 3.3.2). Mesmo tendo
uma das maiores concentrações de renda, o estado do Ceará vivia um momento econômico
importante na conjuntura nacional. As contas públicas estavam equilibradas e
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proporcionavam condições objetivas para que o governo continuasse implementando as
melhorais das infraestruturas administrativas, investindo prioritariamente nas ferramentas de
TIC para se obter os melhores resultados nas ações públicas desenvolvidas.
No período de 2011 a 2014, momento em que foi planejado e desenvolvido o
Banco de Ideias, o governo do estado estabeleceu algumas premissas para o desenvolvimento
de ações na gestão pública, e uma delas estava fundamentada sob a perspectiva de um estado
participativo, ético e competente, e que para tanto, era necessário se aproximar cada vez mais
da sociedade civil.
O governo acreditava que os novos mecanismos digitais das TICs aumentariam a
transparência das ações públicas e o diálogo com o cidadão, e que desta forma estaria
ampliando o campo para participação dos usuários dos serviços do governo, o que
proporcionaria uma sintonia entre os interesses e prioridades da sociedade com os interesses e
prioridades do governo, estabelecendo, assim, o cidadão como um ator importante dentro do
processo das políticas públicas estaduais.
De fato, o BI foi planejado e desenvolvido por um governo que tinha uma postura
política mais aberta à inovação tecnológica, que promoveu investimentos em infraestruturas
de redes de computadores, em desenvolvimento de softwares para oferta de serviços públicos
na web, capacitação e treinamento de agentes públicos em novas tecnologias digitais, que
vieram a contribuir positivamente para a disseminação dos serviços públicos pela rede
mundial de computadores.
Na pesquisa PNAD (IBGE, 2016a) sobre o acesso à internet do ano de 2014, o
Ceará aparece na 24a posição no ranking nacional de domicílios particulares permanentes que
possuíam computadores, e na 21a posição do ranking de computadores conectados à internet.
O estado do Ceará tinha 30,6% dos seus domicílios permanentes com computadores
instalados, e 25,5% destes equipamentos estavam conectados à internet, um dado bem abaixo
das médias nacional e do Nordeste no mesmo período (ver discussão na seção 3.3.2.1).
Esta mesma pesquisa apresentou ainda os dados sobre o acesso dos domicílios à
internet por meio dos serviços de banda larga (Figura 12). Nas grandes regiões urbanas do
Brasil este serviço estava presente em 99,0% dos domicílios particulares permanentes. O
acesso à internet através da banda larga foi segmentado em duas modalidades: banda larga
fixa (BLF) e banda larga móvel (BLM).
No Brasil os índices de BLF era de 71,9% e BLM igual a 62,8%. No Nordeste, a
BLF era igual a 62,8% e BLM igual a 66,2%. Neste contexto, o Ceará apareceu na 15º
colocação do ranking nacional no acesso à internet via banda larga fixa, com 62,2% dos
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domicílios, e na 18º colocação, com 63,5%, com o acesso à internet via banda larga móvel, se
mantendo próximo aos nos níveis de acesso do Brasil e do Nordeste.
Figura 12 – Gráfico: Percentual de domicílios permanentes com utilização da internet
por Banda Larga Fixa e Móvel, segundo grandes regiões - 2014

Fonte: PNAD (2016a).

4.4.2.7 Bem democrático a ser incrementado
Através do processo de análise realizado, foi possível identificar alguns atividades
participativas no método de interação com o ambiente do Banco de Ideias, pelas quais os
usuários puderam propor sugestões sobre ações governamentais, acessar as informações sobre
outras sugestões e sobre informações do próprio governo (uma vez que estava no ambiente do
Portal da Transparência) e, de forma fácil, votar em quaisquer ideias publicadas nas
categorias das áreas de interesse do governo.
Os internautas podiam sugerir quantas ideias lhes bastassem, sem nenhuma crítica
ou observação à sua condição social, cultural, econômica e sexual, permitindo assim uma
pluralidade da participação no ambiente, com espaços para vários pensamentos e
posicionamentos, desde que não ferissem os termos de condição de uso, pelo qual a
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moderação do ambiente atuaria contra as manifestações de ilegalidades previstas na Lei
brasileira, como pornografia, racismo, xenofobia, incitação à violência.
Mesmo não sendo disponibilizado mecanismos que permitissem comentários
sobre as ideias publicadas, o processo de votação, além de proporcionar novos olhares para os
participantes sobre a diversidade das questões que estavam sendo abordadas pelos demais
participantes no ambiente, possibilitou também um exercício de identificação e aproximação
de pensares entre os participantes envolvidos.
Pode-se deduzir que a ferramenta Banco de Ideias, como uma iniciativa de eparticipação, potencialmente proporcionou alguns ganhos democráticos considerados
importantes para o seu contexto de implementação, como: representação —fortalecimento da
gestão governamental nos moldes democráticos existentes; transparência — maior
conhecimento sobre as ações governamentais; pluralidade de participação — uma vez que não
havia uma restrição para participar, na verdade era aberto a todo e qualquer internauta que se
interessasse pela dinâmica estabelecida; igualdade participativa — possibilidade de maior
participação dos usuários, e todos podiam exercer os seus papeis igualmente, sem
diferenciação dentro do espaço de participação; e autonomia cognitiva — as informações
sobre o aprendizado da usabilidade da ferramenta e sobre os temas das categorias definidas
possibilitavam uma melhoria da qualidade das informações ali depositadas.
4.4.3

Análise da efetividade do Banco de Ideias e teste da hipótese da pesquisa
A análise realizada sobre o projeto digital e os mecanismos de participação da

ferramenta Banco de Ideias aponta, de maneira geral, para um ambiente web de fácil
usabilidade e navegabilidade, com mecanismos participativos que proporcionaram a
construção de uma dinâmica de interação entre o estado e o cidadão.
Contudo, fez-se necessário avaliar a efetividade destas interações estabelecidas,
para saber como as sugestões armazenadas no ambiente foram compiladas e encaminhadas
dentro das unidades administrativas do governo que estavam envolvidas no processo.
É importante ressaltar, que esta ação não invalida a capacidade participativa do
projeto do ambiente do Banco de Ideias, mas sim esclarece os procedimentos do governo no
tratamento das obrigações geradas a partir do compromisso assumido com a sociedade,
quando o serviço foi colocado na rede mundial de computadores.
Esta avaliação de efetividade do projeto se relaciona com o teste da hipótese desta
pesquisa, na qual a participação dos gestores mandatários do governo, mais especificamente o
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governador e secretários de Estado, nas fases de agendamento, tomada de decisão e de apoio
aos planos e projetos definidos no governo é uma condição sine qua non para o sucesso destes
projetos, principalmente os de natureza político-social.
Neste sentido, foram observadas duas questões objetivas que estão relacionada ao
desempenho de projetos de TIC voltados para a internet. A primeira está ligada diretamente
ao envolvimento dos governantes, no seu interesse de apoiar a concepção, o desenvolvimento
e a manutenção do projeto como uma ação prioritária de governo. Uma obviedade que
somente se constata a sua inadequação através de uma análise empírica, pois nem sempre o
insucesso de um projeto de dimensão político-social está relacionado somente ao desinteresse
dos mandatários estratégicos do governo, podendo ocorrer também pela incapacidade técnica
dos mecanismos utilizados para o desenvolvimento do projeto, decorrentes da má escolha na
tomada de decisão (SECCHI, 2010) para a construção daquela política pública. A segunda,
que resguarda relações com a primeira, é o desinteresse de participação do usuário cidadão,
que também pode estar associado, para além de uma debilidade técnica do serviço
disponibilizado, à desmotivação ocasionada pelo não cumprimento dos propósitos
estabelecidos e pela não entrega dos serviços prometidos.
Para a consecução da análise de efetividade do Banco de Ideias, utilizou-se, de
forma auxiliar, o recurso metodológico da entrevista, para que se pudesse verificar os
aspectos subjetivos que, complementarmente, e de maneira essencial, interferem no campo de
atuação da ferramenta. As entrevistas vieram a contribuir decisivamente para a compreensão
do domínio de ação e execução do BI dentro das instâncias da SEPLAG.
Antes de mais nada, é importante destacar que, considerando a importância do
comprometimento dos mandatários do governo para evitar a descontinuidade de projetos e
ações públicas, a pesquisa decidiu entrevistar os governadores do período da concepção e
implementação da ferramenta Banco de Ideias. O objetivo era se ter um maior número de
informações possíveis, para se compreender as motivações do desenvolvimento, implantação
e manutenção dos serviços do BI.
Inicialmente, a pesquisa entrou em contato, por e-mail, com o ex-governador Cid
Gomes e o governador Camilo Santana, para aplicação de uma entrevista semiestruturada
sobre a experiência do Banco de Ideias e suas possíveis contribuições para as políticas
públicas do estado do Ceará.
Conforme orientação recebida, foi enviado para os assessores dos respectivos
governadores um arquivo da entrevista semiestruturada elaborada pela pesquisa, contendo
uma exposição de motivos e perguntas sobre o contexto do BI.
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O governador Cid Gomes, por meio de entrevista concedida138 a esta pesquisa,
afirmou que o projeto do Banco de Ideias era um ação que aproximava o governo da realidade
local, e que todos os secretários participavam do processo de avaliação das demandas que
surgiam no ambiente, e que a CGE tinha autonomia para coordenar as ações do projeto,
conforme se verifica abaixo, em um trecho das respostas encaminhadas:
[...] O recebimento e a triagem das ideias eram realizados pela Secretaria de
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que tinha autonomia para definir as
diretrizes e os encaminhamentos. No entanto, por meio das reuniões permanentes
com todo o secretariado, a viabilidade e exequibilidade das demandas eram
discutidas e analisadas por todos, inclusive pelo Governador. Avalio o Banco de
Ideias como uma ferramenta importante de participação, que propiciou ao cidadão
um canal direto de sugestões de serviços, obras e políticas públicas de forma geral.
É uma forma de o Governo ter uma avaliação mais próxima da realidade local sobre
as reais demandas das comunidades e, com isso, conseguir melhorar a qualidade da
execução das políticas públicas, focando em ações que possam de fato trazer
melhorias para a vida das pessoas (APÊNDICE A).

Mesmo com uma interlocução direta, e reiteradas tentativas com os assessores
estabelecidos como contato, a pesquisa não obteve nenhuma resposta das perguntas
formuladas ao governador Camilo Santana. Não obstante, as perguntas sobre as decisões
estratégicas e o posicionamento do governador Camilo em relação à ferramenta BI e sua
utilização no governo, foram redirecionadas aos seus colaboradores (secretários da CGE e
SEPLAG, gerentes e técnicos) entrevistados pela pesquisa, não interferindo dessa forma no
entendimento sobre o compromisso do governo com o projeto do Banco de Ideias.
O então secretário de Planejamento e Gestão do governo Cid Gomes, de 2011 a
2014, Eduardo Diogo, também por e-mail, concedeu uma entrevista139 a esta pesquisa. Ao
mesmo tempo que respondeu parte das perguntas formuladas, afirmando compreender a
importância do uso das TICs e das ferramentas da internet para aproximar o estado do
cidadão, alegou não ser possível responder às perguntas referentes ao processo de definição e
estruturação da equipe da SEPLAG, como também sobre o atendimento das demandas de
análise de viabilidade das ideias e da formalização das respostas ao cidadãos usuários do BI.
Seguindo a programação de entrevistas, a pesquisa tentou contatar os
colaboradores, gerentes e técnicos da área de planejamento, responsáveis pelo BI na
SEPLAG, do mesmo período dos anos de 2011 a 2014, mas não obteve nenhuma resposta,
pois estes haviam saído da secretaria em virtude da mudança para o novo governo, em 2015.
Esta é uma outra problemática que está relacionado com a descontinuidade dos
serviços e projetos públicos, na qual os responsáveis pelas ações públicas não são servidores
138
139

Entrevista concedida via e-mail: APÊNDICE A
Questionário da entrevista com resposta, ver ANEXO II.
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de carreira, e quando vão embora levam todas as informações consigo. Esta é uma discussão
muito importante dentro do campo da gestão pública, mas está fora do escopo de investigação
desta dissertação.
Como mencionado anteriormente, foram envidados todos os esforços para
entrevistar os atores elencados pela pesquisa. Neste sentido, no início do ano de 2018, entrouse em contato com o secretário da SEPLAG do governo Camilo, solicitando agendamento de
entrevista, para que se pudesse esclarecer sobre as dinâmicas de operação do BI executadas
por aquela secretaria na nova gestão, mais especificamente sobre o tratamento das ideias e das
respostas enviadas para os cidadãos usuários da ferramenta, uma vez que o ambiente estava
em pleno uso pelos internautas no período de 2015 a 2018. Contudo, até o fechamento das
entrevistas, esta pesquisa não obteve nenhuma resposta sobre a solicitação de entrevista feita,
nem presencial e nem por e-mail.
Os coordenadores 140 de Planejamento e Orçamento da SEPLAG do governo
Camilo Santana, foram contatados pessoalmente, e por telefone, por esta pesquisa, no início
de 2018. Incialmente, afirmaram que o coordenador, gerentes e alguns técnicos da área de
planejamento do governo anterior, haviam saído da secretaria no início da nova gestão, e que
eles não participaram deste processo no governo anterior. Mesmo reconhecendo a existência e
a importância da ferramenta BI no Portal da Transparência, declararam desconhecer o fluxo
de tramitação das ideias sugeridas para a SEPLAG, e que desde o início de 2015 nunca
receberam alguma orientação para que realizassem qualquer análise, e nem formalizaram
nenhuma resposta para quaisquer cidadãos sobre o tema.
Dessa forma, infere-se que nenhuma ideia sugerida pelos usuários do BI, no
período do governo Camilo Santana, do início de 2015 a meados de 2018, recebeu tratamento
dentro das instâncias da SEPLAG. Esta constatação demonstra uma falta de integração entre o
que o governo disponibiliza como oferta de serviços na plataforma da internet e o que de fato
as suas unidades administrativas compreendem como obrigação de serviços a serem
prestados.
Pode-se deduzir ainda que não houve nenhuma priorização por parte dos gestores
estratégicos sobre o tema, uma vez que não foi dado prosseguimento ao projeto, e muito
menos tomada a decisão de sua suspensão, o que poderia evitar, desta maneira, falsas
expectativas nos usuários do governo que faziam uso destes serviços ofertados pelo Portal da
Transparência.
140

Marcos Vasconcelos e Avilton Junior; este último assumiu a antiga coordenação responsável pelos
tratamentos das ideias do BI na SEPLAG.
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Este descompasso, falta de alinhamento e sintonia entre as unidades
administrativas do estado, para o provimento das suas ações junto aos usuários da internet,
contribuem para que o cidadão perca a credibilidade nos serviços prestados pelo governo,
comprometendo toda uma lógica de aproximação com a sociedade, como nos afirma Marques
(2008, p. 309):
Se não há condições mínimas técnicas ou de pessoal para se ofertar um recurso,
melhor seria, então, que os cidadãos não tivessem acesso a ele, uma vez que o
emprego frustrado da ferramenta pode acabar por comprometer a credibilidade
quanto à real intenção do Governo em se mostrar mais próximo.

O secretário da CGE do governo Camilo Santana, Flávio Jucá, em entrevista
concedida a este pesquisador, em abril de 2018, e em resposta sobre quais eram os papeis das
secretarias da CGE e da SEPLAG na dinâmica de gestão e operacionalização do Banco de
Ideias, asseverou que a ferramenta não era de responsabilidade da CGE, e sim de competência
SEPLAG, responsável por proceder com a formalização de respostas para a sociedade.
Segundo o secretário, o papel da CGE era manter a ferramenta do BI operacional na internet e
enviar as sugestões de ideias para a SEPLAG proceder com suas atribuições. Informou ainda
que não se interessou em dialogar com aquela secretaria, sobre o Banco de Ideias, porque
estavam em meio ao desenvolvimento de uma nova versão do Portal, que mudaria a dinâmica
de interação dos usuários do estado via internet. Ainda foi perguntado: Se não era de interesse
do governo manter aquela ferramenta, por que ela, que era gerenciada e mantida pela CGE,
ainda estava em pleno funcionamento no Portal? O secretário respondeu ponderando que era
uma atitude que deveria ser tomada pela secretaria responsável pelas informações.
A diretriz governamental da CGE, naquele momento, era a da construção de uma
nova plataforma de interação com a sociedade através da internet, demonstrando pouco
interesse sobre os fatos relacionados à ferramenta BI, como também uma falta de sintonia
entre as duas secretarias para o gerenciamento de um projeto que estava no cardápio de
serviços ofertados pelo governo e em plena operação.
A partir desse cenário, pode-se deduzir que na gestão Camilo Santana o Banco de
Ideias não foi compreendido como uma ação importante dentro do governo, uma vez que os
gestores estratégicos máximos das principais secretarias, tomadores de decisão, não
priorizaram a sua manutenção e funcionalidade, pois não houve qualquer determinação ou
orientação do governo sobre este serviço, que estava disponibilizado no principal acesso do
governo pela internet, o Portal da Transparência.
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No período da coleta de dados por entrevista, a pesquisa fez o mesmo
questionamento, sobre o porquê da ferramenta ainda estar em funcionamento, para todos os
gestores e técnicos das duas secretarias responsáveis pelo BI no governo Camilo Santana;
todos responderam que a continuidade ou não da ferramenta teria que ser uma decisão do
governo.
Em julho de 2018, o Banco de Ideias ainda estava em operação e, até então, nem a
CGE e nem as SEPLAG haviam tomado alguma medida de correição, ficando uma lacuna de
responsabilidades, implicando na permanência de uma inércia que vinha se mantendo desde o
início do ano de 2015.
Observou-se que a entidade “governo” ganha uma dimensão límbica para as
perguntas das quais não se tem certeza de resposta, fato que se relaciona à ausência da
atribuição de responsabilidades devidamente institucionalizada e disseminada nas instituições.
Voltando ao período do início da implantação do Banco de Ideias, no governo
Cid, verificou-se também uma fratura no fluxo do processo de tratamento das sugestões que
foram gravadas no banco.
A SEPLAG, segundo o gerente da Célula de Transparência da CGE, Tiago
Peixoto, não dava retorno sobre as respostas que foram enviadas aos cidadãos, não sendo
possível se saber quais ideias foram atendidas ou não, e quais foram de fato respondidas.
Tiago afirmou que em conversa com o coordenador da área de planejamento da SEPLAG,
responsável pela ação do BI, este lhe falou que tinha dificuldade de encaminhar as sugestões,
e que inclusive algumas já tinham ocorrido nas ações do governo, mas gostaria que, além de
encaminhar os retornos ao cidadão, fazer com que aquelas ideias prosperassem. “Mas o
problema é que a partir daí nós não tivemos esta ação, de feedback... [...] acredito que não
houve engajamento pra isso.”
Segundo João Melo, Secretário da CGE do governo Cid, a ideia do Banco de
Ideias, uma ideia de governo, e como todas as demais outras, foi apresentada em seminário e
debatido com os representantes das secretarias, passando a ser uma ação do estado com todas
as suas áreas de representações e, “[...] quando chegou pra ser encampada, ela foi encapada
com sucesso, sem nada de, vamos dizer, de goela abaixo, como se diz sempre.”
O secretário afirmou ainda, que nunca percebeu uma descontinuidade nos serviços
do BI por parte da SEPLAG, e que em nenhum momento lhe chegou à informação de que as
ideias do banco não estavam sendo finalizadas, entregues a quem de direito e,
[sic] [...] se tiver algum problema de fato, ele está relacionado a pessoas, pessoas
que comandam. Essas pessoas não devem ter entendido, o que foi repassado pra
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essas pessoas, o quê que aquilo significava para o Estado, pra que elas pudessem
comprar a ideia e se incorporar à ideia e, talvez passaram a achar que aquilo era
perda de tempo. Mas de fato nuca chegou ao meu conhecimento.

À medida que se foi construindo o quebra-cabeça sobre a efetividade do Banco de
Ideias, viu-se a necessidade de se fazer um contato com alguns dos cidadãos usuários do
ambiente. Mesmo não sendo objetivo inicial desta pesquisa, procedeu-se com o envio de três
e-mails para cada categoria, sendo um para o usuário que teve a ideia mais votada e outros
escolhidos aleatoriamente.
De todas as mensagens enviadas, a pesquisa obteve a resposta de um único
usuário141. Este usuário agradeceu o contato estabelecido e afirmou que em nenhum momento
do processo do BI recebeu um posicionamento do Governo do Estado do Ceará, que na sua
opinião “[...] é negativo, pois quando isso ocorre cria-se um distanciamento da pessoa que
tentou interagir, desestimulando a utilização do recurso; [...] Não houve retorno acerca da
contribuição feita, nem mesmo para informar que havia sido analisado; [...] Falta interação.”
Esta ação não teve uma significância estatística, mas permitiu colher uma opinião
real de um usuário do sistema, saber quais eram as suas expectativas e o que pensava sobre o
ambiente do Banco de Ideias.
Mediante a análise realizada, pode-se inferir que o projeto do Banco de Ideias,
como uma ferramenta de e-participação, teve dois momentos específicos de efetividade. O
primeiro, no período do seu desenvolvimento e implementação, na gestão do Governador Cid
Gomes, nos anos de 2012 a 2014, na qual o próprio governador estava comprometido com o
seu desempenho, determinando o envolvimento de todos os demais secretários de Estado, fato
observado pela pesquisa por meio da entrevista do secretário, gerentes e técnicos da CGE. E o
segundo no governo Camilo Santana, em que não se tinha nenhum responsável pela
funcionalidade e manutenção da ferramenta dentro governo, pois os antigos colaboradores
não mais participavam (aqui não estamos justificando o problema), e os atuais colaboradores,
técnicos, gerentes e secretário, não tinham interesse de desenvolver a ferramenta e nem
realizar as funções que lhes foram atribuídas na implantação do Banco de Ideias, uma vez que
não tinham essa determinação superior.
À medida que se avançava na análise de efetividade do Banco de Ideias, mais se
tinha a clareza sobre a importância da influência dos atores envolvidos no processo,
confirmando a hipótese desta pesquisa. Quando o Banco de Ideias teve a determinação e
envolvimento dos gestores estratégicos do estado, ela teve o envolvimento e participação de
141

O usuário não teve a sua ideia publicada no ambiente, e mediante o compromisso assumido com o governo,
não será mostrado as suas informações de contato. Ver Anexo 4.
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todos os colaboradores de todos os níveis do governo, visando alcançar os melhores
resultados e, mesmo sendo um ambiente estável tecnicamente, com mais de dois anos de
utilização, pertencente à dinâmica dos serviços de planejamento e orçamento, os gestores
estratégicos, gerentes e técnicos não se envolveram, pois o BI não era um projeto de Estado, e
sim um projeto de governo, perdendo força dentro das políticas públicas desenvolvidas dentro
do governo Camilo.
Em virtude da completa ausência de informações documentais sobre a ferramenta
Banco de Ideias dentro das instâncias da Secretaria do Planejamento e Gestão, não se pode
afirmar com propriedade que ocorreu algum tratamento das ideias sugeridas no BI, e muito
menos apontar quantas ideias foram analisadas, implementadas e respondidas aos usuários
participantes do ambiente, por parte daquela setorial.
Não obstante, o processo de coleta de dados pode ser complementado
positivamente com a fase da entrevista (GIL, 2008). E, neste caso, mediante o relato dos
atores entrevistados da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, que afirmaram ter obtido,
em reunião com a área técnica da SEPLAG, a informação de que algumas ideias haviam sido
atendidas, possibilitando-se inferir que algumas ideias podem ter recebido o tratamento
devido, da análise ao feedback do usuário.
Por fim, conclui-se que a análise realizada sobre a efetividade do Banco de Ideias
no período dos governos Cid Gomes e Camilo Santana nos permite afirmar que são duas
conjunturas de interação entre o governo e a sociedade, completamente diferentes.
No primeiro momento, reflete o envolvimento da alta gerência do estado na
criação do projeto, seu desenvolvimento e na sua estabilização, com a grande maioria dos
atores governamentais imbuídos com o mesmo propósito de fazer a ferramenta do Banco de
Ideias atender ao seu propósito e às demandas geradas a partir dela. Contudo, verificou-se
falhas de acompanhamento da finalização do processo, em que a setorial responsável pelo
processo de controle da análise de viabilidade e de retorno das ideias sugeridas, não
sistematizou os dados dos atendimentos realizados, negligenciando o resultado final de cada
processo de ideia sugerida, prejudicando o valor de juízo de quão efetivo foi o Banco de
Ideias.
No segundo momento, a análise foi mais cristalina e objetiva, uma vez que o
Banco de Ideias não recebeu nenhuma prioridade da gerência estratégica do governo, ficou
sem apoio dos gestores táticos e operacionais, sucumbindo à indiferença dos técnicos das duas
principais secretarias evolvidas no projeto, desde o seu início, não produzindo nenhuma
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resposta formal ao cidadão participante e tornando o BI completamente ineficiente neste
sentido.
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5

CONCLUSÃO
Esta dissertação de mestrado teve por objetivo investigar a dimensão da e-

participação nos governos do Ceará, nos períodos de 2012 a 2018, através do estudo de caso
da ferramenta Banco de Ideias (BI), um ambiente que se propôs ser e-participativo para captar
sugestões dos usuários através da internet.
Esta ferramenta foi planejada e implantada pelo governo estadual, que tinha como
meta proporcionar uma interação dialógica entre o estado e o cidadão, com a promessa de se
levar em consideração as ideias sugeridas pelos usuários neste ambiente web no processo de
formulação de ações e políticas públicas do governo.
Inicialmente, realizou-se a revisão de literatura sobre democracia, tecnologia da
informação e comunicação e democracia digital142, pela qual, permitiu-se a imersão na
discussão do domínio da e-participação, ponto focal deste trabalho, como também possibilitou
nivelamento do conceito de democracia digital ou e-democracia.
Correntes de autores defendem a democracia participativa como um mecanismo
atenuador para a “crise democrática” que se estabeleceu há algumas décadas e entendem que
a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação são alternativas para o seu
amadurecimento e desenvolvimento.
Ao definir o Governo do Estado do Ceará como o lócus da pesquisa, foi
necessário se fazer inicialmente uma investigação conjuntural sobre os governos estaduais
passados, levando em consideração os cenários políticos e sociais e os interesses de cada
governo em investir no uso das tecnologias de informática. O corte temporal foi feito a partir
do início dos “governos das mudanças”, em 1987, até o ano de 2018. Esta análise permitiu
compreender a evolução no uso das tecnologias de informática pelas quais o estado do Ceará
passou durante estes 32 anos, constatando-se que, a cada governo, o estado avançou um
pouco mais na qualidade da sua infraestrutura tecnológica de informática instalada e no
quadro de pessoal técnico envolvido para a execução dos serviços do governo, mas,
ocorrendo de maneira mais alvissareira nos governos dos últimos 16 anos (2003 a 2018).
Observou-se que o Governo do Ceará demostrou estar alinhado com as discussões
do uso das tecnologias de informática da sua época, a exemplo do pioneirismo da utilização
da Rede Nacional de Pesquisa para interligar os equipamentos do estado na internet, fatos que
contribuíram diretamente para a formatação do plano da rede coorporativa estadual e do
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Cinturão Digital, projetos que alavancaram o desenvolvimento dos novos serviços do
governo, que hoje são ofertados pela rede mundial de computadores.
Esta análise, de quase um terço de século, contribuiu também para a compreensão
do modus operandi da política desenvolvimentista de cada governo e dos seus compromissos
com as políticas de desenvolvimento social, aos quais se incluem a disseminação do uso da
TIC.
Verificou-se que o Ceará, nos primeiros dezesseis anos deste período, foi
conduzido por governos conservadores baseados em políticas neoliberais, e os últimos
dezesseis, por governos progressistas liberais, e foi, justamente neste último período, que
ocorreu o maior investimento em TIC e no seu uso pela administração pública.
Os “governos das mudanças”, embora também tenham investido em tecnologias
de informática, estavam mais preocupados em associar este investimento à atração de
investidores da indústria e do comércio do que propriamente na construção de uma política de
informática para todos os setores do estado.
Os governos de 2003 até 2018 estavam comprometidos com a política econômica
de equilíbrio fiscal, mas também, com políticas de investimento em projetos e ações de
desenvolvimento social, prometidas nas campanhas eleitorais. Destaca-se o período de 2007 a
2014, no qual ocorreu o maior investimento em infraestrutura de TICs no Ceará, sendo o
arcabouço tecnológico para a conformação do uso da internet até os dias de hoje.
Os dados coletados pela pesquisa permitiram fazer uma análise mais apropriada
de como ocorreu a dinâmica de interação entre o cidadão e o governo através da ferramenta
Banco de Ideias, e também colaboraram para a elucidação dos pontos positivos, e
consequentemente dos ganhos democráticos resultantes dessa relação.
Na discussão da categoria de democracia digital, não existe um modelo de análise
de iniciativas de e-participação que seja padrão, consensual, aceito por todos os pesquisadores
da área. Este fato levou esta pesquisa a prospectar e a utilizar os procedimentos comuns às
demais outras pesquisas, adaptando os modelos de análise da construção e implementação dos
projetos de websites existentes na literatura, resguardando os requisitos essenciais da
interação homem computador, como também adaptando os modelos de análise de quesitos
democráticos implementados pelas pesquisas sobre ambientes e-participativos. Desta forma,
esta pesquisa elaborou dois modelos de análise, adaptados da literatura, de pesquisas sobre a
democracia digital: o modelo para análise da eficácia digital e o modelo para análise da eparticipação.
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O projeto digital do Banco de Ideias foi bem avaliado dentro dos requisitos
investigados, apresentando uma boa qualidade dos recursos lógicos e gráficos da interface,
permitindo uma interação fácil e intuitiva com o ambiente. Contudo, poderia ter contemplado
outros elementos participativos, como chats on-line, formulários para discussão de grupos e
fóruns, aplicativos para redes sociais, para permitir uma interação de entrada de dados por
outro meio de comunicação, ou mesmo, utilizar o Twitter ou Facebook para divulgar mais
informações sobre a ferramenta, tirar dúvidas e estimular a participação dos internautas, ou
ainda o uso de uma versão do BI para smartphones, uma vez que estes dispositivos móveis
estão se tornando, majoritariamente, o equipamento preferencial para consulta à internet.
Mesmo não possuindo muitos recursos técnicos de TIC para navegar no seu
ambiente, e sendo esta simplicidade o seu ponto forte, o BI, sob o olhar da análise de eficácia
digital, se apresentou como uma ferramenta de fácil usabilidade e navegabilidade,
contribuindo positivamente para o desempenho dos usuários do ambiente.
Do ponto de vista da análise dos quesitos democráticos, o modelo proposto pela
pesquisa identificou que a ferramenta BI teve também uma boa avaliação nos elementos
participativos, sendo categorizada como uma ferramenta de e-participação com características
de eConsultation e eCollaboration. Não obstante, pode-se inferir também, que o BI contribuiu
potencialmente para as atividades de eInforming, eConsulting, e On-line Decision Making.
Considerando-se que os processos interativos ocorridos entre o Estado e a sociedade por meio
do BI podem ter influenciado de alguma forma o discurso político dos governos
estabelecidos, pode-se considerar que o BI também contribuiu para a atividade de On-line
political discourse.
Este resultado está associado à simplicidade do projeto que, sem muitas restrições,
permitiu uma maior participação e interação com os usuários. Mais uma vez observou-se que
o projeto “limpo e enxuto” pesou positivamente para a análise do ambiente nos quesitos de
participação.
A ferramenta Banco de Ideias possibilitou potencialmente alguns ganhos
democráticos considerados importantes para o seu contexto de implementação. Dos oito
valores democráticos essenciais classificados pela adaptação feita por esta pesquisa,
apresentou pertinência em cinco delas: representação; transparência; pluralidade de
participação; igualdade participativa e autonomia cognitiva.
Os projetos de democracia digital são desenvolvidos com o objetivo de contribuir
com a redução dos déficits da democracia, ampliando os valores democráticos do ambiente de

183

aplicação, mas nenhum deles conseguirá atender plenamente a todos os valores ou bens
democráticos (COLEMAN, BLUMLER, 2009).
Uma iniciativa de democracia digital tem que ser capaz de gerar, ou até mesmo
incrementar, valores democráticos (MACINTOSH; WHYTE, 2008; GOMES, 2011), ou seja,
não lhe cabe permitir a participação de indivíduos para o desenvolvimento de ações
antidemocráticas, como o fomento à discriminação racial e discursos de ódio, para ficar em
dois exemplos.
Para finalizar a análise da ferramenta e, ao mesmo tempo testar a hipótese da
pesquisa, foi necessário se fazer uma análise do ambiente do Banco de Ideias pelo prisma da
sua efetividade. Para tanto, o BI foi analisado a partir das informações documentais coletadas
durante todo o período da pesquisa, e também por meio das entrevistas realizadas com o
governador, secretários de Estado, gerências administrativas e operacionais, colaboradores
técnicos das secretarias da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado e da Secretaria do
Planejamento e Gestão do Estado.
A coleta das informações sobre os procedimentos e o fluxo operacional para o
tratamento das ideias sugeridas pelos cidadãos permitiu constatar in loco que o procedimento
de feedback não estava sendo executado devidamente, pelo menos a partir do início do ano de
2015 a meados de 2018, conforme informação prestada pelos Coordenadores de Planejamento
e Orçamento da SEPLAG do período.
Quanto aos anos de 2012 a 2014, não se pôde afirmar que o procedimento de
feedback foi realizado a contento para todas as sugestões de ideias cadastradas no ambiente do
BI, e muito menos dizer que não houve tratamento como nos anos subsequentes, uma vez que,
mesmo a pesquisa não conseguindo contatar os atores da SEPLAG do período de 2012 a
2014, obteve-se a informação, através de outros atores do governo, que algumas das ideias
haviam sido processadas e, inclusive, incorporadas nas ações governamentais.
Verificou-se que no governo Cid Gomes existiu uma maior preocupação com um
alinhamento estrutural e funcional para a implementação e operacionalização do Banco de
Ideias, no qual os atores estratégicos, táticos e operacionais trabalharam para que este
ambiente fosse potencializado e utilizado pelos internautas de maneira satisfatória.
No governo Camilo, aconteceu justamente o oposto: os gerentes estratégicos e
consequentemente os táticos e operacionais, e os técnicos das secretarias responsáveis pelo
ambiente, não estavam alinhados e nem preocupados com os procedimentos de
operacionalização e de manutenção da ferramenta BI. Na realidade, observou-se que o
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secretário de Estado da CGE estava mais preocupado com a nova versão do ambiente do
Portal do governo que estava sendo desenvolvido.
A hipótese de trabalho pressupunha que a falta de envolvimento dos gerentes
estratégicos do estado, o governador e/ou, secretário de Estado, pode implicar na ausência de
compromisso dos demais colaboradores subordinados hierarquicamente, fato que se
confirmou pelas duas situações comentadas anteriormente. A primeira pelo comprometimento
da autoridade maior do estado, no caso do governador Cid Gomes, que a partir da sua
determinação todos estavam comprometidos com o sucesso da ferramenta do BI. E a segunda
pela falta de envolvimento do governo Camilo Santana, onde se constatou que nenhum
gerente estratégico, tático e os atores responsáveis pela área técnica, que conheciam e sabiam
da existência da ferramenta do BI, não se sentiram na responsabilidade para tomar alguma
ação, nem mesmo para descontinuá-la, pois não haviam recebido orientação para tanto,
comprometendo sobremaneira os resultados do Banco de Ideias.
O número de visitação às páginas do BI no período do governo Camilo se
manteve abaixo da frequência do início do projeto, em 2012, permitindo deduzir que a falta
de comprometimento com o projeto e seu abandono dentro do espaço do Portal do governo,
referendou o que Marques (2008) vem a afirmar no seu trabalho de doutoramento: que
ferramentas de participação tem que ter mecanismo que estimulem e motivem o cidadão a
participar e que eles percebam que esta interação possa influenciar efetivamente o sistema
político.
São necessários motivação e canais adequados para que os usuários se sintam
estimulados a participarem de ações políticas através da internet (MARQUES, 2008), pois os
cidadãos não são inertes, mas carecem de maiores oportunidades para participarem
ativamente (MACPHERSON, 1978; PATEMAN, 1992).
Por outro lado, as iniciativas de e-participação podem requerer, na maioria das
vezes, um alto nível de investimento para a implementação e manutenção do ambiente na
internet, maior do que outros sites informacionais tradicionais, uma vez que é necessário ter
uma equipe capacitada para dar tratamento às demandas realizadas para o ambiente. Esta
argumentação não justifica o abandono da ferramenta dentro do governo dos anos de 2015 a
2018, mas é uma constatação de que a ausência de um time treinado, capaz de assumir a
latência de uma ferramenta e-participativa, ela estará fadada ao insucesso.
Da mesma forma, tem que se levar em consideração as questões relacionadas ao
valor do investimento de projetos de e-participação, pois estes naturalmente, consomem mais
recursos financeiros e de pessoal para manutenção e operação do ambiente do que outros
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projetos de TIC que só disponibilizam informações, como os Portais da Transparência,
podendo vir a ser um fator limitador para o seu desenvolvimento, pesando negativamente no
momento da tomada de decisão de implantação ou não destes projetos. Daí a fundamental
importância da anuência, comprometimento e determinação das autoridades estratégicas para
que estes projetos tenham um resultado satisfatório.
O ambiente do BI foi hospedado dentro do ambiente do Portal da Transparência
do estado do Ceará, como um módulo adicional. Essa atitude dos projetistas pode ser
considerada como uma vantagem estratégica, haja vista a ferramenta estaria residindo no site
com maior quantidade de acessos no governo estadual, e isso poderia ser capturado para
potencializar o desempenho de visitantes para o ambiente do BI, aproveitando a navegação
dos usuários pelo Portal. Contudo, a verificação feita sobre o número de visitações do Portal,
correlacionando-o com as visualizações do BI, não traduziu esta expectativa.
Acredita-se que, conforme observado nos quesitos de e-participação, uma
identidade própria para a ferramenta do BI, com um endereçamento próprio e com
sinalizações de apontamento de links no Portal de serviços e no Portal da Transparência para
seu endereçamento seriam bem mais produtivos. Hipótese que pode ser trabalha por outros
trabalhos de pesquisa da área da democracia digital.
Considerando o potencial do ambiente do Banco de Ideias e o seu desempenho no
período da sua implementação e implantação, ocorrida no governo Cid Gomes, pode-se inferir
que a ferramenta BI, como uma iniciativa de e-participação, potencialmente proporcionou
alguns ganhos democráticos considerados importantes, como a representação, transparência,
pluralidade de participação, igualdade participativa e autonomia cognitiva.
Os ganhos democráticos observados na análise do BI estão relacionados ao seu
potencial em proporcionar interações do cidadão com o governo, por meio da sugestão de
ideias, que podem ser consideradas na tomada de decisão para a composição das ações
governamentais, influenciando desta forma o sistema político e administrativo, gerando uma
vantagem democrática para o cidadão.
Por fim, conclui-se que a ferramenta Banco de Ideias, mesmo não sendo possível
constatar uma efetividade nos dois períodos governamentais, apresentou elementos
pertinentes para a discussão da e-participação, pois o seu projeto de uma interface gráfica
amigável e os seus mecanismos e-participativos existentes possibilitaram uma interação
participativa entre o cidadão e o governo do estado através da internet.
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APÊNDICE A –

E-mail: resposta ao questionário de entrevista do ex-Governador Cid
Gomes

De: Lucirene Maciel
Assunto: Respostas senador Cid Gomes
Para: gabriellecavalcanti@gmail.com
1- Na sua opinião, a democracia liberal representativa está em crise?
R- A recente democracia brasileira nunca se consolidou completamente. Se bem observarmos,
tivemos poucos períodos continuamente democráticos, sendo interrompidos diversas vezes ou
por golpes de estado ou por processos de impedimento de presidentes legitimamente eleitos. E
o que assistimos hoje é um processo de extrema fragilidade das instituições democráticas e
uma descrença nas instituições políticas, o que sem dúvida contribui para o enfraquecimento
da democracia.
2- Qual é o seu entendimento sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas
instâncias governamentais, e como o Sr. vê a importância da Internet para a gestão pública
como uma ferramenta para a participação do cidadão nos processos do ciclo das políticas
públicas, desde a sua origem - agendamento e formulação, até o acompanhamento da sua
implementação?
R- Considero o uso das ferramentas de tecnologia de informação e comunicação cada vez
mais importante para a consolidação do processo democrático e participativo. Tanto é que,
como você bem lembrou, antes mesmo da criação de portais da transparência virar uma
obrigação legal, nós no Ceará instituímos essa ferramenta como forma de ampliar a
transparência e o controle social.
No entanto, em um mundo cada vez mais tecnológico e globalizado, estados como o nosso
ainda possuem o grande desafio do acesso a essas ferramentas tecnológicas. Fazer com que a
população efetivamente, e em sua integralidade, possa acessar a internet e todas as suas
possibilidades ainda é um desafio e uma meta a ser alcançada.
3Na segunda gestão do seu governo foi implementado um ambiente interativo através do
Portal da Transparência do Estado, chamado Banco de Ideias, que tinha por objetivo registrar
e encaminhar as ideias/contribuições dos cidadãos para a gestão governamental, podendo
estas, serem simples ações, como a criação de uma praça em um determinado município, ou
até mesmo, uma política pública mais ampla, como a título de exemplo: políticas inclusivas
para atendimento universalizado à alunos especiais dentro das instâncias das escolas públicas
regulares e profissionais do Estado do Ceará. Este ambiente na Internet entrou em
funcionamento no final de 2012, ficando disponível para o internauta contribuir com suas
sugestões e ideias até o mês de dezembro de 2018, contabilizando, no período, o registro de
centenas de sugestões.
Como ocorreu o processo de criação, definição e decisão de implantação este ambiente
participativo na Internet?
Qual foi a orientação dada aos seus secretários e demais dirigentes para o tratamento destas
ideias/sugestões, e em que nível elas eram tratadas, e se havia a participação do nível
estratégico? O senhor fazia parte deste fluxo participativo, e em que momento era
comunicado e quais níveis de intervenção ficaram à sua disposição?
Como o senhor avalia esta inciativa? Ela pode ser um mecanismo que possa trazer
importantes contribuições para o desenvolvimento da gestão governamental e do Estado? No
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seu entendimento, para o desenvolvimento destas ações que envolvem a participação direta do
cidadão, precisam ter o conhecimento, aprovação e acompanhamento do governador?
Na verdade, desde a elaboração do primeiro plano de Governo, apresentado aos eleitores
cearenses na eleição de 2006, já tínhamos previsto como uma das ações a ampliação da
transparência e dos mecanismos de participação e controle social. Portanto, na segunda gestão
o que houve foi um aprofundamento e um aperfeiçoamento dessas ferramentas, especialmente
utilizando os recursos tecnológicos disponíveis na época para viabilizar a implantação e
facilitar o acesso da população aos dados do Governo.
R- O recebimento e a triagem das ideias eram realizados pela Secretaria de Controladoria e
Ouvidoria Geral do Estado, que tinha autonomia para definir as diretrizes e os
encaminhamentos. No entanto, por meio das reuniões permanentes com todo o secretariado, a
viabilidade e exequibilidade das demandas eram discutidas e analisadas por todos, inclusive
pelo Governador.
Avalio o Banco de Ideias como uma ferramenta importante de participação, que propiciou ao
cidadão um canal direto de sugestões de serviços, obras e políticas públicas de forma geral. É
uma forma de o Governo ter uma avaliação mais próxima da realidade local sobre as reais
demandas das comunidades e, com isso, conseguir melhorar a qualidade da execução das
políticas públicas, focando em ações que possam de fato trazer melhorias para a vida das
pessoas.
4Na sua opinião, um ambiente na Internet, com ferramentas de interatividade e
comunicação com os usuários, pode ser um instrumento de maior aproximação entre o Estado
e sociedade? Este ambiente deveria ser aberto aos usuários, de forma que participassem de
todas áreas e níveis de governo, ou somente para algumas áreas e níveis específicos? E quais
seriam?
R- Como já defendido anteriormente, a transparência não é apenas uma exigência legal, mas
uma imposição da sociedade atual. Os governos precisam cada vez mais estar prontos a
disponibilizar ferramentas por meio das quais a população possa acompanhar os atos do
Governo, mas também consiga dar sugestões, fazer críticas e efetivamente fiscalizar.
No entanto, em razão das imposições legais, como a Lei Orçamentária Anual e a Lei de
Responsabilidade Fiscal, a decisão final sobre questões como elaboração e implantação de
políticas públicas e execução orçamentária devem ser do Executivo. Seria impraticável
atender indiscriminadamente a todas as sugestões da população por razões econômicas e
legais.
5A sua preocupação com a participação dos cidadãos nos negócios do Estado foi
traduzida em alguma ação com o uso de tecnologias de informação e comunicação via
Internet (padrão web) no período do seu primeiro governo? Citar exemplos.
R- Sem dúvidas, o Portal da Transparência foi a mais importante ferramenta instituída no
nosso Governo, porque através dele a população passou a conhecer os dados e informações da
gestão pública e, com isso, a possibilidade de acompanhar e fiscalizar os atos do Governo.
Além dele, outras importantes ações efetivadas por meio do uso das TICs foram a capacitação
de profissionais, especialmente de áreas como educação e saúde; a promoção da inclusão
sócio-digital em ambientes como escolas e universidades; e a modernização dos processos e
métodos da gestão pública.
6Qual o seu entendimento sobre o uso das TICs para o desenvolvimento sócio-político do
Estado, e quais suas contribuições para o fortalecimento da democracia?
R- O uso das TICs apresenta-se como indispensável para o fortalecimento do controle social
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sobre as ações do Governo e, consequentemente para o fortalecimento da democracia. Os
governos precisam fomentar cada vez mais as ações de comunicação, procurando não só
ampliar a transparência, mas buscando uma maior interação com a população e fazendo-a se
sentir partícipe verdadeira do processo de construção, execução e fiscalização das políticas
públicas voltadas para toda a comunidade.
Enviado do meu iPhone
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APÊNDICE B –

E-mail com questionário do Secretário da SEPLAG, do Governo Cid
Gomes.

De: Denise Rios Campos
Assunto: RES: Eduardo Diogo - questionário
Data: 30 de julho de 2019 22:03:05 BRT
Para: Gabrielle Cavalcanti <gabriellecavalcanti@gmail.com>
Boa noite Gabrielle,
A pedido do Diretor de Administração e Finanças do Sebrae Nacional, o Sr. Eduardo Diogo,
encaminho a resposta do questionário da pesquisa acadêmica respondida por ele.
Infelizmente não foi possível responder a questão número 2.
O Diretor almeja ter contribuído com a sua pesquisa acadêmica.
Atenciosamente,
Denise Rios Campos
Assessora Gabinete da Diretoria
de Administração e Finanças
Fone: (55 61) 3348-7761 SGAS Quadra 605, Conjunto A, Asa Sul CEP 70.200.904, Brasília
DF
Resposta do questionário de perguntas sobre o BI
Caro Eduardo Diogo, inicialmente queria lhe agradecer a atenção dispensada.
Farei uma breve contextualização para que o amigo possa se situar em relação ao
propósito desta entrevista, e para que esta seja mais profícua possível.
Como antecipei pelo whatsapp, esta entrevista faz parte de uma pesquisa
acadêmica do mestrado de ciências políticas da UECE. Estou estudando a democracia e seus
mecanismos participativos, com ênfase para a participação do cidadão no ciclo dos processos
de formulação das políticas públicas através das ferramentas de tecnologia da informação e
comunicação - TICs, mais especificamente através das tecnologias da web. Como estudo de
caso, estou investigando a existência de mecanismos de participação online para os cidadãos
na gestão pública dos governos Cid Gomes e Camilo Santana, período que compreende a
existência dos Portais de Serviços e da Transparência destes governos.
O plano do primeiro governo Cid foi elaborado sob os fundamentos de três eixos
estratégicos, através dos quais as ações governamentais foram orientadas para a geração de
oportunidades e melhoria das condições sociais e econômicas dos cearenses, sendo eles:
Economia para uma vida Melhor, Sociedade Justa e Solidária, e Gestão, Ética Eficiente e
Participativa. Observou-se uma determinação do governo em manter os elementos chaves do
discurso de campanha, em que a participação e a melhoria da condição de vida do cidadão
cearense deveriam estar no centro das ações governamentais.
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Após análise das ações governamentais orientadas ao uso e implementação das
TICs, no primeiro governo Cid pode ser classificado como um “governo tecnológico”, pois, o
se investiu, com esforços, na construção de infraestruturas para a comunicação digital e no
desenvolvimento de soluções estratégicas de tecnologias de informação e comunicação para a
consecução dos programas e ações do governo, fortalecendo ações de transparência e
accountability, que possibilitaram um certo nível de interação entre o governo e a sociedade,
dentro dos patamares das práticas de governo eletrônico, apontadas na literatura da área de
pesquisa de e-gov (governo eletrônico), que são elementos fundamentais e necessários para
uma transição orientada ao desenvolvimento da democracia digital.
A Lei federal da Transparência viria surgir somente em maio de 2009, na qual
obrigava os estados publicarem as suas informações das receitas e das despesas por meio de
portais eletrônicos. O governo cearense se antecipou neste sentido, e no Art. 42 da reforma
administrativa em 2007, determinando a criação do “Portal da Transparência”, um ambiente
virtual sob a Internet com o papel de ser um canal de comunicação entre o governo e o
cidadão, pelo qual se pudesse acompanhar as receitas e despesas financeiras do Estado,
apresentando publicamente as informações sobre os gastos com pessoal, contratos, bens e
serviços executados pelos órgãos estaduais. Uma sinalização de abertura de diálogo com a
população para apresentação do governo e para uma prestação de contas do uso dos recursos
do Estado.
No segundo governo Cid, foi determinado a criação de cinturão digital, que
resultou em quase 3000 km de fibra óptica instalada em 114 municípios ao final do governo,
no ano de 2014. Esta determinação representou uma ação inovadora no território nacional,
que possibilitou a ampliação das ações públicas do governo (que poderiam ter sido
potencializadas e com melhor aproveitamento do uso do backbone - critica do pesquisador),
se aproximando mais dos rincões do sertão cearense.
No final do ano de 2012, o governo implementa uma nova versão do Portal da
Transparência, trazendo uma inovação, que foi a disponibilização de um ambiente de
interação com a população, chamado Banco de Ideias. Mais uma vez o Ceará foi vanguardista
entre os governos estaduais. Para além do fale com o governador, clássico das páginas
governamentais da internet, o Banco de Ideias propunha uma interação com o cidadão para
captar as suas sugestões de ideias (ações, programas), no sentido de analisá-las e, ou não,
aprová-las dentro da gestão das políticas públicas cearense.
Na literatura do estudo da democracia digital, as TICs, principalmente as
tecnologias voltadas para a Internet, se apresentam como mecanismos alternativos para a
redução dos déficits democráticos, propondo diminuir distâncias entre o Estado e sociedade e
romper com as barreiras geograficamente existentes para o exercício da democracia.
Diante desta pequena introdução, venho perguntar:
1- Qual é o seu entendimento sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
nas instâncias governamentais, e como o Sr. ver a importância da Internet para a
gestão pública como uma ferramenta para a participação do cidadão nos processos do
ciclo das políticas públicas, desde a sua origem - agendamento e formulação, até o
acompanhamento da sua implementação?
R- Acredito que o uso das TICs nas instâncias governamentais como uma ação positiva e de
grande relevância na busca da transparência e publicização das ações realizadas.
Também é uma forma de prover aproximação da Gestão Pública com à população, por
intermédios de sites ou redes sociais, criando potencial para a identificação de demandas,
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recebimento de informações e sugestões, bem como o desenvolvimento de canais de
prestação de serviços e acompanhamento de processos ou solicitações.
2- Na segunda gestão do governo Cid, como antecipei na introdução, foi implementado
um ambiente interativo através do Portal da Transparência do Estado, chamado Banco
de Ideias, que tinha por objetivo registrar e encaminhar as ideias/contribuições dos
cidadãos para a gestão governamental, podendo estas, serem simples ações, como a
criação de uma praça em um determinado município, ou até mesmo, uma política
pública mais ampla, como a título de exemplo: políticas inclusivas para atendimento
universalizado à alunos especiais dentro das instâncias das escolas públicas regulares e
profissionais do Estado do Ceará. Este ambiente na Internet entrou em funcionamento
no final de 2012, ficando disponível para o internauta contribuir com suas sugestões e
ideias até o mês de dezembro de 2018, contabilizando, no período, o registro de
centenas de sugestões.
a. As sugestões de ideias eram colhidas através da internet e remetidas para a SEPLAG
(rede de planejamento) para tratamento e deliberação sobre o conteúdo destas
sugestões, se eram, ou não, viáveis e, ou não, pertinentes, para depois serem
encaminhadas para implementação, quando fosse o caso, e respostado para o cidadão
usuário, se a sua ideia foi aceita ou não, ou parcialmente e em que termos.
b. Como ocorreu o processo de criação, definição e decisão de implantação deste
ambiente participativo na Internet, dentro das instâncias da SEPLAG?
c. Qual foi a orientação dada aos seus gerentes e demais colaboradores para o tratamento
destas ideias/sugestões, e em que nível elas eram tratadas, e se havia a participação do
nível estratégico? O senhor fazia parte deste fluxo participativo, e em que momento
era comunicado e quais níveis de intervenção ficaram à sua disposição?
d. Como o senhor avalia esta inciativa?
e. Ela pode ser um mecanismo que possa trazer importantes contribuições para o
desenvolvimento da gestão governamental e do Estado?
f. No seu entendimento, para o desenvolvimento destas ações que envolvem a
participação direta do cidadão, precisam ter o conhecimento, aprovação e
acompanhamento do governador?
3- Na sua opinião, um ambiente na Internet, com ferramentas de interatividade e
comunicação com os usuários, pode ser um instrumento de maior aproximação entre o
Estado e sociedade? Este ambiente deveria ser aberto aos usuários, de forma que
participassem de todas áreas e níveis de governo, ou somente para algumas áreas e
níveis específicos? E quais seriam?
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R- Sim, certamente o ambiente online pode prover a ambiência necessária para gerar
interação entre o Estado e a sociedade, crendo que este canal deveria abranger todos os níveis
do Governo.
Como exemplo de incentivo à construção de um ambiente digital, o Governo do Ceará, na
Gestão do Governador Cid Gomes, construiu o cinturão digital, que foi uma ideia inovadora
que criou uma ampla estrutura digital de fibra ótica passando por quase todos os municípios
do Ceará. Essa internet atenderia escolas do Governo e municípios prestando um serviço aos
estudantes e professores
4- Qual o seu entendimento sobre o uso das TICs para o desenvolvimento sócio-político
do Estado, e quais suas contribuições para o fortalecimento da democracia?
R- As TICs tem exercido papel preponderante no âmbito sócio-político do Estado, quando de
sua utilização para a prestação de serviços mais rápidos à sociedade; fornecimento de
informações aos gestores para a tomada de decisão; ampliação do alcance da comunicação,
bem como abertura de uma via de diálogo entre o Estado e o cidadão.
Grato mais uma vez pela atenção.
Um fraterno abraço.
Gabrielle Cavalcanti.
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APÊNDICE C -

E-mail com resposta do Usuário participante do BI

De: Gabrielle Cavalcanti <gabriellecavalcanti@gmail.com>
Assunto: Re: Banco de Ideias - RETORNO GOVERNO
Para: Igor Daniel Alencar <xxxxxxxx@xxxxxxxxxx>
Boa tarde.
Meu nome é Gabrielle, estou fazendo um estudo sobre participação popular na Internet e
estou analisando a estrutura do Banco de Ideias do portal do governo do Ceará.
Observei que você contribuiu com ideias no site do governo (Banco de Ideias).
Queria lhe fazer umas perguntas sobre a sua interação com o governo. Ficarei muito grato se
você puder responder e contribuir com a minha pesquisa.
1- Como você avalia a proposta do governo? Você achou importante? Por quê?
2- Você teve uma interação com algum representante do governo a partir da sua contribuição
no site? Alguém do governo lhe contactou por email?
3- Lhe deram retorno sobre a sua proposta? Se foi implementada ou não? Se já tinha sido
considerada nos planos anteriores do governo ou não? (copiei abaixo as suas proposta para
sua lembrança).
4- Como você avalia a sua experiência de interação participativa com o governo?
5- Você lembra em que ano você contribuiu com a sua proposta no site?

Agradeço a sua atenção dispensada.

Att.
_________________
Gabrielle Cavalcanti
De: Igor Daniel Alencar <xxxxxxxx@xxxxxxxxxx>
Assunto: Re: Banco de Ideias - RETORNO GOVERNO
Para: Gabrielle Cavalcanti <gabriellecavalcanti@gmail.com>
Boa tarde, Gabrielle!
Seguem abaixo as repostas:
1. Avalio positivamente a proposta do governo. A participação social é indispensável ao
funcionamento saudável da democracia, além de ser um ótimo meio de captar
soluções mais eficientes a um custo menor. A política não tem sido vista com bons
olhos ultimamente, e fazer com que as pessoas percebam que através dela pode-se
solucionar problemas é uma forma de amadurecer a sociedade;
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2. Não tive nenhuma resposta acerca da solicitação feita, o que é negativo, pois quando
isso ocorre cria-se um distanciamento da pessoa que tentou interagir, desestimulando a
utilização do recurso;
3. Não houve retorno acerca da contribuição feita, nem mesmo para informar que havia
sido analisado;
4. Falta interação. É necessário que haja respostas as soluções propostas, ainda que sejam
explicando as motivações por trás do não procedimento da proposta;
5. Não lembro que quando contribui, tampouco lembro sobre o assunto tratato órgão ou
ente federativo. Entretanto lembro de realizar uma interação. Após não receber
resposta, sempre busco outros meios, ou quando inviável outro meio, acabo não
apresentando a proposta.
Atenciosamente,
Igor Daniel Alencar

