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Resumo:
O objetivo desse artigo visa analisar a gestão pública sob uma perspectiva de participação social e
incentivo a cidadania no estado de Pernambuco, por meio de sua plataforma digital. Entendemos que as
atuais demandas sociais, derivam da evolução história da administração pública no Brasil, com destaque
para os modelos patrimonialista, burocrático e Gerencial. O último modelo, deriva da insatisfação da
sociedade com seus representantes, exigindo mudanças que permitam uma maior participação popular.
Surge então a democracia participativa, em que o gestor público cria mecanismos que permita a
sociedade participar de forma efetiva da gestão. Nesse aspecto, a tecnologia ganha lugar proeminente
na interação entre representantes e representados, principalmente com a utilização da internet, que
abandona o rotulo principal de entretenimento e passa a ser uma ferramenta fundamental a participação
social. Cabe a gestão pública, a missão de atualizar suas ferramentas, e inclui-las em um espaço virtual,
com acesso rápido ao usuário, permitindo-os decidir, monitorar e cobrar as ações do governo. Nesse
sentido, analisamos a plataforma digital do governo de Pernambuco, a partir de diretrizes da cartilha da
usabilidade, em que as dividimos em três grandes áreas: conteúdo, usabilidade/acessibilidade e
linguagem, que visam padronizar e com isso facilitar o uso dessas ferramentas para a maior parte da
sociedade. Apesar de consideramos que plataforma digital, cumpri elementos básicos da cartilha, novas
ferramentas podem ser criadas afim de garantir de fato a participação cidadã, principalmente no tocante
a tomada de decisões.
Palavras chave: Gestão pública 2.0, democracia participativa, comunicação em rede, cidadania.

Public management 2.0, the use of technology as a tool for citizenship:
Case study in the state of Pernambuco.
Abstract
The objective of this article is to analyze public management from a perspective of social participation
and encouragement of citizenship in the state of Pernambuco, through its digital platform. We
understand that the current social demands derive from the evolution of the history of public
administration in Brazil, with emphasis on patrimonialist, bureaucratic and managerial models. The
latter model derives from the dissatisfaction of society with its representatives, demanding changes that
allow greater popular participation. Then comes the participatory democracy, in which the public
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manager creates mechanisms that allow society to participate effectively in management. In this respect,
technology has gained a prominent place in the interaction between representatives and represented,
especially with the use of the Internet, which leaves the main label of entertainment and becomes a
fundamental tool for social participation. It is up to the public management, the mission to update their
tools, and include them in a virtual space, with quick access to the user, allowing them to decide, monitor
and charge government actions. In this sense, we analyze the digital platform of the government of
Pernambuco, based on guidelines of the usability book, in which we divide them into three main areas:
content, usability / accessibility and language, aiming to standardize and facilitate the use of these tools
to Most of society. Although we consider that digital platform, I have fulfilled basic elements of the
booklet, new tools can be created in order to guarantee in fact the citizen participation, mainly in the
making of decisions.
Key-words: Public management 2.0, participatory democracy, Network communication, citizenship.

1 Introdução
Historicamente, as técnicas de gestão pública estão em constante mudanças, sempre
de acordo com as novas demandas sociais em uma busca incessante pelo modelo de gestão mais
eficaz. A gestão pública 2.0, vem a ser uma dessas mudanças, e pode ser entendida, como uma
evolução da gestão pública tradicional que se caracteriza principalmente pelo uso de
ferramentas tecnológicas e por abrir espaço para uma maior participação social.
A sociedade tende a ficar mais exigente ano após ano, trazendo ao governo a
necessidade de aperfeiçoar processos operacionais e administrativos. Em uma retomada
histórica que aconteceu a partir dos anos 90 o modelo gerencial clássico, onde a participação
social caracteriza-se principalmente pela escolha dos representantes políticos através do voto,
começa a perder espaço para a gestão pública participativa, onde a sociedade tem espaço para
participar efetivamente da gestão e opinam sobre quais são suas principais demandas (DINIZ,
2009).
Nesse período, com a explosão da tecnologia em consonância com a globalização,
as ferramentas tecnológicas passam a ocupar um lugar de destaque na interação entre governo
e sociedade. Surge então a chamada comunicação em rede, que pode ser denominada como um
espaço virtual onde a sociedade pode interagir de forma imediata. (SCHERER-WARREN;
1999). Com isso, a população pode acessar informações de maneira mais simples possibilitando
o controle social através da internet. Esse controle, pode ser entendido como uma forma da
sociedade acompanhar, fiscalizar e cobrar a gestão pública. Podemos considerar o controle
social, fundamental para a efetivação da democracia participativa, contudo, é necessário além
do interesse social em fazer esse controle, também, a implementação de políticas com essa
finalidade. (DINIZ; 2009).
Desse modo torna-se imprescindível, que o governo incentive a participação social
e seguindo essa linha de pensamento, analisaremos políticas de participação social no estado de
Pernambuco, principalmente através da plataforma digital do governo do Estado. Assim,
podemos compreender, que as ferramentas digitais apesar de muito importante para o
desenvolvimento da participação social, deve ter como característica principal, ser de fácil de
utilização para toda a população. Diante disso, esse estudo busca analisar a estrutura de
configuração virtual do site, assim como os programas que são derivados, sob três pontos
principais, conteúdo, usabilidade/acessibilidade e linguagem, extraídos da cartilha da
usabilidade.
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2. Administração pública gerencial
Falar sobre cidadania participativa, nos remete a apresentar o histórico da gestão
pública que possibilitou este caminho. É preciso compreender que a realidade de hoje, é produto
de mudanças paradigmáticas na condução do estado através da sua forma de governar.
A história da administração pública, pode ser entendida subdividindo-a em três
períodos, administração patrimonialista, burocrática e gerencial. O primeiro período
compreendido pela administração patrimonialista, se caracteriza pela corriqueira confusão entre
o patrimônio público e o privado. O estado era compreendido como propriedade do rei, que
abusava dos seus poderes utilizando cargos como moeda de troca, com objetivo final do
mantimento do poder. (BRESSER-PEREIRA, 1996; ARAGÃO, 1997; SANTANA, 2005; DE
PAULA,2005)
A fragilidade do primeiro modelo demonstrado principalmente a partir do século
XIX com o surgimento do capitalismo industrial, tornou inevitável mudanças. Nesse período,
se dá início o segundo modelo de administração pública compreendido como burocrático. Max
Webber principal criador desse modelo, entendia que era necessário a padronização dos
procedimentos, com o principal objetivo de combate ao nepotismo e a corrupção (BRESSERPEREIRA, 1996). Secchi (2009), ressalta que nesse modelo, o poder surgi a partir das normas,
instituições formais e consequentemente a meritocracia, não levando em consideração o poder
carismático. Para Bresser Pereira (1996), a administração burocrática se mostra muito superior
a patrimonialista, porém, esse modelo não atingiu a eficiência esperada com seu surgimento, “a
administração burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o
atendimento das demandas dos cidadãos”(BRESSER-PEREIRA, 1996, p.05)
As primeiras falhas encontradas no modelo burocrático surgem a partir de 1960,
quando alguns países como Inglaterra e Canadá, destacam a excessiva hierarquização e o
distanciamento com o povo, como fatores negativos e que prejudicam o desenvolvimento da
nação. Dessa forma, esse modelo se tornou insuficiente quando o governo passou a ter maior
participação social e econômica, principalmente a partir dos anos 70, agravando ainda mais o
problema da eficiência do estado, o que evidenciou a necessidade de mudança para o terceiro
modelo de gestão, o gerencial. (BRESSER-PEREIRA, 1996, ABRUCIO, 2007)
Os Estados Unidos da América, tiveram um papel importante para o
desenvolvimento da administração pública gerencial, principalmente no fim do século XIX e
início do século XX. Apesar disso, as políticas de patronagem eram comuns naquela época, o
que trouxe a necessidade de manter características do modelo anterior de Marx Webber, como
a neutralidade do estado. (ABRUCIO, 1997)
No Brasil, as primeiras tentativas de atualização para o modelo gerencial surgem
em 1967, ainda que de forma incipiente, não obteve êxito e só volta a figurar como modelo
ideal a partir da década de 90, período em que implodiu a crise do modelo burocrático
tradicional no Brasil. Em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardozo, após inúmeras
tentativas fracassadas de restaurar o modelo burocrático, começa a ser implantado o modelo
gerencial. (BRESSER-PEREIRA, 1996)
O modelo de administração pública gerencial, sofre grande influência da
administração de empresas, pautado principalmente por descentralização e menos burocracia,
podemos identificar seis principais características desse modelo: 1) descentralização política,
2) descentralização administrativa, 3) organizações com poucos níveis hierárquicos, 4)
pressuposto da confiança limitada, 5) controle por resultados, e (6) administração voltada para
o atendimento do cidadão (BRESSER-PEREIRA, 1996; SECCHI, 2009). Além desses,
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encontramos a flexibilidade dos atos administrativos como forte característica da administração
pública gerencial. A flexibilização permitiu o alargamento das ações governamentais, trazendo
para si stakhoulders1 que contribuíram para a implantação da governança como modelo de
governo.
Enquanto o modelo burocrático concentra suas ações, afim de dar rigidez aos
processos e com isso inibir atos de corrupção, o modelo gerencial tem como principal proposta
a eficiência (BRESSER-PEREIRA, 1996). Nesse contexto de reforma do aparelhamento do
estado, conceitos como governabilidade, governança e accountability destacam-se por serem
fundamentais para o devido funcionamento da administração gerencial. (PALUDO, 2013)
A governabilidade caracteriza-se pela relação entre o político e a sociedade, que
permita de forma legítima a condução da gestão, ou seja, para que um governo possua
governabilidade, é necessário tanto apoio político, quanto social. Nesse sentido, o maior desafio
consiste em conciliar inúmeros interesses, e uni-los em um objetivo comum. (PALUDO, 2003)
Já a governança, surge incialmente na administração privada e representa o modo
como as instituições são administradas. No setor público, o conceito é semelhante, porém, se
aplica a capacidade de governar, decidir e implementar políticas públicas, principalmente no
tocante a capacidade técnica de conduzir a gestão. (PALUDO, 2003).
Apesar da já reconhecida importância dos dois termos citados anteriormente
(governabilidade e governança), pretendemos concentrar nossa atenção para o terceiro
conceito, a accountability. A accountability não possui tradução em nenhum idioma, entretanto,
palavras como responsabilização e boas práticas podem aproximar-se do seu conceito. Esse
termo, pode ser aplicado em organizações públicas e privadas, assim como na vida social.
Na literatura podemos mensurar três tipos de accountability, a horizontal, a vertical
e a societal. A primeira, horizontal, refere-se a fiscalização e controle mutuo entre os órgãos
governamentais, está ligado principalmente a transparência por parte dos gestores públicos, aos
órgãos com poder de fiscalização como os tribunais e agencias fiscalizadoras. (PALUDO,
2003)
A vertical surge da relação entre políticos e sociedade, ou seja, ocorre quando o
cidadão pode acompanhar, fiscalizar, cobrar e punir, as ações de seus representantes através da
transparência de informações. Esse mecanismo, pode ser chamado de controle social,
empoderando o cidadão a punir os políticos que pratiquem ações indesejadas, principalmente
com o poder do voto. (PALUDO, 2003)
A terceira, mas não menos importante, é a societal. Refere-se a relação entre os
governantes e a sociedade civil. (ONGs, associações, mídia, etc...) Está não possui relação
direta com o voto, nem tampouco, com as sanções que podem ser aplicadas, entretanto, devem
possuir liberdade de expressão para denunciar possíveis irregularidades.
Contudo, podemos considerar que o modelo gerencial está em constante
transformação no Brasil. Características como flexibilizações das relações intergovernamentais
e políticas de resultados nunca estiveram tão presentes na gestão pública. Ao mesmo tempo, a
crise na representatividade política no país e a cobrança por responsabilização dos atos dos
gestores (accountability) tem aproximado a sociedade das tomadas de decisões dos políticos,
surgindo então o termo democracia participativa. A participação da sociedade na discussão
sobre políticas públicas a ela ofertada pelos governos, ainda é muito incipiente. Os recentes
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stakhoulders :Em inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui.
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movimentos de rua nas cobranças por qualidade dos serviços públicos, nos dá um alerta que
podemos melhorar nossa cidadania e consequentemente os níveis de democracia nacional.

3. Democracia participativa
A democracia participativa segundo Perez (2004), consiste no modelo de gestão em
que o povo possui poder de fiscalização sobre os seus representantes políticos. O objetivo
primordial da participação social é atuação dos cidadãos diretamente na gestão principalmente
na tomada de decisões e no controle da Administração Pública.
Sendo participação social um instrumento primordial para efetivação da
democracia, vale destacar o ideal democrático de Rousseau, e o conceito contemporâneo
Pateman e Habermas, sobre democracia participativa e deliberativa. A teoria clássica de
Rousseau (1998) caracterizada como ideal democrático, defende ativa participação popular na
vida política do Estado, como condição necessária para realização da democracia. Porém para
Rousseau, só existirá democracia participativa se não houver desigualdade econômica e social
entre os cidadãos.
Fugindo do pensamento clássico de Rousseau, para Pateman (1992), a principal
função da participação na democracia participativa, é educativa; educativa no mais amplo
sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de práticas de
habilidades e procedimentos democráticos. Salienta a autora, que quanto mais o cidadão
participa mais capacitados se tornam para tomada de decisões, os mesmos deverão priorizar a
participação em todos os níveis institucionais a começar pelo próprio ambiente de trabalho. Não
visão da autora, para que haja democracia é necessário que exista uma sociedade participativa.
Quanto à teoria da democracia deliberativa de Habermas (2007) a esfera pública se
torna o centro da mediação entre Estado e a Sociedade Civil. Na visão do autor, os atores da
sociedade civil, por meio de argumentação, discussão, poderão influenciar nas tomadas de
decisões política do Estado. Dessa maneira, a democracia semidireta ou participativa “trata - se
da modalidade em que se alteram as formas clássicas da democracia representativa para
aproximá-la cada vez mais da democracia direta” (Bonavides 2010, p.295). Esse modelo
democrático utiliza três instrumentos principais: referendo, veto popular e a iniciativa popular.
O referendo é realizado, após a elaboração de algumas leis, pelo parlamento. Estas
leis só se tornarão obrigatórias quando o corpo eleitoral, expressamente convidado, as aprova.
A consulta popular na elaboração de leis pode ser obrigatória ou facultativa, vai depender da
previsão constitucional. O referendo apresenta diversas modalidades, tais como: referendo
consultivo (quando o povo é convocado a opinar sobre a conformidade ou não de uma lei,
instituídas pelos parlamentos); referendo deliberativo (quando a consulta do povo é futura a
elaboração de uma lei). Pode - se ainda distinguir o referendo constituinte (quando tratar sobre
reforma ou emendas – Constitucionais) e referendo legislativo (quando se referir às leis
ordinárias) (AZAMBUJA, 2008).
O veto popular consiste na manifestação do povo, contrário a uma medida ou lei já
elaborada pelo o parlamento e posta em execução. Quando vários cidadãos, em determinado
prazo, exercem o direito constitucional e repudiam determinada lei, exercitam o veto popular
“após a publicação da lei expira o prazo no qual a consulta ao povo poderia ser requerida ou
provocada, admite-se que a lei está perfeita, aplicando-se por si mesma”. (BONAVIDES 2010,
p. 316) ou seja, quando os cidadãos não se manifestam em relação a determina lei, o silêncio
equivale à concordância.
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A iniciativa popular é o instrumento que mais se aproxima da democracia direta, o
povo exige do parlamento a elaboração de determinadas leis ao contrário do referendo, onde as
leis já estão criadas. Há duas formas principais de iniciativas popular: a iniciativa articulada é
aquela em que o povo apresenta o projeto de lei completo, redigido por artigo, para ser discutido
e votado. E a não articulada é aquela em que o povo exige que o parlamento elabore a lei para
ser discutida e votada (AZAMBUJA, 2008).
A soberania popular pode ser exercida por diversos mecanismos de participação,
tais como: audiências públicas, associações, conselhos, conferências, referendo, plebiscito,
iniciativa popular, organizações não governamentais, orçamento participativo, gabinete digital,
ouvidorias entre outros.
Dada a importância da democracia participativa, cabe além do incentivo da
administração pública, o interesse da sociedade em participar das questões pertinentes a
condução da gestão, o que podemos chamar de controle social. O controle social consiste na
participação do cidadão, na fiscalização e no controle das ações do governo, sendo um
importante meio de fortificar a democracia de um país.
Entretanto, não consiste em uma ferramenta que atinge a todos, mesmo que esteja
disponível, esse tipo de informação só atinge a quem à busca. Nesse cenário, ferramentas
tecnológicas podem simplificar o acesso a informações, tornando o governo mais transparente
e incentivando a participação social, principalmente dos jovens.
A participação da sociedade junto aos diversos níveis de governo, está muito ligado
à forma que o governante utiliza sua gestão e como esta, se comunica com a sociedade. A
comunicação institucional, além de atender os princípios do direito administrativo (CF/88,
art.37 caput) da publicidade, pode e deve ser atraente o suficiente para que o cidadão tenha
interesse em saber e participar da gestão pública.
3.1 Comunicação em rede e cidadania
Nos dias atuais o uso da tecnologia tem tomado proporções inimagináveis, em um
cenário em que as pessoas não podem perder tempo, os celulares e tabletes fazem parte do
cotidiano da sociedade moderna. Levy (1999), defende que a tecnologia jamais poderá ser
separada da cultura e da vida social, “É impossível separar o homem do seu ambiente material
e menos ainda sua parte artificial — das ideias por meio das quais os objetos técnicos são
concebidos e utilizados” (LEVY, 1999, p.23).
A tecnologia é desenvolvida dentro de uma cultura social, ao mesmo ponto que a
sociedade encontra-se condicionada a suas técnicas, dessa forma, podemos entender que o
desenvolvimento social e cultura está diretamente ligado a tecnologia, compondo o que
podemos chamar de sociedade em rede. A sociedade em rede, é uma nova forma de
comunicação social, que consiste na interação das redes através da internet. A internet cria um
novo universo, que ultrapassa as fronteiras locais e inclui o usuário em uma plataforma mundial,
com ferramentas que vão do entretenimento a busca por informações (LEVY, 1999).
A tecnologia pode representar a solução para a distância entre representantes
(políticos) e representados (cidadãos), conhecido como GAP, causada pela crise do modelo
democrático representativo. Isso por que, um dos fatores mais positivos da rede de internet é o
fato de não se restringir a informação. (SAMPAIO, 2010). Desse modo, segundo Silva (2009),
o estado sempre exerceu funções de comunicação com a sociedade, o que vem mudando é a
forma como essa comunicação é feita. A partir dos anos 90 a internet passou a ocupar uma
função cada vez mais importante, em relação a divulgação de resultados, transparência,
prestação de contas ou informações e comunica
6

É importante salientar que a boa comunicação entre a gestão pública e os cidadãos,
é fundamental tanto para o devido funcionamento do modelo gerencial, quanto para o
desenvolvimento da democracia participativa, melhorando assim, aspectos de accountability
em relação aos gestores públicos e sociedade.

4. Metodologia
O presente estudo é regido pelos princípios da natureza qualitativa, pois assume a
linguagem como uma construção social, a qual é constantemente constrangida pela
singularidade e subjetividade dos sistemas de crenças e valores dos sujeitos (CRESWELL,
2010; FLICK, 2009). E sob esses aspectos, entendemos que a plataforma virtual do Governo
do Estado de Pernambuco, pode vir a ser uma fonte de estudo para compreender um pouco da
gestão participativa no estado.
Nesse sentido, analisamos o site do governo de Pernambuco sob as mais de 60
recomendações da cartilha de usabilidade2 subdividindo-a em três aspectos principais 1)
Conteúdo: com objetivo de identificar quais os serviços em destaque na página e qual sua
importância para sociedade. 2) Usabilidade e acessibilidade: com o objetivo de analisar se a
plataforma virtual é fácil utilização para a maior parte da sociedade, e 3) Linguagem: afim de
identificar se o site é de fácil compreensão para o usuário.
Para isso, a coleta de dados ocorreu por meio da pesquisa e armazenamento
documental disponível na plataforma on-line institucional do Governo de Pernambuco, o qual
é registrada sob o seguinte domínio < http://www.pe.gov.br/>. Dessa maneira, foram feitos Prt
Sc 3de seções para posteriormente serem analisados sob as três categorias analíticas já descritas.
Vale ressaltar que utilizamos os critérios proposto por Flick (2009) e Creswell (2010) para
coleta de dados, pois consideramos à relevância e confiabilidade da fonte como também a
viabilidade de análise do dado.

5. Gestão pública 2.0 – analise da plataforma virtual no governo de Pernambuco
As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem evoluído de forma
inegável nos últimos anos no Brasil, quando utilizadas como ferramenta de comunicação entre
o governo e a sociedade tem evidenciando potencialidades e deficiências que pretendemos
analisar.
O uso da internet como forma de melhorar a prestação de serviços tanto públicos
como privados, parece ser praticamente unanime entre as organizações. Até mesmo aquelas que
inicialmente eram contrarias ao uso da tecnologia, como o Greenpeace, passaram a utiliza-la
como ferramenta. (DE MORAIS, 2000)
Entretanto, se tratando de serviços públicos, a internet ganha um novo patamar, já
que, além de melhorar os serviços e, contudo, a comunicação com a sociedade, tem como
função incentivar a cidadania (DE MORAIS, 2000). Nesse sentido, podemos considerar o ano
de 2000, como marco fundamental, pois foi nesse ano, que surgiu o conceito de governo
2

Disponível em: <http://epwg.governoeletronico.gov.br/cartilha-usabilidade#s1.1>
Prt Sc : Print Screen: é uma espécie de foto da tela do computador obtida pressionando a tecla “Print Screen” e
posteriormente colando em outro ambiente editor de texto ou imagem.
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eletrônico no Brasil. Esse conceito, tem como função principal aprimorar a relação entre
governo e sociedade, configurando uma importante ferramenta de democracia participativa.
Nesse estudo, nos atemos ao governo de Pernambuco, que iniciou seus esforços
para criar mecânicos digitais a partir de 2003, através do decreto 25.347, com o objetivo de
coordenar o desenvolvimento do governo digital no estado. (LEMOS, ALENCAR, COSTA,
2006). Contudo, concentraremos nossa atenção na plataforma online do governo de
Pernambuco para analisa-la sobre três critérios, 1) Conteúdo, 2) Usabilidade/acessibilidade e
3) Linguagem. Consideramos essa plataforma fundamental na difusão da cidadania no estado,
isso porque, os municípios tendem a espelhar suas ações no governo estadual, trazendo a
necessidade ainda maior de estudos na área.
5.1 Conteúdo
Em relação ao conteúdo, utilizamos como critérios a gama de serviços
disponibilizados pela página do governo do estado de Pernambuco, principalmente antes da
dobra de páginas segundo recomendação da cartilha de usabilidade.

Fonte: <http://www.pe.gov.br/> disponível em 30 de maio de 2017.
Figura 1: Página principal do site do governo do estado de Pernambuco.

Consideramos nesse aspecto (Figura 1), um conteúdo resumido, não exibindo
inicialmente, áreas de notícias como acontece em outras páginas estaduais. Isso pode ser
considerado positivo, já que contribui para não haver carga de informações. Da página inicial,
destacamos dois pontos principais.
O primeiro, em relação ao “Expresso Cidadão Virtual”, que caracteriza-se por uma
gama considerável de serviços ao cidadão, incialmente com 12 banners maiores, com os
principais serviços e cores intuitivas, além da opção “outros serviços”, direcionando para uma
nova página, com uma lista de 109 serviços online, incluído os 12 iniciais. O segundo em
relação ao acesso a informações e opções de busca, que seguem as recomendações iniciais
cartilha da usabilidade (2010), porém, não oferece link direto ao portal da transparência do
estado.
De maneira geral, consideramos o conteúdo do site satisfatório, porém, entendemos
que a tamanho do banner poderia ser um pouco menor possibilitando maior destaque para áreas
de contato direto entre a sociedade e o governo. Além disso as informações e campanhas
constantes nos banners, apesar de importantes, estão bastante desatualizadas, com datas de 2015
e 2016.
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5.2 Usabilidade e acessibilidade
Apesar de podermos considerar termos complementares, usabilidade e
acessibilidade são distintos. O primeiro tem relação direta com a facilidade no uso de
ferramentas, softwares e serviços por exemplo, já o segundo, trata-se da disponibilidade de
acesso a maior parte das pessoas, independentemente de suas capacidades físico-motoras,
culturais e sociais. (CARTILHA DE USABILIDADE, 2010)
Em relação a usabilidade, consideramos que página principal do governo do estado
de Pernambuco, poderia melhorar em alguns aspectos importantes. A primeira diretriz
recomendação 1.9 da cartilha da usabilidade (2010), diz que os sítios governamentais, devem
dispor de ferramentas de auxílio a navegação. Apesar de possuir o mapa do site, o mesmo, está
muito abaixo na barra de rolagem e pouco auxilia a navegação. Nenhum outro mecanismo de
auxilio foi encontrado, o que pode oferecer alguma dificuldade a pessoas não familiarizadas
com o site.
Já em relação a acessibilidade, no atemos as opções de acesso em demais meios
eletrônicos como redes sociais e aplicativos para smartphones. Nesse ponto, a página principal
oferece uma boa acessibilidade, já que disponibiliza diversos meios de solicitação de serviços,
principalmente no tocante ao “expresso cidadão virtual”. Entretanto há pouco espaço para
debate entre sociedade em governo na página, suprimindo esse espaço a solicitações por e-mail.

5.3 Linguagem
Conforme Marchezan (2012) a palavra dialogo é bem entendida como a reação do
eu ao outro, e nesse ponto, consideramos, aspectos como clareza, simplicidade e legibilidade
da informação.

Fonte: <http://www.pe.gov.br/> disponível em 30 de maio de 2017.
Figura 2: Página da secretaria das cidades do site do governo do estado de Pernambuco.

Acima, (Figura 2) destacamos a página da secretaria das cidades do estado de
Pernambuco, como demonstrativo de análise. Consideramos, a linguagem simples, informações
claras, com letras grandes e de fácil entendimento assim como constantes na cartilha da
usabilidade, configurando um dos pontos fortes da página.
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Considerações finais
Em vista a evolução da democracia, tendo como principal característica a
descentralização, com novas atribuições para os poderes Estaduais e municipais, o poder social
ganha cada vez mais evidencia na gestão pública brasileira. A sociedade insatisfeita com as
atuais conduções de seus representantes políticos, tendem a exigir cada vez mais participação
na gestão.
Outro fator que influencia muito ao contínuo crescimento do interesse da sociedade
em participar das políticas, é a corrupção. Consideramos a corrupção uma das principais
preocupações sociais, não atoa, já que escândalos e denúncias envolvendo grande parte dos
políticos brasileiros surgem todos os dias na mídia.
Através da participação efetiva da população é possível ao menos inibir a ação de
políticos mal-intencionados. Entretanto, o grande problema consiste no fato de que esse
interesse social que aqui chamamos de cidadania, cresce a passos lentos e ainda não atinge a
grande parte da sociedade.
Como evidenciado no texto, o desenvolvimento da democracia participativa
depende dos atores principais. De um lado, o governo, a quem cabe a missão de criar políticas
de incentivo a participação social, de outro, a sociedade, que precisa conhecer mais sobre
política ao mesmo em que precisa aumentar o interesse em participar das gestões públicas.
Um dos aspectos que gostaríamos de enfatizar, é a relação direta entre transparência
de informações públicas e desenvolvimento humano, segundo vários estudos incluindo o
transparency international4. Os países com melhores índices de desenvolvimento humano
também se caracterizam por um alto nível de transparência e combate a corrupção.
Em relação ao estado de Pernambuco, identificamos, inúmeras ferramentas
tecnológicas importantes, entretanto, em sua grande maioria voltada para os serviços e
divulgação de resultados. Sentimos falta, porém, de ferramentas que auxiliem a relação governo
e sociedade, na tomada de decisões, que pode resultar em otimização de gastos e melhor
efetividade de políticas públicas.
Esses mecanismos em geral, representam baixos custos de implantação e pode
impactar de forma muito positiva a gestão estadual. Alguns municípios do estado de
Pernambuco como Recife e Caruaru, já disponibilizam algumas dessas ferramentas, mesmo que
de forma incipiente, traduzem-se em políticas com excelentes resultados e que demonstram
enorme potencial de crescimento.
Esse estudo faz parte de uma análise continuada, em que se pretende aprofundar os
estudos acerca mecanismos tecnológicos de incentivo à cidadania não só em Pernambuco, mas
também a nível nacional, analisando novos pontos, como acompanhamento efetivo das políticas
públicas e participação no processo decisório.

4

Transparency international: Organização não governamental, criada em 1993 e presente em mais de 100
países.
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