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PREFÁCIO 
VI CONEGOV 

A Conferência Sul-Americana em Ciência e Tecnologia Aplicada ao Governo Eletrô-

nico possui mais de 12 anos de tradição na divulgação de resultados de projetos e pes-

quisas na área de governo eletrônico em grande parte da América Latina. Sua edição 

anterior foi em 2009 e depois de 7 anos está retornando como um símbolo de uma nova 

época para a Ciência e Tecnologia para o Brasil e América Latina. A Conegov está 

sendo organizada por pesquisadores do Instituto de Governo Eletrônico, Inteligências 

e Sistemas - i3G e na sua sexta edição tem como tema principal o uso de Tecnologia 

Linguística focada em três áreas de aplicação: a Sociedade da Informação, a Engenharia 

Linguística e a Cultura & Educação Indígena. Um tema novo e desafiador, que precisa 

ser abordado no âmbito das instituições governamentais e de pesquisa. Por esta razão, 

a VI CONEGOV também abrange o III Encontro da Cátedra Unesco Teclin que en-

volve um encontro Empresarial e um encontro de Universidades. O evento tem como 

objetivo difundir o tema das Tecnologias Linguísticas como uma poderosa ferramenta 

para diminuir a exclusão digital de populações indígenas cujas as línguas estão em pe-

rigo de extinção. Assim, levar ao conhecimento da sociedade estas tecnologias, divul-

gar publicamente na América Latina as atividades da recém-inaugurada Cátedra 

(www.teclin.org) e ampliar a rede de participantes da Cátedra no Brasil são objetivos 

do evento.  

Os Anais da VI CONEGOV foi organizado em duas Seções, uma avaliada pelo 

Comitê Científico e a outra composta por artigos de convidados especiais. Ao todo são 

11 artigos, que serão apresentados em três seções técnicas. Cada artigo foi avaliado por 

três membros do Comitê Científico. Os trabalhos são provenientes do Brasil, Argentina, 

Equador e Peru.  

Doze palestrantes da academia e da indústria, sendo sete internacionais e cinco 

nacionais foram organizados para complementar o programa técnico em 5 palestras e 3 

mesas redondas. 

Nós gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram para o sucesso da confe-

rência, em particular, os membros do Comitê de Científico (e os revisores adicionais) 

por rever cuidadosamente as contribuições, selecionando um programa de alta quali-

dade. Nossos agradecimentos especiais aos membros do Comitê Organizador e em es-

pecial a Milena B. Hoeschl e Ramon Baltazar aos quais coube o difícil trabalho de 

preparação destes Anais e apoiar a atualização da página Web. Nós esperamos que to-

dos os participantes desfrutem de uma conferência de sucesso e façam muitos novos 

contatos, participem dos debates e tenham uma agradável estadia em Florianópolis. 

 

Outubro, 2016  

 

Tania C. D. Bueno e Angela Iara Zotti 

Presidente e Vice- Presidente do Comitê Científico 

 

Wandergell Lins Fernandes Leiroza, Claudia de Oliveira Bueno e Claudio Budnikar 

Comissão Organizadora 
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PREFACE 
VI CONEGOV 

The South American Conference on Science and Technology Applied to Electronic 

Government has over 12 years of tradition in the dissemination of research and projects’ 

results on the e-government area in much of Latin America. The previous edition was 

held in 2009 and after 7 years it is returning as a symbol of a new era for Science and 

Technology for Brazil and Latin America. The Conegov is being organized by resear-

chers from the Electronic Government Institute Intelligences and Systems - i3G and the 

sixth edition has as its main theme the use of Language Technology focused on three 

areas of application: the Information Society, Linguistics Engineering, and Culture & 

Indigenous Education. It is a new and challenging theme that needs to be addressed 

within the government and research institutions. For this reason, the VI CONEGOV 

also covers the third meeting of the UNESCO Chair Teclin involving a Business mee-

ting and a meeting of universities. The event aims to spread the theme of Linguistic 

Technologies as a powerful tool to reduce the digital exclusion indigenous peoples su-

ffer, especially those whose languages are endangered. Therefore, bringing these 

technologies to the attention of the mainstream public, making public the events and 

activities of the newly inaugurated Chair (www.teclin.org) in Latin America, and ex-

panding the Chair's Brazilian participants network, are the event's primary goals. 

The Proceedings of the VI CONEGOV were organized in two sections, one eval-

uated by the Scientific Committee and other by special guests. In total, there are 12 

papers, which will be presented in three technical sessions. Each paper was evaluated 

by three members of the Scientific Committee. The authors come from Brazil, Argen-

tina, Ecuador and Peru.  

Twelve speakers from academia and industry, seven international and five na-

tional are organized to complement the technical program in five lectures and three 

round tables. 

We would like to thank everyone who contributed to the success of the confer-

ence, in particular the members of the Scientific Committee (and the additional review-

ers) by carefully reviewing the contributions by selecting a high-quality program. Our 

special thanks to the members of the Organizing Committee and especially Milena B. 

Hoeschl and Ramon Baltazar which fit the hard work of preparation of these Proceed-

ings and support the update Web page, respectively. We hope that all participants enjoy 

a successful conference and make many new contacts, participate in discussions and 

have a pleasant stay in Florianopolis. 

 

October, 2016 

 

Tania C. D. Bueno and Angela Iara Zotti 

General Co-Chairs 

 

Wandergell Lins Fernandes Leiroza 

President of i3G Institute 
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PREFÁCIO 

III Encontro Internacional da Catedra UNESCO TECLIN 
 

2016 es el año en el que CONEGOV y el III encuentro internacional de la Cátedra 

UNESCO “TECLIN” en tecnologías lingüísticas han tenido lugar a la vez. Esto no ha 

sido casual. El gobierno electrónico tiene como uno de sus objetivos de base el acer-

camiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones por parte de gobiernos 

y administraciones públicas. Esto supone consultas a ciudadanos de manera masiva, 

interpretación de respuestas, elaboración de informes, manejo de ingentes cantidades 

de documentos que necesitan ser leídos, resumidos, almacenados de diferentes maneras 

o criterios, clasificados y revisados. Al conjunto de las tecnologias capaces de hacer 

todo eso incluso automáticamente se les denomina Ingeniería Lingüística. Se estima 

que en los proximos 20 años harán falta más de un millon de profesionales con una 

formación especifica en estos temas que ahora no se imparte en ningun lado. Es labor 

de la Catedra UNESCO TECLIN poner en marcha un programa de formación superior 

en estas tecnologias. Tecnologias sin las cuales el concepto de gobierno electronico 

tendria dificultades de ser realidad en un futuro inmediato. 

Esperamos que ambos mundos se encuentren a si mismos y entre ellos de cara a 

asegurar un futuro mejor a los ciudadanos. Si algo ha cambiado de manera radical la 

vida de las personas desde tiempos inmemoriales ha sido la tecnologia. Los avances del 

ser humano han cambiado ideas, modos de vida y han permitido incluso forjar imperios. 

Celebramos este encuentro como una de las maneras de conseguir una vida mejor 

para las poblaciones modernas. 

 

Jesus Cardeñosa 

Dtor. de la catedra UNESCO TECLIN en tecnologias lingüísticas. 
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PREFACE- 

Third International Meeting of UNESCO Chair TECLIN - 

Linguistic Technologies 
 

2016 is the year that CONeGOV and the Third International Meeting of the UNESCO 

Chair "TECLIN" - Linguistic Technologies have taken place at the same time. And this 

is not by chance.  

The e-gov has as one of its core objectives allowing the citizens to participate more in 

the government’s and public administrations’ decision making. This means consulting 

citizens en masse; interpreting replies; elaborating reports; handling large amounts of 

documents that need to be read, summarized, stored in different ways and under diffe-

rent criteria, assorted; and reviewed. The technologies capable of doing all of these, 

even automatically, are referred to as Linguistics Engineering. It is estimated that in the 

next 20 years over one million professionals with specific training in this specific area 

will be needed to deal with these issues, which aren’t being taught anywhere at the 

present time. It is the duty of the UNESCO Chair TECLIN to implement a superior 

education program on these technologies and how to work with them. Technologies 

without which the concept of e-gov would have serious difficulties in becoming a rea-

lity in an immediate future.  

We hope that both the worlds of e-gov and of Linguistic Technologies find each 

other to ensure a better future for the citizens. If something has changed peoples lives 

radically since immemorial times it is Technology. The advances of human beings have 

changed ideas, lifestyles, and allowed even for the building of empires.  

We celebrate this meeting as one of the ways to attain a better life quality for the modern 

populations.   

 
Jesus Cardeñosa 

Director. UNESCO Chair TECLIN in linguistic technologies. 
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VI CONeGOV 2106 

 

III Encontro Internacional da Cátedra UNESCO TECLIN 

 

Temática condutora: “Tecnologias Linguísticas para promover a 

comunicação e a cooperação entre as línguas” 

 

www.i3g.org.br/conegov2016 

26, 27 e 28 de outubro de 2016 – Florianópolis - SC 
 

PROGRAMAÇÃO 

 

As atividades serão realizadas no auditório da ACATE (Primavera 

Garden Center) 

Rodovia SC 401, Km 04, S/N - Saco Grande - Florianópolis / SC 

 

DIA 26 DE OUTUBRO  
 

11 horas - Café de Boas Vindas Networking 

Encontro para empresários do setor de tecnologia com interesse em 

conhecer e ter acesso ao financiamento público europeu 

 

11h30 - Palestra 

Tema: Ingeniería Lingüística: un nuevo mercado 

Prof. Dr. Jesus Cardeñosa Lera (Espanha) 

 

12h - Palestra 

Tema: Financiación Pública para Proyectos Tecnológicos Empre-

sariales 

Rosaura del Val Izquierdo (Espanha) 

 

12h45 – Palestra 

Tema: Internacionalización para PYMES 

Roberto Gonzalez Siguero (Espanha) 
 

13h30 - Almoço 
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15 h - Abertura III Encontro Internacional da Cátedra UNESCO 

TECLIN 

 

Encontro com representantes de Universidades 

 

17h - Visita Técnica ao Corporate Park Centro Empresarial  

SC-401, 8600 - Santo Antônio de Lisboa 

 

 

27 DE OUTUBRO (ABERTURA VI CONeGOV) 
18h30 - Cerimônia de abertura 

 

19 horas - Palestra de abertura  

Tema: Ingeniería Lingüística: una nueva profesión 

Prof. Dr. Jesus Cardeñosa Lera (Espanha) 

 

20h15 às 21h15 - MESA REDONDA 1  

Tema: Tecnologias Linguísticas e questões sociais 

Moderadora: Dra. Tânia Cristina D’Agostini Bueno (Brasil) 

Rosaura del Val Izquierdo (Espanha)  

Dr. Arturo Hernández Sallés (Chile)  

Dr. Luis Benjamin Irigoin (Peru)  

Msc. Maria Laura Spina (Argentina)  

Dr. Mario Chauca Saavedra (Peru)  

*10 minutos (cada apresentação) + 5 perguntas 

 

DIA 28 DE OUTUBRO  
 

8h-9h - Credenciamento 

 

9h MESA REDONDA 2 - Tema: O impacto das Tecnologias 

Linguísticas no Ensino Universitário e na Gestão Pública 

Moderador: Wandergell Lins Fernandes Leiroza (i3G)  

Prof. Dr. Gilvan Müller de Oliveira (IPOL e Rede Mundial de Multi-

linguismo MAAYA) 

Dra. Karina Girardi Roggia (UDESC - Joinville) 

Msc. Fabio Chedid (Núcleo de Mídia e Conhecimento) 

Dr. Paulo Luna (CEITEC S.A e UFSC) 

*10 minutos (apresentação) + 5 minutos (perguntas) 

10h15 - SESSÃO TÉCNICA 1  
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Moderador: Fábio Chedid  

Artigo 1: Marco Civil da Internet e a Responsabilização dos 

Provedores: Uma Visão Principiológica  

autoras: Camila Ferneda Dossin, Helena Leonardi de Franceschi e 

Natália Flores Dalla Pozza (Direito - Universidade Federal de Santa Ma-

ria - RS) 

Artigo 2 - Tecnologias Sociais no Combate ao Desaparecimento de 

Crianças e Adolescentes 

autora: Paula Braga Peixoto (Mestranda da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro -  UFRJ) 

*20 minutos (apresentação) + 5 minutos (perguntas) 

 

11 h - COFFEE BREAK  
 

11h30 - PALESTRA 

Tema: Calidad e Innovación como estrategia para el éxito de proy-

ectos 

Dr. Mario Chauca (Peru)*30 minutos (apresentação) + 5 minutos 

(perguntas) 

 

12h15 - PALESTRA 

Tema: Estrategia para potenciar la participación ciudadana y 

control social en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Cevallos – Ecuador 

Dr. Frankz Alberto Carrera Calderón (Universidad Regional 

Autónoma de Los Andes UNIANDES - Equador) 

*30 minutos (apresentação) + 5 minutos (perguntas) 

 

13h - Almoço 

 

14h30 - PALESTRA  

Tema: Las Tecnologías de la Información y la Conectividad y su 

Incidencia en Estado y en el Tratamiento de la Información Pública 

Msc. Maria Laura Spina (Argentina) 

*30 minutos (apresentação) + 5 minutos (perguntas) 

 

15h15 - SESSÃO TÉCNICA 2  

Artigo 3 - Soberania Digital: A necessidade de um novo paradigma 

de soberania para proteção das fronteiras e preservação dos Direitos 

Humanos diante das novas tecnologias no ciberespaço.  
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Autor: Wandergell  Lins  Fernandes Leiroza ( Instituto i3G, Univer-

sidad Nacional Lomaz de  Zamora - Argentina) 

Artigo 4 - A Dimensão de Território na Gestão do Conhecimento 

Museal MUSEAL 

Autor: MSc. Fábio Chedid (Núcleo de Mídia e Conhecimento - Curi-

tiba-PR) 

Artigo 5 - A gamificação como métrica de engajamento para ge-

stores públicos e cidadãos em processos colaborativos online 

Autoras: Angela Iara Zotti e Cláudia de Oliveira Bueno (Instituto i3G) 

Artigo 6 - Indiopedia: how to create a repository of Indigenous Le-

gal Ontologies using games techniques 

Autores: Karina Girardi Roggia, Tânia Cristina D’Agostini Bueno, 

Hugo César Hoeschl (Instituto i3G) 

Artigo 7 - Um modelo de Núcleo de Inovação Tecnológica baseado 

em Conectividade, Mobilidade e Compartilhamento de Informações 

Autores: Claudia de Oliveira Bueno, Angela Iara Zotti, Tania Cristina 

D’Agostini Bueno (Instituto i3G) 

*20 minutos (apresentação) + 5 minutos (perguntas) 

 

16h30 - Coffee break 

  

17h - MESA REDONDA 3   

Tema: O Futuro da Tecnologia da Informação e Gestão da Ciên-

cia e Engenharia 

Moderador: Dra. Tânia Cristina D’Agostini Bueno (Presidente 

Comitê Científico CONeGOV e Coordenadora do Nodo Brasil da 

Cátedra UNESCO TECLIN) 

Dr. Jesus Cardeñosa Lera (Universidade Politécnica de Madrid - Es-

panha e Diretor da Cátedra UNESCO TECLIN) 

Dr. Arturo Hernández Sallés (Universidad Católica de Temuco e 

Coordenador do Nodo Chile da Cátedra UNESCO TECLIN 

Dr. Wandergell Lins Fernandes Leiroza (Presidente do Instituto de 

Governo Eletrônico, Inteligências e Sistemas) 

MSc. Angela Iara Zotti (Vice-Presidente do Comitê Diretora Admin-

istrativa do Instituto i3G) 

*10 minutos + 5 minutos 

 

18h30 - Encerramento - Dra. Tânia Bueno 
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Marco Civil da Internet e a Responsabilização dos 

Provedores: Uma Visão Principiológica 

Internet Bill of Rights and the Acoountability of the Internet 

Service Providers -ISP: a Principiological view 

Camila Ferneda Dossin¹, Helena Leonardi de Franceschi¹ e Natália Flores Dalla 

Pozza¹ 

¹Acadêmica de Direito na Universidade Federal de Santa Maria 

camiladossin@hotmail.com.  helenafranceschi@hotmail.com; 

nataliadpozza@gmail.com 

Resumo. O presente trabalho tem por objetivo analisar a responsabilidade civil 

dos provedores no que concerne ao Marco Civil e suscitar o conflito principioló-

gico que essa normativa evidencia e, para tanto, utilizou-se o método de aborda-

gem dedutivo. Realizou-se um estudo comparativo sobre a situação anterior ao 

Marco Civil e a posterior a ele, sobre a responsabilização dos provedores e à 

regulamentação geral da rede, além da análise do confronto entre o direito à inti-

midade e a liberdade de expressão, evidenciado pela nova norma. Verificou-se 

que a normativa consolidou boa parte do entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Percebe-se a necessidade do uso do princípio da proporcionalidade ao 

confrontar liberdade de expressão e direito à intimidade. Portanto, ainda serão 

necessárias adaptações em relação à aplicação do Marco Civil, buscando-se so-

luções para eventuais conflitos jurisprudenciais e principiológicos. 

Palavras-chave: Direito à intimidade; Liberdade de expressão; Marco Civil da 

Internet; Provedores; Responsabilidade civil 

Abstract. The present work aims to analyze the civil liability of the providers 

concerning to the Marco Civil and bring up the principiologic conflict that this 

rule evidence and, for that, it was applied a de-ductive approach. It was performed 

a comparative study on the situation prior to the Marco Civil and subsequent to 

it, regarding to the liability of providers and the overall network regulation, be-

sides the analysis on the confrontation between the right to privacy and freedom 

of expression evidenced by the new standard. It was verified that the rules con-

solidated much of the Superior Tribunal de Justiça’s understanding. It is noticed 

the need to use the proporcionality principle in the moment of the confront be-

tween freedom of expression and right to privacy. Therefore, will still be neces-

sary adjustments re-lated to the application of the Marco Civil, seeking solutions 

to any jurisprudential and principiologic conflicts. 
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1 Introdução 

O acesso à internet por grande parte da população mostra-se uma característica da atual 

sociedade infor-matizada. O número de internautas cresceu exponencialmente na úl-

tima década e já supera a metade da população do Brasil. Diante de tamanha demanda, 

surgiu a necessidade da criação de uma legislação es-pecífica sobre o tema, já que antes 

apenas posições doutrinárias e jurisprudenciais tentavam suprir essa lacuna existente 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em 2009, surgiu o Projeto de Lei do Marco Civil da Internet, cujo propósito era 

regulamentar a rede no Brasil. Em abril de 2014, após muitos debates, discussões 

midiáticas e opiniões divergentes foi sancionada a Lei 12.965/14, o Marco Civil da 

Internet, chamado de “Constituição da Internet”, que regulamenta a rede de modo geral 

e serve como base para futuras leis sobre a rede. Seus princípios bási-cos são liberdade, 

neutralidade e privacidade, definindo ainda direitos e deveres a serem cumpridos no 

mundo virtual pelos brasileiros.  

A partir de tal marco legislativo, várias questões são suscitadas para debate. Dentre 

elas, encontra-se a responsabilização dos provedores, tema esse que o Marco Civil da 

Internet apenas positivou, em grande parte, o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça. Contudo, houve mudanças em relação a prazos, a judicialização de conflitos 

para a retirada de conteúdos de sites e dúvidas diante das diferentes classifica-ções de 

provedores existentes, sendo necessária cautela na interpretação de tal lei. Ademais, 

confrontam-se os princípios da liberdade de expressão e do direito à intimidade diante 

do disposto em tal recente nor-mativa, fazendo-se mister uma análise sobre o tema. 

O presente estudo tem como objetivo analisar as mudanças trazidas pelo Marco Civil 

da Internet em relação à responsabilidade civil dos provedores e o confronto entre os 

princípios do direito à intimidade e da liberdade de expressão diante dessa nova regu-

lamentação. Para tanto, foi utilizado o método de abordagem dedutivo, partindo-se de 

uma análise geral sobre a regulamentação da rede e posteriormente enfocando-se a res-

ponsabilização dos provedores no Marco Civil da Internet e os conflitos principiológi-

cos decorrentes da implementação dessa lei. Em conjunto, foram utilizados os métodos 

de procedimento comparativo e de estudo de caso, além das técnicas de pesquisa docu-

mental e bibliográfica, com análise da doutrina já positivada, das normas jurídicas em 

vigor e da jurisprudência. 

Sem pretensão de exaurir o tema, buscou-se trabalhar o proposto nesse artigo em 

duas partes. Primei-ramente, serão apresentadas visões sobre a situação anterior ao ad-

vento do Marco Civil da Internet, quando da não regulamentação específica da rede, 

para posteriormente comparar-se tal quadro com a atual normatização proposta pela lei, 

com foco na responsabilização dos provedores de internet. Na segunda parte, preten-

deu-se analisar a latente questão principiológica relacionada com o tema, analisando-

se os princípios da liberdade de expressão e do direito à intimidade em um primeiro 

momento, para após relacioná-los à recente legislação, demonstrando possíveis confli-

tos. 
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2 A Responsabilidade Civil dos Provedores no Cenário 

Pré e Pós Marco Civil da Internet: da Incerteza à 

Consolidação Legislativa  

O crescimento do acesso à rede mundial de computadores revela-se a principal ca-

racterística da sociedade atual. Os chamados internautas cresceram exponencialmente 

na última década e, segundo a pesquisa TIC Domicílios e Usuários 20141, realizada 

pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias de Informação e Comunicação (CETIC), 

61% da população entrevistada já utilizou a Internet, seja em casa, no trabalho, em 

locais públicos (pagos ou gratuitos) ou pelo celular. Frente ao crescimento do uso e da 

demanda de mecanismos da Internet, as leis que até então dispunham sobre o assunto 

eram rasas e ineficazes diante da dimensão que tomou o mundo virtual. 

O problema de não haver uma legislação específica sobre o tema estava também nas 

diferentes posi-ções doutrinárias e jurisprudenciais sobre o assunto, na tentativa de su-

prir essa lacuna existente no orde-namento jurídico brasileiro. O grande impasse con-

centrou-se em torno dos atos ilícitos praticados na in-ternet, já que além da responsabi-

lidade imputada ao agente que lhes deu causa, por ser um ato ilícito virtual, muitas 

vezes os provedores eram tidos como “meios” para cometê-lo, sendo responsabilizados 

solidariamente com os autores. 

Até então, antes da aprovação do Marco Civil da Internet, a responsabilidade civil 

na internet era tratada em analogia a outros institutos processuais, como atos ilícitos 

digitais ou responsabilidade civil na forma do Código Civil, já que não havia, no con-

texto jurídico brasileiro, legislação que a regulamentasse. Assim, até a aprovação e en-

trada em vigor do Marco Civil, havia um cenário moldado a partir da doutrina e da 

jurisprudência para a solução de conflitos deste timbre.  

Sobre o tema, pertinente é o trecho da decisão proferida pelo Superior Tribunal de 

Justiça, em acórdão de relatoria do Min. Luis Felipe Salomão2, segundo o qual: 

Atualmente, saber qual o limite da responsabilidade dos provedores de inter-net 

ganha extrema relevância, na medida em que, de forma rotineira, notici-am-se 

violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, julga-mentos 

sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo praticado na rede mundial 

de computadores e com danos substancialmente potencializados em razão da 

natureza disseminadora do veículo. Os verdadeiros "apedrejamentos virtuais" 

são tanto mais eficazes quanto o são confortáveis para quem os pratica: o 

agressor pode recolher-se nos recônditos ambientes de sua vida privada, ao 

mesmo tempo em que sua culpa é diluída no anonimato da massa de agressores 

                                                           
1 TIC DOMICÍLIOS E USUÁRIOS 2014. Proporção de indivíduos que já acessaram a internet. 

Disponível em: <http://www.cgi.br/media/docs/publica-

coes/2/TIC_Domicilios_2014_livro_eletronico.pdf> Acesso em: 13 abr. 2016. 
2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Acórdão que deu parcial provimento a recurso especial. 

Recurso Especial nº 1306157/SP. Luducca Publicidade Ltda. e outro e GOOGLE BRASIL INTERNET 

LTDA. 20 de dezembro de 2013. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/docu-

mento/mediado/?compo-

nente=ITA&sequencial=1170944&num_registro=201102315501&data=20140324&formato=PDF. 

Acesso em: 20 abr. 2016. 
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que replicam, frenética e instantaneamente, o mesmo comportamento hostil, 

primitivo e covarde de seu idealizador, circunstância a revelar que o progresso 

técnico-científico não traz consigo, necessariamente, uma evolução ética e 

transformadora das consciências individuais. Certamente, os rituais de justiça 

sumária e de linchamentos morais praticados por intermédio da internet são as 

barbáries típicas do nosso tempo. Nessa linha, não parece adequado que o 

Judiciário adote essa involução humana, ética e social como um módico e 

inevitável preço a ser pago pela evolução puramente tecnológica, figurando 

nesse cenário como mero expectador. 

Nesse ínterim, para que se fale em responsabilização dos provedores, revela-se ne-

cessário que se faça a distinção entre seus tipos. “Provedor de serviços de Internet é 

gênero do qual as demais categorias (provedor de backbone, provedor de acesso, pro-

vedor de correio eletrônico, provedor de hospedagem, provedor de conteúdo) são espé-

cies” 3.   Os provedores de backbone são pessoas jurídicas que detém estruturas de rede 

que oferecem conectividade, vendendo sua infraestrutura a outras empresas que reven-

dem a hospedagem ou o acesso aos usuários finais. Já os provedores de acesso fornecem 

serviços que possibilitam o acesso de seus consumidores à internet, sendo estes os que 

possuem contato direto com o consumidor. Provedores de correio eletrônico possibili-

tam o envio e armazenamento de mensagens, dependendo de acesso prévio à internet, 

enquanto provedores de hospedagem fornecem serviços que possibilitam o “armazena-

mento de dados em servidores próprios de acesso remoto, permitindo o acesso a tercei-

ros a esses dados (...)” 4. Provedores de conteúdo, por fim, são pessoas naturais ou ju-

rídicas que disponibilizam online informações criadas pelos provedores de informação, 

estes não se confundindo com aqueles, visto que os últimos são os reais autores das 

informações disponibilizadas pelos primeiros. 

O Marco Civil da Internet veio, então, como uma consolidação das jurisprudências 

reiteradas nos Tri-bunais brasileiros, estipulando, frente às considerações acima feitas 

sobre cada provedor, qual seria a res-ponsabilidade de cada um frete a violações come-

tidas a direitos de terceiros. A discussão acerca do Marco Civil enfocada no presente 

estudo encontra-se no aspecto da dita (ir)responsabilização dos provedores, na medida 

em que atribuiu a responsabilidade de postagens que infrinjam a lei exclusivamente a 

quem as publicou, isentando o provedor de uma responsabilidade que, na essência, 

nunca foi sua. 

O artigo 18 da referida Lei isenta os provedores de conexão de responsabilidade nos 

termos em que “o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente 

por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros” e o art. 19 deixa condicionada 

a responsabilidade dos provedores de aplicação aos casos em que o provedor, notificado 

judicialmente, não tomar providências para, no âmbito dos limites de sua atuação, tor-

nar indisponível o conteúdo no prazo assinalado pelo magistrado. 

Portanto, de acordo com o Marco Civil da Internet a parte lesada terá que acionar o 

Poder Judiciário para que seja expedido mandado judicial para a retirada do conteúdo 

lesivo. As ações desse cunho podem ser ajuizadas nos Juizados Especiais Civis e Cri-

minais (JEC e JECRIM), facilitando, assim, o acesso à justiça e a agilidade na resolução 

                                                           
3 LEONARDI, Marcel. Internet: Elementos fundamentais. In: SILVA, Regina Beatriz Tavares; 

SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coordenadores). Responsabilidade Civil na Internet e nos demais 

Meios de Comunicação. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 58. 
4 Idem, p. 59. 
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do conflito que se apresentar. Porém, essa medida desperta interesse para a redundante 

crítica ao “afogamento” do Judiciário, que tem de lidar com milhões de processos. O 

Marco Civil, nesta letra, traria ainda mais casos para serem resolvidos na Justiça. Antes 

de tal Lei, o Superior Tribunal de Justiça determinava a remoção do conteúdo pelos 

provedores no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a notificação extrajudicial5, sob 

pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão 

praticada. Já o artigo 19 da Lei 12.965/14 alarga tal prazo, pois segundo ele o provedor 

deve retirar o conteúdo após a ordem judicial (facultando-se a retirada anterior a esta, 

por óbvio).  

As questões que surgem a partir de tal determinação são várias, dentre as quais estão 

o tempo que essa ordem judicial pode demorar a ser expedida, dada a conhecida moro-

sidade do Judiciário brasileiro, e se tal tempo de espera não aumentaria ainda mais o 

dano causado a quem, por exemplo, teve sua imagem denegrida online. Ainda se traz a 

discussão acerca da judicialização do conflito que tal medida pode trazer, visto que se 

os provedores, antes já cientes da determinação de retirada em 24h após a notificação 

extrajudicial, agora informados sobre o prazo estendido a expedição de ordem judicial, 

poderiam desejar aguardar tal ordem e não retirar o conteúdo ofensivo apenas com o 

pedido do usuário lesado, sob o argumento de proteção à liberdade de expressão. 

Aliás, tais casos têm-se tornado frequentes, diante da análise da jurisprudência pátria 

no contexto pós-Marco Civil: 

[...] 5. A nova disciplina da Lei n. 12.965/2014 estatuiu que a responsabilida-de 

civil dos provedores de aplicações de internet pela postagem por terceiros de 

conteúdos violadores de direitos reclama prévia ordem judicial específica. 6. 

Com relação a fatos pretéritos à edição da Lei n. 12.965/2014, comprovado nos 

autos que houve prévia comunicação aos provedores de internet, ainda que não 

por meio de ordem judicial especifica, acerca de conteúdo violador de direito 

postado por terceiro e, desidiosamente, nada foi feito, são eles responsáveis 

civilmente pelos danos daí advindos. 6 

                                                           
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade civil. Internet. Redes sociais. Mensagem 

ofensiva. Ciência pelo provedor. Remoção. Prazo. Recurso especial Nº 1.323.754 - RJ (2012/0005748-

4). Google Brasil Internet Ltda e GrasieleSalme Leal. Relatora: Exma. Ministra Nancy Andrighi. 19 

de junho de 2012. Revista Eletrônica da Jurisprudência. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/re-

vistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1153187&sReg=201200057484&sData=20120828&for-

mato=PDF> Acesso em: 4 jun. 2014. 

6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravos Regimentais nos Agravos em Recurso Espe-

cial. Julgamento monocrático mo Agravo em Recurso Especial. Possibilidade. Previsão no Re-

gimento Interno do STJ. Violação do art. 535 do CPC. Não impugnação específica dos funda-

mentos da decisão agravada. Súmula n. 182/STJ. Alínea "c" do permissivo constitucional. 

Omissão não verificada. Fungibilidade entre Agravo Regimental e Embargos de Declaração. 

Não cabimento. Ausência de prejuízo. Responsabilidade do provedor de página web. Necessi-

dade de notificação judicial. Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014).  Aplicação. AgRg 

no Agravo em Recurso especial Nº 712.456 - RJ (2015/0115154-1). Facebook Serviços Online 

do Brasil Ltda. e Valtemário Silva Frazão Júnior. Relator: Exma. Min. João Otávio de Noro-

nha. 17 de março de 2016. Revista Eletrônica da Jurisprudência. Disponível em: < 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?compo-

nente=ITA&sequencial=1496544&num_registro=201501151541&data=20160328&formato

=PDF> Acesso em: 20 abr. 2016. 
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Dessa forma, verifica-se que a novel legislação, no ponto, tornou praticamente ine-

ficaz a prévia notifi-cação dos usuários aos provedores, eis que agora eles aguardarão 

a ordem judicial específica, a qual pode demorar para ser proferida, restando possível 

prejuízo à imagem da pessoa cujo direito foi violado por conteúdo postado na rede. 

Salienta-se que, em caso de notificação de usuários, o provedor de aplicações de inter-

net pode, por livre deliberação, retirar o conteúdo denunciado da rede, não estando su-

bordinado à notificação judicial. Diante disso, pode-se entender que, ao ser retirado um 

conteúdo da rede, seriam colocados dois princípios fundamentais em conflito: a liber-

dade de expressão (do suposto infrator) e o direito de personalidade (do indivíduo le-

sado), outro paradoxo trazido pela lei, que será tratado no próximo tópico. 

3 Liberdade de Expressão e Direito à Intimidade: Uma 

Visão Principiológica acerca do Marco Civil 

O direito à liberdade de expressão vem assegurado na Constituição da República 

Federativa do Brasil no artigo 5º, inciso IX, resguardando-o de restrições e censuras. 

Mais do que tais garantias, que estão positi-vadas, esse direito carrega consigo uma 

dimensão a mais de significado, conforme exposto por Gilmar Ferreira Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco: 

A garantia da liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver 

colisão com outros direitos fundamentais e com outros valores constitucio-

nalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou 

julgamento sobre qualquer assunto ou sobre qualquer pessoa, envolvendo te-mas 

de interesse público, ou não, de importância e de valor, ou não [...]. No direito 

de expressão cabe, segundo a visão generalizada, toda mensagem, tudo o que se 

pode comunicar – juízos, propaganda de ideias e notícias sobre fatos. 7 

Em contrapartida, tem-se o direito à intimidade, também previsto como direito fun-

damental, o qual, para determinados autores, como Gilmar Ferreira Mendes e Paulo 

Gustavo Gonet Branco, faz parte do direito à privacidade, que é mais amplo. Assim, o 

primeiro tem por objeto episódios íntimos, que envolvam relações de amizade e de fa-

mília; enquanto o segundo, mais abrangente, refere-se às relações pessoais em geral e 

seus acontecimentos, bem como às relações profissionais e comerciais, que o indivíduo 

deseja que não se tornem de conhecimento de outras pessoas.8 

Quando os dois direitos fundamentais entram em colisão, é necessário verificar, de 

acordo com o caso concreto, qual deve prevalecer. Nesse contexto, é essencial fazer-se 

a distinção entre regras e princípios.  

As regras não admitem flexibilização, devendo ser integralmente obedecidas en-

quanto em vigor, não podendo existir de forma parcial. Assim, quando duas regras estão 

em conflito, uma delas deverá se reti-rada do mundo jurídico, não sendo possível sua 

                                                           
7 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucio-

nal. 10 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 264. 
 
8 Ibidem, p. 280. 
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coexistência. Já os princípios, quando conflitantes, podem permanecer válidos, em di-

ferentes medidas, sem necessidade de supressão de um ou outro. Sobre o tema, tem-se 

a lição de Francisco José Borges Motta:   

Daí que princípios seriam normas que ordem que algo seja realizado na maior 

medida possível, dentro das possibilidades fáticas e jurídicas, encerrando, 

portanto, mandamentos de otimização, o que permite que eles sejam cumpridos 

em diferentes graus (dependendo das possibilidades reais e jurídicas, estas 

últimas determinadas pelos princípios e regras em sentido oposto). Ao revés, 

regras seriam normas que somente admitem cumprimento ou descumprimento, 

ou seja: se a regra é válida, há de se atender exatamente o que ela exige, nem 

mais, nem menos.9  

O constitucionalista Luís Roberto Barroso corrobora tal entendimento ao citar que 

“princípios contêm, normalmente, uma maior carga valorativa, um fundamento ético, 

uma decisão política relevante, e indi-cam uma determinada direção a seguir”10. Se-

guindo essa linha, já é possível identificar como os princípios aumentaram a sua im-

portância com o passar do tempo, e passaram a ser mais utilizados na tomada de deci-

sões jurídicas.  

Compreendendo-se o conceito e a importância dos princípios na aplicação norma-

tiva, necessário que se faça uma breve consideração sobre o peso e a imprescindibili-

dade do direito à liberdade de expressão e do direto à intimidade. 

Primeiramente, há de se reconhecer que, sem liberdade de expressão, não há demo-

cracia, centrando-se nesse fato muito de sua importância e de sua imprescindibilidade.  

No entanto, deve-se reconhecer o fato de que problemas decorrentes da grande evolu-

ção dos meios de comunicação começaram ser gerados, atingindo de forma negativa a 

intimidade e a privacidade das pessoas. Em momentos como esse, começam a se chocar 

interesses, colocando-se de um lado o “do público, de ser informado dos fatos, dos 

acontecimentos, dos processos da mais vasta repercussão e aquele do indivíduo pri-

vado, de outro lado, de não ter sua vida íntima divulgada mais que o necessário”11. 

Portanto, ainda que se tratem de direitos fundamentais, eles não podem ser encarados 

como absolutos, e a liberdade de expressão, em determinados momentos, pode sofrer 

um controle da flexibilidade frente às circunstâncias que estão sendo postas. Em casos 

como esse o que ocorre não é censura, e sim uma consideração, uma avaliação do que 

se coloca como melhor opção nesses casos. 

O meio virtual, principalmente no princípio de seu desenvolvimento, foi marcado 

pela ausência de re-gulamentação das ações que eram ali feitas. Isso se sucedeu devido 

à rápida evolução e propagação desse meio de comunicação que hoje é amplamente 

utilizado. Assim, fez-se necessária a criação do Marco Civil da Internet, que aparece 

                                                           
9 MOTTA, Francisco José Borges. Levando o direito a sério: uma crítica hermenêutica ao 

protagonismo judicial. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. 
10 BARROSO, Luis Roberto; BARCELLOS, Ana Paula de. O começo da história: a nova interpre-

tação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: Revista da EMERJ, Rio de 

Janeiro, v. 6, n. 23, p.25-66, 2003. 

11 NETTO, José Laurindo de Souza. A Colisão de Direitos Fundamentais: O Direito à Privacidade 

com limite da Liberdade de Informação. Disponível em: <http://www.tj.pr.gov.br/download/ce-

doc/ArtigoJuizJoséLaurindoSouzaNetto.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2016. 
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como um instrumento capaz de gerir o que se passa na rede. No entanto, é preciso ter 

ciência de que essa normativa também coloca em evidência questionamentos do quanto 

o uso de argumentos baseados na liberdade de expressão são capazes de garantir um 

meio democrático e de uso igualitário da internet, pois se sabe que qualquer abuso que 

tenha sua defesa embasada nesse princípio pode causar grandes transtornos à esfera da 

intimidade de um indivíduo – podendo ser esse uma única pessoa, um conjunto delas, 

ou até mesmo a imagem de uma pessoa jurídica. 

Ainda que seja inegável o grande valor que deve se dar ao princípio da liberdade de 

expressão, tamanha sua relevância na sociedade democrática, este princípio não é ab-

soluto, conforme já referido, e deve ser relativizado quando em colisão com outros di-

reitos fundamentais tutelados pela Constituição. Todavia, o direito à intimidade tam-

bém deve ser respeitado, já que, se for considerada a afirmação de que parte da vida de 

muitas pessoas desenvolve-se no âmbito da rede, deve-se evitar que essa se transforme 

em um meio no qual a privacidade dessas pessoas esteja ameaçada12. Isso é ainda mais 

reforçado nos dias atuais, em que a rede se tornou o ambiente de trabalho de muitas 

pessoas, devido à dimensão que alcançou. A novel legislação retoma o questionamento 

principiológico quando, por exemplo, abre espaço aos provedores para somente retira-

rem algum conteúdo pelo qual um indivíduo sentiu-se ofendido após a ordem judicial, 

o que, considerando o contexto da morosidade do sistema judiciário brasileiro, pode 

aumentar consideravelmente o dado que tal informação vem gerando. 

Para que seja possível o acesso à liberdade de expressão sem que atinja os direitos 

da personalidade dos usuários da internet que se sentem atingidos por algo ali divul-

gado, é necessário invocar outro importante princípio, o da proporcionalidade, con-

forme exposto por José Ricardo Alvarez Vianna: 

É aqui que emerge o princípio da proporcionalidade, o qual irá atuar como 

genuíno mediador para se desvelar qual a solução adequada do conflito dos bens 

jurídicos antes assinalados. É o princípio da proporcionalidade que per-mitirá 

reestabelecer a coerência, a unidade, a harmonia, e a coesão que devem 

caracterizar o sistema jurídico. 13 

À vista disso, tem-se que o princípio da proporcionalidade busca equilibrar os meios 

utilizados tanto de quem é responsabilizado pela vinculação de determinada informa-

ção, quanto para quem é atingido negativamente por tal situação. Busca-se a proporci-

onalidade, dessa forma, para que se possibilite a coexistência harmônica da liberdade 

de expressão e do direito do indivíduo de ter sua intimidade respeitada como bem jurí-

dico.  

                                                           
12 PEREIRA, Marcelo Cardoso. Direito à intimidade na internet. 1ª ed. (ano 2003) 6ª reimpres-
são. Curitiba: Juruá, 2011. p. 165. 
13 VIANNA, José Ricardo Alvarez. Liberdade de expressão "versus" direitos fundamentais. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3641, 20 jun. 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/24266>. 

Acesso em: 26 jun. 2014. 
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4 Conclusão 

A regulamentação da rede trazida pelo Marco Civil da Internet revela-se de grande 

importância para o cenário virtual brasileiro. Além de colaborar para coibir atos ilícitos 

praticados online, tal normativa ajuda na uniformização das decisões judiciais relativas 

ao tema, tendo-se uma maior igualdade de sanções e conquistando-se, assim, maior 

segurança jurídica. O Marco Civil mostra-se um exemplo ao mundo, por regulamentar 

o uso da rede e defender os direitos dos usuários nas relações virtuais, garantindo sua 

liberdade para exprimir opiniões - sempre dentro dos parâmetros que garantam a liber-

dade do outro ter sua privacidade resguardada. 

A não-responsabilização dos provedores de conteúdo, trazida pela Lei 12.965/14 re-

presenta uma “sin-tonia” entre o legislador e o reiterado entendimento dos tribunais 

superiores. Tal entendimento demonstra-se adequado, visto que é inviável que empre-

sas de grande porte, tais como Facebook ou Twitter, exerçam o controle sobre a totali-

dade do conteúdo que seus usuários postam na rede, controle este que poderia repre-

sentar uma censura prévia, o que é vedado pela Constituição Federal. 

Além disso, em relação aos princípios analisados, é necessária muita cautela. O 

Marco Civil da Internet tem como pilares a neutralidade, a privacidade e a liberdade.  

Ainda que pareça haver um choque entre a esfera da liberdade e da privacidade, essa 

normativa aparece como a tentativa de promover sua coexistência pacífica, tendo em 

vista que o exercício de um direito não pode infringir outros, em prol do equilíbrio do 

ordenamento jurídico. Desse modo, a liberdade de expressão, importante princípio para 

o exercício da cidadania na atual democracia vigente no país, só poderá ser plenamente 

exercida se não violar a intimidade de outros indivíduos, bem jurídico também prote-

gido pela Constituição. 

Por fim, esse artigo buscou, sem pretensão de exaurir o tema, esclarecer alguns pon-

tos e suscitar algu-mas questões polêmicas trazidas pelo Marco Civil da Internet. Dessa 

forma, deve-se frisar a importância dessa lei, a qual servirá como base para futuras 

regras esparsas sobre a regulamentação da rede. Essa normativa, por tratar-se de algo 

pioneiro no ordenamento jurídico brasileiro, certamente continuará provocando debates 

e, seguramente, ajustes ainda serão feitos após constatarem-se possíveis divergências e 

conflitos dela advindos, tendo sempre o mérito de ter sido a primeira norma brasileira 

a regular especificamente a internet. 
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Resumo. O desaparecimento de pessoas, especialmente de crianças e adolescen-

tes,  mantém “suspensa” a vida das famílias vítimas, pois vivenciam um luto sem 

a materialidade de um corpo, conservando a esperança de um dia encontrar seus 

entes.  Esse fenômeno suscita uma comoção geral na sociedade, visto que todos 

os anos, mais de 50.000 crianças e adolescentes desaparecem no Brasil. A gravi-

dade do tema exige forte empenho em seu combate, entretanto a esfera nacional 

de políticas públicas referentes é frágil, abrindo espaço para novas frentes e al-

ternativas.  Este artigo tem por finalidade conceituar tal problema social, analisar 

os elementos relacionados a essa fragilidade e elucidar as tecnologias sociais uti-

lizadas pelo Conselho Federal de Medicina – através de metodologias de gestão 

e engenharia do conhecimento - como medida para contribuir com o enfrenta-

mento do desaparecimento. A metodologia utilizada na pesquisa possui aborda-

gem qualitativa, natureza básica, método dialético, objetivo exploratório e pro-

cedimentos bibliográficos, participantes e estudo de caso. 

Palavras Chaves. desaparecimento; tecnologias sociais; engenharia do conhe-

cimento; crianças e adolescentes; enfrentamento 

Abstract. The missing persons, especially children and teenagers, raise a general 

commotion in society. This phenomenon  keeps the lives of victims families "sus-

pended", who live in a grief without the materiality of the body, maintaining the 

hope of one day finding their loved one. Every year, more than 50,000 children 

and teenagers disappear in Brazil. The serverity of this issue requires a strong 

commitment to address it. However, the related social policies are fragile, making 

room for new fronts and alternatives. This article aims to create the concept of 

disappearance as a social issue, analyze governments inefficient actions to con-

front it, and clarify social technologies used by the Federal Council of Medicine 

- through management methodologies and knowledge engineering - as a measure 

to contribute to combat disappearance . The methodology used in the study has a 

qualitative approach, basic nature, dialectical method, exploratory objective and 

bibliographic procedures, participants and case study. 
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1 Introdução 

Não saber se o ente querido está vivo, morto ou sua situação, caso vivo, em decorrência 

de um desaparecimento é extremamente angustiante. Perder um membro do núcleo fa-

miliar, temporária ou definitivamente, gera uma desestruturação individual e grupal, 

além de exigir dos demais integrantes a redistribuição de papéis e responsabilidades a 

fim de restabelecer o equilíbrio. Muitas famílias vivem um permanente luto sem corpo, 

mantendo a esperança de que um dia encontrá-los. Como Gattás e Figaro-Garcia (2007, 

p.15) apontam: 

“...o que diferencia a morte de um desaparecimento é que nela há um corpo que 

transmite a materialidade de uma vida que se foi, seja qual foi o motivo. No desa-

parecimento de alguém, a materialidade da pessoa se apresenta nas suas fotos, nas 

roupas deixadas no armário, nos seus objetos de uso pessoal, no seu quarto, nos 

brinquedos, enfim, nas lembranças que a família insiste em tornar vivas até que se 

prove o contrário.” 

 Os índices de desaparecimento no Brasil são alarmantes: a cada 45 minutos, 22 pes-

soas desaparecem misteriosamente sem deixar vestígios e por ano são 250 mil. Dessas, 

estima-se que 50 mil sejam menores de idade. (BRASIL, 2010, p.31).  Quando se trata 

de uma criança ou adolescente desaparecido, vistos como seres mais frágeis e depen-

dentes dos cuidados dos adultos, o impacto é ainda mais avassalador, especialmente 

para os pais. 

A fim de construir um panorama que contemple o desaparecimento de crianças e 

adolescentes e seu enfrentamento no país, o presente artigo aborda, inicialmente, a di-

nâmica conceitual do problema. Na sequência apresenta o ordenamento jurídico nacio-

nal e a atuação do Estado brasileiro, que, por sua vez, desenvolve ações pontuais de 

proteção, prevenção e combate, configurando uma política de Estado “desaparecida”. 

Verifica-se a partir desse cenário o crescente surgimento das chamadas “tecnologias 

sociais” como estratégias de enfrentamento. Essa dinâmica é desdobrada, através de 

conceituação, contextualização e análise de sua relação com políticas públicas. Imputa-

se a função (ou tentativa) de suprir a ausência do Estado às organizações sociais res-

ponsáveis pelas tecnologias. Ressalta-se a inovação e disciplinas como gestão do co-

nhecimento e engenharia do conhecimento como chaves dessa interação.  

Por fim, é destacada uma campanha ocorrida no ambiente institucional do CFM, que 

utiliza de uma tecnologia social e de - inerentes a essa - engenharia e gestão do conhe-

cimento como ferramentas de combate ao desaparecimento. Trata-se de um projeto 

apresentado pela Comissão de Ações Sociais, com a proposta de reformular uma página 

da internet - http://www.criancasdesaparecidas.org, que visa prestar serviços de apoio 

às famílias vítimas e fomentar ações integradas entre as três esferas de governo e atores 

da sociedade civil envolvidos no fenômeno.  

O interesse por esta temática surgiu a partir do contato com o fenômeno do desapa-

recimento, ao decorrer da atuação da autora no Conselho Federal de Medicina (CFM) 

do Brasil. A metodologia utilizada na pesquisa possui abordagem qualitativa, natureza 
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básica, método dialético, objetivo exploratório e procedimentos bibliográficos, partici-

pantes e estudo de caso. 

2 O que é o desaparecimento?  

A palavra desaparecimento, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis 

significa “ato ou efeito de desaparecer ou de deixar de ser visto”. Porém, a mesma pos-

sui variadas acepções, uma vez que pode se referir a objetos, situações, pessoas ou prá-

ticas. Essas ideias dicionarizadas não traduzem o universo do desaparecimento segundo 

o que é atribuído pelo senso comum. Pela definição dos dicionários o ato ou efeito é 

produto da ação do indivíduo, já os relatos noticiados sempre apontam para possíveis 

“ações externas” que recaem sobre o sujeito (um assalto, um homicídio entre outros). 

Pesquisadores como Marcelo Neumann (2010), Djaci Oliveira (2007) e Cláudia Fi-

garo-Garcia (2010) militam pelo estabelecimento de uma conceitualização unificada do 

termo desaparecimento, porém o debate travado não responde objetivamente o que é o 

fenômeno, visto que as tentativas de definições estão contidas em uma lógica de causa 

e efeito. 

Do ponto de vista jurídico, pode-se citar o Código Penal Brasileiro (CPB), que ex-

pressa o desaparecimento como: subtração de incapaz, rapto, sequestro e outras moda-

lidades correlacionadas. Não existe, portanto, uma tipificação do fato em si como crime. 

Quando se trata especificamente de desaparecimento de crianças e de adolescentes, 

pode-se notar um pequeno avanço, representado por uma determinada nomeação da 

situação – art. 208 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Porém, este avanço 

está circunstanciado em ações imediatas de busca, localização e de atendimento. 

Como referência conceitual deste artigo, será utilizado o documento elaborado em 

2011, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Centro Internacio-

nal para Crianças Desaparecidas e Exploradas (ICMEC), que propõe a seguinte defini-

ção de ‘criança desaparecida’: qualquer pessoa menor de 18 anos cujo paradeiro é des-

conhecido”. (ibidem, p.43) 

Essa fragilidade na definição (teórica e legal) e no tratamento ressoa na ineficácia de 

políticas públicas de combate ao problema. Afinal, as instituições que trabalham com a 

questão do desaparecimento atuam de acordo com o marco legal, visto que “a natureza 

de nossa legislação é sua positivação, isto é, a descrição, no papel, de uma regulamen-

tação geral para a sociedade.” (NEUMANN, 2010, p.18) 

Segundo Neide Esterci (1994, p.12), “para além dos nomes utilizados, é interessante 

perceber as lutas que se escondem por detrás deles”. Lutas representadas por problemas 

sociais causadores (violência doméstica, subtração de incapazes, fuga e outros) e con-

sequentes (tráfico de pessoas, exploração sexual e/ou trabalhista, adoção ilegal) do de-

saparecimento. O problema ultrapassa, portanto, as barreiras do debate sobre a univer-

salização de seu conceito e carece de ações imediatas de enfrentamento. 
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3 Perspectiva do enfrentamento nacional 

Segundo Relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (2010), destinada a “Investi-

gar as Causas, as Consequências e Responsáveis pelo Desaparecimento de Crianças e 

Adolescentes no Brasil, no Período De 2005 A 2007”, todos os anos, mais de 50.000 

crianças e adolescentes desaparecem no Brasil, de um total de cerca de 250.000 pessoas. 

Esses dados não espelham verdadeiramente o quadro de desaparecidos no Brasil, 

visto que são baseados em Boletins de Ocorrência. Existe um alto índice de casos sub-

notificados, ou seja, que chegam aos serviços de proteção social, mas não são compu-

tados como desaparecimento por não serem encaminhados aos sistemas formais de no-

tificação, responsáveis pela quantificação das ocorrências. A subnotificação no país es-

conde a face perversa da falta de políticas sociais direcionadas à garantia dos direitos 

individuais e sociais, acentuando o descrédito da população para com o Estado. 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA é um 

órgão criado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que decide sobre os desígnios 

da política social na área da infância e juventude no país. O CONANDA menciona o 

desaparecimento apenas numa citação do anexo da resolução nº 42 de 13/10/95: “apoiar 

serviços de identificação e localização de pais, de responsáveis e de crianças e adoles-

centes desaparecidas”. Constata-se que o tema não recebe a devida atenção e, portanto, 

não é refletido e discutido o suficiente. 

O Plano Nacional de Promoção e Proteção de Defesa do Direito da Criança e Ado-

lescente à Convivência Familiar e Comunitária ao abordar o tema crianças e adolescen-

tes desaparecidos, alega que o fenômeno do desaparecimento “tem sido objeto de maior 

atenção por parte do Poder Público e da sociedade brasileira nos últimos anos” 

(PNCFC,2013,p.57), mencionando a criação em 2002 da Rede Nacional de Identifica-

ção e Localização de Crianças e Adolescentes Desaparecidos (ReDESAP). 

A ReDESAP é oriunda de uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Secretaria 

Especial de Direitos Humanos e conta com o apoio institucional da Secretaria de Direi-

tos Humanos da Presidência da República e de outros órgãos de governo, bem como de 

ONGs, Conselhos Tutelares, entre outros. Sua função é criar e articular serviços espe-

cializados de atendimento ao público, além de coordenar um esforço coletivo de âmbito 

nacional para a criação e implementação de estratégias e ações de prevenção ao desa-

parecimento e localização de crianças e adolescentes desaparecidos. 

Em dezembro de 2009, foi elaborado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescen-

tes Desaparecidos (fruto do ReDESAP), que consiste em um banco de dados alimen-

tado com informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos, incluindo fotos. 

Todavia, há critérios para que as imagens sejam inseridas na rede e um deles é que a 

criança ou adolescente esteja desaparecido há pelo menos um ano. Esse critério contra-

diz uma alteração do artigo 208/ECA, sancionada em 2005, que trata da obrigatoriedade 

do início imediato das investigações e comunicação em caso de desaparecimento.  

Outro fato importante a ser destacado sobre o Cadastro é a desatualização dos dados 

em sua página na Internet, que indicava, na data de 21/07/16, um total de apenas 370 

vítimas. Em resposta a essa lacuna, o Ministério da Justiça afirmou à Agência Brasil - 

gestora dos canais TV Brasil, Radioagência Nacional e outros e do sistema público de 

Rádio - a página, é responsabilidade da Secretaria Especial de Direitos Humanos. A 

secretaria, por sua vez, respondeu que a página está sob gestão do Ministério da Justiça 
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e é abastecida por delegacias de Polícia, com a colaboração de organizações não gover-

namentais (ONG) parceiras. 

Para Ivanise Esperidião da Silva Santos, presidente e fundadora da Associação Bra-

sileira de Busca e Defesa à Criança Desaparecida (Mães da Sé) e mãe de uma criança 

desaparecida desde 1995 

isso é uma falta de interesse pelo problema. É uma falta de respeito comigo e 

com milhares de mães que, assim como eu, procuram seus filhos há dias, meses, 

anos. Se esse cadastro não estava pronto para ser operado, por que ele foi 

lançado? O problema do desaparecimento é tratado com abandono muito 

grande. Ninguém assume a gravidade do problema. E sabe por quê? Porque 

eles não vivem isso na pele. (CRUZ, Eliane. 2011) 

Dessa maneira, pode-se observar que as respostas governamentais ao fenômeno so-

cial do desaparecimento, enquanto ações preventivas e profiláticas são raras e se resu-

mem a: abertura de BO, investigação e disponibilização das fotos dos desaparecidos na 

Internet; tornando o desaparecimento apenas um caso de polícia e não de política, como 

deveria. 

4 Gestão e engenharia do conhecimento 

A nova era das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem sido marcada, 

especialmente, pela geração de novos instrumentos comunicadores e compartilhadores 

de informação, o que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de conceitos e 

disciplinas, como a Gestão do Conhecimento (GC) e a Engenharia do Conhecimento 

(EC).  

 A GC é compreendida como a gestão formal do conhecimento a fim de facilitar a 

obtenção, a retenção, o acesso, o reuso e a disseminação do mesmo, tipicamente utili-

zando tecnologias avançadas. A GC é multidisciplinar, pois utiliza conceitos, métodos, 

técnicas e modelos de diferentes disciplinas como: administração, tecnologias de ges-

tão, ciências cognitivas, entre outras. (Suzuki, 2008)  

Engenharia do Conhecimento, por sua vez, surge em meados dos anos 80 como uma 

nova disciplina de Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de fornecer métodos e 

ferramentas para a construção de sistemas baseados em conhecimento. (Suzuki, 2008)  

O objetivo do processo de EC é capturar e incorporar o conhecimento fundamental 

ou explícito de um especialista do escopo em questão, integrado ao conhecimento im-

plícito contido em seus prognósticos, sistemas de controle e em base de dados relacio-

nadas a tal escopo. O processo envolve coleta, seleção, decomposição, composição, 

modelagem, análise, armazenamento e recuperação de informações e familiarização do 

domínio. Além disso, deve-se codificar, testar e refinar o conhecimento acumulado.   

Basicamente, a EC abrange questões sobre processos de aquisição e 

representação do conhecimento. O engenheiro do conhecimento extrai dos 

especialistas procedimentos, estratégias e regras práticas para solução de 

problemas, e constrói o conhecimento obtido em um sistema inteligente. O 

resultado é um programa que soluciona problemas à maneira dos especialistas 

humanos. (BUENO, 2005, p.26) 
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A convergência entre ambas as áreas acontece a partir do momento em que os enge-

nheiros do conhecimento adaptam, testam e validam métodos e ferramentas de inicia-

tivas de GC, configurando interdisciplinaridade e complementaridade. Nesse contexto, 

especificam-se algumas interações práticas e teóricas: tecnologias e técnicas emprega-

das na GC; Sistemas de Conhecimento como ferramentas essenciais para GC; escolha 

de quais estratégias de GC e quais tipos de ferramentas tecnológicas a serem implanta-

das; definição de uma perspectiva que contemple a amplitude do conceito de GC e as 

especificidades dos agentes da EC. (RAUTENBERG, TODESCO & STEIAL, 2010, 

p.165) 

5 Tecnologias Sociais: Conceito, Contexto E Interação 

Diante da urgência de combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes no 

Brasil, nota-se um crescimento de métodos alternativos na tentativa de preencher a la-

cuna deixada pelo Estado, por parte de organizações sociais governamentais e não go-

vernamentais e indivíduos da sociedade civil. Tais métodos frequentemente têm se ca-

racterizado pela utilização de ferramentas digitais populares, como as redes sociais e 

criação de aplicativos. 

Podemos aplicar a esse contexto de mobilização o termo “tecnologia social”, que 

vem ganhando destaque desde a última década, a partir de propostas e práticas de tec-

nologias inclusivas através da atuação de atores estatais, sociedade civil e academia. A 

construção do conceito no Brasil começou na década de 1970, com a difusão das cha-

madas “tecnologias apropriadas”, que consistem 

na aplicação sistemática de conhecimentos (métodos, técnicas, processos e 

produtos) para a solução de problemas identificados pela própria comunidade, 

de forma a evitar efeitos negativos sobre a sociedade, a economia, a cultura e o 

meio ambiente onde será aplicada. O conceito de tecnologia apropriada se 

relaciona com a infra-estrutura de um país, com as necessidades de seus usuários 

e com o meio-ambiente onde ela flui e que, dependendo dos objetivos, 

características, atuação, dá a ela funções específicas. (IBICT. 2000. 

http://www.ibict.br) 

Desdobrando-se desse conceito, a tecnologia social (TS) incorpora alguns elementos 

ausentes, diferenciando-se. O principal deles é o ator envolvido na criação da tecnolo-

gia. As TS questionam a ideia de que as soluções sejam formuladas por acadêmicos, 

pesquisadores e organizações alheias e, assim, isolem os usuários dessas. Tem como 

proposta a inclusão de todas as camadas sociais e empoderamento de seus participantes, 

na busca e implantação respostas tecnológicas para os problemas comuns da sociedade, 

tais como o desaparecimento. Além disso, apontam para o fato de que uma solução não 

deve ser necessariamente padronizada e produzida em larga escala, tendo em vista que 

traz consigo um contexto e relação com outros aspectos sociais. (JESUS & COSTA, 

2013, pp.21-22) 

A Fundação Banco do Brasil (FBB), importante instituição pública disseminadora e 

apoiadora do tema, formula, em sua página na internet, que tecnologia social com-

preende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação 

com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. É um 
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conceito que remete para uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando a 

participação coletiva no processo de organização, desenvolvimento e implementação. 

O texto aponta ainda que “as Tecnologias Sociais podem aliar saber popular, orga-

nização social e conhecimento técnico-científico. Importa essencialmente que sejam 

efetivas e reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em escala”, configurando 

as TS como críticas ao sistema consagrado de desenvolvimento tecnológico,  

A interação entre tecnologias sociais e políticas públicas se dá por suas característi-

cas em comum, entre as quais: atender às demandas da sociedade; serem resultantes de 

interações sociais; envolver atores públicos e privados; promover o desenvolvimento e 

a sustentabilidade socioeconômica e ambiental; fortalecer e estimular a organização 

com participação social e política; proporcionar a inclusão social por meio da geração 

de trabalho e renda e, principalmente, gerar empoderamento através da participação 

efetiva da comunidade no seu processo de construção e/ou apropriação. (FBB, 2013, 

prefácio) 

Apesar de seu potencial, experiências e pesquisas já em curso, as tecnologias sociais 

ainda precisam alcançar áreas como as instituições de educação do campo de ciências 

exatas, que podem colaborar significativamente; conquistar destaque entre os pesqui-

sadores e serem reconhecidas pelo governo como estratégias básicas para superar os 

limites de ações e projetos pontuais e isolados, como no caso do desaparecimento de 

crianças e adolescentes. 

5.1 Gestão e Engenharia do conhecimento aplicadas às Tecnolo-

gias Sociais 

Ao analisar as etapas, teóricas e práticas, do processo de desenvolvimento de uma tec-

nologia social, pode-se identificar e relacionar características das disciplinas de gestão 

e engenharia do conhecimento. 

O surgimento da ideia de uma TS depende, pioneiramente, de uma visão holística e 

estratégica, típica de um gestor do conhecimento, a fim de: valorizar o saber tácito e o 

conhecimento empírico e prático do cidadão “comum” e perceber a potencialidade de 

suas soluções cotidianas e a criatividade de suas formulações. 

Posteriormente, cabe ao líder do processo mais uma tarefa de gestão do conheci-

mento: a de estruturar e organizar as ideias iniciais em um projeto factível que aponte 

uma solução e sua implementação para determinado problema social da comunidade.  

A próxima fase refere-se à aplicação de saberes técnicos por parte de especialistas, 

os quais podem ser chamados engenheiros do conhecimento, para tornar a solução pal-

pável e manter seu funcionamento.  

Ratifica-se, portanto, a inerência da GC e EG ao contexto das tecnologias sociais, 

fato exemplificado pela dinâmica do caso a ser estudado a seguir.  
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5.2 Tecnologias Sociais combatentes ao desaparecimento: Estudo 

de caso do “Movimento Afetivo de Resgate à Criança Desapa-

recida” do CFM. 

Entendendo a necessidade de minimizar o problema do desaparecimento na sociedade, 

a Comissão de Ação Social (CAS) do Conselho Federal de Medicina (CFM) tem con-

tribuído e fortalecido as ações de enfrentamento à problemática exposta a partir de qua-

tro eixos: divulgação e sensibilização; formação de Rede: atores e “stakeholders”; uti-

lização de tecnologia de apoio e políticas públicas. Uma de suas ações foi a criação de 

uma campanha denominada “Movimento Afetivo de Resgate à Criança Desaparecida”, 

que será o estudo de caso deste artigo, visto que as autoras possuem atuação direta na 

mesma. Essa campanha, representada pela plataforma - criancasdesaparecidas.org - é 

constituída de três ambientes integrados na web - site, blog e observatório digital. Re-

velando-se uma alternativa viável para os governos, pela falta de política efetiva.  

O site tem uma interface principal, que tem como diferencial o destaque de três blo-

cos - “Informe-se” (Bloco A), “Escutamos Você” (Bloco B) e “Envolva-se” (Bloco C). 

A parte informacional contempla, além de notícias, o acesso ao conhecimento formal 

acerca do desaparecimento, através da disponibilização de legislação nacional e inter-

nacional, documentos, cartilhas, atas e resoluções do CAS, publicações e conteúdos 

científicos relevantes ao tema. Apresenta também os principais órgãos e instituições 

nacionais e internacionais envolvidos neste assunto.  

O bloco B indica como realizar denúncias e permite o usuário relatar sua história, 

caso seja vítima direta ou indireta, através de depoimentos. Ainda nesse bloco, utiliza-

se a tecnologia de georeferenciamento, através do Google Maps, para efetuar buscas 

geolocalizadas de informações como delegacias especiais mais próximas dos usuários, 

instituições e conselhos tutelares.  

“Envolva-se” é área de integração às redes sociais, possibilitando o usuário a com-

partilhar notícias, informações e vídeos produzidos exclusivamente para a campanha, 

Finalmente, aponta-se a importância e os caminhos para o voluntariado e participação 

mais efetiva na campanha.  

O Blog é regularmente atualizado e sistematiza, em ordem cronológica, notícias 

acerca de casos de desaparecimento, eventos sobre o tema, surgimento e manutenção 

de ações de enfrentamento. É permitido aos gestores, voluntários e usuários realizar 

uma comunicação digital, uma vez que possibilita e facilita a interação, incentiva o 

diálogo e a troca de informações entre todos, através de comentários em redes sociais 

sobre as postagens compartilhadas pelos usuários, por exemplo.  

O Observatório Digital permite o monitoramento, em tempo real, das principais mí-

dias sociais dos atores institucionais e internautas envolvidos na campanha de combate 

ao desaparecimento de crianças e adolescentes no Brasil e do mundo.  

A Comissão utilizou engenharia e gestão de conhecimento para construir um ambi-

ente web integrado a mídias sociais que contemplasse o conhecimento acumulado 

acerca do fenômeno. A disposição desse conhecimento - constituído por inventário de 

dados, avanços, legislação, entre outros é sistematizada e organizada e possui amplo 

acesso direcionado ao público - envolvendo médicos e sociedade civil na problemática. 
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Vale ressaltar que o projeto seguiu recomendações de importantes órgãos e institui-

ções que atuam na elaboração de diretrizes, orientações, padrões e modelos a serem 

aplicados na construção de sites temáticos, portais institucionais, redes sociais e outras 

ferramentas digitais para uso público, como a Secretaria de Comunicação da Presidên-

cia da República e o consórcio W3C.  

A iniciativa do CFM quanto ao site criancasdesaparecidas.org define-se como tec-

nologia social ao passo que: presta auxílio às famílias vítimas; promove uma sinergia 

de informações que tem revelado a superficialidade e dispersão das frentes de enfren-

tamento oriundas do poder público; estimula um maior posicionamento e ação dos ór-

gãos responsáveis, ao condenar e divulgar suas lacunas; articula comunicação entre os 

envolvidos e estimula o engajamento de pessoas de diversas camadas sociais, aumen-

tando e fortalecendo o “exército” de combate ao desaparecimento de crianças e adoles-

centes.  

6 Conclusão 

 A problematização do termo desaparecimento baseada em suas variadas acepções 

têm dificultado a universalização do conceito, impedindo os avanços legais e, por con-

seguinte, o desenvolvimento de políticas públicas estruturadas sobre a questão no país. 

Além disso, a política de governo do Brasil não sustenta a necessária força para com-

bater tamanha problemática que envolve o desaparecimento de crianças e adolescentes.  

A aplicação das TS nas políticas públicas configura um cenário revelador de trans-

formação social no país: a construção de uma nova dinâmica cujos resultados positivos 

- exemplificada pelo projeto do Conselho Federal de Medicina - reforçam como grandes 

aliados aceleradores do processo de desenvolvimento econômico e social: o protago-

nismo social e a importância dos saberes e de sua administração e emprego na criação 

de soluções inovadoras.  

Portando, do poder público, fazem-se necessários: maior atenção ao desapareci-

mento de crianças e adolescentes; inclusão do tema na agenda de discussão das autori-

dades e lideranças, com o intuito de consolidar e desenvolver políticas públicas de en-

frentamento eficientes, eficazes e efetivas. Por parte dos agentes envolvidos em tecno-

logias sociais: difusão da ideia de seu potencial de inovação e eficácia; manutenção e 

desenvolvimento de projetos em curso; apoio prático à criação de novas frentes como 

a campanha do CFM; contínua interação com organizações e pessoas que possam con-

tribuir com a resolução de problemas sociais. Por fim, necessita-se da continuidade do 

engajamento das famílias atingidas, direta ou indiretamente, pelo desaparecimento, a 

fim de cobrar respostas e soluções e assim, aproximar a possibilidade de fim do seu 

sofrimento, reencontrando seus entes.  
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Abstract. El concepto de soberanía creado durante siglos ya no rep- resenta los 

límites de seguridad de los Estados debido al desarrollo de nuevas tecnologí-as. 

La sociedad actual está desprotegida de la presencia del estado en la era digital, 

porque aún no hemos definido los nuevos límites de la soberanía en la era de la 

posmodernidad. El nuevo esce- nario de debates en el seno de las Naciones Uni-

das durante las próximas décadas, quizás siglos, será la construcción de lí-mites 

soberanos. Avan- zar en este debate y con el objetivo de esbozar los límites en 

los nuevos soberanos sociedad digital es que nos propusimos para explayarse so-

bre el tema dentro de la actual normativo y utilizando como paralelo a la con- 

strucción de un nuevo concepto de soberanía que garantice la protección de los 

derechos humanos en el ciberespacio. 

Keywords: soberanía; digital; ciberespacio; sociedade digital; derechos hu-ma-

nos; sistemas; naciones unidas, território. 

1 Introdução 

O presente paper pretende posicionar o conceito de Soberania dentro do âmbito do ter-

ritório compreendendo a terrestre, marítima e espacial e será exposto dentro dos seus 

normativos existentes com o objetivo de firmar mais um componente dentro deste con-

ceito que é o conceito de soberania digital com o fim de proteção dos Direitos Humanos. 

Como poderemos criar uma teoria de Soberania Digital se estamos “cam- inhando”, 

“navegando”, dentro de um espaço sem dimensão, sem visibilidade e sem limites nor-

teadores de proteção e segurança física e jurídica dos Direitos Humanos. 
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Nos dias atuais, dizemos aos profissionais que eles precisão estar conectados com a 

internet, para ter maior visibilidade, onde as relações pessoais e inter-pessoais se de-

senvolvem num contexto de vai e vem de informação. Como tratar este tema de maneira 

quali-quantitiva na Web e Deep Web sem ferir os Direitos Fundamentais de um Povo 

específico, mas ao mesmo tempo resguardar os Direitos Humanos via Soberania Esta-

tal. 

Neste paper trataremos teoricamente os conceitos de soberania hoje existente (terri-

torial, marítima e especial) e proporemos um novo conceito e limites de soberania na 

era Digital, usando sempre os paradigmas existentes. 

2 Conceito de Soberania e Território 

As novas tecnologias surgidas durante o século XX implicou em novas formas de co-

municação e transporte fazendo uso do espaço terrestre, marítimo e o cósmico, com 

fins econômicos e de defesa. 

O Direito Aéreo e o Espacial seguem determinações diferentes em seus princí- pios. 

Enquanto o primeiro admite reclamação soberana o segundo não admite tal reclamação. 

Todos dois sistemas jurídicos encontram suportes no Direito In- ternacional. O conceito 

formulado inicialmente foi como ente territorial, sendo seu poder exercido sobre um 

povo e espaço geográfico específico. Os limites são fronteiriços e seu controle garante 

proteção de seu povo, da sua cultura, sua economia e sua defesa física. Assim, a relação 

entre soberania e território se firmou no Direito Internacional como um de seus princí-

pios fundamentais. 

A Corte Internacional de Justiça volta a ser palco de reclamações de Estados por 

interferências e reclamações de limites fronteiriços dos seus territórios e mar, o que se 

acentuou com o fim da Guerra Fria onde os Estados buscaram resguardar sua soberania 

garantindo o controle político, econômico e militar. 

A delimitação do Espaço Aéreo se constitui, na luta de se conceituar e mate- rializar 

os limites de soberania vertical, e isso começa a tomar sentido na década de sessenta 

com a ida do homem a Lua. A Convenção Internacional de Paris, de 1919, defendia, 

pois, o exercício de soberania absoluta do Estado subjacente e admitia o sobrevôo ino-

cente. Criou um órgão especial, a Comissão Interna- cional de Navegação Aérea 

(CINA), para estudos dos problemas vinculados à navegação aérea. Tal Convenção foi 

modificada pelo Protocolo de Londres (1922 e 1923) e pelo Protocolo de Paris (junho 

e dezembro de 1929). 

A Convenção de Chicago de 07 de Dezembro de 1944 reconheceu que todos os Es-

tados exercem soberania exclusiva e absoluta sobre o espaço aéreo acima de seus terri-

tórios, compreendendo, este, tanto a extensão terrestre, como as águas territoriais 

(águas internas e mar territorial) adjacentes. 

A Convenção de Chicago de 1944(Convenção de Aviação Civil Internacional), diz 

em seu Artigo 1o – Soberania: “Os Estados contratantes reconhecem ter cada Estado a 

soberania exclusiva e absoluta sobre o espaço aéreo sobre seu território”. Artigo 2o – 

Território: “Para os fins da presente Convenção, considera-se como território de um 

Estado, a extensão terrestre e as águas territoriais adjacentes, sob a soberania, jurisdi-

ção, proteção ou mandato do citado Estado”. 
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O Tratado do Espaço de 1967 (Tratado sobre os Princípios Reguladores das Ativi-

dades dos Estados na Exploração e uso Cósmico, inclusive a Lua e demais Corpos Ce-

lestes), em seu Artigo 2o diz: “O Espaço cósmico, inclusive a Lua e demais corpos 

celestes, não poderá ser objeto de apropriação nacional por proclamação de soberania, 

por uso ou ocupação, nem por qualquer outro meio”. Com o Advento do homem a Lua 

permitiu o desenvolvimento de novas tecnologias. A Assembléia Geral das Nações Uni-

das, por meio das Resoluções números 1.148 (XII), 1957; 1.348 (XII), 1958; 1.472 

(XIV), 1959; 1.721 (XII), 1961; 1.802 (XVII), 1962; 1.963 (XVIII), 1963; 1.884 

(XVII), 1963, entre outras analisou a problemática jurídica do espaço exterior. 

Os debates sobre o tema de delimitação ou não do espaço exterior con-sagraram, no 

Fórum nas Nações Unidas, dois grupos distintos, os que defendem não ser possível a 

delimitação do espaço e outros que defendem que sim, que deve haver limites sobera-

nos. 

A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (Convenção da ONU/82, 

Convenção da Jamaica ou Convenção de Montego Bay) compreende um Preâmbulo, 

17 Partes e 9 Anexos, além da Ata  Final da III Conferência   das Nações Unidas sobre 

o Direito do Mar. Num só documento, dispõe sobre Mar Territorial, Zona Contígua, 

Estreitos Utilizados para a Navegação Internacional, Estados Arquipélagos, Zona Eco-

nômica Exclusiva, Plataforma Continental, Alto-mar, Ilhas, Mares Fechados ou Semi 

fechados, Estados sem litoral, a Área, Meio Ambiente Marinho, Investigação Científica 

Marinha, Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia Marinha e Solução de Con-

trovérsias. 

Observamos nestes normativos que as Nações Unidas já se preocupavam com o uso 

do território, do mar, espaço e do cosmo. Devido às novas tecnologias á época, já se 

permitia vislumbra um futuro cinzento onde os Estados poderiam reivindicar novos 

paradigmas de soberania. 

O uso do espaço e do cosmo será determinante para a nova fase que a humanidade 

viverá, os conceitos atuais se tornam ultrapassados para nortearem os novos rumos que 

a sociedade vai traçar. O uso das freqüências de transmissão de TV via Satélite que 

adentram espaços soberanos foi tão significativo que a Assembléia das Nações Unidas 

em 1992 editou resolução sobre o tema, determinando o respeito aos princípios da so-

berania, não-intervenção, boa-fé dentre outros. 

Ensina-nos [1], ao afirmar: “não há identidade sem fronteiras de estado de- marca-

dos, com base territorial e soberana”. (p.) 

Os conceitos clássicos de limites de não serão suficientes para compreender os novos 

limites fronteiriços da soberania da pós-modernidade, porém devem ser criados [limi-

tes] em beneficio da Humanidade; e se nessa caminhada existir um conflito entre liber-

dade e igualdade deve prevalecer a igualdade que será a balizadora dos interesses anta-

gônicos [2] (página 168). Na verdade a noção e conceito de soberania territorial, como 

o território, o mar, o espaço ultraterrestre deve-se ampliar para abarcar mais um aspecto 

que é o digital. Assim teríamos quatros marcos soberanos, sob controle e fiscalização 

dos Estados partes signatários de Convenções e Tratados Internacionais referendados 

pela Assembléia das Nações Unidas. 
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3 Os Limites Definidores de um Conceito para a Sobera-

nia Digital no Ciberespaço 

Como sempre, o novo é muito inquietante e motivo de cobiça dos homens, por isso, 

entendemos ser necessário criar um conceito e uma área delimitada para o exercício da 

Soberania Digital no ciberespaço dentro dos paradigmas normativos existentes. 

O Sistema Digital, como todo e qualquer sistema existente, vive dentro de um am-

biente digital ambivalente de formas e sentidos capazes de gerar um “ruído” provocador 

de mudanças abruptas no que chamaremos de “Sociedade Digital” ou “Mundo Digital”, 

neste artigo. Como nem tudo é bom e nem tudo é mau na convivência entre os povos, 

poderemos utilizar emprestado os conceitos de Luhmann para equalização do Sistema 

Digital. Para Luhmann os tradicionais conceitos da sociologia foram fundamentais para 

a era do Iluminismo, mas não estão aptos a resolver os problemas da sociedade da pós-

modernidade, devendo- se criar novos conceitos próprios da multi-complexidade da 

sociedade onde conceitos como cibernética, bioética, neurofisiologia e outros fazem 

partes da nova sociedade. 

         Segundo LEE (2014) “Nossos direitos são infringidos cada vez mais e de todas 

as maneiras. O perigo é que isso se torne uma atitude de praxe. É por isso que quero 

usar o aniversário de 25 anos da web para defender que todos possam ter a internet em 

nossas mãos e para que possamos definir qual web desejamos para os próximos 25 

anos. A web rendeu bilhões de dólares à economia, transformou dados no  ‘ ouro do 

século 21’, desencadeou a inovação na educação e na saúde, revolucionou a mídia e 

forçou a reinvenção política em muitos países, permitindo o dialogo entre governo e 

população. Ele terminou a carta pedindo que os usuários da rede se envolvam na causa 

e desempenhem um papel crucial na internet do futuro. No ano passado, durante passa-

gem pelo Brasil, ele revelou apoio ao Marco Civil um projeto de lei que tramita na 

Câmara dos Deputados e que pretende regulamentar a rede no país. Segundo ele, a 

aprovação faria com que o Brasil desempenhasse um papel de liderança no mundo no 

que se refere a direitos e deveres dos cidadãos na internet” g.n.[3]. 

O Sistema Digital é complexo porque possui inúmeras possibilidades do que se pode 

realizar em um determinado momento de tempo e espaço. São tantas as possibilidades, 

que o Sistema Digital se vê obrigado a separar algumas delas para continuar fun-

cionando. O Sistema Digital não consegue controlar todas [possibilidades] ao mesmo 

tempo, porque seu crescimento é exponencial. Daí a origem de sua complexidade, em-

bora a complexidade de seu sistema não seja maior do que a complexidade do seu am-

biente, onde aí sim, há infinitas variáveis. 

Podemos dizer que o Sistema Digital é uma variável simbiótica, (usamos este termo 

emprestado da biologia) de Sistemas como o do direito, da informática, da matemática, 

da lingüística e de outros. O Sistema Digital cresce e subdivide-se dentro de um ambi-

ente altamente complexo que é a Sociedade Digital. 

São as inquietudes e descobertas (irritações ou ruídos do sistema) do homem em 

sociedade que num grau de “mais” ou “menos” tolerância fazem mudar as estruturas 

do sistema. Esta mudança ou transformação de estrutura é o que chamamos de autopoi-

ese, [outro conceito vindo da biologia adotado por Luhmann] e foram estas trans-

formações nos Sistemas que fizeram a evolução entre a antiga e nova sociedade. 
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Há um obstáculo epistemológico que temos que ultrapassar para melhor com- 

preensão do Sistema Digital. A Epistemologia nos informa que a sociedade pos- sui 

fronteiras territoriais e/ou políticas, todavia como um corpo social não é estático suas 

relações ultrapassam as barreiras soberanas convencionais criando uma nova ordem 

social mundial (ambiente digital) através das novas tecnologias de inteiração compor-

tamental (facebook, twitter, skype, etc). O conhecimento é o produto da observação do 

que outro já observou, desta feita há diversas formas de se observar e descrever o objeto 

do conhecimento. As várias formas de descrição da sociedade chamou Gunther de 

“policontextual” [4]. 

As estruturas do sistema são as únicas que podem determinar o que existe e o que é 

possível. E, nesse sentido, pode-se dizer que existe uma determinação estrutural [5] 

(página 33). Nenhum elemento pode ser obtido do ambiente como input [6](página 53). 

O sistema não reproduz fielmente os elementos do ambiente. Mais precisamente; “no 

sistema não há nenhuma representação do ambiente (assim como ele é)” [6](página 43). 

Como pode o Estado exercer sua Soberania no Mundo Digital dentro de um ambiente 

policontextual, sendo que o sistema atual está aquém do processo de proliferação sis-

têmico-ambiental. Para que isso aconteça, teremos que ter como ponto de partida de 

observação o visível, o objeto (Direitos Humanos), e seu comportamento no sistema 

selecionado para estudar suas variais e multifacetadas informações. Como o objeto den-

tro de um sistema multifacetado poderá se proteger do ambiente senão traçarmos os 

limites da soberania. É nesse arcabouço estrutural que temos a Web (Sistema) a Deep 

Web (sub-variação do Sistema), Objeto (Direitos Humanos) e a Soberania (ambiente 

institucional). 

Os limites espacial, territorial e marítimo, têm seus normativos já expostos e o pro-

duto deles compreende a área a ser delimitada como área de soberania digital. 

Assim, teríamos a seguinte equação: 

 

Soberania Digital = Soberania Territorial e Marítima vezes Soberania Espacial 

(SD = STM x SE). 

Assim, os limites de soberania digital serão o produto do limite espacial vezes o 

limite territorial. 

 

Soberania Digital = Soberania Territorial vezes Soberania Espacial 

(SD = ST x SE) 

 

Se considerarmos definido o limite Soberano Digital pelas equações acima, como 

poderá o Estado exercer sua soberania de controle de violências cibernéti- cas diante 

do terrorismo e sites pornográficos nas suas diversas modalidades e outras aberrações, 

sem ferir o direito de liberdade de expressão e manifestação de pensamentos garantidos 

de forma universal como Direitos Humanos? Essas e outras questões (ruídos ambien-

tais) deverão ser tratadas dentro de um SISTEMA DIGITAL de controle Soberano. Não 

há como cuidar da sub variação (deep web) no ciberespaço pelo processo seletivo 

devido suas múltiplas e complexas mutações, é como uma virose que se multiplica sem 

vacina capaz de conter suas mutações. Deve o Estado considerar a deep web como Zona 

Permanente de Violência (ZPV) ameaçadora dos Direitos Humanos e criar mecanismos 

tecnológicas capazes de inibir essa sub-variação do Sistema. O primeiro passo a ser 
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dado neste controle Soberano dos Estados é a criação de limites e conceitos de Sober-

ania Digital dentro do ciberespaço através de resoluções via Assembléia Geral das 

Nações Unidas e posteriormente os Estados-Partes criando normativos legais so-

beranos. 

O Direito e a Informática são os únicos instrumentos socializadores capazes de con-

ter a Zona Permanente de Violência (ZPV) que deverão ser estudados por cientistas e 

políticos que trabalham em prol do progresso, paz e harmonia da humanidade. Na dé-

cada de 60 e 70 um grupo de sete países equatoriais em desenvolvimento (Colômbia, 

Congo, Equador, Indonésia, Quênia, Uganda e Zaire (depois se somaram gabão e So-

mália) assinou em 1976 a declaração de Bogotá, reivindicando o direito a Soberania ou 

direitos preferenciais sobre o trecho da órbita geoestacionária nas telecomunicações por 

satélite, que já se projetavam como o maior negócio da área espacial. A intenção é 

rejeitada pela maioria dos países por contrariar o Artigo 2 do Tratado do Espaço que 

proíbe a apropriação do espaço exterior, porém seu maior mérito foi colocar na pauta o 

assunto do uso equitativo dos países em desenvolvimento à órbita geoestacionária e 

suas freqüências. 

Esse Direito, acesso ao uso equitativo da órbita geoestacionária, está previsto no 

artigo 44 da Constituição da União Internacional de Telecomunicação (UIT) de 1992 e 

foi uma vitória dos países em desenvolvimentos. 

Em 1992 a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução de número 37/92 con-

tendo “princípios reguladores do uso pelos Estados de satélites artificiais da terra para 

transmissão direta internacional de televisão nesta resolução havia um dispositivo 

(art.13) que previa a solicitação prévia do sinal pelo país receptor”. Não houve acordo 

sobre esse ponto pois os países desenvolvidos entendiam que não precisavam de con-

sentimento prévio emissão de sinal ao Estado receptor com vista a liberdade de expres-

são e da livre circulação de informação e os países em desenvolvimento pregavam a 

necessidade de consentimento prévio haja vista o princípio da Soberania e o princípio 

da não-intervenção. Apesar de ser aprovada a necessidade de consentimento prévio, os 

países desenvolvidos nunca obedeceram. Em 1989 adotaram a Convenção Européia 

sobre televisão sem fronteira e a exigência de consulta prévia estava liquidada. 

Constata-se que as Nações Unidas sempre procuraram discutir a questão de Sobera-

nia no espaço pelo uso de freqüências em suas várias modalidades e o que sempre pre-

ponderou foi o uso do poder econômico dos países desenvolvidos, entretanto hoje com 

a disseminação do conhecimento tecnológico, os países em desenvolvimentos já não 

são tão reféns dos países desenvolvidos como no passado. 

4 Conclusão 

Como pudemos observar neste paper o conceito de Soberania existente con- struído ao 

longo dos tempos por grandes filósofos e juristas não atende mais a nova fase da soci-

edade. A nova sociedade se movimenta, se interage de maneira muito rápida pelo uso 

de novos instrumentos de tecnologia social, como o Face- book, Twitter e outras. O 

atual estágio da WEB 2.0, a inteiração entre seus participantes, foi um salto muito va-

loroso para a humanidade na difusão do conhecimento e informação, e podemos até 

dizer um certo grau de controle da violência. 
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O Sistema Digital foi desenvolvido dentro de um ambiente e não sobreviverá fora 

dele sem as alterações estruturais do ambiente digital. Uma das variações do sistema da 

WEB são os antivírus que foram desenvolvidos (criados) dentro do próprio sistema e 

não no ambiente e é isso que dificulta a segurança do próprio Sistema Digital. A relação 

entre o ambiente, sistema e objeto é uma relação hierárquica interdependente; e esse 

critério dificulta combater, o que denominamos de Zona Permanente de Violência 

(ZPV). No critério de hierarquia vertical entre o ambiente, sistema e objeto o Estado 

Soberano não conseguirá exercer sua Soberania Digital, porque o ambiente não permi-

tirá essa interferência externa, protegendo-se com a criação de vários outros sistemas e 

subsistemas anônimos. 

Diante dos conceitos, das fases de descobrimentos e de conhecimentos pelo homem 

do espaço exterior, cósmico e cibernético poderemos diligenciar, com segurança, no 

sentido de que os Direitos Humanos estão sendo subjugados, violentados dentro do 

ambiente ambivalente da Deep Web e em seus subníveis, onde, por exemplo, o terro-

rismo, sequestro, pedofilia etc ocultam suas faces. Como pudemos expor, o ciberespaço 

é dotado de valor tridimensional comportando o fato (sistema), a norma (soberania) e 

o valor (ambiente) nos exatos termos da Teoria Tridimensional do Direito do saudoso 

Professor Miguel Reale Junior [7]. Estes elementos são passíveis de serem incorpora-

dos pelo Sistema Digital e organizar a desordem existente. 

O caminho para a inclusão do Estado Soberano no ciberespaço e exercer a Soberania 

Digital é transformar a hierarquia vertical em uma igualdade horizontal onde o ambi-

ente não terá prevalência sobre o sistema e assim o sistema poderá proteger objeto, que 

in casu são os DIREITOS HUMANOS. 

Enquanto o Estado Soberano não tiver domínio sobre a Soberania Digital as demais 

formas de soberania (terrestre, marítima e espacial) estarão sempre ameaçadas ou vul-

neráveis. 

A mudança de perspectiva do Estado em ver a Soberania Digital, criará mais segu-

rança para os povos e deverá assegurar a aplicação e a existência dos Direitos Humanos 

no Ciberespaço e para isso o Estado deverá ter essa nova forma de representação sobe-

rana. 

O governo federal brasileiro apresentou em abril de 2015, uma série de medidas para 

combater crimes contra direitos humanos na web. O chamado "Pacto Nacional de En-

frentamento às Violações de Direitos Humanos na Internet" busca reprimir o discurso 

de ódio, o desrespeito e a intolerância na rede. 

“O Humaniza Redes – Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos 

Humanos na internet é uma iniciativa do Governo Federal de ocupar esse espaço usado, 

hoje, amplamente pelos brasileiros para garantir mais segurança na rede, principal-

mente para as crianças e adolescentes, e fazer o enfrentamento às violações de Direitos 

Humanos que acontecem online. 

O movimento, coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Raci-

al, Secretaria de Políticas para as Mulheres, Ministério da Educação, Ministério das 

Comunicações e Ministério da Justiça será composto por três eixos de atuação: denún-

cia, prevenção e segurança, que garantirá aos usuários brasileiros, priorizando as crian-

ças e adolescentes, uma internet livre de violações de Direitos Humanos. De acordo 

com o art. 5º do Decreto nº 8.162/2013, ao Departamento de Ouvidoria Nacional de 

Direitos Humanos compete, entre outras atribuições, receber, examinar e encaminhar 
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denúncias e reclamações sobre violações de Direitos Humanos. (http://www.humani-

zaredes.gov.br/o-que-e/)”. 

Como se observa, o governo brasileiro se organizou para coibir e prevenir violações 

de direitos como a violência ou Discriminação contra Mulheres, Homofobia, Xenofo-

bia, Intolerância religiosa, Pornografia infantil, Racismo, Apologia e Incitação a crimes 

contra a Vida, Neo Nazismo e Tráfico de Pessoas, entre outras atitudes. 

Esta iniciativa do governo brasileiro encontra sanção no direito interno pátrio, entre-

tanto se a violação dos direitos humanos partir de um outro país soberano? Como se 

procederá tal regramento jurídico, se para termos a sanção internacional é necessários 

que as regra de direito internacional que se ligam ao conceito de fronteira e soberania 

tenham condições de se aplicar na sociedade digital soberana; daí ser de grande impor-

tância traçarmos os limites fronteiriços que irão definir o espaço conceitual de soberania 

digital e assim termos a proteção dos direitos humanos no regramento internacional. 

Finalmente os direitos humanos não encontraram ainda supertes jurídicos internaci-

onais, para a sua proteção no mundo digital nos mesmos termos em que são protegidos 

no mundo “material”. O mundo digital é defendido por muitos como um mundo onde 

o Estado não deve interferer o que é seguramente impossível, pois onde há o homem 

deve existir a Lei para que se tenha uma sociedade minimamente civilizada, e é nesse 

contexto que se dá a necessidade de se criar os limites soberanos digital para a proteção 

dos seus direitos com suporte nas novas tecnologias, e aí estaremos entrando no novo 

estágio de segurança de Inteligência Artificial através de Pesquisa Contextual Estrutu-

rada (PCE), que segundo o professor Hoeschl [8] (página 24): “é pesquisa no sentido 

de configurar um sistema que pesquisa informações, ou as busca, ou as recupera. É 

contextual porque o conhecimento por ela utilizado é representado contex- tualmente, 

e a pesquisa é realizada na base levando em consideração o contexto apresentado 

quando da solicitação da pesquisa. É estruturada em função de as- sim analisar tanto o 

contexto da solicitação quanto aquele dos documentos nos quais a pesquisa é realizada” 

e cremos que esse estágio se dará com o desenvolvi- mento da WEB 3.0, a era da se-

mântica, onde os buscadires serão capazes de filtrar os ruídos e interferências que o 

ambiente provoca no Sistema Digital, or- ganizando a desordem do ambiente de dados 

e o uso inteligente das informações e assim se consolidando a SOBERANIA 

DIGITAL no ciberespaço como sendo “o espaço compreendido entre o limite aéreo 

e o limite territorial e/ou marítmo”. 
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Abstract. This work presents a metric for classification of actions of public man-

agers and citizens involved in online collaborative processes. It presents an ap-

plication as part of a Government 2.0 strategy, called mGov2, which was applied 

in the city of Laguna, in Santa Catarina State. The strategy mGov2 was developed 

in the scope of the international public call "The Citizen and the electronic gov-

ernment in Americas." The application uses gamification to promote citizen en-

gagement, but it presents flaws in the dynamic of recognition. Thus, this paper 

proposes a rank metric score for public managers and citizens. The metric was 

developed punctuating resources integrated with a social tool that indicate posi-

tive feelings.  

Keywords: gamification; social networks; e-government; engagement; metric 

gamification. 

1 Introduction 

O desenvolvimento da cidadania é um dos grandes objetivos da área de governo eletrô-

nico. No entanto, as iniciativas dos governos para proporcionar maior participação dos 

cidadãos nos processos de decisão ainda precisam ser aprimoradas. Com o advento da 

web 2.014, em especial as redes sociais online, os governos estão diante da oportunidade 

de promover uma nova forma de relacionamento e atingir esse fim. 

Além de ser uma oportunidade, a internet de hoje tem sido a maneira como boa parte 

da sociedade passou a fiscalizar as autoridades exigindo maior transparência nos inves-

timentos e gastos públicos, além de demandar maior participação na tomada de decisão.  

                                                           
14 Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para 

obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver apli-

cativos que aproveitem os efeitos de rede para se tornarem melhores quanto mais são usados 

pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva" — Tim O'Reilly 
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As redes sociais online, juntamente com os aplicativos e dispositivos móveis são 

onipresentes na sociedade de hoje, e a socialização em tempo real vem se tornando algo 

muito comum. Os governos estão diante de um cidadão que não demanda apenas infor-

mação. Ele quer que suas necessidades sejam atendidas de maneira ágil, objetiva, com 

a maior personalização e comodidade possível [1].  

Diante disso, os governos aos poucos estão se direcionando para o uso da web social. 

Muitos se voltaram para o Facebook, outros para o Twitter, e ainda alguns aplicativos 

de fotos e vídeos, como o Vine15, o Snapchat16, o Instagram17, Vimeo18, YouTube19 . 

Independentemente da plataforma utilizada, o objetivo é o mesmo: envolver os cida-

dãos nas ações do governo. 

No entanto, para buscar este envolvimento não basta apenas integrar os portais de 

governo ou criar perfis institucionais nessas ferramentas. É preciso sustentar um ciclo 

de feedback, ou seja, de retorno e resposta constante aos cidadãos. 

Diante disso foi desenvolvido um projeto de governo 2.0 chamado mGov220  – Pro-

moção do envolvimento do cidadão no desenvolvimento de políticas públicas como o 

apoio das redes sociais e dispositivos móveis – um modelo para a América Latina. O 

projeto foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores de um instituto de pesquisa 

em governo eletrônico21 durante os anos de 2011 e 2012 com o objetivo de identificar 

modernas tecnologias que pudessem ser utilizadas no desenvolvimento de um ambiente 

colaborativo através do qual o político tenha condições de consultar o cidadão e integrá-

lo como parte importante do desenvolvimento de políticas públicas inovadoras. 

O projeto resultou na estratégia mGov2, que uniu uma metodologia de engenharia 

do conhecimento e um modelo de crowdsourcing, e criou o aplicativo Social Web Ap-

plication – Swapp-mGov2.  

Durante a execução do projeto foram realizados alguns experimentos piloto nas ci-

dades de Santiago, Chile e Cartagena de las Índias, Colômbia a fim de testar a estratégia 

e o uso do aplicativo. Nessas experiências foi possível observar uma rápida adesão dos 

cidadãos ao aplicativo, demonstrando que boa parte destes usuários já está familiarizada 

e aberta para participar de espaços online que possibilitem a colaboração na gestão lo-

cal. No entanto, em ambos os experimentos piloto os cidadãos ficaram sem resposta, 

pois os gestores públicos não se envolveram no processo. Os motivos não foram levan-

tados, mas talvez os gestores estejam ainda muito presos à estrutura rígida e hierárquica 

das instituições públicas, e que pode comprometer o sucesso dessas novas iniciativas 

de comunicação e participação. 

Os gestores públicos, em especial, os funcionários públicos são os responsáveis em 

providenciar as respostas aos cidadãos, pois eles são os agentes diretamente envolvidos 

com os processos para a solução dos problemas das cidades. Manter funcionários pú-

blicos engajados e motivados a sustentar esse ciclo é um grande desafio. 

                                                           
15 https://vine.co/ 
16 http://www.snapchat.com 
17 http://instagram.com 
18 https://vimeo.com/ 
19 https://www.youtube.com/ 
20 Relatório completo disponível em: http://mgov2.oui-iohe.org/el-proyecto 
21 Instituto i3G - http://www.i3g.org.br 
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Portanto, o engajamento dos usuários passa a ser um objetivo essencial no uso dos 

sistemas, entendendo a palavra engajamento como um fenômeno a ser cativado e mo-

tivado [2]. 

 A gamificação passou a ser objeto de estudo para ser inserida no aplicativo porque 

ela tem como objetivo atrair e motivar a participação, criar diversão e envolvimento 

através de elementos de jogos. 

A gamificação tem se mostrado uma alternativa interessante, tanto que o setor pri-

vado já vem fazendo o uso de elementos de jogos para motivar seus trabalhadores a 

participar dos processos internos e externos das empresas [3]. Já existem aplicações 

para a área da saúde, educação, finanças, notícias e entretenimento [4]. 

O objetivo principal desse artigo é apresentar a gamificação como uma alternativa 

para engajar gestores públicos e cidadãos em um processo de participação em ambien-

tes colaborativos.  Para isso, é apresento uma métrica baseada em elementos de gami-

ficação, a fim de motivar a participação das pessoas envolvidas no processo de gestão 

colaborativa proposto pela estratégia mGov2. Espera-se que com essa métrica seja pos-

sível elevar o grau de engajamento dos usuários do aplicativo, ao destacar a atuação 

individual e, assim satisfazer a necessidade de obter reconhecimento público. 

Esta seção introduz o assunto e apresenta o problema da falta de engajamento dos 

gestores públicos nas ações voltadas para a participação e comunicação com o cidadão. 

A segunda seção apresenta uma breve fundamentação teórica sobre a gamificação, so-

bre o aplicativo Swapp e traz ainda a experiência de implantação no município de La-

guna. A terceira seção apresenta os passos que foram realizados para compor a métrica 

de engajamento, tendo como foco o aplicativo Swapp. Finalmente as considerações e 

referências bibliográficas. 

2  Fundamentação Teórica 

Gamificação é um termo que deriva da palavra gamification, em inglês, e tem como 

significado um processo de pensamento de jogo (game thinking) e mecânicas de jogos 

para engajar usuários e solucionar problemas [5]. 

Gamificação envolve a aplicação do pensamento de jogos em processos para torná-

los mais divertidos e envolventes. Pode ser potencialmente aplicada a qualquer negócio, 

site, serviço, conteúdo, comunidade on-line, campanha com o objetivo de aumentar e 

motivar a participação, ou qualquer outra coisa, para criar diversão e envolvimento 

convertendo usuários em jogadores [6].  

Segundo [7], a tendência é empregar esta mecânica para situações que não são de 

entretenimento puro, como inovação, marketing, treinamento, desempenho de funcio-

nários, saúde e mudança social. Em suma, o objetivo da aplicação de jogos no contexto 

corporativo é: obter alto nível de comprometimento dos funcionários, facilitar a intro-

dução de mudanças na organização e estimular a inovação. Os jogos auxiliam a obten-

ção de maior engajamento dos funcionários por intermédio da aceleração dos ciclos de 

avaliação de desempenho, produzindo como efeito a adaptação mais rápida dos funci-

onários às mudanças pelas quais as organizações precisam se submeter.  

Para [8] a gamificação significa o uso de mecânicas dos jogos em contextos diversos, 

com o objetivo de incrementar a participação e gerar engajamento e comprometimento 

por parte de potenciais usuários.  
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Na gamificação, destacam-se dois termos que estão intimamente relacionados a ga-

mificação: a mecânica de jogos e a dinâmica de jogos. A mecânica de jogos são as 

várias ações, regras e benefícios que compõem o jogo, comportamentos e mecanismos 

de controle que são usados para gamificar uma atividade, os aspectos que tornam mais 

difícil, divertida, satisfatória ou qualquer outra emoção que se espera invocar [9].   

Ainda segundo a [9] essas emoções, por sua vez, são o resultado de desejos e moti-

vações que chamamos de dinâmica de jogos. A dinâmica de jogos está relacionada a 

necessidades e desejos humanos universais, independente do lugar, idade, gênero ou 

cultura. São elas: reconhecimento e recompensa, status, resultado, competição, autoex-

pressão, altruísmo, entre outras necessidades. Logo, para "gamificar" um sistema, deve 

haver um alinhamento entre a mecânica e a dinâmica de jogos, como demonstrado na 

Tabela 1. 

Tabela 1.   Ilustra como a mecânica de jogos está alinhada com a satisfação das necessidades 

humanas.  

Mecânica de Jogos  Dinâmica de jogos 

(necessidades humanas) 

Pontos 

Níveis 

Desafios 

Bens virtuais & serviços 

Presentes e caridade 

 Recompensa 

Status 

Sucesso (conquista) 

Competição 

Altruísmo 

   

 Fonte: Bunchball, 2010.  

O alinhamento entre a mecânica e a dinâmica de jogos, deve estabelecer os incenti-

vos e recompensas que causem uma emoção positiva ao usuário; isso está relacionado 

com a motivação intrínseca e extrínseca do usuário, que afetam o engajamento de 

acordo com o perfil do usuário. 

A motivação intrínseca se refere ao interesse e satisfação que levam as pessoas a 

realizar uma tarefa [10]. Este indivíduo quer novidade, entretenimento, satisfação da 

curiosidade, adquirir novas habilidades e buscar domínio sobre algo [11]. 

Já a motivação extrínseca se refere a aquela que antecipa uma recompensa ou satis-

fação [10]. Os indivíduos realizam atividades que resultem em uma compensação ex-

terna, como algum bem de consumo ou reconhecimento pelo sucesso alcançado. 

Sobre projetos de governo 2.0, pode-se concluir que as motivações intrínsecas são 

traduzidas pelo ganho real que os cidadãos e funcionários públicos têm ao auxiliar o 

governo na sua gestão. Ou seja, mostrar os resultados de um investimento na área da 

saúde, mostrar os resultados dessa ação e, ao mesmo tempo, solicitar aos cidadãos 

maior colaboração para solução de outros problemas. As motivações extrínsecas estão 

mais relacionadas ao reconhecimento do cidadão ou do funcionário por alguma ação 

em que ele tenha se destacado. A criação de rankings ou de outra forma de reconheci-

mento, como diplomas, certificados, medalhas, prêmios, e outras.  
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2.1 O Swapp mGov2 – Social Web Application  

A estratégia mGov2 é resultado de uma intensa pesquisa realizada durante a execução 

do projeto mGov2  que resultou na união de uma metodologia de engenharia do conhe-

cimento e um modelo de crowdsourcing para definição de estratégias em ambientes 

colaborativos, tendo como ferramenta de apoio um aplicativo inteligente para gestão da 

participação do cidadão nas redes sociais e dispositivos móveis.  

A Figura 1 apresenta um resumo da estratégia mGov2.  

 

 
 

Fig. 1.  Estratégia mGov2 – desenvolvida pelo Instituto i3G 

O Swapp-mGov2 é o aplicativo alinhado com as principais tendências tecnológicas 

de crowdsourcing, geolocalização, iconografia e jogos.  

Crowdsourcing: é um modelo que utiliza inteligência coletiva para criação de con-

teúdo e solução de problemas. 

Geolocalização: seu uso permite ao cidadão identificar no mapa o local onde há exis-

tência de algum problema ou sugestão que ele deseja relatar, facilitando o processo de 

interação e visualização de informações. 

Iconografia e jogos: conceitos utilizados para o desenvolvimento do aplicativo 

SWAPP, com base na usabilidade e o uso de ícones dos jogos para melhorar a experi-

ência visual e o uso de serviços de governo através da internet. Desenhar projetos com 

técnicas de jogos pode aproximar os futuros cidadãos do processo de participação me-

diado pela tecnologia, principalmente pelo fato de que corresponde à cultura das novas 

gerações que tem o hábito de acessar a internet para jogar. Para se ter uma ideia, 98% 

das crianças acessam a internet com esta finalidade [12]. Atualmente, jovens e adultos 

de todas as idades também se dedicam a jogos entre as várias atividades que realizam 

quando acessam a internet. 

É constituído de dois ambientes baseados na Web – o ambiente de administração e 

o ambiente de inserção de informação pelos cidadãos com os seguintes componentes:  
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• ícones que representam os temas para a gestão por categorias, que podem ser 

customizados como serviços já prestados pelo governo, ou serviços futuros;  

• foi construído sobre uma plataforma de georreferenciamento, para a localiza-

ção dos problemas no Google Maps;  

• é integrado ao Facebook, devido à grande quantidade de usuários, aplicações 

de marketing gratuito e funcionamento como um repositório e replicação de comentá-

rios;  

• é integrado ao YouTube, pela possibilidade de inserir vídeos sobre o problema 

postado;  

• um editor onde o usuário pode escolher uma subcategoria, e caixa de texto 

para melhor descrição do problema;  

• possibilidade de inserir imagens (fotos). 

 

A Figura 2 apresenta a interface de relacionamento entre o cidadão e o governo.  

 

 

Fig. 2. - Swapp – Interface de inserção de informações do cidadão 

O ambiente de administração permite aos gestores a visualização por gráficos que 

demonstram a evolução das causas atendidas e aquelas ainda aguardando solução. Além 

dos gráficos, o aplicativo apresenta uma lista das causas ativas e encerradas, com pos-

sibilidade de busca detalhada por datas, categorias e status de cada causa. Pode também 

acessar diretamente a causa cadastrada pelo cidadão, incluindo foto, vídeo e localização 

no mapa. O ambiente de administração permite também a comunicação interna entre 

funcionários do governo e comunicação externa destes com o cidadão, através do seu 

próprio Facebook®, sem necessidade de sair do ambiente de administração. 

A Figura 3 apresenta a interface gráfica com a evolução das causas ativas. 
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Fig. 3.  Swapp – Interface de inserção de informações do cidadão  

A Figura 4 apresenta a visualização dos detalhes da causa, ou seja, a descrição do 

problema e sua geolocalização, ilustrada com uma foto. 

 

 

Fig. 4.  Interface da Causa em detalhes – acesso do gestor público 

2.2 A experiência no município de Laguna-SC 

O Swapp não é um aplicativo fechado. Ele é uma suíte de conhecimento, que permite 

sua customização de acordo com o cenário de aplicação, dos participantes envolvidos 

e das instituições beneficiadas.  
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Para isso, é necessário realizar o processo de engenharia do conhecimento da estra-

tégia mGov222, para estabelecer os objetivos, a delimitação do escopo, ou seja do tema 

do aplicativo para a criação das categorias (ícones) que deverão ser incorporados ao 

aplicativo, das pessoas envolvidas na gestão de cada categoria. 

Após esse processo, o Swapp foi customizado para a área Meio Ambiente com o 

objetivo de formar uma rede de cuidadores, para auxiliar o governo local na identifica-

ção de problemas ambientais no município de Laguna23. 

O Swapp foi, em seguida, estruturado para apoiar a fiscalização ambiental composto 

por três categorias Fiscalização Ambiental, Serviços Públicos e Vigilância Sanitária, 

conforme demonstrado na Figura 5.  

 

 

Fig. 5. Swapp-laguna - Interface de inserção de informações pelo cidadão 

Foi realizado um treinamento com os funcionários públicos envolvidos no projeto e 

em seguida o aplicativo foi disponibilizado para uma fase controlada de testes. A par-

ticipação dos cidadãos foi muito boa. Em poucos dias o Swapp já estava com uma 

quantidade considerável de causas, demonstrando que o cidadão já está bastante fami-

liarizado com essas ferramentas, além da disposição em participar e contribuir com o 

governo. Porém a participação dos funcionários foi muito baixa, apenas um funcionário 

participou timidamente. A atuação dos funcionários foi praticamente nula e a comuni-

cação com os cidadãos ficou comprometida, repetindo os resultados verificados nos 

experimentos piloto no Chile e na Colômbia. 

Após esta fase, se buscou compreender os motivos para esta falta de engajamento 

por parte dos funcionários públicos. Quando questionados a respeito, os funcionários 

públicos participantes do projeto externalizaram que se sentem desmotivados devido a 

vários motivos, dentre eles, a pouca estrutura existente para a fiscalização e a baixa 

remuneração dos serviços. Porém, enfatizaram que a falta de reconhecimento público 

pelo seu trabalho e o baixo prestígio da profissão perante seus superiores e a sociedade 

são razões ainda mais desmotivadoras.  

O modelo FLIRT de [13] considera vários elementos para o desenvolvimento de 

ambientes colaborativos, o foco; a linguagem e o conteúdo; incentivos e motivações; 

regras e diretrizes; tecnologia. Esse modelo é utilizado pela estratégia mGov2 para a 

                                                           
22 Projeto mGOV2© - http://mgov2.oui-iohe.org/el-proyecto 
23 http://pt.wikipedia.org/wiki/Laguna_(Santa_Catarina) 

http://mgov2.oui-iohe.org/el-proyecto


Anais da VI CONeGOV 

53 

 

fase de customização do aplicativo e para o modelo de gestão de acordo com o cenário 

da aplicação.  

Ao analisar as variáveis para a implantação da estratégia em Laguna, conclui-se que 

existe uma falha relacionada a incentivos e motivações que não foi trabalhado conforme 

recomendado [13]. 

A partir daí, a gamificação passou a ser considerada já que vem demonstrando bons 

resultados na motivação de equipes do setor privado, como no estudo de [14] em que 

funcionários se sentiram mais motivados com uma palavra amável e o reconhecimento 

público dado pelas recompensas virtuais estabelecidas num processo de gamificação, 

do que por incentivos financeiros.  

A próxima seção descreve o método para a obtenção da métrica de engajamento em 

processos colaborativos online, composta por cinco passos essenciais. 

3  Métrica de engajamento  

Para gamificar um sistema é preciso categorizar uma série de elementos relacionados 

com a mecânica e a dinâmica de jogos, mencionado na seção II e detalhado na Tabela 

1. Para isso, é preciso realizar uma análise seja do ambiente, da aplicação ou sistema 

que se deseja gamificar.  

Esta seção apresenta os passos necessários para a elaboração da métrica de engaja-

mento, levando em consideração o cenário do município de Laguna, o aplicativo 

Swapp-Laguna. 

O primeiro passo foi realizar uma análise para levantar quais elementos estão pre-

sentes no Swapp.  

A análise foi feita respondendo as perguntas de um questionário elaborado por [15] 

que evidenciou um potencial de gamificação do aplicativo na categoria social, que en-

volve questões de como os usuários interagem entre si. O enquadramento nesta catego-

ria se deu graças à integração do Swapp com o Facebook, pelos recursos curtir, comen-

tar, compartilhar e mencionar que potencializam a socialização [1]. 

O segundo passo foi estabelecer qual o objetivo se deseja atingir com a gamificação. 

No caso do Swapp-Laguna, os funcionários públicos, demonstraram o desejo de reco-

nhecimento pelo trabalho. Portanto, se faz necessário utilizar mecânicas de jogos que 

estejam alinhadas com este desejo de reconhecimento. Baseado neste desejo, foi deci-

dido que o processo de gamificação deveria ser desenvolvido visando estabelecer um 

sistema de pontos para as ações dos usuários no aplicativo para criar um ranking dos 

usuários mais ativos e estabelecer um quadro de liderança. Como o aplicativo propor-

ciona a gestão por categorias, o ranking deve destacar os usuários mais ativos por cate-

goria. Espera-se que através deste ranking, elevar o grau de participação e engajamento 

dos usuários.  

O terceiro passo identificou os usuários e quais as ações que eles devem realizar no 

sistema. Os usuários são o cidadão e o funcionário público.  De acordo com a análise 

descrita no primeiro passo, a categoria social é que foi considerada para a métrica do 

Swapp, portanto as ações proporcionadas pela integração ao Facebook curtir, comentar 

e mencionar deverão ser contempladas. Além dos recursos do Facebook, o ambiente de 

administração oferece ao funcionário público outras ações, que também foram escolhi-

das para fazer parte da métrica. Estas são detalhadas na Tabela 2. 
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O quarto passo ocorre após a identificação das ações, para estabelecer um ranking 

por ordem de valor, determinar o grau de importância de cada ação, ou seja, estabelecer 

um ranking padrão. De acordo com [16], deve-se iniciar pelo de menor valor, dando o 

fator um (1) e a partir disso determinar os valores relativos (pesos) para cada ação. A 

Tabela 2 apresenta os usuários, as ações e os valores relativos (pesos) estabelecidos 

para o Swapp. 

Tabela 2.   Usuários, ações e valor relativo das ações (pesos)   

Usuários Ações 

Valor rel-

ativo 

(peso) 

Cidadão 

Causa com menção 4X 

Causa comentada 3X 

Causa curtida 1X 

 

Gestor-Face 

Causa com menção 4X 

Causa comentada 3X 

Causa curtida  1X 

 

Gestor-Admin 

Responder a causa 6X 

Mudar o status da causa 4X 

Conectar ao sistema 2X 

Reencaminhar a causa 1X 

Fonte: elaborado pela autora, baseado em Bunchball, 2011. 

 

Ainda sobre os pesos, as ações do ambiente de administração são estratégicas e muito 

importantes para gerar a comunicação interna e também para alimentar a base de co-

nhecimento que possibilite o reuso das informações, a fim de melhorar o processo e dar 

maior velocidade na solução das causas inseridas pelos cidadãos. Por esse motivo, além 

do peso individual de cada ação do Gestor-Admin foi administrado um valor três vezes 

maior para as ações do ambiente de administração em comparação ao conjunto de ações 

do Gestor-Face.  

Portanto, a métrica para determinar o ranking dos funcionários públicos será a soma 

das suas ações, ou seja,  

 

Gestor-Face + 3*Gestor-Admin 

 

O quinto passo consiste em medir a taxa de engajamento dos usuários a fim de des-

tacar a atuação individual. O engajamento é considerado a métrica mais importante para 

o sucesso de um processo de gamificação ou da utilização de um site ou sistema. A 

importância de medir está em saber se o processo de gamificação planejado e imple-

mentado está gerando o engajamento desejado ou se é preciso aprimorar a estratégia. 

Este quinto passo consiste em representar uma fórmula baseada nos passos anterio-

res, que permita calcular a taxa de engajamento de cada usuário. 

A fórmula leva em consideração a ação identificada dentro de um conjunto de ações, 

ou seja, Ações = {a1, a2, a3,....}. Para todo a pertencente a Ações, existe um Pa, em 

que Pa é o peso daquela ação.  
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Existe um número de ações (na), que é o número de ocorrências dessa ação para cada 

usuário X. Isso é dividido por um fator, que é o número de entradas do usuário X. 

O número de entradas pode ser uma sugestão ou reclamação, uma foto, um vídeo, 

enfim, qualquer entrada inserida por um usuário responsável em fornecer informações, 

ou recebida pelo usuário responsável em receber e responder as informações. Para o 

setor público, considera-se que o cidadão insere informações e o gestor recebe e res-

ponde essas informações. 

A taxa de engajamento de cada usuário X será então representada por Ex, que é a 

somatória de ações, multiplicadas pelo seu Peso correspondente, dividido pelo número 

de entradas, representada pela fórmula: 

 

Fig. 6.  Cálculo da taxa de engajamento. 

Na Tabela 3 é possível observar a representação da métrica de pontuação das ações 

dos cidadãos e dos gestores que estiverem participando do processo colaborativo. Neste 

caso, foi utilizado o processo do Swapp-Laguna. 

O cidadão é o fornecedor de informações e insere as causas, enquanto que os gestores 

recebem as causas. Assim, a métrica para o usuário cidadão deve considerar as ações 

realizadas nas suas causas inseridas, enquanto que para o usuário gestor devem ser con-

sideradas as ações realizadas sobre as suas causas recebidas.  

Tabela 3.    Medição da taxa de engajamento dos usuários (cidadão e gestor). Fonte: elaborado 

pela autora (2014). 

Usuário Fórmula da Taxa de engajamento 

 
 

Ações = curtidas, comentários, menções  

Entradas = causas inseridas e causas recebidas 

 

Cidadão 

nº curtidas * 1 + nº comentários *3 + nº menções * 4 

nº causas recebidas 

Gestor- 

Face 

nº curtidas * 1 + nº comentários * 3 + nº menções * 4 

nº causas recebidas 

 

Gestor- 

Admin 

nº logins * 2 +   nº rp * 6 + nº ce * 1 + nº ms * 4 

                   nº de causas recebidas 

rp = respostas 

ce  = causas encaminhadas 

ms = mudança de status 
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Este último passo possibilita então que o sistema destaque a atuação individual de cada 

usuário e proporcione a visualização das pessoas que mais se dedicam ao processo. 

Assim, os usuários mais participativos (cidadãos e gestores) serão valorizados indivi-

dualmente satisfazendo o desejo de reconhecimento público pelas suas atuações no pro-

cesso. Esta pode ser uma maneira de manter o engajamento para o sucesso do processo 

de gestão participativa. 

4  Considerações finais 

O objetivo deste artigo foi apresentar a gamificação como uma alternativa para manter 

cidadãos e gestores públicos engajados em processos colaborativos.  

No serviço público, motivar os servidores é um grande desafio.  Na visão de grande 

parte da sociedade os funcionários públicos são desinteressados e acomodados. Na vi-

são dos funcionários públicos eles estão diante da execução de tarefas maçantes e repe-

titivas, tendo que responder processos burocráticos, normatizados e hierárquicos. Com 

o baixo prestígio da profissão e sem ter o trabalho reconhecimento, resulta no problema 

de falta de engajamento. Esta falta de engajamento foi observada nos experimentos 

piloto em Cartagena, Santiago e novamente em Laguna.  

A falta de engajamento é um problema mundial que gira em torno de 63% e no 

Brasil, este número sobe para 73% dos trabalhadores que se encontram ativa ou passi-

vamente desengajados do seu trabalho [17].  

Acreditamos que a gamificação pode sim ser utilizada pelo setor público como um 

novo método de engajamento em ambientes colaborativos online, para criar mais sig-

nificado e impacto nos serviços públicos.  

Os governos estão diante da oportunidade de alinhar suas ações com as necessidades 

dos seus cidadãos através das tecnologias de informação e comunicação existentes. 

Aplicativos gamificados é uma ótima opção já que uma geração conectada por redes 

sociais, dispositivos móveis e games serão os cidadãos e gestores de um futuro muito 

próximo e exigirão serviços de governo completamente diferentes dos atuais. 

Isto deve ser considerado pelos desenvolvedores de políticas públicas em governo 

eletrônico. Este alinhamento é essencial e a gamificação tem grande potencial para mo-

tivar a participação das pessoas em resolver uma série de problemas que afetam a soci-

edade, em áreas como Saúde, Educação, Lazer, Políticas Públicas.  

Espera-se também que a descrição dos passos para a gamificação do Swapp possa 

contribuir para auxiliar outros processos, já que conforme afirma [15] existem poucos 

documentos publicados sobre como gamificar um sistema, até porque o processo é bas-

tante personalizado e varia de acordo com o público e com os objetivos.  

A métrica proposta focou inicialmente a categoria social que envolve questões sobre 

como os usuários interagem entre si. Existem outras quatro categorias que devem ser 

consideradas para a total gamificação de um sistema: agendamento de recompensa, re-

forço, dinâmica de progressão e tempo [15]. Portanto, este é apenas o início de um 

longo processo e de aprendizado sobre o tema gamificação. 

Em resumo a métrica consiste de cinco passos: o primeiro passo analisa os elementos 

de gamificação em uma determinada ferramenta; o segundo, em estabelecer os objeti-

vos e benefícios da gamificação no processo; o terceiro identifica os usuários e as ações; 
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o quarto passo deve estabelecer um ranking padrão para determinar o grau de impor-

tância de cada ação; e, finalmente, o quinto passo consiste em medir o engajamento.  

O aplicativo Swapp-Laguna foi utilizado a fim de verificar a viabilidade da métrica 

e não houve a necessidade de alteração em nenhum dos cinco passos propostos. 

Isto demonstrou que a métrica de gamificação foi bem projetada e é um bom método 

para ser utilizado na implantação de processos de gamificação de diferentes contextos 

e realidades. 
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são dos funcionários públicos eles estão diante da execução de tarefas maçantes e repe-

titivas, tendo que responder processos burocráticos, normatizados e hierárquicos. Com 
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de falta de engajamento. Esta falta de engajamento foi observada nos experimentos 
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A falta de engajamento é um problema mundial que gira em torno de 63% e no 

Brasil, este número sobe para 73% dos trabalhadores que se encontram ativa ou passi-

vamente desengajados do seu trabalho [17].  

Acreditamos que a gamificação pode sim ser utilizada pelo setor público como um 

novo método de engajamento em ambientes colaborativos online, para criar mais sig-

nificado e impacto nos serviços públicos.  

Os governos estão diante da oportunidade de alinhar suas ações com as necessidades 

dos seus cidadãos através das tecnologias de informação e comunicação existentes. 

Aplicativos gamificados é uma ótima opção já que uma geração conectada por redes 

sociais, dispositivos móveis e games serão os cidadãos e gestores de um futuro muito 

próximo e exigirão serviços de governo completamente diferentes dos atuais. 

Isto deve ser considerado pelos desenvolvedores de políticas públicas em governo 

eletrônico. Este alinhamento é essencial e a gamificação tem grande potencial para mo-

tivar a participação das pessoas em resolver uma série de problemas que afetam a soci-

edade, em áreas como Saúde, Educação, Lazer, Políticas Públicas.  

Espera-se também que a descrição dos passos para a gamificação do Swapp possa 

contribuir para auxiliar outros processos, já que conforme afirma [15] existem poucos 

documentos publicados sobre como gamificar um sistema, até porque o processo é bas-

tante personalizado e varia de acordo com o público e com os objetivos.  

A métrica proposta focou inicialmente a categoria social que envolve questões sobre 

como os usuários interagem entre si. Existem outras quatro categorias que devem ser 

consideradas para a total gamificação de um sistema: agendamento de recompensa, re-

forço, dinâmica de progressão e tempo [15]. Portanto, este é apenas o início de um 

longo processo e de aprendizado sobre o tema gamificação. 

Em resumo a métrica consiste de cinco passos: o primeiro passo analisa os elementos 

de gamificação em uma determinada ferramenta; o segundo, em estabelecer os objeti-

vos e benefícios da gamificação no processo; o terceiro identifica os usuários e as ações; 
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o quarto passo deve estabelecer um ranking padrão para determinar o grau de impor-

tância de cada ação; e, finalmente, o quinto passo consiste em medir o engajamento.  

O aplicativo Swapp-Laguna foi utilizado a fim de verificar a viabilidade da métrica 

e não houve a necessidade de alteração em nenhum dos cinco passos propostos. 

Isto demonstrou que a métrica de gamificação foi bem projetada e é um bom método 

para ser utilizado na implantação de processos de gamificação de diferentes contextos 

e realidades. 
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Abstract. This paper describes a new way to expand lightweight ontologies in 

specific domains with the use of crowdsourcing. In very specific areas such as 

indigenous legislation, constructing ontologies is very time consuming due to the 

limited number of specialists and the restricted corpus. To lessen this issue, we 

propose a methodology to acquire from non-specialists who are familiar with 

subject, the know-how needed to improve legal search systems. 

Keywords: crowdsourcing, knowledge engineering, legal ontologies, gamifica-

tion. 

Resumo. Esse trabalho descreve um novo modo de expandir ontologias 

levemente estruturadas (não-formais) em domínios especificos com o uso de 

crowdsourcing. Em areas muito específicas como Legislação Indígena, construir 

ontologias consome muito tempo devido ao numero limitado de especialistas e o 

corpus pequeno. Para amenizar esse problema, propomos uma metodologia para 

adquirir de não-especialistas que são familiares com o assunto, o know-how 

necessário para melhorar sistemas de busca legal. 

Palavras-chave: crowdsourcing, engenharia do conhecimento, ontologias ju-

rídicas, gameficação. 
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1 Introduction 

How to compile knowledge domain that is known only by few people and they are not 

necessarily in the same place? This paper is about dealing with the improvement on the 

legislation access to indigenous people and specially trying to map indigenous law. The 

search for legal information in the Web requires legal knowledge and is limited due to 

problems such as syntactic and semantic ambiguity, and the uncertainty existing in the 

text of the documents. In practice, these databases often recover many irrelevant infor-

mation, and require a recasting of repeated search to achieve a satisfactory result. On-

tojuris System [1] was created to solve this problem. Based on ontological representa-

tion, the system allows the organization of legal knowledge representation to improve 

the process of recovery and automatic extraction of the attributes of new documents to 

be included in the database of cases. Lightweight ontologies are used to improve search 

accuracy, among others. A knowledge management system based on ontologies will be 

able to retrieve only pages and documents which are relevant to the user, by considering 

the context of the research item. Therefore, it may infer that ontologies are a fundamen-

tal part of intelligent retrieval systems which will search, combine, or integrate infor-

mation from various sources. However, ontology building is a time-consuming activity 

that requires a lot of effort for domain acquisition. Several methods have been devel-

oped to overcome these problems, including tools that automatically or semi-automat-

ically allow ontologies generation. Crowdsourcing games emerged as an alternative to 

solving computational problems, hard or impossible to be solved by machine computa-

tion (which includes acquiring semantic structures), via aggregation of knowledge pro-

vided by many non-expert users (e.g., for image annotation) making it more accurate. 

Crowdsourcing games transform problems into games that motivate players to solve 

them via fun and thus eliminate the need to pay for them. As many game instances, can 

be played simultaneously, they are suitable for larger scale problems divisible into 

smaller tasks [2]. Compared to other crowdsourcing techniques, the knowledge gained 

in crowdsourcing games is not just a by-product of another user activity (e.g., annotat-

ing web resources for personal use), but the primary objective, so their design is tuned 

to maximize that ability. An approach to use crowdsourcing to ontology expansion 

came as a possibility to minimize the issue of slow, hardworking and expensive legal 

ontology building. In addition, the most important is the disruptive impact that this type 

of approach emphasizes. So, from the Ontojuris System, we developed Indiopedia with 

the purpose of expand lightweight legal ontologies about indigenous people with the 

help of those who knows about indigenous questions and/or law but not necessarily 

know about knowledge engineering. Figure 1 resumes the architecture of Indiopedia 

system, the upper part works on Ontojuris System that communicates with our system 

by a webservice. 

1.1 Legal Ontologies 

“In computer and information science, ontology is a technical term denoting an artifact 

that is designed for a purpose, which is to enable the modeling of knowledge about 
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some domain, real or imagined” [3]. Legal ontologies can enhance information extrac-

tion from semi-structured and non-structured data, adding a new dimension to legal 

research. One of the most complicated issues, however, is the definition of prior 

knowledge either from the process or the domain. Furthermore, the different theories 

about the nature of Law may inspire the creation of different ontologies, highly struc-

tured and elaborated, often called heavyweight semantics. Though they provide ad-

vanced capabilities, they are also hard to obtain and are almost exclusively built by 

(costly) human experts. The cheaper and easier-to-create are the lightweight semantics 

with lightweight representations. These include taxonomies (hierarchical organizations 

of entities) and free association networks (which express the general relatedness of en-

tities) sometimes referred to as folksonomies (in case they were created using a 

crowdsourcing technique) [2]. Semantic structures sometimes use simple terms instead 

of concepts (also due to ease of creation), which of course, brings drawbacks like se-

mantic ambiguity.  

Fig. 1. Architecture of Indiopedia, using Ontojuris System 

Thus, crowdsourcing games allow for an environment of ontology construction in the 

Crowdsourcing Knowledge Engineering Suite (see Section 3.1), which allows the ac-

quisition, management and sharing of ontologies. The advantage of crowdsourcing ap-

proaches against the expert-based approaches is a much greater scale of discovered se-

mantics. We use lightweight ontologies in our system without axioms and instances. 
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The amount of information needed to amplify a legal search is in the classification 

level, organizing the legal knowledge in a kind of taxonomy where we use relations of 

synonym, connected term (in a restricted way), parts and types of a concept. Moreover, 

it is simple for non-specialists in technology or information to start with a taxonomy 

style ontology. That is the case of the anthropologists, for an example, who comprise 

most of experts in the field of Indigenous area (the domain in which the system was 

developed). It is also relevant to point out that most of the ontologies that have been 

developed or that are being reused so far fall into the lightweight ontology category [4]. 

Kindly assure that the Contact Volume Editor is given the name and email address 

of the contact author for your paper.  The Contact Volume Editor uses these details to 

compile a list for our production department at SPS in India. Once the files have been 

worked upon, SPS sends a copy of the final PDF of each paper to its contact author. 

The contact author is asked to check through the final PDF to make sure that no errors 

have crept in during the transfer or preparation of the files. This should not be an op-

portunity to update or copyedit the papers, which is not possible due to time constraints. 

Only errors introduced during the preparation of the files will be corrected. 

This round of checking takes place about two weeks after the files have been sent to 

the Editorial by the Contact Volume Editor, i.e., roughly seven weeks before the start 

of the conference for conference proceedings, or seven weeks before the volume leaves  

1.2 Gamification.  

Social platforms are expanded with the use of games that allow sharing of specialized 

content, enhanced by the context of use and the communities that form around them. 

The introduction of games can arouse motivation, engagement and personal satisfac-

tion. This section contextualizes the use of gamification as a new element to be consid-

ered in the construction of ontologies in a collaborative platform. For this article, we 

consider the definition of gamification as the game mechanics use in different contexts, 

to increase participation and generate engagement and commitment of potential users. 

[5] In general, the application of gamification points to circumstances involving the 

creation or adaptation of the user experience to a product, service or process. It also 

points to arouse positive emotions, explore personal skills or tow virtual or physical 

rewards to accomplish tasks. [6] In gamification two terms are closely related: game 

mechanics and game dynamics. The game mechanics are the various actions, rules and 

benefits that make up the game, behaviour and control mechanisms that are used to 

insert game elements in an activity. They are also the aspects that make it difficult, fun, 

satisfying, or any other emotion that is expected to invoke. [7] These emotions are the 

result of desires and motivations we call game dynamics. The dynamic of games is 

related to the universal human needs and desires: recognition and reward, status, out-

come, competition, self-expression, altruism, and other needs. The mechanics com-

prises points, levels and challenges while the dynamics extends the rewards, status and 

achievements. It is the dynamics that keep the users' interest by creating an active en-

vironment. That, however, can be short-lived without the addition of game mechanics 

[8]. In summary, the dynamics refer to the purposes and the mechanics to the means. 

Table 1 illustrates the interaction of basic human desires and game play. Dots signify 
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the primary desire a game mechanic fulfils, and crosses show the other areas that it 

affects. 

Table 1.   Game Mechanics and Human Desires 

Human Desires 

Game Me-

chanics 

Reward Status Achieve-

ment 
Self-Ex-

pression 
Competi-

tion 
Altruism 

Points ●  x x  x x 

Levels  ●  x  x  

Chal-

lenges 

x x ●  x x x 

Virtual 

Goods 

x x x ●  x  

Leader-

boards 

 x x  ●  x 

Gifting & 

Charity 

 x x  x ●  

 

This article is divided on the following sections: Section 1 presents the Introduction 

and important related themes. Section 2 gives the background used in the research: 

Ontojuris System and Mind Engineering methodology. Section 3 is about the develop-

ment of ontologies using crowdsourcing, presenting the proposed system to ontology 

expansion through crowdsourced games and a brief experiment with a few users. Sec-

tion 4 has final remarks about this work. 

2 Background 

In earlier works, we used a methodology called Mind Engineering [9, 10, 11] to identify 

and organize ontologies using a collaborative web tool called Knowledge Engineering 

Suite (see Section 2.2). This tool is a module of Ontojuris System. Mind Engineering 

allows building a knowledge base, improving the construction of the ontology of the 

domain and the automatic representation of cases in knowledge-based systems, either 

in the legal area or any other knowledge management domain. The Ontojuris System 

provides the knowledge base and the initial ontologies for this work [12].  

2.1 Knowledge Based System - Ontojuris  

The Ontojuris framework embraces the whole cycle of strategic information produc-

tion, from the collection to the recovery for the user. The System includes Artificial 

Intelligence artifacts, which gives best quality and answering speed through the organ-

ization of Law information in form of cases, and allows recovering information based 

on similarity measures. The system is based on ontologies for indexing and storing the 
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documents inserted on the knowledge base. The vision of the storage structure is phys-

ical, containing the items collected in folders organized by domains. Collections are 

converted for a common pattern that allows communication with structured databases. 

The chosen format was XML (Extensible Markup Language). Text Mining is destined 

to extract concepts, statistics and important words of a group of documents to minimally 

structure them. In that phase, three types of information are extracted: metadata (com-

mon document information, such as title and author), indexes (terms that describe the 

content of the document) and concepts (terms that describe the context of the docu-

ment). These concepts are based on the ontologies defined in the Knowledge Engineer-

ing Suite (see Section 2.2). To create those systems, a specific tool is needed, and from 

this necessity comes the Ontology Editor. The Ontology Editor intends to improve spe-

cialists’ work in ontology creation. It is a part of Ontojuris System's infrastructure, 

which relates complex terms, considering its concept in the specific knowledge, allow-

ing the application to recognize context. Applying semantics in information search tools 

is essential, however, it is verified that the development of such ontology construction 

tools is still shy. There are few ontology editors based on web semantics //showed// in 

publications and systems, emphasizing semantics rather than context. Protégé is an ex-

ample, using OWL, RDF, RDFS and XML languages. Ontology specification in this 

editor type is presented in a complex way, requiring the specialist to master the appli-

cation, with knowledge on classes, subclasses, and attributes, which allow the ontology 

to make sense semantically, and that repels daily use in institutions. In that order, the 

development of user friendly Ontology Editors is essential to turn it into an everyday 

use program, since context analysis will allow the retrieval of more precise information 

which will interact in a way that is not only more reliable, but also more relevant to 

human knowledge. For the common user, the Ontojuris System allows the search in a 

wide database of texts about law making use of the similarity search: the system does 

not only look for the expressions inserted by the user but also brings results based on 

the internal legal ontologies created in the Ontology Editor and indexed by the system. 

This feature returns better results even when the user's vocabulary doesn’t have specific 

expressions of the domain, something that is common in Law.  

The similarity formula is used to measure the similarity of a text B given a 

search expression A. In the formula, T and K are terms and keywords, respectively. In 

Sim1, w is the respectively weight of one of the relations r between terms in a ontology: 

equality (weight=1), synonym (weight=0.99), connected (weight=0.7), type 

(weight=0.4) or part (weight=0.3). In the similarity formula, there is a weight for terms 

on the ontology and a weight for keywords to balance the relation between these two 

and this weight is used both in the indexation and in the retrieval processes.  

2.2 Mind Engineering 

In the era of the digitalized information, researchers of different areas of knowledge 

face a new issue: the semantic organization of the data. The matter became important 

because the information digitally available is organized, mainly, as non-structured data. 

However, it is known that the structuring of data is a complex problem that can be 

solved through the construction of formal models and of languages of the Computer 

Science, on which it is necessary to observe that those specific areas possess their own 
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culture and a singular way of communicating. In the context of Knowledge and Ontol-

ogy Engineering, Mind Engineering Methodology was developed as a process of 

knowledge synchronization to establish conceptual models based on Artificial Intelli-

gence and to identify and systematize intellectual abilities of knowledge engineers. 

Thus, the higher the synchronicity between the experts and the knowledge engineers, 

the greater the effectiveness of the system. This methodology includes people, pro-

cesses and technologies, through knowledge sharing, relevance definition, and visuali-

zation. Illustrating this methodology’s application in the construction of the dictionary 

of ontologies in the legal scope takes into consideration not only the study and the ex-

traction legislation terms applicable to the domain, but also the usual terms used by the 

specialists found in the didactic jurisprudences, doctrines and materials. The definition 

of related concepts implies research or help from a knowledge specialist on the matter. 

An identifiable limit does not exist for the number of related concepts; therefore, it is 

important to observe the application of the terms in real cases. The specialists are helped 

in this task by a technological structure. The concepts were defined starting from the 

fact that connections previously exist and so do similarities with the theories and de-

velopments of acquisition methodologies and structuring of knowledge already de-

scribed. After ontologies, have been established, the system's search engine will be apt 

to better define the context that each searched term is inserted. The process of testing 

and evaluating ontologies defines the effectives of relations considering the number of 

documents retrieved. The goal is to keep users highly engaged, returning online to the 

app and participating, which then leads to real-world results [13]. 

Nevertheless, using only non-experts to complete a task raises the problem of ensur-

ing quality. Therefore, the similarity of ontologies in the texts of laws and decrees in 

the Ontojuris’ knowledge database enables users to balance this problem. The method-

ology works with a model in which the knowledge engineer and the domain specialist 

exchange information or, in other words, the engineer draws out the knowledge struc-

ture from the specialist. The legal domain, as an example, makes the construction of 

ontologies easier since all information is within the norms or the Case Law. The diffi-

culty of the validation is due to the imposition by the Brazilian Laws themselves, which 

dictates that the citizen must know the law. For that reason, a non-specialist is obligated 

to not only know, but also to comprehend every law. Making the legal language com-

mon and understandable is one of the great challenges of AI. In this perspective, the 

recall test identifies if the ontology relationships improve the quality of the results in 

Ontojuris System. The ontology is inserted in the analysis for evaluation in two ways: 

textually, in the analyzer search where the document is presented orderly based on the 

similarity of the ontology and ontology relationships, or as graphs, that allow the eval-

uation the quantity of documents where that ontology and its relationships appear. 

3 Crowd-based Approach for Ontology Engineering 

Crowdsourcing is an extreme case of dealing with the unknown, where emergence and 

the reactions to emerging behavior play an important role: The individuals of the crowd 

are a priori unknown and contingency plans for unexpected behavior of this interacting 

mass cannot be fully prepared beforehand [14, 15]. Moreover, in a crowdsourcing sce-

nario there are no pre-defined contracts between parties like in traditional outsourcing. 
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[16] Risk is involved when using crowdsourcing for decision making: “However, 

mechanisms also need to be in place to protect against competition sabotaging the 

crowd system. Therefore, systems that leverage the crowd for creation decisions should 

ensure that final decision passes through a governing body”. For this reason, the pro-

posed game dynamics here has two levels about the inclusion of terms in the ontology. 

Using the advantage of legal domain over other domains of knowledge, a vocabulary 

defined exclusively by the law, a new environment for expansion and validation of on-

tologies supported by techniques of crowdsourcing games was built. The Crowdsourc-

ing Knowledge Engineering Suite (CKES) is an independent computational structure 

for the development, creation and modification of ontologies. These editors are tools 

designed to assist the crowd in helping the knowledge engineers and specialists’ team 

in the construction of legal ontologies. The results consist in a network structure that 

connects words, considering their concepts in a defined field of knowledge, inside a 

specific application. Such networks enable knowledge management applications to rec-

ognize the context of the searched documents, i.e., the applications based on this kind 

of knowledge representation can do contextualized searches for the stored documents. 

The main factor refers to the search results in Ontojuris System where the search by 

similarity helps the user in ontology definition and alignment. Starting from the search 

for a term (indicative expression) the user has access to all the laws pertaining to that 

context and to the terms that are related to the document previously and are part of the 

domain ontologies. We also observed that many projects that used crowdsourcing were 

getting meaningful results. This work does not completely automatize the ontology 

construction processes, but it allows for a large and growing number of people inter-

ested in a knowledge domain, regardless of the degree of knowledge. This process re-

quires the system developer to provide initial parameters, i.e., a knowledge base iden-

tified with indexes and ontologies, easy and integrated access to social networks to 

allow the sharing of documents (laws and jurisprudence) with other collaborators and 

followers. The basic components for these ontology editors are classes (arranged in 

taxonomies), relations between terms (represent the type of interaction between the 

concepts of a domain), and subject domains. In this project, the ontology representation 

does not use axioms (used to model sentences that are always true) and does not use 

instances (used to represent specific elements, (i.e. the data). 

3.1 Crowdsourcing Knowledge Engineering Suite 

The Crowdsourcing Knowledge Engineering Suite (CKES) is an independent compu-

tational structure to expand legal ontologies. For non-expert users, it is a game that 

allows the user to search an expression of their choice or presents an indicative expres-

sion belonging to the ontology and performs the search based on similarity on the ju-

ridical database looking for decrees and laws about that term. The user can access to all 

laws pertaining to that context and to terms that are related to the document and are part 

of the domain ontologies. Documents related to the term are ordered by the similarity 

measure presented in Section 2.1. When the user chooses a document, they can include 

meronyms and hypernyms based on their knowledge and the document chosen, and – 

evaluate terms included by other users. Each action can give to the user two kinds of 
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points: immediate and ontological. The first corresponds to points given right after eval-

uation or insertion of a term or expression fitting the system criteria (must be a term not 

present on the base ontology, cannot belong to a previous defined list, etc). Ontological 

points are distributed by the knowledge engineering team that consolidates new terms 

on the base ontology. In the game, the difference between these points corresponds to 

the status given to the player: a player with a big amount of immediate points is a par-

ticipative user, while a player with lots of ontological points is a kind of wise user. 

CKES returns to the expert users (the knowledge engineering team) the most cited ex-

pressions inserted by the crowd classified per the formula Rank. 

Expert users then can select new expressions to modify the base ontology and include 

terms in the list of prohibited expressions. It is interesting to notice that all new terms 

are related to legal documents (the ones chosen by the non-expert user to insert expres-

sions) given the juridical justification of inclusion of terms.  

4 An Experiment Using CKES 

We submitted four users without any specialization or training in Law to use the system: 

two knowledge engineers and two also without training in this area. Each user was free 

to choose any expression related to indigenous population and registered their path in 

the system with annotations about reason of their choices in a document for posterior 

evaluation. Table 1 presents the chosen terms related to the user’s profile.  

Table 2.   Users and Terms in the Experiment 

USER TERM 

Knowledge Engineer 1 Indigenous Culture 

Knowledge Engineer 2 Indigenous Human Rights 

Common User 1 Indigenous Language 

Common User 2 Indigenous Access to Information 

 

All users performed two kinds of search to find legislation about the desired subject: 

exact term search and search by similarity. While the search for the exact term returned 

less than ten documents (with one search with no document return) in all cases, the 

similarity search found hundreds. Users found a legislation text to explore in the first 

results using the similarity search. In what concerns the task of inserting new terms in 

the ontology, we observed that the users feel the need to use another search window to 

look for different vocabulary: something frequent when the knowledge engineers exe-

cute this task. There was no surprise also that the users without training in knowledge 

engineering had inserted around one third of the terms compared to the knowledge en-

gineers.   
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5 Final Remarks 

Developing ontologies to represent knowledge in a particular law is a bit more complex 

than developing ontologies to represent jurisprudence (Case Law). Laws can involve a 

wide variety of areas, for example, the Brazilian Statute of the Indian covers health, 

education, security, equity, etc. and there are no similar laws (as they tend to be re-

voked). In jurisprudence, however, the opposite happens; there are several laws regard-

ing the same matter and it is possible to use other similar decisions to design and build 

ontologies. The laws tend to be unique and need a thorough knowledge on the topics it 

covers, making it unfeasible to create a body of experts to build ontologies for each law 

specifically. Another problem that adds in complexity is the amount of time available 

for domain specialists to guide the knowledge engineer, and, since domain specialists 

typically use a knowledge structure developed after decades of study, identifying and 

transferring these structures in a time frame measured in hours is unlikely. Currently 

there is a large and growing number of applications using collective intelligence or 

crowdsourcing to give speed and amplify the update of databases. In the development 

of ontologies, it hasn’t been different (eg. Semantic Web). The process is interactive in 

a way that the domain specialist can describe knowledge structure to the knowledge 

engineers, and the engineers can then validate their developed structures with the spe-

cialists. However, despite the process, once ontology is produced there are still signif-

icant problems in verifying its correctness. The advantage of crowdsourcing approaches 

against the expert-based approaches is a much greater scale of discovered semantics. 

Ontologies are becoming increasingly large and complex; the legal vocabulary is even 

more complex. To translate to colloquial language, the great difficulty is to understand 

the vocabulary of the citizen and/or parties involved in the judicial dispute, making the 

juridical documents accessible for them. This tool will allow ordinary citizens to col-

laborate in the construction of this legal ontology. The reason is the intrinsic motivation 

of the non-expert user of making understandable legal language and the metric of sim-

ilarity allowing them to have an initial knowledge, avoiding the problem of low quality 

results involving non-specialist users. It is still early to assess the effectiveness of the 

tool and the techniques used. But based on previous experience with gamification [5], 

it is possible to conclude there will be a great improvement in quality and rapidity for 

ontology expansion. 
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Abstract. This paper presents a management model for the implementation of a 

Technological Innovation Center – NIT in a power sector company seeking its 

adequacy to the Brazilian Innovation Law. The NIT aims to guide the knowledge 

management activities of the technological innovation content produced in the 

company. It also seeks to identify innovative potential and dissemination of in-

tellectual property protection culture in processes, brands and products originated 

in scientific research. 

Keywords: Innovation Management, Knowledge Management, Technology In-

novation Center, social networks, Evaluation System.  

1 Introduction 

Diante da necessidade de uma participação efetiva de funcionários e gestores da Ce-

lesc no processo de Pesquisa & Desenvolvimento e na consolidação de um Núcleo de 

Inovação Tecnológica - NIT, a presente pesquisa definiu um modelo de Gestão da Ino-

vação que utiliza a Gestão do Conhecimento e a Inteligência Aplicada, integradas aos 

principais recursos da web, principalmente em redes sociais junto ao Departamento 

responsável pelo P&D da empresa Celesc Distribuição S/A. 

O NIT envolve os colaboradores em projetos de pesquisa e consolida a Propriedade 

Intelectual da empresa, gerando economia de tempo porque disponibiliza uma grande 

quantidade de informações com muita rapidez.  

Neste processo a conectividade, a mobilidade e o compartilhamento estão presentes 

a todo momento e permitem um maior comprometimento profissional dos funcionários 

no processo de Gestão da Inovação. Por esta razão, neste trabalho as redes sociais ocu-

pam um papel fundamental, pois criam relações de proximidade e dão visibilidade à 

empresa. O principal desafio foi colocar as redes sociais como uma ponte entre a orga-

nização e os funcionários colaboradores que, muitas vezes, mais contribuem para a 

evolução dos produtos e serviços. 
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Além disso, foi criado para apoiar o processo, um sistema de Avaliação de Projetos 

de P&D, onde a inteligência artificial e a matemática computacional vieram dar mais 

velocidade e eficácia à interpretação dos critérios de avaliação definidos pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica. 

Este artigo está dividido nas seguintes seções: Seção I, Introdução sobre o assunto. 

A Seção II apresenta a importância dos Núcleos de Inovação Tecnológica no contexto 

da Gestão da Inovação no Brasil. A Seção III traz informações sobre as redes sociais. 

A Seção IV explica a metodologia utilizada na construção do modelo de Gestão da 

Inovação. A Seção V apresenta o Sistema de Avaliação. Os resultados são expostos na 

seção VI. A seção VII apresenta as conclusões. Os agradecimentos são oferecidos na 

seção VIII. E, por fim, as referências são listadas na seção IX. 

Este trabalho é parte da consolidação do projeto “Desenvolvimento do Modelo de 

Gestão para a Criação do Núcleo de Inovação Tecnológica da Celesc” contemplado no 

Programa de P&D Nº 5697- 3108/2010, financiado pelo Programa de Pesquisa e De-

senvolvimento da Celesc, segundo regulamentos da ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica. Seu inicio foi em março de 2011 e finalizado em junho de 2012. 

2 Núcleos de Inovação Tecnológica 

A necessidade de minimizar o distanciamento entre o mercado e os centros geradores 

de conhecimento é premente em Santa Catarina. Estes centros tem potencial para figu-

rar como fortes produtores de tecnologia inovadora, fator de competitividade nos mer-

cados corporativos e de desenvolvimento socioeconômico. A “Inovação e desenvolvi-

mento tecnológico” prevê por meio de marco legal intitulado “lei de inovação 

10.973/04” [18] a instalação de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT nas ICT’s – 

Instituições de Ciência e Tecnologia e nos setores produtivos como, por exemplo, Ar-

ranjos produtivos locais que se torna fundamental para a sobrevivência e melhoria da 

competitividade das empresas e da sua cadeia produtiva possibilitando através do au-

mento da produtividade e da competitividade a geração de emprego e renda para a co-

munidade local. Por isso, existe a necessidade atual de se criar um Núcleo de Inovação 

Tecnológica - NIT para apoiar a promoção da inovação no setor elétrico, a fim de oti-

mizar recursos, reduzir custos e desperdícios, contribuindo para a competitividade da 

organização. 

O presente trabalho tem, como foco, a identificação do conhecimento interno pro-

duzido e, também, a construção de uma base de conhecimento – que, por meio de me-

canismos de integração, irão auxiliar a disseminação ágil e precisa desse conhecimento 

voltado à tomada de decisão estratégica, permitindo assim o monitoramento e a reper-

cussão das ações de melhoria. No que tange à tecnologia, a ferramenta projetada utili-

zará tecnologias inovadoras essencialmente nacionais. O uso da TI de maneira inte-

grada pode aperfeiçoar resultados e apresentar-se como uma alternativa de uma nova 

forma de gestão baseada no contexto da sociedade atual. A existência de um NIT per-

mitirá a articulação entre os atores e a difusão dos mecanismos para promover a ino-

vação tecnológica no setor elétrico, que tem papel fundamental na integração entre os 

fatores econômicos, sociais e ambientais na empresa, pois será a partir das inovações 

que serão propostos novos modelos de desenvolvimento regional sustentável com a 
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utilização racional de recursos, bem como as condicionantes, que interferem no pro-

cesso de difusão e implementação de uma nova tecnologia. 

Este modelo utilizou como base projetos anteriores desenvolvidos pela equipe 

[13],[14],[15], são eles: projeto NECATI – Núcleo Catarinense de Tecnologia da In-

formação, aprovado e apoiado pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico / 2003–2005; projeto PROGEPI – Programa de Gestão da 

Propriedade Intelectual (apoio aos NIT´s), aprovado pela FAPESC – Fundação de Am-

paro à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina / 2006–2007; e projeto Capa-

citação e Atividades de Apoio para a Construção de Modelos de Gestão da Informação 

para o Desenvolvimento Tecnológico do APL Madeira Móveis do Alto Vale do Rio 

Negro, aprovado pelo CNPq / 2008–2009. 

3 Redes Sociais 

As redes sociais são formas de compartilhamento não só de informações, mas 

também de idéias, posicionamentos, expectativas, interesses entre membros com afini-

dades sob vários aspectos. Estas afinidades ou semelhanças formam um grupo de dis-

cussão, i.e, uma rede. 

Essa é a forma de comunicação do novo século. Mas o que isso significa para as 

empresas? 

Analistas dizem que esta forma de comunicação, pelas suas características, não só 

aproxima pessoas com interesses comuns, mas também dá maior visibilidade a assuntos 

importantes e de interesse comum. No ambiente corporativo esses mecanismos se po-

tencializam, pois a possibilidade de acesso por inúmeras pessoas permite ampla divul-

gação de conteúdos, de produtos, de serviços, dentre outros. 

O poder de visibilidade e interação das redes trazem novos conceitos de relaciona-

mento também nas atividades profissionais. As redes sociais, desde que utilizadas ade-

quadamente, evitam duplicidade de informação, aumentam o trabalho colaborativo e 

melhoram os repositórios para criar um conhecimento coletivo da empresa. 

4 Metodologia 

Para o desenvolvimento do Modelo de Núcleo de Inovação Tecnológica foi empre-

gada duas metodologias, uma para Engenharia do Conhecimento e Ontologias, deno-

minada Engenharia da Mente [15], e para o desenvolvimento do software, denominada 

RC2D [11]– Representação do Conhecimento Contextualizado Dinamicamente. 

Os fundamentos da metodologia passam pela perspectiva da compreensão da estru-

tura da linguagem e pelo inconsciente, juntamente com mecanismos utilizados pela 

mente para definir o conhecimento relevante, numa perspectiva da neurociência – um 

dos campos mais respeitados e concorridos da ciência na atualidade. O estudo abrange 

ainda teorias da IA – inteligência artificial e da dimensão social da consciência. 

A Engenharia da Mente® é um processo que engloba o estudo de pessoas, processos 

e tecnologias, através de três premissas: 1. compartilhamento do conhecimento; 2. vi-
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sualização; e 3. definição de relevância. A sincronização destes fatores permite a com-

preensão do conhecimento ou expertise de um determinado domínio na totalidade, por 

meio de um sistema computacional – mais especificamente, uma ferramenta de enge-

nharia de ontologia – que atue como um mecanismo de aquisição de conhecimento.  

A implementação de uma metodologia baseada em TI’s – tecnologias da informação, 

redes sociais, gestão do conhecimento, ferramentas de busca, ontologias e IA, objetiva 

apoiar e disseminar informações relevantes na área de inovação e propriedade intelec-

tual que envolve o P&D da Celesc. Assim, o desenvolvimento de um sistema de avali-

ação de projetos de P&D com a mesma base descrita acima, propõe auxiliar e facilitar 

o processo decisório de seleçaõ de projetos de P&D da organização. 

4.1 Fase 1: Composição e definição da Equipe do Projeto:  

Etapa na qual foram definidos os integrantes e foi composta a equipe por represen-

tantes de todos stakeholders do processo. A etapa é considerada complexa, pois geral-

mente demanda tempo para a formação. 

   Pela Celesc Distribuição, designou-se o chefe da Divisão de Organização e Méto-

dos  para a gerência do projeto, e mais uma pesquisadora. Devido à importância do 

projeto para o P&D, o chefe da Divisão também foi alocado. 

4.2 Fase 2: Identificação de necessidade informacional da organi-

zação:  

Esta etapa compreendeu a localização das fontes e informações relevantes em inovação 

e propriedade intelectual nos projetos de P&D na empresa. Também envolveu a iden-

tificação geral das necessidades do sistema, a seleção de alternativas na implementação 

e a definição do plano de trabalho. Incluiu a identificação detalhada do Levantamento 

de Requisitos e Especificação do Sistema, bem como a representação do conhecimento 

a se utilizar. 

Esta fase ocorreu durante os quinze meses do projeto e foi responsável pela formação 

e organização da base de conhecimento que definiu o modelo de gestão para a criação 

do NIT. 

Nesta fase também foram definidas as interfaces do Sistema de Avaliação de Proje-

tos de P&D e do portal web hipermidiático NIT, integrado a redes sociais, que iraõ 

apoiar o modelo proposto. 

A base do conhecimento surgiu a partir das atividades básicas de geração, integração 

inteligente e compartilhamento de conhecimentos. 

A construção do dicionário de ontologias de inovação, propriedade intelectual e dos 

parâmetros e critérios de avaliação do setor elétrico brasileiro levou em consideração 

não apenas o estudo e a extração dos termos dos temas prioritários de P&D definidos 

pela ANEEL e legislação aplicável aos domínios, mas também as condições habituais 

que os especialistas encontram nas tecnologias aplicadas às áreas. 

Além disso, foram utilizadas as experiências internas da empresa – como documen-

tos em formato digital e físico e até mesmo memórias de reuniões – para definir as 
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funcionalidades que o Sistema de Avaliação de Projetos de P&D deve possuir para 

auxiliar o processo de seleção e avaliação de forma mais automatizada. 

Com base nos vocabulários controlados elaborados para cada domínio do setor 

elétrico, organizaram-se os termos por domínio e elaboraram-se os dicionários de on-

tologias no editor de Ontologias. Os dicionários pretendem refletir a memória humana 

e, também, estabelecer relações com base conceitual sobre o contexto dos domínios 

trabalhados, construindo uma rede de conceitos ligados por diferentes relações semân-

ticas. 

4.3 Fase 3: Modelagem:  

Envolveu a definição detalhada da arquitetura global da solução (módulos, tabelas, in-

terface, máquinas etc) – uma representação do sistema em forma de símbolos de tal 

forma que possibilitasse a visualização do sistema como um todo, composto por partes 

que pudessem facilmente ser incluídas ou removidas, de acordo com as necessidades 

identificadas. 

A modelagem nesta etapa se baseou nos inventários e mapas conceituais produzidos 

na fase de Engenharia do Conhecimento e estabeleceu as regras de negócios, os requi-

sitos e um protótipo da interface para o sistema de avaliação de projetos P&D da em-

presa. 

4.4 Fase 4: Implementação:  

Ocorreram aqui a programação dos diversos componentes do sistema, a transformação 

do modelo teórico em objeto prático e a criaçaõ da solução a partir dos itens estabele-

cidos na fase de Engenharia do Conhecimento. Nessa fase também foram construídas 

às ontologias. 

4.5 Fase 5: Testes e validação:  

Foi realizada a verificação global do sistema com o objetivo de obter a aceitação do 

usuário. Definidos os problemas, o teste se resumiu em selecionar amostras do mesmo, 

aplicar a solução implementada e verificar se o resultado desta aplicação está corres-

pondendo ao resultado esperado a partir do modelo. Nessa fase também foi realizada a 

validação final das funcionalidades do sistema com a equipe da empresa de energia. 

4.6 Fase 7: Manutenção:  

Através da aplicação contínua da solução criada ao problema, evidenciaram-se e se 

corrigiram problemas não previstos anteriormente pelo modelo. 
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5 Sistema de Avaliação  

5.1 O Processo de Avaliação em Projetos de P&D  

O processo de avaliação de projetos de P&D é o principal gargalo para as instituições 

de energia elétrica no Brasil devido a subjetividade e falta de critérios relevantes e ade-

quados para cada situação. Para ajudar nessa demanda, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica - ANEEL [17], [18] definiu critérios para que as empresas de setor de energia 

pudessem avaliar esses projetos no âmbito de atos legais. No entanto, esses critérios 

são muito amplos o que torna difícil criar padrões para o processo de avaliação.  

A ausência de critérios sólidos gera atrasos, e em muitos casos, resulta na seleção 

inapropriada de projetos.  

Em cada processo de avaliação é fundamental a correta seleção de critérios mais 

relevantes e adequados para cada situação. A normalização desses critérios de seleção 

de projetos de P&D irá garantir a qualidade na promoção da inovação tecnológica no 

setor elétrico. Esta desempenha um papel fundamental para a integração dos fatores 

econômicos, sociais e ambientais dentro da empresa. 

O modelo de avaliação foi desenvolvido com base em alguns critérios pré-definidos, 

a fim de proporcionar às empresas de energia elétrica priorizar projetos de P&D de 

acordo com a sua importância. Este modelo utiliza aspectos do trabalho de Albertyn 

[7], [8], Saaty [9], [10] e Bueno et al [5],[11],[16]. 

A avaliação de um projeto torna-se importante devido às informações que ela oferece 

quanto aos objetivos, relevância, eficiência econômica a sua sustentabilidade. Além 

disso, serve de base para a condução, gestão e prestação de contas perante a sociedade 

[18]. 

O processo de avaliação dos projetos compreende duas etapas: a avaliação inicial e 

a avaliação final. A primeira etapa é opcional; a última, obrigatória. Em ambas, o foco 

da avaliação é o resultado do projeto frente ao investimento previsto ou realizado.  

A avaliação inicial tem como objetivos principais identificar se o projeto se caracte-

riza como atividade de P&D e avaliar sua relevância frente aos desafios tecnológicos e 

de mercado de energia. A decisão pela execução ou não de um projeto de P&D é única 

e exclusiva da empresa, que deverá contabilizar os gastos do projeto em relatório de 

execução financeira, caso decida pela execução.  

Na avaliação final são computados todos os resultados alcançados no projeto de 

P&D, previstos e não previstos, observando-se a comprovação da originalidade da pes-

quisa e atendo-se à relevância, abrangência e aplicabilidade dos resultados no dia-a-dia 

da empresa de energia elétrica e/ou da entidade executora. 
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Fig. 1. Contextualização do processo de avaliação com os critérios estabelecidos. 

5.2  Critérios estabelecidos pela ANEEL 

Os critérios estabelecidos e aprovados pela ANEEL estão descritos na sequencia, que 

atualmente parametrizam o processo de seleção e avaliação. A avaliação é realizada 

com base nos critérios: Originalidade, Aplicabilidade, Relevância e Razoabilidade dos 

Custos e os principais parâmetros analisados em cada critério. 

O critério Originalidade tem caráter eliminatório, de modo que o projeto deve ter 

nota igual ou superior a três (3) e ainda ser caracterizado como projeto de P&D. Caso 

contrário, o valor do projeto deve ser revertido para a conta de P&D. 

Em função de uma série de critérios que envolvem o problema de seleção de projetos 

de P&D, este processo deve ser visto como um problema de decisão multicritérios. Pois 

envolvem desde investimentos financeiros e materiais até possíveis vantagens compe-

titivas tornando essencial a identificação dos mais estratégicos a serem implementados 

inicialmente [17].  

5.3 Critérios da Empresa de Energia Elétrica  

Hoje o processo de avaliação de projetos da empresa de energia elétrica, percorre o 

fluxo conforme mostra a figura 1. A proposta do projeto é revisada pela área da empresa 

onde o conhecimento a ser obtido na pesquisa, e/ou os potenciais resultados podem ser 

usados. Se há uma análise favorável da área, a Comissão de P&D analisa a proposta do 

projeto, com base em parâmetros e critérios de avaliação previstos no Manual do Pro-

grama de Pesquisa e Desenvolvimento [17]. Se a comissão considerar a proposta rele-

vante, os coordenadores das propostas são convidados para uma apresentação [3]. Após 

esta etapa a comissão de P&D estabelece um registro conclusivo contendo uma lista de 
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projetos considerados "capaz" para participar do Programa de P&D. O projeto só será 

considerado "capaz" se responder às seguintes premissas: 

- Obter pelo menos o conceito "3" no critério Originalidade dada pela ANEEL; 

- Atingir nota igual ou superior a 2,8, a média aplicada aos conceitos que norteiam 

o projeto (Originalidade, Aplicabilidade, Relevância e Razoabilidade dos Custos); 

- Ter parecer favorável da Comissão de P&D.  

Os projetos que forem caracterizados como nacionalização do produto ou enquadra-

dos nas fases cabeça-de-série, lote pioneiro ou inserção no mercado, não terá avaliação 

no critério Originalidade. No entanto, os projetos que estão nestas fases serão aceitos 

se a inovação derivar de outro projeto de P&D regulado pela ANEEL [17]. 

Para a avaliação inicial são considerados os resultados esperados do projeto, e os 

resultados obtidos são ponderados para a fase de avaliação final. A avaliação do produto 

principal de um projeto de P&D deve-se levar em conta o seu tipo, podendo ser: con-

ceito ou metodologia, software, sistema, e outros, como produtos secundários: forma-

ção profissional, capacitação tecnológica, impactos sociais e ambientais e ainda a fase 

da cadeia de inovação que o projeto se encontra. As pontuações para os critérios devem 

ser atribuídas, como demonstrado na Tabela 1.  

 

Tabela 4.   Pontuações possíveis a serem atribuídas aos Critérios de Avaliação de Projetos de 

P&D  

Pontuação 
do Critério 

Conceito da 
Pontuação 

0 Não se aplica 

1 Inapropriado 

2 Insuficiente 

3 Aceitável 

4 Bom 
0 – aplicável apenas ao critério Originalidade 

Fonte – Guia do Avaliador de Projetos de P&D (2010). 

 

5.4 Sistema de Gestão de P&D  

O sistema de gestão do conhecimento baseado em ontologias é composto por dois am-

bientes na Web: um para a gestão dos projetos de P&D e o outro para a busca de infor-

mações sobre estes projetos. 

Estes ambientes tecnológicos servem como instrumentos de gestão para buscas de 

informações de P&D, assim como para o acompanhamento diário do trabalho produ-

zido por todos os envolvidos em produção, armazenamento e recuperação de informa-

ções estratégicas, dentro dos parâmetros definidos pela ANEEL. 

O Sistema de Gestão de P&D inclui artefatos de Inteligência Artificial, o que dá 

melhor qualidade e velocidade de resposta através da organização de informações na 

forma de casos, e permite a recuperação de informações com base em medidas de si-

milaridade. O sistema é baseado em ontologias [5], [11], [15] para indexar e armazenar 

os documentos inseridos na base de conhecimento. 
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Esta forma de representação da informação permite um armazenamento mais orga-

nizado dos casos (os documentos), tornando-se a sua recuperação mais fácil e apresen-

tando respostas claras. 

Neste sentido, considerando a complexidade das atividades envolvidas, o Sistema de 

Gestão de P&D é um conjunto integrado de gestão do conhecimento organizacional, 

que suporta todo o processo de construção do conhecimento, e torna o processo de de-

cisão mais rápido. O ambiente de gestão é composto por um conjunto de sub-módulos, 

de acordo com a figura 2.  

Três sub-módulos compõem o ambiente de pesquisa. Na busca por semelhança o 

sistema recupera as fontes de informação com base em uma consulta formulada mistu-

rar atributos fixos (parâmetros) e texto livre. Usando uma medida de similaridade e de 

acordo com certas informações requeridas pelo utilizador, o sistema realiza uma clas-

sificação dos documentos da base de dados. 

 

 

Fig. 2. Sistema de Gestão de P&D da Celesc. 

O usuário também pode configurar fontes e intervalo de tempo, fornecendo ao sis-

tema os parâmetros mais importantes para a consulta específica. Apenas consulta ao 

texto está disponível para cálculo da similaridade. Os conceitos são extraídos a partir 

do texto de documentos e o texto formulado pelo utilizador. Os conceitos extraídos da 

situação apresentada pelo usuário e dos documentos são ambos usados para calcular 



Anais da VI CONeGOV 

80 

 

um valor de similaridade. Na busca por assunto, o usuário pode selecionar alguns pa-

râmetros: o assunto, o intervalo de tempo e fonte.  

Estes três tipos de pesquisa são refinados por intervalos de tempo e pela base de 

conhecimento de origem onde os documentos estão armazenados.  

O presente sistema foi desenvolvido utilizando técnicas de Raciocínio Baseado em 

Caso - CBR, o qual permite a representação de textos em forma de casos, através do 

uso de índices. Cada caso é estruturado como um conjunto de "expressões indicativas" 

definidas por ontologias e todas as palavras nos documentos de casos atuais e casos 

alvo. Índices também foram definidos, representando características dos casos que in-

dicam a sua utilidade em uma situação específica.  

Os inventários produzidos possibilitaram a confecção de um conjunto de perguntas 

para cada critério que fica disponível para o sistema de acordo com o tema do edital 

proposto.  

A aplicação do método AHP permitiu o cálculo dos pesos para cada alternativa do 

conjunto de perguntas em relação aos critérios propostos. Com base no questionário já 

preparado, realizamos comparações em pares, utilizando as intensidades da escala de 

Saaty de importância. 

A comparação em pares foi trabalhada usando a seguinte hierarquia: entre os crité-

rios de avaliação, entre as alternativas dentro de cada critério e entre os subcritérios. 

Assim, as intensidades de importância foram convertidas em números, de acordo com 

essa escala. Os testes de cálculos foram realizados em planilha Excel. 

As matrizes apresentam os valores resultantes da avaliação dos investigadores e a 

matriz obtida a partir de cálculos que compõem o método. Eles mostram a matriz com-

parativa de critérios com comparações pareadas feitas por tomadores 

de decisão como apresentam as figuras 3 e 4). 

 

Fig. 3. Matriz comparativa entre os quatro critérios identificados (originalidade, aplicabilidade, 

relevância e razoabilidade dos custos). 
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O critério Originalidade é o que apresenta o maior impacto sobre os outros critérios 

definidos pela empresa, expresso na figura 3. Este resultado quantifica a orientação 

estabelecida pela ANEEL e a extrema importância do critério de originalidade para a 

avaliação e seleção de projetos de P&D. 

A avaliação em pares entre as alternativas dentro critério Originalidade é mostrado 

na fig. 4. A matriz mostra o subcritério "ineditismo", como o mais importante entre as 

alternativas. 

 

Fig. 4. Matriz comparativa entre os subcritérios do critério originalidade. 

O objetivo final de propor um conjunto de ontologias para apoiar o processo de ges-

tão e avaliação de projetos de P&D em uma empresa do setor elétrico para reduzir a 

possibilidade de reprovação ou aprovação parcial pela ANEEL foi alcançado pela inte-

ração da aplicação de ontologias em um sistema semi-automático. 

Este trabalho também permitiu a percepção e a formalização do processo de valida-

ção dentro da empresa de energia Celesc, mostrando as diferenças entre o formal e os 

processos habituais. 

Para a obtenção de um processo de avaliação justo, ele deve ser transparente. A re-

presentação do conhecimento com base ontológica permite um maior acesso ao conhe-

cimento e uma boa melhora na interpretação dos critérios. Desta forma, as ontologias 

passam a ser responsável pela elevada qualidade dos dados obtidos, fornecendo a trans-

parência exigida na execução da seleção de projetos. 



Anais da VI CONeGOV 

82 

 

6 Resultados 

Como resultado efetivo, verifica-se a criação de um Modelo de Gestão da Inovação 

baseado em conectividade e sustentabilidade, integrado às redes sociais, e o Sistema de 

Avaliação de Projetos de P&D. 

O Sistema de Avaliação de Projetos de P&D permite atingir os seguintes resultados: 

• controlar as atividades de avaliação e acesso rápido às informações coletadas e 

processadas, por meio de software que permite a visualização gráfica dos dados anali-

sados; 

• facilitar a realização de auditorias qualitativas e quantitativas dos processos de ava-

liação; 

• incrementar a produtividade devido aos melhores controles de processos e docu-

mentação das atividades de negócio; 

• minimizar o tempo de resolução de problemas, possibilitando que a solução seja 

dada no prazo previamente estabelecido pela área de P&D; 

• criar solução que possa ser personalizada gradativamente por meio de análises e 

desenvolvimento de percepções pautadas em informações; 

• antecipar as ações relacionadas às mudanças no mercado; 

• definir os avaliadores pelo coordenador da comissão; 

• definir o conjunto de perguntas por edital; 

• definir o edital; 

• permitir que os avaliadores acessem os projetos para avaliações; 

• permitir o cálculo das notas de avaliação; 

• integrar as informações, compondo uma base histórica sobre a evolução dos proje-

tos; 

• facilitar o processo de tomada de decisão; e 

• definir automaticamente o resultado da avaliação de todos os projetos por edital.  

 

    Além destes, podemos citar como resultados do projeto: 

• a criação de uma linguagem uniforme para a gestão da inovação, apoiada na cons-

trução de ontologias e no uso das redes sociais; 

• uma base tecnológica que facilite a divulgação, a formulação, a implementação e a 

análise dos projetos; e 

• utilização do sistema computacional como ferramenta para auxiliar o alinhamento 

das ações de P&D com os objetivos da instituição e da ANEEL e reduzir os custos 

globais dessas ações, promovendo a efetiva qualidade, otimização e compartilhamento 

dos recursos. 

    A implantação do projeto tem significativos resultados na gestão da inovação do 

setor de P&D sob três aspectos básicos: geração do conhecimento, integração inteli-

gente do conhecimento e o compartilhamento de conhecimento. 

    Com a implementação do sistema, os procedimentos gerenciais de projetos de 

P&D estão informatizados, permitindo maior uniformidade das ações administrativas e 

operacionais e maior facilidade tanto no processo de tomada de decisões quanto na 

coordenação geral dos programas de P&D da empresa.  
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7  Conclusões 

A partir do desenvolvimento do projeto, a divisão de P&D da Celesc passou a ter 

um sistema de conhecimento totalmente online que contempla todo o processo de ava-

liação de projetos de P&D de acordo com novas resoluções da Celesc e com as diretri-

zes da ANEEL. 

Além dos critérios exigidos pela agência reguladora, o sistema contempla os critérios 

estratégicos para a Celesc. O processo de avaliação de projetos de P&D representa 

ainda um grande gargalo pela subjetividade a que está sujeito. 

A subjetividade resultava em morosidade e, muitas vezes, inadequação na seleção 

dos projetos. Com o sistema, o processo de avaliação dos projetos tornou-se mais ob-

jetivo, fácil e ágil para os avaliadores. 

Os gestores tem em mãos uma suíte integrada para a gestão do conhecimento orga-

nizacional que sistematiza todo o processo de avaliação de projetos, tornando o controle 

e o acompanhamento muito mais rápido e transparente, o que agiliza a tomada de de-

cisão ao selecionarem-se os projetos de P&D mais adequados aos objetivos da empresa. 

Ao adotar o uso deste ambiente, a empresa potencializa a geração de inteligência 

coletiva e revela talentos internos que, muitas vezes, encontram-se escondidos na di-

versidade de cargos e departamentos, a fim de contribuir para o desenvolvimento de 

inovações para a empresa. 

O conhecimento gerado coletivamente servirá de apoio ao NIT dentro das atri-

buições de orientar as atividades de gestão de conhecimento e de inovação tecnológica 

produzidos na empresa, bem como identificar o potencial inovador e a difusão da cul-

tura proteção de propriedade intelectual e industrial de processos, marcas e produtos 

originados em pesquisas científicas e tecnológicas na área de atuação. 
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De la Ideia de Rousseau Sobre um Pacto Social, a su 

Refundación em la Era Digital 

From Rousseau’s Ideia on a Social Pact, to its Digital Age 

Refoundation 

Romina Florencia Cabrera 

 Abogada –Investigadora-Docente. UNLP-UBA-USAL- Argentina 

Resumen. Las doctrinas del contrato social han tenido una importante influencia 

en las ideas políticas e, incluso, en la vida política actual. Dentro de ellas, la doc-

trina planteada por Jean-Jacques Rousseau aún tiene especial repercusión sobre 

versos temas en materia política, jurídica e, incluso, en instituciones recientes. 

En este momento actual en el que vivimos, digitalizado y veloz, es primordial 

que los gobiernos, en colaboración con todos los demás Stakeholders, adopten 

medidas para generar la confianza básica en que se respetará el derecho a la pri-

vacidad de las personas en Internet. Al mismo tiempo, es esencial asegurar la 

primacía de la Ley. Ambos objetivos no son excluyentes, de hecho, se refuerzan 

mutuamente. Las personas y las empresas deben estar protegidas tanto de la mala 

utilización de Internet por grupos criminales informáticos y terroristas como de 

la extralimitación de los gobiernos y las empresas que recopilan y utilizan los 

datos privados. El pacto social que se propone debe basarse en un compromiso 

compartido de todos los Stakeholders, tanto en los países desarrollados como en 

los menos desarrollados, para tomar medidas concretas en sus propias jurisdic-

ciones con miras a generar confianza y confiabilidad en Internet. 

Palabras Clave. Contrato Social- Digital-Internet-Derechos Humanos-Bien 

Común-Seguridad-Informática-Datos. 

Abstract. The doctrines of the social contract have had an important influence 

on political ideas and even in today's political life. Among them, the doctrine 

raised by Jean-Jacques Rousseau still has a particular impact on various topics in 

political, legal and even in recent institutions matter. At this present moment in 

which we live, digitized and fast, it is essential that governments, in collaboration 

with all other Stakeholders, to take steps to generate the basic confidence that the 

right to privacy of people on the Internet will be respected. At the same time, it 

is essential to ensure the primacy of the law. Both objectives are not mutually 

exclusive, in fact, mutually reinforcing. Individuals and companies must be pro-

tected both from the misuse of the Internet by computer criminals and terrorist 

groups as overreaching governments and companies collect and use private data. 

The proposed social pact should be based on a shared commitment of all Stake-

holders, both in developed countries and the least developed countries, to take 
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concrete steps in their own jurisdictions in order to build trust and confidence in 

the Internet. 

Keywords: Social Contract-Digital-Internet- Human rights- Common benefit- 

Security- Computing- Data 

1 Introducción 

Siempre me ha gustado investigar y defender en sentido social de la vida. Tal vez...esto 

se lo debo a mi mamá, Estela Gulizzi, psicóloga, amplia defensora de la humanística, 

en su juventud. 

Ella me enseñó, además de mi papá Hector Cabrera (debe ser por el origen griego 

paterno), abogado, el amor por el conocimiento y los Derechos Humanos.  El valioso 

significado de la Libertad, de la Justicia; del respeto de los Derechos de los sectores 

menos favorecidos y del desarrollo sustentable. Y, sobre todo, el sentido del “Bien co-

mún”: cooperar entre todos, para lograr con un granito de arena, una sociedad más po-

sitiva para todos, donde los habitantes de este planeta puedan ser más felices (algún 

iluminado, con todo respeto, me discutirá el concepto de “Felicidad”, pero no tengo la 

sabiduría suficiente para responder, y no es mi intención filosofar sobre ello ahora). 

 Así como en el cuerpo humano, la interrelación de todos los órganos es fundamental 

para el funcionamiento del mismo; para que una persona se desarrolle y tenga una con-

ducta adecuada en la sociedad, es importante el equilibrio entre lo biológico, lo psico-

lógico y lo social (el medio). Por ello, la homeostasis es necesaria que todo sistema se 

integre correctamente, de una manera eficiente y eficaz. [1] 

2 Desarollo 

2.1 Doctrina del Contrato Social de Jean-Jacques Rousseau. 

Las doctrinas del contrato social han tenido una importante influencia en las ideas pol-

íticas e, incluso, en la vida política actual. Dentro de ellas, la doctrina planteada por 

Jean-Jacques Rousseau aún tiene especial repercusión sobre diversos temas en materia 

política, jurídica e, incluso, en instituciones recientes. 

Su obra “El contrato social “constituye una lectura muy consultada, estudiada e in-

terpretada en la reflexión sobre diversos temas, como los fundamentos de la sociedad; 

la legitimidad de las decisiones; la voluntad general; la soberanía, entre otros. Sin em-

bargo, muchas veces esa lectura es realizada de forma aislada del resto de sus obras, 

circunstancia que ciertamente impide una comprensión más amplia de las ideas polí-

ticas vertidas en el contrato. 

Obras como el “Discurso sobre las ciencias y las artes”; el “Discurso sobre el ori-

gen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres “; el “Emilio o de la edu-

cación”; las “Consideraciones sobre el gobierno de Polonia”; el “Proyecto de cons-

titución para Córcega” o los “Fragmentos políticos”, a pesar de tener un contenido 
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esencial para entender su propuesta política son desplazadas en ese estudio. Sobre todo, 

una obra poco conocida pero de especial importancia para comprender la complejidad 

del contrato la encontramos en la primer versión del contrato social también conocida 

como “Manuscrito de Ginebra” . 

Este manuscrito no es una obra publicada, constituye el borrador de lo que será la 

versión final del contrato social. En diversos pasajes de obras y cartas se revela la exis-

tencia de este borrador, especialmente en las “Las confesiones” , en donde Rousseau 

describe cómo la falta de tiempo le obligo a renunciar a un proyecto más amplio sobre 

política. Su justificación fue que estos temas necesitan mucha reflexión, espacio y tran-

quilidad, circunstancias con las que no contaba. 

Asimismo, consideraba que las ideas expuestas ahí eran muy atrevidas para el tiempo 

y el país en que vivía, además de encontrar indicios de los problemas que vendrían a 

partir de la sorpresa que causó el borrador a sus amigos. Incluso, consciente de los 

ataques que realiza al iusnaturalismo, no quiso comunicar el contenido. 

Por estas razones Rousseau recortó diversas partes del manuscrito para no ser publi-

cadas en la versión final del contrato, incluso puede notarse la supresión de un capitulo 

completo. Los fragmentos recortados se refieren a la interpretación del contrato social, 

las ideas sobre el estado de naturaleza y la naturaleza del hombre. 

El manuscrito, publicado en revistas filosóficas de otros países, puede encontrarse 

en la web. Resulta interesante acercarse a esa lectura porque sirve para complementar 

ideas que parecen vagas en el contrato.[2] 

2.2 Declaración de la Comisión Mundial sobre Gobernanza de 

Internet. Era Digital Presente y Futuro. 

La Comisión Mundial sobre Gobernanza de Internet (GCIG; por sus siglas en inglés) 

fue establecida en enero de 2014 para articular y promover una visión estratégica para 

el futuro de la gobernanza de Internet. 

 En recientes reuniones, la Comisión discutió sobre la potencial y perjudicial erosión 

de la confianza en Internet en la ausencia de un amplio acuerdo social sobre las normas 

de seguridad y privacidad digital. La Comisión considera que, para que Internet siga 

siendo un motor global de progreso social y económico que refleje la diversidad cultural 

del mundo, debe restablecerse la confianza en Internet. Internet debe ser abierta y estar 

libremente disponible para todos en un entorno de seguridad. Así, la Comisión plantea 

la necesidad de que todos los Stakeholders deben colaborar y trabajar conjuntamente 

para adoptar normas de comportamiento responsable en Internet. Con motivo de la 

Conferencia Mundial sobre el Ciberespacio en La Haya, en abril del 2015, la Comisión 

llama a la comunidad global a construir un nuevo pacto social entre los ciudadanos y 

sus representantes electos, el poder judicial, las agencias para el cumplimiento de la ley 

y de inteligencia, las empresas, la sociedad civil y la comunidad técnica de Internet con 

el objetivo de restaurar la confianza y mejorar la confiabilidad en Internet.[3] 

En este momento es primordial que los gobiernos, en colaboración con todos los 

demás Stakeholders, adopten medidas para generar la confianza básica en que se res-

petará el derecho a la privacidad de las personas en Internet. Al mismo tiempo, es esen-

cial asegurar la primacía de la Ley . Ambos objetivos no son excluyentes, de hecho, se 

refuerzan mutuamente. Las personas y las empresas deben estar protegidas tanto de la 



Anais da VI CONeGOV 

89 

 

mala utilización de Internet por grupos criminales informáticos y terroristas como de la 

extralimitación de los gobiernos y las empresas que recopilan y utilizan los datos pri-

vados. 

El pacto social que se propone debe basarse en un compromiso compartido de todos 

los Stakeholders, tanto en los países desarrollados como en los menos desarrollados, 

para tomar medidas concretas en sus propias jurisdicciones con miras a generar con-

fianza y confiabilidad en Internet. El compromiso con el concepto de seguridad cola-

borativa y con la privacidad debe reemplazar las prolongadas y sobrepolitizadas nego-

ciaciones y conferencias. 

Los siguientes son los principios esenciales que la Comisión promueve para la ela-

boración del nuevo pacto social:[4] 

 Los Derechos Humanos fundamentales, que incluyen la protección de la privacidad 

y de los datos personales, deben estar protegidos en línea. Las amenazas a estos de-

rechos deben ser atendidas por los gobiernos y otros Stakeholders actuando dentro 

de su propia jurisdicción y en cooperación. 

 La interceptación de las comunicaciones, la recopilación, el análisis y el uso de datos 

en Internet por parte de agencias para el cumplimiento de la Ley y de inteligencia 

debe hacerse con propósitos pública y previamente especificados, autorizados por la 

ley (incluida la Ley 

 Internacional de Derechos Humanos) y en consonancia con los principios de nece-

sidad y de proporcionalidad. Propósitos como obtención de ventaja política o ejerci-

cio de represión no son legítimos. 

 En especial, las leyes deben ser públicamente accesibles, claras, precisas, compren-

sivas y no discriminatorias, generadas abiertamente y transparentes para las personas 

y las empresas. Mecanismos sólidos e independientes deben existir con el fin de que 

se garantice la rendición de cuentas y el respeto de los derechos. Los abusos deberían 

ser susceptibles de una reparación apropiada, con acceso a un mecanismo efectivo 

para remediar el daño causado a las personas cuyo derecho a la privacidad haya sido 

violado por alguna actuación de vigilancia ilegal o arbitraria. 

 Las empresas u otras organizaciones que transmiten y almacenan datos usando In-

ternet deben asumir una mayor responsabilidad para proteger dichos datos de intru-

siones ilegales, de daños o de su destrucción. Los usuarios de los servicios pagados 

o de los llamados "servicios gratuitos" ofrecidos en Internet deben conocer y tener 

alguna alternativa de elección sobre todos los usos comerciales para los cuales se 

pudieran explotar sus datos, sin ser excluidos por ello del uso de software o de los 

servicios habituales que les permitan participar activamente en la sociedad de la in-

formación. Este tipo de empresas también deben demostrar capacidad de rendición 

de cuentas y proporcionar reparaciones en el caso de una falla de seguridad. 

 Es necesario revertir el proceso de pérdida de confianza en Internet producto de la 

operación de un mercado no transparente que recopila, centraliza, integra y analiza 

enormes cantidades de información privada de personas y empresas — una especie 

de vigilancia privada en el servicio de “big data”, que por lo general opera bajo el 

pretexto de ofrecer un servicio gratuito. 

 En concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Nacio-

nes Unidas, las comunicaciones deben ser consideradas inherentemente como priva-
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das entre las partes involucradas independientemente de la tecnología de comunica-

ción que utilicen. El rol del gobierno debe ser el de fortalecer la tecnología de la cual 

depende Internet y su uso, no el de debilitarla. 

 Los gobiernos no deben crear ni requerir a terceros que establezcan “puertas trase-

ras” para acceder a datos que debilitarían la seguridad de Internet. Se deben alentar 

y realizar esfuerzos para que la comunidad técnica de Internet incorpore soluciones 

que mejoren la privacidad bajo los estándares y protocolos de Internet, incluyendo 

el cifrado end-to-end de datos en tránsito y en reposo. 

 Los gobiernos, trabajando en colaboración con los técnicos, las empresas y la socie-

dad civil, deben ayudar a educar al público con respecto a las buenas prácticas de 

seguridad informática. También deben colaborar para mejorar la capacitación y el 

desarrollo de taskforces de software a nivel mundial para incentivar la creación de 

redes más estables y seguras en todo el mundo. 

 La naturaleza transfronteriza de muchas formas de intrusión informática restringe la 

capacidad del estado agredido de interceptar, investigar y enjuiciar a las personas u 

organizaciones responsables de esa intrusión. Los estados deberían coordinar sus 

respuestas y ayudarse mutuamente con el fin de reducir las amenazas, limitar los 

daños e impedir futuros ataques.Esta declaración ofrece la visión de la Comisión de 

los temas en cuestión y describe detalladamente los elementos esenciales para lograr 

un pacto social para la seguridad y la privacidad digital.[5] 

El pacto social para una sociedad digital requerirá un nivel muy elevado de acuerdo 

entre gobiernos,corporaciones privadas, personas y la comunidad técnica. Los gobier-

nos pueden proveer liderazgo, sin embargo ellos solos no pueden definir el contenido 

del pacto social. Para lograr un acuerdo y aceptación amplia de todos los Stakeholders 

se necesitará la participación de todos los actores del ecosistema de Internet. En prin-

cipio parece poco probable que un pacto social de estas características pueda ser de 

naturaleza universal, adecuado a las distintas realidades económicas o culturales, y ello 

no debería ser la meta inmediata a la que abocarnos. Internet es utilizada y valorada en 

todas las culturas y todas las fronteras. A veces, los cambios importantes de actitud 

suceden más rápidamente y de una manera más flexible de lo que podría ser posible a 

través de los tratados negociados o los instrumentos jurídicos internacionales. Con el 

tiempo, los enfoques nacionales pueden obtener reconocimiento como buenas prácticas 

internacionales y eventualmente adquirir el estado de derecho internacional consuetu-

dinario. Pero eso está todavía a algunos años de distancia y la velocidad del cambio 

tecnológico necesita flexibilidad y soluciones innovadoras. El área de inteligencia aso-

ciada a la seguridad nacional es especialmente difícil de regular ya que hay pocas leyes 

internacionales que la rigen, pero ni siquiera ese dominio, en gran parte secreto, debería 

estar libre de consideraciones éticas y legales. 

El pacto social contribuirá a generar un nuevo tipo de “seguridad y privacidad 

colaborativa.” El término resalta una verdad fundamental de Internet: cada parte del 

ecosistema digital afecta a las otras. Por ende, el nuevo pacto social no puede tratar de 

encontrar el equilibrio entre los derechos humanos y la privacidad y los intereses del 

estado o los derechos comerciales. Se trata de asegurar que exista un marco dentro del 

cual cada Stakeholder tenga la responsabilidad de actuar no sólo por su propio interés, 

sino también en el interés del ecosistema de Internet como un todo. Por definición, el 

proceso debería generar resultados tipo ganar-ganar en lugar de generar ganadores y 
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perdedores. La seguridad efectiva, los modelos de negocios exitosos y los derechos 

humanos se refuerzan mutuamente en el largo plazo. Todos los actores deben reconocer 

y ejercer su cuota de responsabilidad en la seguridad y privacidad en Internet en 

colaboración con todos los demás, o nadie tendrá éxito.[6] 

Al final, a todos los actores les interesa que Internet siga siendo confiable como un 

recurso global común: abierto, asequible, sin restricciones y disponible para todos como 

un medio seguro para generar más innovación. El gobierno, las empresas y la sociedad 

civil deben trabajar juntos hacia ese objetivo.[7] 

El nuevo pacto social para la Sociedad Digital, implica el modelo de colaboración 

entre los diversos sectores del esquema de Gobernanza de Internet ( Empresa, Estado, 

Sector Académico, Técnico, Sociedad Civil); fortaleciendo los lazos de Cooperación 

Internacional, y confianza entre los Estados Miembro de la Comunidad Global. En esta 

época, donde tantas amenazas endógenas y exógenas, ponen en riesgo muchos proyec-

tos, pactos y hasta factores como la credibilidad, seguridad y estabilidad del esquema 

donde se desarrolla Internet, habría más que nunca que poner énfasis en los principios 

que nos llevan a creer y a promover los Derechos Humanos, concebidos en el seno de 

Naciones Unidas y otros organismos Internacionales ( como fue la etapa Pos Segunda 

Guerra Mundial), y defendiendo más que nunca los Estados democráticos, que garanti-

zan nuestros Derechos y Libertades. 

El  Terrorismo, sobre todo  el ciberterrorismo, no reconoce fronteras, es difícil su 

encuadramiento, ya que no respeta reglas como en cualquier declaración de Guerra; es 

imprevisible, mucho más intensificado y su objetivo es cambiar el orden mundial hacia 

una nueva manera de vivir ( según sus creencias). 

No me voy a detener en este tema. Lo único que quería rescatar, es que no se puede 

perder la confianza ni la fé en la evolución del esquema de Internet; creo que el respeto 

de los Derechos, Garantías y Deberes, deben defenderse de igual manera en línea como 

en la Vida no Virtual, ya que todos los habitantes de este planeta estamos inmersos en 

este fenómeno tecnológico, y lo que mejor se puede hacer, es avanzar hacia un futuro 

más estable, confiable, solidario y más ameno no solo para nosotros, sino para los fu-

turos habitantes de este planeta. No tengo hijos, pero si los tuviera, me gustaría que 

gocen de las mismas libertades que yo disfruté, o más aún, que crezcan en un mundo 

sin tantos prejuicios, donde se desarrolle el verdadero concepto de libertad, respeto y 

tolerancia. 

2.3 Aporte de la Declaración de San José de Costa Rica del Ob-

servatorio Iberoamericano de Protección de Dados. 

En la Era Digital, donde los Derechos Humanos deben respetarse dentro y fuera de 

Internet, la protección de datos personales en un Derecho autónomo e independiente ( 

según la Agencia Española de Protección de Datos) que solicita especial atención; ya 

que la intimidad y privacidad de las personas se ven comprometidas  en este mundo 

informatizado. 

El pasado sábado día 15 de marzo de 2016 se presentó la novena Declaración de la 

iniciativa del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos en San José (Costa 

Rica). La presentación del documento tuvo lugar en el transcurso del II Privacy Data 

Protection Forum, organizado por MODUS en colaboración con el Observatorio 
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Iberoamericano de la Protección de Datos, en el Hotel Hotel Real Intercontinental de 

San Rafael de Escazú.[8] 

En el evento participaron Mauricio Garro (Director de la Agencia de Protección de 

los Datos de los Habitantes de Costa Rica), Mauricio París (Managing Partner de Ex-

pertis), Daniel López Carballo (Senior Associate de ECIJA Abogados), Lía P. Hernán-

dez (Presidenta de la Comisión de Derecho de las Nuevas Tecnologías del Colegio 

Nacional de Abogados de Panamá) y Elena Davara (Partner de Davara & Davara). En-

tre los temas de actualidad que fueron abordados, destacan el derecho al olvido, la situ-

ación de la normativa en materia de protección de datos en Costa Rica, la regulación de 

los drones y su incidencia en la privacidad, el mercado negro de datos personales, las 

transferencias transfronterizas de datos y el Reglamento Europeo de Protección de Da-

tos. 

La presentación de la “Declaración de San José, hacia la implantación de un Sello 

sobre el tratamiento de datos personales en Iberoamérica” corrió a cargo de Daniel Ló-

pez Carballo (Director del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos) y 

Mauricio París (coordinador de la iniciativa en Costa Rica). 

La preparación del texto presentado contó con la participación activa de juristas de 

reconocido prestigio de Argentina, Colombia, España, Ecuador, Costa Rica, Chile, Mé-

xico, Perú, Uruguay y Cuba, contando con el apoyo de instituciones en el ámbito de la 

protección de datos, como el Centro de Protección de Datos de la Defensoría del Pueblo 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.[9] 

El documento de trabajo fue elaborado por Romina Florencia Cabrera ( que dialogo 

con vosotros a través de este artículo) ,  María Paulina Casares Subía, Camilo Alfonso 

Escobar Mora, Joel Gómez Treviño, Alonso Hurtado Bueno, Lorena Higareda Magaña, 

Lilibeth Alvarez, Dulcemaría Martínez Ruíz, Sara Molina Pérez-Tomé, Eduardo Laga-

rón Martín, Mauricio París, Romina Garrido, Jessica Matus, Héctor Guzmán Rodrí-

guez, Ramón Miralles López, Milagros Olivos Celis, María Julia Giorgelli, Agustina 

Callegari, Javier Raimo, Lainiver Mendoza Munar, Laura Vivet Tañà, Matías Jackson, 

Cynthia Tellez Gutierrez, Patricia Reyes Olmedo y Yarina Amoroso Fernández, coor-

dinador por Daniel López Carballo y Francisco González-Calero Manzanares. 

La Declaración nace como reflexión y exposición de la situación actual en materia 

de protección de datos en Iberoamérica y las líneas programáticas por los que se debería 

apostar en pro de una mayor protección del derecho a la intimidad, la propia imagen y 

el honor de las personas, en una rama del derecho tan necesaria y en ocasiones desco-

nocida por los ciudadanos. 

En este sentido, si bien existe un consenso unánime en la validez y vigencia de los 

principios de protección de datos personales en Iberoamérica, también hay coincidencia 

generalizada en la necesidad de revisar su contenido para hacerlo más acorde con las 

exigencias que la globalización y el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación plantean. 

Tras el análisis de realizado por los colaboradores de la iniciativa del Observatorio 

Iberoamericano de Protección de Datos, pueden extraerse entre las conclusiones, la ne-

cesidad de implementar mecanismos más seguros de certificación en materia de pro-

tección de datos, permitirá al titular, realizar una evaluación rápida en relación al nivel 

de protección que los encargados del tratamiento de sus datos le están ofreciendo. 
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Por lo que el Sello planteado facilitará, igualmente, las transferencias internacionales 

de datos, puesto que las realizadas bajo su paraguas se entenderán realizadas con sufi-

cientes garantías de protección. 

Para los autores, para dar una protección efectiva de los datos personales en Iberoa-

mérica y por consiguiente el sello de protección de datos es necesario que se imple-

mente y replantee de una manera adecuada, legislación en la materia y la implementa-

ción de dichas normas de manera coordinada y global en la región. Y es que, la situación 

actual del ordenamiento jurídico en Iberoamérica resulta contradictoria, puesto que si 

bien, gran parte de los países cuentan con un reconocimiento de carácter fundamental 

del derecho a la protección de datos personales y un marco jurídico que establece los 

mínimos para su desarrollo, el nivel de protección de los datos personales no es el ade-

cuado de acuerdo con los estándares. 

Los Sellos de Protección de Datos derivan de los procesos de certificación o auto-

rregulación contemplados en algunas normas de protección de datos personales. En este 

sentido, es importante destacar que la sociedad evoluciona de una manera vertiginosa 

hacia sistemas de exigencia y garantía mayores, por lo que hoy en día las empresas y 

otras personas jurídicas deben pensar en un modelo de gestión diferente y por ende del 

tratamiento de los datos personales que se manejan. 

El Sello Iberoamericano de protección de datos, se propone como un mecanismo 

voluntario de certificación o marca de protección de datos, que permitirá a los intere-

sados reconocer el nivel de protección de datos que ofrecen los responsables y encar-

gados del tratamiento sobre sus productos y servicios. La generación de confianza entre 

los interesados, sin duda, traería consigo una notable mejora en la imagen corporativa 

de la empresa, certificando los tratamientos de datos bajo las máximas de calidad y 

excelencia, así como una garantía mucho más fuerte para los posibles afectados por el 

inadecuado tratamiento de sus datos personales. 

En un momento crucial en el ámbito normativo europeo e iberoamericano, donde se 

tramita un nuevo Reglamento y Ley Marco y, los propios países se encuentran apro-

bando nuevas leyes, unido a los constantes flujos de información y transferencias de 

datos entre empresas en un mundo globalizado, hacen necesaria una homogeneización 

normativa por parte de los propios Estados, y el avance en sistemas como el planteado 

por  instituciones y empresas, en aras a una mayor protección y confidencialidad de la 

información de las personas. 

Para los ponentes la Declaración de San José se constituye como una propuesta de 

gran impacto, y sentará en buena medida una tendencia enfocada en la auto regulación 

y aplicación de las mejores prácticas en materia de protección de datos en empresas y 

organizaciones gubernamentales[10]. 

3 Deberes Humanos 

Sin embargo, o quizá por eso, urge recordar que hay también deberes humanos. Al 

principio eran los deberes Ulpiano, un gran jurista nacido en Tiro (hoy Líbano), buscó 

en la Roma imperial puntos de partida que fueran universales para cualquier ordena-

miento jurídico. Y llegó a formular tres principios: “honeste vivere” (vivir honesta-

mente), “alterum non laedere” (no dañar a los demás) y “suum quique tribuere” (dar a 

cada uno lo suyo). 
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Aquí mismo, hace pocos días un Académico se refirió a ellos. Sólo los recuerdo para 

mostrar que esos tres principios que estarían en la base del Derecho, no son sino 

deberes. 

Los derechos no pueden existir sin deberes: hay derechos y pretensiones exigibles, 

precisamente porque existen deberes. En general, hay un gran silencio sobre los deberes 

humanos. 

Ese silencio merecería un profundo análisis, en el que no se excluya el desarrollo, al 

mismo tiempo que los derechos humanos, de una idea de la autonomía personal que en 

su paroxismo intenta identificar cualquier pretensión subjetiva con un derecho. Re-

spetando esa autonomía que es signo de la época, la Bioética Jurídica[11] trata hoy de 

discernir cómo se preservan valores en las fronteras de la vida. 

Lamentablemente, el discurso de los derechos humanos (esa “utopía realista”, a la 

que alude Habermas), ha llegado a omitir los deberes hacia uno mismo, hacia los demás, 

hacia la sociedad en su conjunto, el ambiente y las futuras generaciones. 

La sombra de ese eclipse se proyecta incluso sobre la escuela. Los deberes escolares 

eran una primera ejercitación de ciudadanía. Hasta hace pocos años los padres condi-

cionaban exigencias de los hijos a que realizaran sus deberes. Parece gracioso, pero hoy 

los niños ni oyen esa palabra. La escuela la erradicó: harían “la tarea”. 

Más llama la atención ese silencio, si recordamos que la misma Declaración Univer-

sal que el 10 de diciembre de 1948 proclamó solemnemente en París los Derechos Hu-

manos, expresa en su artículo 29º que “toda persona tiene deberes respecto a la comun-

idad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”.[12] 

Los derechos no pueden existir sin deberes. Hay derechos y pretensiones exigibles, 

precisamente porque existen deberes. 

Ese mismo año, la declaración que en Bogotá fundaba el Sistema Interamericano de 

Derechos Humanos, fue titulada “De Derechos y Deberes del Hombre”, puntualizando 

en su preámbulo que “el cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho 

de todos. Derechos y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y 

política del hombre. Si los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan 

la dignidad de esa libertad…” 

Proclama allí que “los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, 

que los apoyan conceptualmente y los fundamentan” y culmina con otra frase casi 

olvidada: “puesto que la moral y buenas maneras constituyen la floración más noble de 

la cultura, es deber de todo hombre acatarlas siempre…” 

Un prestigioso Instituto Internacional propicia actualmente sancionar en cada país 

un Código de Derechos Humanos como parte de su derecho interno (tal como existe 

uno Civil y Comercial, o Penal). Bienvenida la propuesta. Gran tarea será conjugar en 

ese Código deberes humanos como los detallados en la Declaración Americana.[13] 

4 Reflexiones Finales 

La sociedad actual debe encontrar el camino hacia la convivencia pacífica y el respeto 

del semejante, en este mundo globalizado, modernizado, digitalizado y veloz. Esto re-

forzará los ideales republicanos y democráticos de libertad, igualdad y fraternidad que 

se expusieron, promovieron y defendieron en torno al contrato social. 
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Rescatar valores tradicionales, que son básicos, pero adaptados a la realidad que nos 

toca vivir día a día; no sólo a gran escala de los Estados, Empresas  y Relaciones Diplo-

máticas, sino la situación cotidiana. La familia, unidad primaria y necesaria de social-

ización está en crisis, y es urgente que se dejen de negar y adormecer los conflictos 

sociales con distracciones y modos de vida light, para volver a las raíces. 

Tantos Derechos Humanos conquistados, para que se resalte la maldad, la violencia 

y la burla a los demás como prácticas habituales y naturales. 

Hay que premiar la solidaridad, los actos de bondad,  amor,  esfuerzo,  trabajo,  es-

tudio, ecología, y sentimientos con compromiso social y personal. 

Utilizar las Tics (Tecnologías de la Comunicación y la Información) al servicio del 

Hombre y no al  revés. Si no seremos un mundo de autómatas, no humanizados y total-

mente programados. Se debe hacer hincapié en la Infoética como práctica natural y 

científica, tal como lo expresa mi Primo, el Reconocido Profesor Dr. Antonio Anselmo 

Martino, cuando analiza los Sistemas Expertos Legales y  la Inteligencia Artificial  

(hasta su punto filosófico y lógico).  

Volvamos a sorprendernos por las cosas más sencillas: la belleza se manifiesta de 

las maneras más sensibles y maravillosas en la naturaleza. Busquemos el sentido de la 

vida nuevamente (cada uno respetando sus creencias internas y las del otro). Cuando el 

ser humanos pierde su capacidad de asombro, pierde su amor a la filosofía, y su práctica 

y reflexión. Recuperemos el camino al bien común, y refundemos el Contrato social de 

Rousseau, como lo expresó este Maestro y sus contemporáneos en su tiempo, pero fle-

xible a nuestra Era Digital. 
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Resumen. La participación ciudadana y control social en Ecuador es uno de los 

ejes transversales de la Constitución vigente, la misma que ha creado la Función 

de Transparencia y Control Social y dentro de ella el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, de esta forma queda claro el interés que ha puesto el 

Estado Ecuatoriano en permitir que la democracia directa, participativa, comuni-

taria y sus diversos mecanismos sean uno de sus pilares. Por este motivo se desa-

rrolló un proyecto que permite potenciar la participación ciudadana y el control 

social en uno de los cantones de la provincia de Tungurahua, el cantón Cevallos, 

mismo que posee características únicas debido a varios factores como son: no 

posee parroquias rurales, ser el cantón más pequeño del Ecuador, entre otras. Para 

lo cual se ela-boraron diferentes instrumentos jurídicos e informáticos tales 

como: Modelo de Ordenanza Municipal para el Sistema de Participación Ciuda-

dana, aula virtual “Escuela de Participación Ciudadana y Saberes ancestrales”, 

sitio web para la participación ciudadana del GADM del cantón Cevallos. Todos 

ellos sustentados en una fundamentación bibliográfica sobre el tema de estudio. 

Palabras Claves. Participación Ciudadana, Control Social, Democracia Di-

recta, Informática. 

Abstract. Citizen participation and social control in Ecuador is one of the key-

stones of the current Constitution, the same that created the Transparency and 

Social Control and within the Council of Citizen Participation and Social Control, 

thereby clear the interest has the Ecua-dorian State to allow direct, participatory 

community democracy and its various mechanisms may be one of its pillars. This 

is a project to promote citizen participation and social control in one of the dis-

tricts of the province of Tungurahua, the canton Cevallos, same possessing 

unique characteristics due to various factors including developed: it has rural par-

ishes, is the smallest canton of Ecuador, among others. Model ordinance for Cit-

izen Participation System, virtual classroom "School of Citizen Participation and 
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ancestral knowledge" website for citizen participation GADM Canton Cevallos: 

for which different legal and software tools such as were developed. All sup-

ported by a bibliographical foundation on the subject of study. 

Keywords: Citizen Participation, Social Control, Direct Democracy, Computer. 

1 Introducción 

La participación ciudadana y el control social no son nuevos en el contexto ecuatoriano, 

pero la constitución del 2008 logró que sean considerados una serie de mecanismos de 

participación ciudadana que en anteriores constituciones no estaban tomados en cuenta 

y en otros casos los acentuó[1],[2]. 

La Constitución en su Art. 1 dice: "El Ecuador es un Estado constitucional de dere-

chos y justicia, social, democrático, soberano e independiente, unitario, inter-cultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera des-

centralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la 

autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de parti-

cipación directa prevista en la constitución..."[3]. 

Esta definición permite tener una clara panorámica de la importancia que ahora tie-

nen los derechos en general para el Estado ecuatoriano[4] y en particular los derechos 

de participación que se encuentran instituidos en el capítulo V de la Carta Magna. 

Por otro lado, el Estado ecuatoriano ha considerado que los diferentes meca-nismos 

de la democracia representativa no han cumplido con las expectativas de los ecuatoria-

nos y que era necesario un cambio, para lo cual ha tomado en cuenta otros mecanismos 

de la democracia directa, participativa y comunitaria[5]; esto queda claramente estable-

cido en la Constitución del 2008, en la cual se establece la participación de la ciudadanía 

como fundamental en todos los actos relacionados con el acontecer público y su res-

pectivo control lo cual está estipulado en el Art. 95 de la Constitución que señala: “Las 

ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de manera pro-

tagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y el 

control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, y de sus representantes, 

en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano.  La participación se 

orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respecto a la 

diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un dere-

cho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representa-tiva, di-

recta y comunitaria”[3]; 

Este derecho del que gozan los ciudadanos y ciudadanas ha permitido la crea-ción 

de una nueva función del Estado, la función denominada de Transparencia y Control 

Social y dentro de ella el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el cual 

tiene entre sus diferentes objetivos propiciar el desarrollo y mejo-ramiento de la parti-

cipación ciudadana y el control social. Se han creado una serie de normas jurídicas a 

partir de la constitución que sustentan la participación ciudadana, tales como: Ley Or-

gánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Código de la Demo-

cracia, Ley de Seguridad Pública, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica 
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de Participación Ciudadana, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías 

y Descentralización, Código de Planificación y finanzas Públicas, Reglamento General 

de Veedurías.  

Por lo cual se hace necesario potenciar dicha participación ciudadana y control social 

tanto en el ámbito jurídico como el informático, el presente trabajo establece una serie 

de alternativas para lograr dichos objetivos, y en especialmente en el cantón Cevallos, 

provincia de Tungurahua y su Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

(GADM). 

2 Métodos y Herramientas 

La estrategia utilizada para el desarrollo del proyecto se fundamentó en las si-guientes 

actividades: 

a) fundamentación bibliográfica sobre participación ciudadana y control social, su 

relación con la constitución vigente;  

b) Análisis documental de los principales mecanismos de participación ciudadana y 

control social utilizados por los ecuatorianos desde el 2008 hasta el 2015;  

c) Investigación de campo sobre la participación ciudadana y control social en el 

cantón Cevallos provincia de Tungurahua Ecuador;  

d) Propuesta de ordenanza municipal para el Sistema cantonal de participación en el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Cevallos;  

e) Investigación sobre casos de éxito en el uso de tecnologías de la información para 

la participación ciudadana y el control social;  

f) Instalación y configuración técnica y metodológica del aula virtual “Escuela de 

Participación Ciudadana e Intercambio de Saberes”;  

g) Desarrollo de plataforma “Participación ciudadana para el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Cevallos”. 

Se utilizó los métodos de nivel teórico del conocimiento tales como análisis y síntesis 

ya que se analizó los conceptos generales de la participación ciudadana y control social, 

desde un contexto histórico, cultural en Ecuador. 

De igual forma se analizó los conceptos de democracia, derecho, tipos de de-mocra-

cia con sus respectivos mecanismos, la Constitución Ecuatoriana y la importancia de 

los derechos de participación, los diferentes mecanismos establecidos de participación 

ciudadana y control social enmarcados en la democracia representativa, directa y co-

munitaria. Se consideró las diferentes normativas jurídicas que rigen la participación 

ciudadana y el control social. 

Se estudió cada uno de los mecanismos establecidos en la constitución y la ley para 

instrumentar la participación social, con énfasis en los gobiernos autónomos descentra-

lizados y cuál es la realidad de dicha participación y control social[6]. 

El método inductivo fue utilizado partiendo de los diferentes componentes de la 

realidad del cantón Cevallos en referencia a la participación ciudadana y control social 

se desarrolla un estrategia jurídico-informática y el método deductivo se utilizó porque 

al tener datos generales de la normativa legal sobre participación ciudadana y control 

social se llega conclusiones prácticas para potenciar dicha participación ciudadana y el 

control social en el cantón Cevallos. Otro método utilizado en esta investigación fue el 



Anais da VI CONeGOV 

100 

 

histórico – lógico, por la recopilación de datos para fundamentar el marco teórico prin-

cipalmente con información elegida por su aporte científico. 

Una vez que se contó la fundamentación jurídica, se realizó el análisis docu-mental 

de los diferentes mecanismos de participación ciudadana que han sido usados por los 

ecuatorianos desde el 2008 hasta el año 2014, para ellos se indagó en los datos entre-

gados por las instituciones públicas que por ley deben publicar dicha información. 

Luego se procedió a sistematizarlos. 

El siguiente paso de la estrategia propuesta radicó en un estudio de campo, para 

dicho fin se tomó en cuenta al cantón Cevallos de la provincia de Tungurahua en Ecua-

dor. Se eligió dicho cantón debido a que el GADM del cantón Cevallos prestó a los 

investigadores las facilidades para realizar dicha investigación, además que dicho can-

tón posee características que lo hacen único en el país. 

Para la presente investigación la población de estudio fue: 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ceva-llos: 1 alcalde, 5 

concejales, 1 síndico del GAD. 

 Consejo de Participación Ciudadana  y Control Social de Tungu-rahua: 1 Coordina-

dor provincial, 4 coordinadores de diferentes áreas en que se halla divido el CPCCS. 

Para seleccionar la muestra se tomó en cuenta los 8.163 habitantes del cantón.  

 

Muestra =
Población

(Población − 1) ∗ error2 + 1
 

 

Se asume un error del 5%. 

 

 

Muestra =
8.163

(8.163 − 1) ∗ 0,052 + 1
 

 

 

Muestra =
8.163

21,405
 

 

 

Muestra = 334 

 

A las 334 personas, se les realizará una encuesta. Se consideró hacer una entrevista 

al alcalde del GAD del cantón y encuesta a los 5 concejales. De igual forma se realizó 

una entrevista al Coordinador de CPCCS de Tungurahua y encuesta a 4 personas que 

conformar el CPCCS de Tungurahua. 

A los representantes barriales y de organización representativas del cantón se consi-

deró hacer una encuesta, que debido al número de la población de estudio se consideró 

a toda la población. 

Para la realización de la PROPUESTA DE ORDENANZA sobre el Sistema de Par-

ticipación un aspecto fundamental del cantón Cevallos radica en que no posee parro-

quias rurales, por otro lado se analizó diferentes ordenanzas ya existentes de gobiernos 
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autónomos descentralizados y los resultados del trabajo de campo que se desarrolló en 

esta investigación. 

Como paso siguiente en la estrategia jurídico informática, se consideró la in-vesti-

gación de diferentes tecnologías de la información y comunicación que han sido caso 

de éxito en diferentes lugares del planeta, esta búsqueda se la realizó a través del inter-

net, se instaló las aplicaciones y se realizó una valoración tomando en cuenta los si-

guientes aspectos: robustez, licenciamiento, posibilidad de aplica-ción de acuerdo a la 

legislación ecuatoriana, facilidad de uso. 

De la investigación realizada hasta el momento se determinó que era necesario me-

jorar el conocimiento por parte de la población del cantón Cevallos de todos los aspec-

tos que rodean a la participación ciudadana y el control social, para ello se procedió a 

la instalación, configuración y funcionamiento de una plataforma virtual que se la de-

nominó “Escuela de Participación Ciudadana e Intercambio de  Saberes”, la misma que 

cuenta con tecnología de software libre tales como: Linux, Apache, PHP, MySQL ; la 

plataforma elegida fue MOODLE, que es un entorno virtual de aprendizaje, usado por 

la UNIANDES. La metodología usada para el diseño de los cursos fue sumamente sen-

cilla, la misma que consiste en una sección de información general, una sección de 

documentación, que es el lugar donde el tutor coloca toda los documentos que considere 

útiles para la persona que está asistiendo a la escuela virtual, una sección de participa-

ción individual y colectiva, misma que permite que todos los participantes de la escuela 

compartan cada una de sus experiencias sobre el tema a tratar. 

La última actividad realizada para potenciar la participación ciudadana y el control 

social en este proyecto fue el desarrollo de una aplicación web llamada “Sistema de 

participación GAD municipal del cantón Cevallos”, el mismo que fue realizado en fun-

ción de toda la información recopilada y analizada en este proyecto. Se aplicó tecnolo-

gía de software libre y la metodología de desarrollo de software utilizada fue el proto-

tipado. 

3 Resultados 

Los resultados del presente trabajo de investigación han sido los siguientes: 

─ Fundamentación bibliográfica sobre participación ciudadana y control so-cial, su re-

lación con la constitución vigente. 

─ Se elaboró un documento que se lo llamó "Participación Ciudadana y Control Social. 

Estudio Teórico", el mismo que fue entregado a GAD municipal del cantón Cevallos 

y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dicho do-cumento ex-

pone conceptos generales de la participación ciudadana y control social, desde un 

contexto histórico, cultural en Ecuador. 

De igual forma se analizó los conceptos de democracia, derecho, tipos de de-mocra-

cia con sus respectivos mecanismos, la Constitución Ecuatoriana y la importancia de 

los derechos de participación, los diferentes mecanismos establecidos de participación 

ciudadana y control social enmarcados en la democracia representativa, directa y co-

munitaria. Se consideró las diferentes normativas jurídicas que rigen la participación 

ciudadana y el control social. 
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Se estudió cada uno de los mecanismos establecidos en la constitución y la ley para 

instrumentar la participación social, con énfasis en los gobiernos autónomos descentra-

lizados y cuál es la realidad de dicha participación y control social en Ecuador. 

Análisis documental de los principales mecanismos de participación ciu-dadana y 

control social utilizados por los ecuatorianos desde el 2008 hasta el 2015. 

Los principales resultados fueron los siguientes:  

Del año 2008 hasta el 2014, se desarrollaron 66 veedurías con informe final en Ecua-

dor. Del año 2011 hasta el 2015, se desarrollaron 5 veedurías en la provincia de Tun-

gurahua. Peticiones de revocatoria del mandato entre 2010 y 2011, para alcaldes 11 los 

restantes para concejales y miembros de juntas parroquiales. Peticiones de revocatorias 

de mandato para 15 alcaldes, 1 vicealcaldesa y 1 prefecto durante el año 2015. Las 

autoridades fueron elegidas en las elecciones seccionales del año 2014.  

En referencia al cantón Cevallos, el 14 de Agosto del 2015 es aprobada la Or-de-

nanza que conforma y regula el funcionamiento el sistema de participación ciudadana 

y control social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Ceva-

llos, se recibió un oficio por parte del Ab. Mauricio Miranda Badillo en el cual se deja 

constancia la valiosa participación de la Universidad UNIANDES con su propuesta de 

ordenanza municipal para el Sistema Cantonal de participación Ciudadana y Control 

Social. 

De igual forma en el cantón se usaron algunos mecanismos de participación ciuda-

dana y control social, como es el caso de las Asambleas para el desarrollo del presu-

puesto participativo, 

Propuesta de ordenanza municipal para el Sistema Cantonal de Participa-ción Ciu-

dadana y Control Social en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del can-

tón Cevallos. 

En el aspecto jurídico se elaboró una Propuesta de ordenanza para el Sistema Can-

tonal de Participación Ciudadana y Control Social del Gobierno Autónomo Descentra-

lizado Municipal del cantón Cevallos provincia de Tungurahua Ecuador. La propuesta 

consta de 21 páginas, 2 Títulos, 47 artículos, 3 disposiciones transitorias, 1 disposición 

derogatoria, 1 disposición final. El GADM de Cevallos. 

A partir de la aprobación de la ordenanza para el Sistema Cantonal de partici-pación, 

se implementó varios mecanismos de participación ciudadana y control social como 

son: silla vacía, rendición de cuentas, veedurías ciudadanas, observatorios y consejos 

consultivos, audiencias públicas, cabildos populares. 

Investigación sobre casos de éxito en el uso de tecnologías de la informa-ción para 

la participación ciudadana y el control social. 

Luego de realizar una investigación sobre diferentes casos de éxito de tecno-logías 

de la información y comunicación para fomentar la participación ciu-dadana y control 

social se estableció la siguiente tabla con una descripción de cada uno de ellos. 

Tabla 1. LISTADO DE APLICACIONES CASO DE ÉXITO EN PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

 

No Nombre de la 
Aplicación 

Detalle de la aplicación 
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1 Change.org Recepción y publicaciones de peticiones online. Las per-
sonas colocan su petición y solicitan ayuda de otras per-
sonas que están de acuerdo con su causa, esto lo hacen 
mediante las denominadas firmas online que el sitio posee, 
de esta forma ejercen presión para que se dé un cambio. 

2 VirtualPol Los creadores de esta aplicación la definen como una 
red social democrática.  

3 Software de partici-
pación ciudadana mu-
nicipal 

Desarrollada por el Estado Chileno. 

4 APPgree Permite que una ciudad entera pueda reunirse online y 
mantener un diálogo claro y ágil con su alcalde. 

5 De olhonas obras La herramienta permite fiscalizar el estado de todas las 
obras públicas, qué empresas las están realizando y 
conocer las cuentas de las mismas, entre otros detalles. Ex-
iste la posibilidad, de seguir a cada obra en redes como 
Twitter o Facebook. También, se pueden recibir alertas por 
correo electrónico.  

6 Democracia directa 
digital 

Plataforma para obtener las ideas y comentarios de la 
ciudadanía. 

7 Elefante blanco Aplicación móvil para reporte y visualización de obras 
públicas que son consideradas por los ciudadanos como 
“elefantes blancos” que se encuentran en los municipios y 
departamentos de Colombia. 

8 Votenaweb Es un proyecto e-Government desarrollado por la com-
pañía Webcitizen que desarrolla tecnologías para aumentar 
la participación ciudadana. 

9 Votalo Es un proyecto independiente argentino que propone un 
canal de e-participación, para que legisladores y ciuda-
danos puedan establecer un diálogo participativo.  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

3.1 Instalación y configuración técnica y metodológica 

del aula virtual “Escuela de Participación Ciuda-

dana e Intercambio de Saberes. 

Para la elaboración de la Plataforma Virtual que permitió el funcionamiento de la Es-

cuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Saberes se procedió de la siguiente 

manera: 

• Solicitud de espació en servidor de la Universidad Regional Autónoma de Los 

Andes "UNIANDES". 

• Instalación y configuración de subdomini-owww.uniandeson-

line.edu.ec/ProCPCCS. 

• Instalación y configuración de Moodle versión 2.8. Con el uso de tecno-logía 

Apache, Php, MySQL y Linux. 

• Creación de Aula Virtual "Proyecto UNIANDES-GADMC-CPCCS". 

• Creación de la Escuela de Formación Ciudadana e Intercambio de Sabe-res. 

• Desarrollo de temas del curso "Escuela de Formación Ciudadana e Inter-cam-

bio de Saberes". 
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Para la metodología a seguir en el aula virtual, se trabajó conjuntamente con el Con-

sejo de Participación Ciudadana y Control Social de Tungurahua (CPCCS) y se consi-

deró hacerla lo más simple posible para facilitarle a la persona que va a utilizar dicha 

plataforma, es decir contará con una área de exposición del tema, una área de documen-

tación y una área de participación. 

A continuación se colocará algunas capturas de pantalla del Aula. 

 

 

 
 

Fig. 1. Pantalla principal del aula virtual de la Escuela de Formación Ciuda-dana e Intercambio 

de Saberes de UNIANDES-GADMC-CPCCS 

Desarrollo de plataforma “Participación ciudadana para el Gobierno Autónomo Des-

centralizado Municipal de Cevallos”. 

Otro resultado alcanzado fue el Sistema de participación GAD municipal del cantón 

Cevallos, es en la actualidad un prototipo que está siendo mejorado en un trabajo con-

junto con el GAD municipal del cantón Cevallos, el CPCCS y UNIANDES. 

Se lo desarrolló desarrollado sobre software libre con la siguiente tecnología: Sis-

tema Operativo Linux, Servidor web APACHE, PHP, AJAX, JAVASCRIPT, 

BOOTTRAP, MySQL. 

Los módulos principales con los que cuenta este prototipo son: a) módulo de admi-

nistración; b) módulo de participación; c) módulo de agenda; d) módulo de noticias. 

Tabla 2. MODULOS DE LA APLICACIÓN 

MÓDULO DESCRIPCIÓN 

Módulo de administración Contiene la administración general del sis-

tema, lo usuarios y el nivel de accesibilidad de 

cada uno de ellos 

Módulo de participación Está compuesto por los sub módulos: peti-

ciones ciudadanas, propuestas del gobierno, 

respuestas del gobierno, encuestas. Es una de 

los módulos más importantes del prototipo. 

Módulo de agenda Este módulo permite desplegar una agenda 

con cada una de las actividades que realizar el 
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GAD con relación a la participación ciudadana 

y control social. 

Módulo de noticias Este módulo permite publicar todas las no-

ticias que se generan por parte de la ciudadanía 

y el GAD municipal del cantón Cevallos. 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

A continuación se despliegan algunas pantallas del sistema. 

 

 

Fig. 2. Pantalla principal del prototipo del sistema de participación para el e GAD municipal 

del cantón Cevallos 

4 Discusión 

El proyecto de investigación tiene varias características que pueden ser mejoradas 

tanto en el aspecto jurídico como en el informático, esto debido a que la participación 

ciudadana y el control social es un mundo muy amplio. Es pertinente tener en cuenta 

que en la propuesta de ordenanza se pudo incluir aspectos tecnológicos, por ejemplo, 

se incluía el uso de tecnología de video conferencia en la rendición de cuentas o en las 

audiencias públicas, de igual forma incluir la tecnología en las sesiones del Consejo 

Cantonal, ya que si las mismas son públicas las personas que están fuera de la ciudad o 

del país podrían seguirlo a través de Internet. Por otro lado al ser prototipo la aplicación 

informática para el sistema de partición, está sujeto a mejoras  continuas por parte de 

los actores del proyecto.  

Por otra parte se está desarrollando una aplicación para teléfonos inteligentes que 

permitan el control de la realización de obras que han sido aprobadas por el presupuesto 

participativo.  

De igual forma es menester buscar alternativas tecnológicas mediante el uso de ta-

bletas o teléfonos inteligentes mediante aplicaciones APP. 

 

Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Cevallos 
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5 Conclusiones 

• La participación ciudadana y control social es uno de los temas de actualidad 

en Ecuador y en el mundo, por lo cual está sujeto a estudio y análisis continuo de dife-

rentes actores que como es lógico tienen una tendencia social y a partir de ello serán 

sus trabajos. 

• La participación ciudadana y control social, no es nueva en Ecuador, pero no 

se puede dejar de mencionar que es en la Constitución del 2008, donde se le ha dado 

una mayor trascendencia.  

• Si bien es cierto que diferentes autores consideran que no existe mucha nove-

dad en la constitución del 2008 en cuanto a derechos ya que única-mente es nombrarlos 

de otra manera, mi criterio es que eso no es así ya que desde el primer artículo se men-

ciona que Ecuador es un estado cons-titucional y de derecho. 

• Uno de los principales problemas que se encontró en la investigación es la falta 

de conocimiento por parte del universo de estudio sobre los dere-chos de participación, 

en muchos casos los conocían pero no sabían cómo aplicarlos y en donde, por lo cual 

se concluyó que debería potenciarse el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana 

y Control Social de Tungurahua mediante el uso de tecnología, es así que nace la es-

cuela de “Participación Ciudadana e Intercambio de Saberes”. 

• Para la elaboración e implementación de las diferentes aplicaciones de-sarro-

lladas se tomó en cuenta la tecnología de software libre, ya que al trabajar con institu-

ciones públicas es una de las mejores opciones, ade-más dicha tecnología es de alta 

calidad. 
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Abstract. This research paper presents the results of the search for meaningful 

experiences and best practices related policy information and communications 

technology (ICT) in the international framework. Regarding the methodology 

was established as the main parameter search institutions that pose ICT public 

policy at the international level, so set an example for proposed development that 

may pose the government of Peru and others countries without TIC ministry. As 

a general summary, the dynamics of Information Technology and Communica-

tions sector has implemented a new set of rules that raises the need to formulate 

public policy or government to face various challenges in information societies.  

Keywords: Tecnología de Información y Comunicaciones, Ministerio de Tec-

nologías de Información y Comunicaciones, Política pública en tecnología de 

información y comunicaciones. 

1 Introduction 

La relación entre las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y las 

acciones gubernamentales son cada vez más importantes para lograr objetivos como 

acortar la brecha digital, entendida desde la definición de Serrano y Martínez[6]: “…la 

separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que utilizan 

las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de su vida 

diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no saben 

cómo utilizarlas”. 

Esas acciones gubernamentales necesariamente se deben sostener en el tiempo para 

que la reducción de la brecha sea una posibilidad, es desde allí donde se contempla la 
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posibilidad de hablar de políticas como acciones que deben permanecer, incluso cuando 

hay cambios en los turnos de poder. 

Ahora bien, esas políticas se categorizan de muchas maneras según la forma en la 

que son creadas o dependiendo del sector al que impactan. En relación con las TIC se 

hace recurrente hablar de políticas públicas. 

2 Metodología 

Este documento se construye a partir de los resultados obtenidos de la búsqueda do-

cumental, encaminada a recolectar, comparar y analizar casos de políticas en TIC y 

artículos académicos que resaltaran o analizaran políticas de regiones y países en los 

que se diera prelación en el análisis a la apropiación sobre la conectividad.  

Para el análisis de los documentos relacionados con el objeto de estudio del proyecto 

se establecieron categorías: Políticas en TIC, Apropiación y Conectividad. Teniendo 

como características de estos documentos que pertenezcan a base de datos científicas, 

publicaciones posteriores al 2000 y que sean científicas o académicas. 

3 Investigación 

A.  Definición de Política en TIC 

La relación entre las TIC y las acciones gubernamentales son esenciales para lograr 

objetivos como acortar la brecha digital, es decir acortar que los ciudadanos estén lejos 

del acceso a las TIC.  

    1)  Política Pública 

Ahora bien, esas políticas se categorizan de muchas maneras según la forma en la 

que son creadas o dependiendo al sector que impactan. En relación con las TIC se hace 

recurrente hablar de políticas públicas. Esta denominación corriente va en contravía de 

las teorías sobre las políticas, pues como lo conciben algunos autores, no corresponden 

a procesos de inclusión de los ciudadanos en la toma de decisión sobre los temas que 

competen a esas políticas, tanto así que es común, como afirma Jaillier [2], “diferenciar 

la política pública (que proviene de un proceso de mediación social) de la política gu-

bernamental (que proviene únicamente de la toma de decisión desde los poderes públi-

cos).”  

No obstante, es importante aclarar que a pesar de las interpretaciones y definiciones 

variadas acerca de lo que se define como política pública, esta investigación se acoge 

al concepto de Yves Mény y Jean Claud Thoenig [3]: la “política pública se presenta 

bajo la forma de un programa de acción gubernamental para un sector de la sociedad o 

un espacio geográfico”. 

Esto para entender una concepción de la política pública, no por la forma en la que 

fue concebida, sino por el sector hacia el cual está dirigido, entendiendo lo público 

como lo ciudadano, lo cívico. 

    2)  Tipos de Políticas 
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Las acciones que emprenden los gobiernos para incrementar la penetración y el uso 

de las TIC se enmarcan generalmente en dos tipos de políticas, las primeras relaciona-

das con la tecnología misma que propende por la conectividad y el acceso de los ciuda-

danos, las segundas encaminadas a lograr mayor apropiación de las tecnologías en el 

uso cotidiano de los ciudadanos. 

          a)  Conectividad  

Son políticas de los gobiernos que buscan asegurar un cierto grado de conectividad 

pública que permita que exista la posibilidad de acceso a las TIC por los ciudadanos, 

ya sea de manera que el estado construya dicha infraestructura o permitiendo que a 

través de subsidios y sociedades con el sector privado se construyan las infraestructuras 

necesarias. 

          b)  Apropiación 

Este tipo de políticas propenden por el uso cotidiano de las TIC, por la incorporación 

de las tecnologías a las práctica sociales, comunicativas entre los ciudadanos y los ciu-

dadanos y el Estado, generalmente son políticas orientadas a la formación en el uso de 

las tecnologías, aunque a veces son insuficientes por enfocarse en el manejo de la he-

rramienta y no en la aplicación de la misma. 

Estudios recientes de Olsson [4] demuestran que esta tendencia a separar las políticas 

de conectividad y apropiación afecta sustancialmente el uso cotidiano de las TIC, ello 

puesto que los gobiernos plantean políticas que comienzan a crear o incentivar la crea-

ción de una infraestructura en TIC, infraestructura que es puesta al servicio del ciuda-

dano quien carece de la formación necesaria para poder utilizar dicho servicio, lo cual 

hace evidente que se creen fases posteriores o políticas asistenciales para mitigar ese 

obstáculo frente al uso. 

La aplicación de políticas o estrategias que de manera simultánea combinan conec-

tividad y apropiación permiten lograr un verdadero uso cotidiano y “con sentido” [5] 

de las TIC, los casos puntuales presentados a continuación aseveran esta afirmación o 

la ejemplifican. 

 

B.  Casos puntuales 

    1)  Regiones 

Los esfuerzos mancomunados de varios países han resultado más efectivos que los 

esfuerzos aislados de los países en otras regiones con más potencialidades, los casos 

concretos de Asia y África muestran que no sólo podría ser más ventajoso una unión 

regional, sino que además las tecnologías recientes exigen cooperación internacional. 

          a)  Asia 

El caso de esta región ilustra la unión de experiencias para alcanzar objetivos comu-

nes, una región que, como afirma el Programa de Desarrollo de la Información para la 

región del Asia-Pacífico apoyado por el Programa de Desarrollo de la Naciones Unidas 

(Asia-Pacific Development Information Programme), tiene variaciones significativas 

en los niveles de apropiación de TIC, pero dichas diferencias se ven como unas forta-

lezas a través de las cuales se pueden compartir experiencias que potencien el desarrollo 

equitativo de la región. 

          b)  África 

El caso de África es diferente, puesto que los análisis de las agencias internacionales 

que han sido creadas por los países africanos tales como la Iniciativa Africana para la 
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sociedad de la Información (The African Information Society Initiative, AISI, han con-

cluido en políticas y conceptos trabajados conjuntamente como el de NICI policies (Na-

tional Information and Communication Infrastructure policies ) que plantea políticas 

que deben estar pensadas más allá de la infraestructura y considerar los múltiples agen-

tes que se ven involucrados en el proceso. En el informe la situación e impacto de las 

tecnologías realizado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África 

(2003) titulado Policies and Plans on the Information Society: Status and Impact se da 

cuenta de esta visión integradora de las TIC. 

De igual manera lo registran académicos africanos como Adam (2005) quien inclu-

sive asemeja el caso africano al latinoamericano y asiático, pero diferenciando que los 

países africanos han llegado más tarde al escenario de la apropiación de las TIC. 

    2)  Países 

          a)  Apropiación ciudadana: Suecia 

El Foro Económico Mundial realiza un reporte cada año sobre el estado de la incor-

poración de la tecnología en el desarrollo de los países en el mundo, dicho reporte “The 

Global Information Technology Report” para el año 2007-2008, ubica a Suecia con un 

índice de 5.72 en el segundo puesto (Colombia está en el puesto 69 con un índice de 

3.71) como un país con un alto impacto de las TIC en sus procesos de desarrollo y 

competitividad. Pero esta distinción no es reciente ya que para el período 2006-2007 

Suecia ocupó el mismo lugar y para el 2008 estaba en el octavo.  

          b)  Sociedad de la Información: Finlandia 

Por varios años, Finlandia ha desarrollado un modelo consistente de Sociedad de la 

información; en el mismo reporte del Foro Económico Mundial, Finlandia se ha encon-

trado en los últimos 5 años dentro de los 10 primeros puestos. Esto se debe en mayor 

parte a la publicación desde 1995 de políticas para llevar al país a la Sociedad de la 

información. 

El esfuerzo del gobierno finlandés por crear políticas en esta vía se hizo más evidente 

en 1998 cuando el Fondo Nacional Finlandés para la Investigación y el Desarrollo pu-

blicara la política “Quality of Life, Knowledge, and Competitiveness”. El caso de Fin-

landia ya ha sido citado por autores como Manuel Castells (1996) [1] quién asegura que 

“Finlandia es la primera sociedad de la información real del mundo”. Castells en com-

pañía de Pekka Himanen tomaron como ejemplo el caso de Finlandia para publicar un 

texto denominado “The information society and the welfare state: the Finnish model”, 

en donde la premisa principal es la importancia del rol del Estado para guiar al país a 

la sociedad de la información, en palabras de Castells y P. Himanen (2004): 

          c)  Desarrollo Tecnológico: India 

El caso de India no puede ser pasado por alto dadas las particularidades a las que 

apuestan las políticas indias, políticas que van inclusive más allá de la apropiación de 

la tecnología.  

El gobierno indio tiene en ejecución un plan de políticas de TIC que propende por 

la “creación” de la tecnología, por incluir las TIC en la cadena productiva del país y así 

lograr que las TIC se conviertan en parte del desarrollo de la India: 

Un informe del gobierno indio asegura que la economía en este sector creció durante 

el período 2006-2007 hasta la suma de 51 millones de dólares, y el presupuesto para el 

año 2008-2009 planteaba un crecimiento más significativo, aunque el gobierno indio 

es consciente de que su participación en el mercado global es incipiente, esta política 

ha creado una gran posibilidad de empleo en el país. 
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          d)  Competividad Global: Chile 

La economía chilena, debido a gran cantidad de factores, en especial a las reformas 

económicas de finales de los años ochenta y principios de los noventa, ha experimen-

tado un crecimiento constante; no obstante, el mismo gobierno chileno atribuye gran 

proporción de ese crecimiento económico a la incorporación de las TIC en el sector 

productivo. Así lo registran organismos como la ONU en su “The Digital Divide Re-

port: ICT Diffusion Index 2005”: 

En el mismo reporte que se analizó para el caso de Suecia y Finlandia del Foro Eco-

nómico Mundial, Chile no sólo se sitúa primero entre los países suramericanos, sino 

además figura entre los primeros de las denominadas “economías emergentes”. El 

mismo gobierno chileno en el documento de la presidencia22 que forma “El Comité de 

Ministros para el Desarrollo Digital”, asegura que políticas implementadas previamente 

como la Agenda Digital 23, fueron factores decisivos en la “adopción” de la tecnología 

y en el impacto en el sector productivo. 

          e)  Trámite Online: Argentina 

Argentina es una nación que puede indicar que se encuentra promoviendo una ges-

tión sustentable puesto que ahorra papel, energía, disminuye la huella de carbono y 

otorga mayor credibilidad a los trámites. Por otro lado la práctica digital ha ido en au-

mento, ahora bien esto no queda alejado de lo que significa la brecha digital para Ar-

gentina. 

En la realidad algunas personas disponen de las computadoras más potentes, el mejor 

servicio telefónico, y el servicio de internet más rápido, así como la riqueza de conte-

nidos y una educación y aprendizaje relevante para sus vidas. Otras no. La diferencia 

de estos dos grupos es la brecha digital. 

         f)  Ministerio de TIC: Colombia 

“Plan Vive Digital Colombia” 

Plan Vive Digital es un plan de tecnología para Colombia, que busca que el país dé 

un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el desarrollo del eco-

sistema digital nacional conformado por 4 grandes componentes:  

 

INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, APLICACIONES Y USUARIOS. 

 

“Colombia Digital” 

 

A través de las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

esta organización de carácter mixto (pública-privada) busca promover e incentivar el 

uso y apropiación de las herramientas tecnológicas en las diferentes áreas de la vida 

económica, social y cultural de Colombia y el mundo. 

4 Conclusiones 

En primera instancia, las regiones del Perú deben comprometerse a un desarrollo 

tecnológico en conjunto con la finalidad de minimizar esfuerzos y maximizar benefi-

cios, siendo para ello necesario una verdadera voluntad del gobierno central para im-

pulsar una iniciativa y alcanzar un gobierno sostenido en tecnología. 
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Segunda, apropiación es un tema referente al sujeto, grandes inversiones en infraes-

tructura no aseguran que el ciudadano se apropie de la tecnología, para ello es necesario 

que existan estrategias que sensibilicen al ciudadano por la adopción de las tecnologías 

en la vida cotidiana. 

Tercera, no se puede plantear que un país adopte la tecnología como una herramienta 

de desarrollo económico y social sin que el gobierno entre en el paradigma mismo que 

exige una Sociedad de la Información, gobiernos que estimulen el desarrollo tecnoló-

gico con beneficios de impuestos al sector privado, pero no articulen las tecnologías 

dentro de su administración, como tal no entrarán en la era digital. 

Cuarta, la decisión que debe tomar un gobierno en conjunto con el sector educativo 

de un país marcará la diferencia entre un primer enfoque de aquellos gobiernos que 

forman a sus ciudadanos para usar la tecnología y un segundo enfoque de aquellos que 

los forman para crear la tecnología. Estos enfoques no son adyacentes, la decisión de 

formar para el uso no se encuentra en el camino de la formación para la creación y 

producción de nueva tecnología; aunque tal vez sí, si el enfoque de creación y produc-

ción puede encontrarse con el de uso; no obstante, el segundo enfoque exige muchas 

más consideraciones sociales y económicas y los resultados se ven a más largo plazo. 

Y última conclusión, los gobiernos que han sido conscientes de la urgencia de plan-

tear políticas serias en torno a las TIC han abonado un camino largo para consolidarse 

como una sociedad del conocimiento y como países competitivos en un mercado que 

cada vez es más global. 

El tema de políticas de TIC ya está en la arena pública, pero aún sigue siendo un 

tema que no es consensuado y no responde a las necesidades del contexto, es tarea 

urgente de los gobiernos liderar proyectos que pongan en discusión de todos los actores 

un tema que debe impactar lo cotidiano, para poder acortar las brechas sociales. 

5 References 

1. Castells, Manuel. (1996) The Rise of the Network Society.The Information Age: Economy, 

Society and Culture, Volume 1. Oxford: Blackwell. 

2. Jaillier, Erika. Síntesis sobre el tema de Políticas Públicas. Documento de trabajo 

3. Mény, Yves y THOENING, Jean Claude. (1989). Politiques publiques. Paris, PUF 

4. Olsson, Tobias. (2006). Appropriating civic information and communication technology: A 

critical study of Swedish ICT-policy visions. New Media & Society. SAGE Publications 

5. Ramírez Giraldo, María Elena. (2006). Un modelo para la educación en ambientes virtuales. 

Medellín, UPB 

6. Serrano Santoyo, Arturo y Martínez, Evelio (2003). La brecha digital: mitos y realidades. 

Mexicali: Departamento Editorial Universitaria de la Universidad Autónoma de Baja Califor-

nia 

7. Zambrano Acosta, “Buenas practices de políticas públicas en TIC: Experiencias Internacio-

nales exitosas”, Revista Virtual Universidad Católica del Norte - Colombia Nº 28, ISSN 0124-

5821, 2009 
 

  



Anais da VI CONeGOV 

113 

 

Reforma Política en Argentina: la boleta electrónica 

Political Reform in Argentina: the Electronic ticket 

María Laura Spina¹ 

 ¹Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argen-

tina 

laspina@fcjs.unl.edu.ar 

Resumen.  Argentina se encuentra debatiendo una Reforma Política, donde uno 

de los principales temas es la incorporación de la boleta única en papel o la elec-

trónica en reemplazo de la boleta “sábana” de papel por partido político o frente 

electoral en el ámbito nacional, la cual es imprescindible cambiar. El trabajo con-

sidera las propuestas en pugna y los puntos donde hay consensos y disensos para 

mejorar y agilizar el sistema de votación y los escrutinios provisorios. 

Keywords: reforma política – tecnología – elecciones - voto - boleta electró-

nica  

1 Introducción 

Cuando analizamos el sistema político de un país, estado regional o provincial, 

entre los elementos que debemos considerar encontramos: el régimen constitucional, el 

sistema electoral, el sistema de partidos políticos, el financiamiento electoral, la regu-

lación de la publicidad en las campañas y la participación por género como temas cen-

trales. 

El sistema electoral está estructurado sobre tres ejes prioritarios: a) presentación 

de los candidatos (lista), b) circunscripción o colegio electoral, y c) fórmula elec-

toral/matemática o conversión de los votos en cargos. 
La lista de candidatos es presentada al ciudadano en una boleta, la cual en al-

gunos países es electrónica y en otros de papel. Existen distintas combinaciones posi-

bles, listas cerradas o abiertas; lista completa o incompleta; voto transferible o intrans-

ferible; voto al candidato o a la lista; etc. En Argentina las listas son cerradas, completas 

y en general el voto es intransferible salvo en “sistemas de lemas” los cuales tuvieron 

gran difusión durante la década de los años ‘90, pero debido a graves problemas que 

acarreaban, (fundamentalmente al desviar la voluntad del elector de un candidato a otro 

mailto:laspina@fcjs.unl.edu.ar
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y discriminaciones varias)24, fueron reemplazados por sistemas de primarias abiertas, 

simultáneas y obligatorias. 
Desde la convocatoria a elecciones hasta la proclamación definitiva de los can-

didatos que han accedido a los cargos, el procedimiento y cronograma deben ser 

rigurosamente cumplidos porque son las reglas del acceso al poder en democracia. 
En general para el cambio de las normas electorales se requieren mayorías espe-

ciales en los órganos legislativos, a los fines de contar con importantes consensos polí-

ticos. 
Además de la boleta, hay dos cuestiones vinculadas a las tecnologías que 

también me parecen centrales para referenciar, si bien no profundizaremos en ellos, 

como son el acceso a la información pública y el financiamiento-publicidad en las cam-

pañas electorales. 
En la Sociedad de la Información25, el acceso a la información pública, máxime 

en épocas de campaña electoral debe ser amplio y ágil para que los ciudadanos y organ-

izaciones no gubernamentales u otros partidos puedan conocer sobre la trayectoria de 

cualquier candidato. Las campañas 2.0 hace muchos años que son parte de nuestra vida 

política y es más frecuente que los ciudadanos expresen sus posiciones y apoyos políti-

cos por las redes sociales que por presencias físicas en actos de campaña o militancia 

activa. 

Para una sociedad que busca la consolidación de la democracia a través de 

procesos electorales en donde se observe en todo momento los principios de equidad 

en la contienda e imparcialidad en la toma de decisión ciudadana es indispensable que 

se ponga freno a la utilización de dinero público para enaltecer a un funcionario que 

busque un puesto de elección popular a través del voto.26 Por medio del acceso a los 

datos abiertos gubernamentales se pueden conocer los gastos de publicidad oficial, esto  

también se mejorará la competitividad entre los candidatos. 

2 Reforma Política 

En Argentina se encuentra en estos momentos en discusión una Reforma Pol-

ítica por la cual el nuevo gobierno nacional (2015-2019) intenta como principales 

puntos: introducir la boleta de sufragio electrónica; eliminar listas colectoras y candi-

daturas múltiples; establecer como obligatorio el debate de los candidatos a presidente 

de la Nación; fortalecer la justicia para el control del financiamiento de los partidos 

políticos y realizar elecciones primarias más ordenadas, de acuerdo a la información 

publicada por el Ministerio del Interior y el Mensaje N° 0070/01 de fecha 29 de junio 

                                                           
24 Para mayor información ver “El sistema electoral en la Provincia de Santa Fe”, tesis de Mag-

ister en Ciencia de la Legislación de María Laura Spina. 2000. Buenos Aires. Facultad de 

Ciencias Jurídicas. USAL.  
25 Sociedad de la Informacion: Estado de desarrollo social caracterizado por la capacidad de 

sus miembros —ciudadanos, empresas y administración pública— para obtener y compartir 

cualquier información instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que prefieran. De-

creto 512/2009. Argentina. 
26Puente de la Mora, Ximena. México.2013. Chile. Pp. 207. 
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de 2016 para la modificación del Código Electoral Nacional que envió el Poder Ejecu-

tivo al Congreso. 
Hasta ahora hemos tenido para las elecciones nacionales el tipo de boleta de 

papel denominada “boleta sábana”.  
Las críticas que hacemos a este tipo de boleta es que ha permitido malas prác-

ticas, que si bien no son generalizadas pueden influir en el resultado en algunas cir-

cunscripciones, como el hurto de boletas de los “cuartos oscuros”27 para perjudicar a 

otras fuerzas políticas, la realización de “voto en cadena”28 como forma corrupta del 

clientelismo electoral y otras; por lo cual es imprescindible un cambio.  
Algunos estados provinciales, como Córdoba y Santa Fe han superado la boleta 

“sábana” en papel y han optado por la “boleta única”, también en papel, similar a la 

que usan algunos países europeos, donde el elector cuenta con todas las opciones elec-

torales y debe hacer una marca sobre la boleta en cada categoría de cargos. Estos 

sistemas han resultado satisfactorios para superar la boleta sábana. 

En las siguientes figuras se pueden ver ejemplos de las mismas. 

 

 

Fig. 1. – Boleta única Provincia de Córdoba 

                                                           
27 El cuarto oscuro es el lugar de votación donde el votante, en un cuarto cerrado (normalmente 

el aula de una escuela) encuentra las diferentes opciones electorales, introduce la boleta ele-

gida en un sobre brindado por el Presidente de Mesa con su firma y la de los fiscales. 
28 "Voto cadena o calesita": una forma de controlar que los votantes sufraguen como se los indica 

el puntero político; se les entregan con boletas en sobres ya firmados por las autoridades de 

mesa para que los introduzcan en las urnas. Es una especie de fraude electoral. 
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Fig. 2. – Boleta única Provincia de Santa Fe, esta es la correspondiente a la ca-tegoría de Gober-

nador y Vicegobernador. 

Otras jurisdicciones como Salta  y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  (CABA) 

eligieron la Boleta Única Electrónica (llamada BUE), que es el sistema que intenta in-

corporar en su reforma el gobierno nacional, sin embargo, desde es-pecialistas en in-

formática y organizaciones de software libre han recibido impor-tantes críticas . 

Boleta única en papel y boleta única electrónica son los dos sistemas alternati-vos 

en pugna, lo cual no significa que puedan aportarse otras propuestas para el cumpli-

miento de los objetivos. 

A diferencia de Brasil y otros países, en Argentina las experiencias de voto electró-

nico y boleta electrónica han sido parciales y esporádicas en el ámbito mu-nicipal y 

provincial. No existen antecedentes de su aplicación a nivel nacional. 

La Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994 no hace referencia al-guna 

a la incorporación de tecnología en el proceso electoral, pero establece en el art. 37 las 

garantías y características que debe tener el voto, independientemente de las metodolo-

gías que se apliquen: El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. 

La cuestión más problemática es mantener la característica de “secreto” en el voto 

electrónico, o sea que no pueda ser trazable el vínculo entre votante y su vo-to, esto ha 

sido advertido indicado por la doctrina especializada , desaconsejando sistemas que 

contengan el padrón electoral o datos biométricos. Considero que además con las he-

rramientas surgidas para el análisis de grandes masas de datos (Big Data) de la web 2.0, 

redes sociales, etc., el riesgo es más próximo y podría poner en riesgo una de las carac-

terísticas fundamentales del sufragio, volveríamos entonces al voto cantado en el atrio 

de las iglesias del siglo XIX pero seguramente accesible sólo para una élite guberna-

mental. 
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Hasta ahora el Código Electoral Nacional - Ley 19.945, Texto Ordenado por Decreto 

2135/83 y modificatorias sólo hace referencia a formas electrónicas en escasos artícu-

los, a saber:  

En el Art. 17: El Registro Nacional de las Personas deberá remitir al Registro 

Nacional de Electores, en forma electrónica los datos que correspondan a los elec-tores 

y futuros electores.  

En el Art. 32: La justicia nacional electoral distribuirá los padrones definitivos im-

presos de electores privados de libertad a los establecimientos penitenciarios donde se 

celebran elecciones y en forma electrónica a las representaciones diplo-máticas y con-

sulares en el exterior, por conducto del Ministerio de Relaciones Ex-teriores, Comercio 

Internacional y Culto. (Párrafo incorporado por art. 83 de la Ley N° 26.571 B.O. 

14/12/2009) 

Y en el Art. 75 bis — Registro de autoridades de mesa. … pueden inscribirse, me-

diante los medios informáticos dispuestos por la justicia electoral. También para la ca-

pacitación de autoridades de mesa, puede hacerse en forma presencial o virtual. 

A juzgar por las experiencias, legislación, jurisprudencia y la literatura electoral 

comparada, quizás haya sido conveniente no avanzar rápidamente en la incor-poración 

de tecnologías al acto de votar. Casos como los de Alemania,  Holanda, y las críticas al 

sistema de votación de Brasil, obligan a extremar la prudencia y no dejarse llevar por 

entusiasmos geek . 

Como estamos viendo, el cambio que se propone es grande para Argentina y con-

lleva al análisis de ¿qué sistema electrónico se está proponiendo? ¿Cuáles son las posi-

ciones en debate? 

3 Boleta única electrónica vs. boleta única en papel. 

El sistema propuesto por el gobierno nacional es el de Boleta Única Electróni-ca, esto 

no es un DRE (Direct-Recording Electronic voting machines) o urna elec-trónica, como 

es la brasileña, sino un EBP (Electronic Ballot Printers) o IRE (Indi-rect Recording 

Electronic voting machines) por el cual se imprime la boleta en un dispositivo y luego 

es introducida en una urna-lector. 

La otra posibilidad es utilizar una Boleta Única en papel como en Córdoba o Santa 

Fe, estas no son iguales ya que en la primera provincia una sola boleta con-tiene a todas 

las categorías, mientras que en la segunda hay una boleta única por categoría (goberna-

dor, diputados, senadores, intendente, concejales) como puede verse en las figuras 1 y 

2. 

Creo que estas no son las únicas alternativas posibles, debemos sumar otras, mante-

niendo siempre todas las seguridades y garantías que requiere el voto, y además mejorar 

la rapidez del escrutinio provisorio y la calidad de las actas provisorias. 

Uno de los grandes problemas en Argentina, propio de nuestro sistema político es la 

gran cantidad de listas electorales que se presentan a las elecciones primarias. En la 

ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para la categoría concejales existieron 40 

listas diferentes en las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Consi-

derando que no hay voluntad política de limitar la posibilidad de representación por 

medio de umbrales, ¿cómo solucionamos esto para presentarlo en pantallas?  
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El sistema utilizado en Salta y CABA establece un ordenamiento aleatorio de las 

listas, o sea que a cada votante se le presentará un listado diferente, una lista puede estar 

para el votante 1 en el lugar 5 y para el segundo en el lugar 10, etc. ¿Pero cuando 

tenemos 40 opciones como la que relatamos de la ciudad de Rosario para las PASO, 

¿llegará alguien a ver las últimas pantallas para encontrar la opción meditada que quiere 

votar o elige antes?, aquí juega la psicología en la toma de las decisiones, por lo cual la 

influencia de esa presentación genera dudas. Este tema ha sido suficientemente estu-

diado por el ordenamiento natural en Google, y la utilización de las herramientas SEO, 

por ejemplo. Contrariamente, en la boleta única en papel, el elector tiene siempre todas 

las opciones a su disposición y como se supone que ya meditó su elección sólo tiene 

que buscar el número de la lista seleccionada o la foto de su candidato. 

Otro de los problemas importantes es la auditabilidad del software antes, durante y 

después de las elecciones. En el sistema BUE el software fue propietario. Aquí tenemos 

un obstáculo incluso para la propia justicia electoral y los partidos políticos. No se 

puede hacer un “acto de fe” sobre el software electoral. Los aspectos de seguridad y 

auditoría deben estar garantizados y ser factibles de realizar. El código fuente siempre 

debería ser abierto. 

He participado fiscalizando en la mayoría de las elecciones que se han desarrollado 

desde 1983 cuando se recuperó la democracia en Argentina, así como en muchos de los 

escrutinios definitivos posteriores. Este ejercicio de participar personalmente deberían 

hacerlo todos aquellos que trabajan estos temas, aunque sea por una vez. 

Los ciudadanos que participan como presidentes de mesa y fiscales comienzan la 

jornada antes de las 8 de mañana preparando el lugar de votación, trabajan hasta las 18 

horas controlando la identidad de los votantes y la emisión de votos. A partir de esa 

hora comienzan con el escrutinio provisorio, el cual dependiendo el sistema electoral y 

la cantidad de categorías en juego puede llevarles entre dos y cuatro horas más. Muchas 

veces las actas, confeccionadas a mano evidencian el cansancio del trabajo ininterrum-

pido de tantas horas. 

Con un lector que sume a la vista del Presidente de Mesa y los fiscales y luego emita 

las actas para ser transmitidas, incorporadas a la urna y entregadas a los fiscales, previa 

firma por todos estos actores, creo que permitiría la agilización del procedimiento y 

evitaría situaciones de tensión en el escrutinio provisorio. 

La incorporación de lectores para el escrutinio en mesa, es la tecnología que permite 

mayor consenso entre los actores políticos y los expertos en informática. 

Si el lector electrónico tiene cualquier problema, la boleta papel sería computa-da 

manualmente de forma tradicional y los resultados volcados en formularios de actas en 

papel. 

Es una solución más económica y que genera menos dudas, porque como ve-mos en 

un supermercado el precio de los productos que van siendo leídos por el escáner, tam-

bién en el escrutinio se iría siguiendo la suma de los datos y su totali-zación para los 

resultados finales. 

Recomiendo que la ley que establezca el nuevo sistema regule también quién puede 

desarrollar, controlar, verificar, auditar el software que se utilice, cualquiera sea la etapa 

dentro del proceso electoral y además el desarrollo de la logística electoral, que siendo 

una cuestión primordial para el éxito del comicio, en general es materia de reglamenta-

ción o de actuación práctica pero las leyes no dicen nada sobre esto. 
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4 Conclusiones 

La boleta “sábana” debe ser erradicada por malas prácticas conocidas, lo que está en 

debate es el sistema de boleta que lo reemplazará. 

La incorporación de tecnologías en el sistema de sufragio debe hacerse con gran 

consenso político, sobre todo en sociedades como la argentina que tienen mucha des-

confianza política. 

Los especialistas informáticos deben ser escuchados, porque si la falta de con-fianza 

surge de ellos, no podemos pedirle al ciudadano común que crea en sus bondades. 

La utilización de identificaciones por medios biométricos y/o con padrón in-corpo-

rado a la máquina que emite la boleta ponen en riesgo el secreto del voto, más aún con 

las herramientas actuales para Big Data. 

Lo que debe agilizarse es el conteo de los votos en el escrutinio provisorio y la con-

fección automática de las actas en forma prolija, legible e igual para todos los actores. 

Aquí puede incorporarse tecnología, pero siempre debe existir la opción B para hacerlo 

manualmente ante cualquier problema. 
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Resumo. O processo de ocupação planetária pela raça humana permitiu a cons-

trução de modelos culturais destinados à compreensão e exploração dos recursos 

do meio ambiente. Terra e território. Neste contexto, a experiência intelectual do 

homem, dinamizada pelo uso de máquinas estabeleceu um processo de retro- ali-

mentação funcional indissociável, como descrito pela Cibernética.O comparti-

lhamento consciente do espaço ambiental através da proposta constitucional de 

acautelamento permite a compreensão de finitude  e possibilidades sustentáveis, 

através da gestão do conhecimento e sua representação.A Curadoria permite a 

intersecção de conceitos funcionais como Geoparque e Museu de Território na 

forma física e virtual, ampliando o acesso do cidadão aos bens culturais. Materi-

alizando o objeto constitucional de patrimônio cultural. 

Palavras-Chave. Curadoria - Meio Ambiente Cuktural Constitucional – Terri-

tórios Digitais – Museu de Território - Geoparque 

Abstract. The planetary occupation process by the human race has allowed the 

construction of cultural models for the understanding and exploitation of the en-

vironment. Land and territory. In this context, the man's intellectual experience, 

driven by the use of intelligence machinery’s and social technologies established 

inseparable feedback process, as described by Cybernetics. The conscious sher-

ing of the enviroment and it´s comprehention of finitude and sustenaible possi-

bilities demands knowledges management and its representation. Curation allows 

the intersection of functional concepts as Geopark and Territorial Museum in 

physical and virtual form, expanding  citizen’s  cultural  heritage.  Materializing  

constitutional objectives. 

Keywords: Curadory – Constitucional Cultural Enviroment – Digital Territo-

ries – Territorial Museum – Geopark 
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1 Introdução 

“Pergunta-se em que sentido a Grécia é o território do filósofo, ou a terra da fi-

losofia.” 

Gilles Deleuze 

 

A dualidade combinante capaz de resultar na dinâmica da informação, como matéria 

prima do universo, tem se expressado no conhecimento humano de formas múltiplas e 

sutis. Atuado desde a psique pré-histórica sem forma, quando pressente, “ser ou não 

ser”, eu e o outro. Desde a matriz de um corpo e alma cromossômico, “xx e xy”, mas-

culino e feminino. Contornando os limites entre natureza e cultura. Razão e instinto. 

Comunidade e Sociedade. Local e Global. 0 e 1. Real e Imaginário. Humano e 

Cibernético. Espaço e Ciberespaço. Informação e Conhecimento. Museu e Acervo. Pat-

rimônio Cultural Material e Imaterial. 

A inserção das tecnologias de informação e comunicação como elemento de ampli-

ficação do relacionamento humano contemporâneo, especialmente através da mediação 

por computadores, permite a sobreposição do conhecimento com a processabilidade de 

infinitas quantidades de dados armazenados. 

A possibilidade de simular as condições ambientais através da organização de seus 

dados representativos e a construção de modelagens simbólicas de seus reais habilita a 

qualificação da gestão pública diante dos desafios de controle democrático do território 

constitucional. 

Na atualidade, os Estados Nação, formados por pessoas, território e lei são o ambi-

ente onde a gestão do conhecimento e a guarda dos acervos memoriais das comunidades 

tem sido permitidos. 

Como se vê a integração entre o cidadão, os bens culturais e os espaços geográ-ficos 

são atribuições de gestão do conhecimento expresso, segundo o interesse li-vre que a 

todos é lícito expressar. 

Cuidar. Organizar e Difundir. Preservar. 

O objeto do artigo é elencar conceitos operacionais, capazes de representar uma on-

tologia liminar para a percepção da expressão “território”, como atributo transversal de 

diversos saberes. A Cibernética de Wiener sob a luz da instituição social de Castoriadis. 

A curadoria como ação categórica de gestão do conhecimento permite articulações 

metologicas criativas, induzidas do estado da arte até a implementação dos exigentes 

constitucionais do art. 216, na forma de planos diretores e modelos tecnológicos de 

mídia, integrando cultura e meio ambiente. 

2 Curadoria e Gestão do Conhecimento 

Curadoria é termo utilizado em várias acepções. Mas carrega um sentido ex-presso de 

cuidado. Se é latim, “curare”, cuidar. Se é jurídico, curador tem atribui-ções legais de 

representar interesses diante de uma limitação de capacidade do representado. Se é cul-

tural, curadoria é desenvolver e tornar valioso, criativo. Como bem expresso em 

JULIÃO (2008): 
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“Cabe sublinhar que a origem das ações curatoriais carrega em sua essência as 

atitudes de observar, coletar, tratar e guardar que, ao mesmo tempo, implicam em 

procedimentos de controlar, organizar e administrar [...] na contemporaneidade, sub-

sidiam os processos de extroversão dos bens patrimoniais, consolidando ações de co-

municação e educação. 

Trata-se de uma articulação de procedimentos técnicos e científicos que têm contri-

buído sobremaneira para o nosso conhecimento relativo às questões ambientais e cul-

turais de interesse para a humanidade. 

Assim, pode-se considerar que curadoria é a somatória de distintas operações que 

entrelaçam intenções, reflexões e ações, cujo resultado evidencia os seguintes compro-

missos: 

•a identificação de possibilidades interpretativas reiteradas, desvelando as rotas de 

ressignificação dos acervos e coleções; 

•a aplicação sistêmica de procedimentos museológicos de salvaguarda e de comu-

nicação aliados às noções de preservação, extroversão e educação. 

•a capacidade de decodificar as necessidades das sociedades em relação à função 

contemporânea dos processos curatoriais.” 

 

Curadoria é gestão do conhecimento, enquanto processo sistemático de identi-fica-

ção, criação, renovação e aplicação dos conhecimentos que são estratégicos na vida de 

uma organização. É a administração dos ativos de conhecimento. 

Como se diz: Permite à organização saber o que ela sabe. ¹(http://www1.ser-

pro.gov.br/publicacoes/gcosite/mcapitulo01.htm)  

Neste patamar da cultura contemporânea, a novíssima economia do conheci-mento 

segue uma nova lógica econômica. O conhecimento difere radicalmente de todas as 

outras commodities, porque não segue a teoria da escassez.  

Ao contrário, segue a teoria da abundância. Da pré-história exploratória exten-siva, 

até a obtenção geométrica de quantidades de informação/conhecimento, instauradores 

do contemporâneo ciclo, é possível perceber o movimento exigente por sustentabili-

dade. 

3 Territorialidade 

Sob uma visão antropológica, a ocupação do espaço como território e a criação  da 

consciência da globalização decorrem de subseqüentes eras migratórias, das quais, ao 

menos três são bastante marcantes. Redundando no grupo humanóide encarregado da 

estirpe “Homo sapiens”, sobrevivente à última grande glaciação, originando assim os 

primeiros tempos históricos, a trajetória foi longa. Assim, a primeira grande era mi-

gratória pode ser concebida, desde tempos imemoriais, na partida originária das 

planícies da África edênica até a ocupação do último espaço denominado continente, 

coisa bem recente, mas que marca a definição do espaço mundo através de padrões geo- 

políticos, que tem suas subdivisões até o nível dos micro-territórios municipais, cujo 

ápice deu-se ao passo da Revolução Industrial, pedra de toque da fase seguinte. O in-

esquecível Século XX. Este o território do estar. 
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A ocupação do planeta como área econômica total e a submissão do conteúdo eco-

lógico do meio ambiente como propriedade do homem moderno marcou a segunda 

grande era migratória, que apesar de temporalmente concomitante à primeira, dela 

destacou-se pela inversão absoluta da hipótese do homem submetido ao meio, quando 

agora pretendia ele submeter o planeta e em alguns momentos até mesmo seus deuses, 

destacando-se os dois grandes conflitos bélicos mundiais, como seu marco transitório. 

Este o território do ter. 

O que parece mais adequado compreender, ainda que somente com o incremento 

tecnológico frutificado no capitalismo contemporâneo, é que a última fase migratória 

não se dá mais propriamente em face da conquista territorial física, mas exatamente 

dentro da esfera mental do ser humano, justamente pelo incremento de seu aspecto in-

teracionista e comunicacional. 

Uma rede simbólica de relacionamento humano em tempo real, linguagem própria, 

informação estruturada e adesividade voluntária com vistas à sustentabilidade. 

A terceira era decorre da criação de um novo ambiente interativo e universal, o Ci-

berespaço. Este o território do ser. 

Nos dizeres de DELEUZE e GUETARRY (1992): 

 

“Pensar não é nem um fio estendido entre um sujeito e um objeto, nem uma revolu-

ção de um em torno do outro. Pensar se faz antes na relação entre o território e a 

terra… 

A terra não é um elemento entre os outros ela reúne todos os elementos num mesmo 

abraço, mas se serve de um ou de outro para desterritorializar o território. Os movi-

mentos de desterritorialização não são separáveis dos territorios que se abrem sobre 

um alhures, e os processos de reterritorialização não são separáveis da terra que res-

titui territórios São dois componentes, o território e a terra, com duas zonas de indis-

cernibilidade, a desterritorialização (do território à terra) e a re-territorialização (da 

terra ao território. Não se pode dizer qual é o primeiro. Pergunta-se em que sentido a 

Grécia é o território do filósofo, ou a terra da filosofia.” 

A memória no homem e a cultura na humanidade são os agentes catalizadores desta 

recombinação entre terra e território, bem lembra David Carneiro. ² (“A tradição é para 

os povos como a experiência da vida para os indivíduos. Se estes esquecem o seu pas-

sado, se perdem a consciência de sua existência, ten-dem anular-se ou, quando menos, 

repetir os mesmos erros já cometidos, porque o farol com que os indivíduos se condu-

zem é a experiência da vida armazenada na memória”. (In “Pensamentos de todos os 

tempos”-Joerling J. Cordeiro Cléve. Op. cit. “Um Século de Cultura- História do Centro 

de Letras do Paraná (1912-2012), pág. 487) 

Como na Geografia, a Primeira Lei de TOBLER (Índice de Auto-correlação Espa-

cial) afirma que: “Todas as coisas se parecem, coisas mais próximas são mais parecidas 

que aquelas mais distantes.” Nada mais próximo do que a memória. Este o território do 

existir. 

Conclui WARD (2012), “a evolução agora pode ser mais memética – envol-vendo 

idéias – que genética”. ³ ((Peter   Ward,   “Que   futuro    espera    pelo    Homo   sapi-

ens.”pág.   42). Scientific    American   (Brasil),       Edição   Especial   Antropologia    2   

(2013),   n.   53. “Os Humanos ao Longo do Tempo”.) 
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4 Museu e Memória 

Museu é expressão simples, conhecida no senso comum, como ambiente de guarda das 

“coisas importantes” do passado, estando assim instalado no imaginário coletivo. Como 

segmento técnico, atravessou um amplo campo de possibilidades, que trafega da muse-

ologia tradicional à perspectiva dos Ecomuseus ou Museus de Território. Nestas dimen-

sões, museu é dual também. É continente e conteúdo, pois se imbrica na própria natu-

reza da ação de preservação e comunicação. Como em MACLUHAN, é meio e mensa-

gem. 

MATELLART (1994) releva que a influente obra do canadense McLuhan está for-

temente sustentada em quatro pilares teóricos – Harold Innis e Lewis Munford, sendo 

este último tributário dos trabalhos de Pierre Kropotkine e Patrik Geddes, e que a noção 

de “meio como mensagem” é filiada a Harold Innis, “a primeira pessoa a tratar do 

processo de mudança como implícito nas próprias formas de tecnologia”. 

Museu é tecnologia para a memória e distingue-se ao menos nas seguintes ca-tego-

rias, que VARINE (1974), sintetizou neste quadro correlações possíveis em que transi-

tam as possibilidades museais, onde acrescentamos o virtual que ainda não existia como 

categoria possível: 
 

 
Museu tradicional 

 
Ecomuseu 

 
Virtual 

 
Coleção 

 
Patrimônio 

 
Coleção e Patrimônio 

 

Público 
 

Comunidade 
 

Público e Comunidade 

 
Edifício 

 
Território 

 
 Território 

 

Um museu é ferramenta de comunicação, seja em que escala pretenda ser proposto, 

e disto decorre que: 
 

“É com a comunicação que se fecha o ciclo do processo curatorial e o que qualifica 

um objeto como museológico, pois como já dissemos, o que define um museu como tal 

não é apenas seu acervo, mas sim as relações que essa instituição pode estabelecer 

entre patrimônio cultural e a sociedade, visando a uma cidadania que leva à partici-

pação na preservação de bens culturais, à construção e negociação de significados e 
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ao entendimento da memória e identidade como construções que se fazem no presente 

e permanentemente”, CURY (2011, pág. 1020/1021) 

 

O dimensionamento do modelo de incorporação espacial e conhecimento tem hoje 

fronteiras mais amplas, buscando a realidade como elemento da cultura. Nesta medida 

conceitos abrangentes como ECOMUSEU e GEOPARQUE são duais e compartilhan-

tes, fronteiras de uma mesma demanda, espaço e conteúdo, território e terra. 

4.1  Geoparques e Desenvolvimento Regional 

Das muitas formas em que uma nova economia mundial pós-crise pode se de-sen-

volver, as que decorrem do uso sustentável das diversas regiões do planeta sal-tam em 

primeiro lugar. 

A tradicional exploração indistinta das porções de áreas disponíveis aos processos 

produtivos humanos tende a adotar formas mais orgânicas e menos físico-racionais, ou 

seja, não são apenas territórios de exploração de quantidades, mas locais de convivência 

sócio-cultural, ainda que mantidas as interações de produção e distribuição de recursos. 

Desta maneira a segmentação de ambientes característicos, por suas qualidades ge-

ológicas, sócio-políticas, culturais e econômicas permite novas modulações e processos 

de adequação produtiva. Nesta medida podemos falar em desenvolvimento regional, 

seja lá como se faça o corte do arranjo de produção existente. 

Uma boa forma de observar este fenômeno é o que se denomina Região Metropoli-

tana, uma formulação de política urbanística capaz de antever e construir as inter rela-

ções decorrentes dos fenômenos conurbatórios. 

Outra modelagem regional pode ser observada no que se denomina de geopar-que, 

que nos dizeres da UNESCO é: 

"um território de limites bem definidos com uma área suficientemente grande para 

servir de apoio ao desenvolvimento sócio-económico local. Deve abranger um deter-

minado número de sítios geológicos de relevo ou um mosaico de entida-des geológicas 

de especial importância científica, raridade e beleza, que seja re-presentativa de uma 

região e da sua história geológica, eventos e processos. 

Poderá possuir não só significado geológico, mas também ao nível da ecologia, 

arqueologia, história e cultura." 

Neste sentido, Geoparques não se referem exclusivamente às rochas, mas às pessoas 

e suas interações no ambiente. 4 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Geoparque-http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-

URL_ID=7384&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  ) 

 

“A Geopark is a nationally protected area containing a number of geological herit-

age sites of particular importance, rarity or aesthetic appeal. These Earth her-itage 

sites are part of an integrated concept of protection, education and sustaina-ble devel-

opment. A Geopark achieves its goals through a three-pronged approach: conserva-

tion, education and geotourism.” 

 

Assim, constitucionalmente os geoparques e os museus de território são na ver-dade 

formas jurídicas de acautelamento e preservação do Patrimônio Cultural (CF. 216), que 

respeitam características técnicas. 5 (No Brasil propostas pela Comissão Brasileira de 

http://portal.unesco.org/science/en/ev.php-URL_ID%3D7384%26URL_DO%3DDO_TOPIC%26URL_SECTION%3D201.html
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Sítios Geológicos e Paleobiológicos-SIGEP (http://www.unb.br/ig/sigep ),  através do 

“Projeto Geoparques”.) 

No Paraná, uma proposta que se torna cada vez mais viável, é formatação de um 

Geoparque que englobe todas as áreas conhecidas como Campos Gerais, por suas ca-

racterísticas geológicas, histórico-culturais, econômicas e macro-reginal. 

O desenvolvimento sustentável possui muitas formas de realizar-se englobando toda 

a sociedade e responsabilizando cada um dos atores dentro de suas identidades, provi-

denciando o máximo de suas capacidades. 

A análise espacial geográfica induz na formação do conhecimento questiona-mentos 

epistemológicos e de atributos, assim sistematizados: 

 

O que é? - Determinação  

Onde é? - Localização 

O que mudou? - Tendência  

Para onde vai? - Direção 

Qual o formato?-  Padrões no espaço  

Por que ocorreu? - Explicação 

O que aconteceria se... ? - Condição 

 Quando ocorreu? - Tempo 

 

Com estes elementos já é possível modelar um sistema digital e então constituir um 

novo território. 

4.2 Território Digital 

“A vida digita exigirá cada vez menos que você esteja num deter-

minado local numa determinada hora, e a transmissão do próprio lugar 

vai começar a se tornar realidade.” 

Nicholas Negroponte 

 

 

Desde este último século, a velocidade passou a ser a medida do tempo  e tam-bém 

a medida da memória. Velocidade no tráfego de bits permite comunicação instantânea 

efetiva, com escala e detalhamento preciso.  

Isto porque, não é mais imprescindível a presencialidade, pois como bem ob-serva 

NEGROPONTE (1995), os lugares passaram a ser transmitidos, eles mes-mos. Recri-

ados à medida de uma comunicação coerente. O resultado é um pano-rama de época, 

servindo a uma memória coletiva em formação. 

Esta recriação espacial vem, tornando-se realidade cultural através da experiência 

transcendental ficcional-científica, denominada por GIBSON (1984) de Ciberespaço. 

Com a expansão computacional na década de setenta as peças do quebra-cabeças 

tecnológico se ajustaram, e nos dizeres de DUARTE (1999): 

 

“O ciberespaço é a trama informacional construída pelo entrelaçamento de meios 

de telecomunicação e informática. A Internet é uma de suas partes mais importantes e 

originou-se como estratégia de defesa norte-americana durante o período da Guerra 
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Fria. Com o abrandamento do conflito bipolar, a rede alastrou-se em outros setores e 

adquiriu escala global. Sua força está em sua organização descentralizada, na mani-

pulação de informações e ações feitas remotamente, e na inexistência de limites geo-

políticos. Com sua potência global, o ciberespaço vem se mostrando campo de atuação 

de forças locais que, após a consolidação informacional no território digital, dinami-

zam transformações culturais no território geopolítico.” 

 

O homem quer se comunicar, aprender e ensinar, transferir. É um ser essenci-al-

mente comunicacional. Toda a literatura científica do século XX foi direcionada a pro-

var esta hipótese. 

Quem somos? Somos o que sabemos e transferimos! Em KIM (2004), isto fica evi-

dente, mas implica: 

 

“O diferencial categórico entre os diversos animais e o ser humano reside na ima-

nente capacidade de aprendizado deste em face do relacionamento com o meio, donde 

retira os elementos de incremento da massa encefálica e os subse-qüentes esquemas de 

feedback, a prática e a experiência em constante alimentação recíprocas. 

Um dos resíduos mais importantes que a cibernética legou à cibercultura foi a visão 

de que os seres vivos e as máquinas não são essencialmente diferentes.... 

Influenciado pela descoberta apresentada por Wiener de que “o conceito social- 

científico de „informação‟ e o conceito natural-científico de „entropia negativa‟ eram 

de fato sinônimos”, Bateson desenvolveu teorias onde as relações sociais poderiam ser 

vistas como “comunicações entre membros co-dependentes cuja interação habitual é 

caracterizada por circularidades, oscilações, limites dinâmicos e feedback” 

 

Desta maneira o homem é parte real e parte imaginário, em constante retroali-men-

tação. 

E nada mais exato do que CASTORIADIS (1982) em sua construção do imaginário 

social: 

 

“A instituição social é definida como uma rede simbólica, socialmente sancio-nada, 

em que se combinam, em proporções e em relações variáveis, um compo-nente funcio-

nal e um componente imaginário”. 

 

O autor conclui que o critério permanente para valorar uma instituição (ou rede sim-

bólica) é sua capacidade de promover a autonomia (liberdade) do ser humano. Privile-

giar a imaginação e o imaginário é propor o despertar de um “sono dogmático”, a on-

tologia "identitária" da qual ninguém está excluído. 

Portanto, a semiótica dos simuladores como extensores do potencial de homem e 

máquina e o Ciberespaço como um não-lugar simbólico, resultaram no que comumente 

tem se chamado de “cibercultura”, e que é uma resposta positiva da cultura na criação 

de uma “nova ordem do real” frente aos novos contextos práticos que desafiam as ca-

tegorias tradicionais de interpretação da realidade. 

Resulta da inevitável exigência de comunicação mediada por computadores, uma 

percepção da realidade que ultrapasse a presencialidade, para acumular co-nhecimento 

através de informação suficiente para substituir a alienação das dis-tâncias físicas e pelo 
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reconhecimento da importância da proximidade cultural com a demanda, e GOMEZ 

CRUZ (2002), releva. 

 

“Es la propuesta por Castells (2001), quien establece el concepto del "Espacio de 

los Flujos" y de él dice: "Las localidades se desprenden de su significado cultu-ral,  

histórico y geográfico, y se reintegran en redes funcionales o en collages de imágenes, 

provocando un espacio de flujos que sustituye al espacio en lugares".” 

“el Internet se concibe no sólo como un medio de comunicación (que además tiene 

posibilidades tanto sincrónicas como asincrónicas), sino como un espacio social de 

interacción” 

 

A comunicação contemporânea redunda na matriz genética do ser atual, impul-

sionado pelo algoritimo social simbolizado: WWW. 

Este condensamento imaginário/binário (bit – 0 e 1) propicia a real construção  de 

uma nova linguagem incremental que se alimenta da própria possibilidade construtiva 

contemporânea, e novamente meio e mensagem se imbricam conceitualmente na Hi-

permídia, o amálgama de: 

- Hipertexto, criado por Ted Nelson em 1965 e simplificado por Tim Ber-ners-

Lee na criação da World Wide Web (a interface gráfica da rede Internet) em 1989; 

- Multimídia, utilizada no sentido de somatória de som, imagem, vídeo e texto, 

por Nicholas Negroponte. A Hipermídia está presente como web. 6 (http://www.fabio-

fon.com/webartenobrasil/texto_territorios3.html)  

 

LEÃO (2004), referência: 

“O termo hipermídia designa um tipo de escritura complexa, na qual diferentes blo-

cos de informações estão interconectados. Devido a características do meio digital é 

possível realizar trabalhos com uma quantidade enorme de informações vinculadas, 

criando uma rede multidimensional de dados. Esta rede, que constitui o sistema hiper-

midiático propriamente dito, possibilita ao leitor diferentes percur-sos de leitura. O 

processo de desenvolvimento de um sistema hipermidiático en-volve uma série de ques-

tões que se avolumam e fazem emergir uma complexida-de. … apesar de o termo labi-

rinto estar, de um modo geral, associado à idéia de confusão, de estar perdido e de 

erro, quando é visto como metáfora da complexi-dade, seu sentido se expande.” 

 

As múltiplas camadas de conhecimento, representando graficamente a mobili-dade 

territorial ciberespacial, tem correlação com diversos pensadores atuais em suas várias 

facetas discursivas, como Milton Santos, Roland Barthes, Pierre Levy e Jaques Bertain. 

Desta forma o território - físico pensado - ganha foros de reconstrução por po-tencial 

eletrônico, em CÂMARA (2006): 

“Chamamos de “territórios digitais” as representações computacionais do espaço, 

obtidas por meio de sistemas de informação geográfica. A noção de “territórios digi-

tais” pretende ser mais abrangente que o simples conceito de criação de mapas por 

meio de sistemas de informação. A idéia chave é o conceito de representação compu-

tacional, que implica no uso de modelos lógicos, estruturas de dados, algoritmos e 

linguagens para buscar capturar as diferentes dimensões do espaço geográfico. Os 

“territórios digitais” podem mostrar mais que endereços e quadras. Eles podem reve-

lar as diferentes expressões de fenômenos como exclusão social, criminalidade, risco 
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ambiental e exposição a doenças contagiosas. Eles também precisam capturar a noção 

de que espaço geográfico está em permanente mudança, como na síntese de Milton 

Santos: „o espaço é um conjunto de objetos e um conjunto de ações‟. (Santos, 1996). 

 

Ademais: 

 

“Os Territórios Digitais não são mapas coloridos, mas sim expressões quantita-

tivas de conceitos sobre os inferentes processos físicos e socioeconômicos que se de-

senrolam nos Territórios reais. A construção de Territórios Digitais procura au-xiliar 

a agenda que reintroduz o território no centro dos processos de decisão polí-tica”. 

A partir da Cartografia Digital, foi possível incorporar e executar com mais efi-ci-

ência e agilidade técnicas de análise, armazenamento, verificação de consistên-cia, ma-

nipulação, análise, representação e comunicação de informações geográficas. Esse 

avanço foi tecnológico e epistemológico, evidenciando como a informação geográfica 

tornou-se uma representação abstrata da realidade geográfica, podendo ser manipulada 

e representada de forma gráfica ou virtual, analógica ou digital. 

O mundo virtualizado é uma nova fronteira expandida com os simuladores que re-

criam estamentos  de  informação  agregada,  ferramentas  para  o  fazer  intelectual.  O 

físico e o virtual, duas metades da mesma realidade. 

5 Conclusão 

O conceito de Aldeia Global sugerido por MACLUHAN comporta os aspectos de 

correlação entre território e terra, ser e estar, Wiener e Castoriadis. 

Um museu, um parque, são terra e território. Local e global. Físico e virtual. 

O mundo contemporâneo abre oportunidades concretas de atuação sustentável, per-

meada da dualidade castoriadiana, o funcional e o imaginário. 

Toda forma de acautelamento jurídico (Constituição Federal, art. 216) que permita 

a colaboração comunitária é apta à preservação da memória. Modelos estáveis capazes 

de replicar o conhecimento e manter acervos perenes (materiais e imateriais), existir. 

A gestão do conhecimento através da curadoria do patrimônio cultural envolvido 

adota a forma dos espaços físicos e se desloca para o mundo ciberespacial, apoiando-

se no comportamento comunicacional em redes. 

Como em SODRÉ (1996), a “ética – entendida como processo de orientação con-

sistente quanto às escolhas práticas do sujeito – é de fato o domínio onde se entrecru-

zam permanentemente reflexão filosófica, sociabilidade e psiquismo”, formam  a base 

da escolha sustentável contemporânea.  “Portanto, a sustentabilidade pressupõe  a 

interdisciplinaridade, inclui as dimensões: ambiental,  econômica,  jurídica,  política, 

institucional, cultural, social e ética.” 7 (7 

TRELHA e OLIVEIRA. “O DIREITO INTERNACIONAL DO MEIO AMBIENTE - Da 

Sustentabilidade ao Princípio Responsabilidade de Hans Jonas: Uma Proposta Ética Baseada na 

Ontologia.”- ANAIS DO UNIVERSITAS E DIREITO 2012, PUCPR, pág. 448.) 

Daí a reflexão inelutável de FERRAZ (1987), quando pensa a partir de Hannah 

Arendt a noção de sentido como percepção, o senso comum: “[...] não como faculdade 

que têm todos os homens – uma espécie de capacidade interna que permite a todos 

pensar, conhecer, julgar – mas como um mundo comum a todos e no qual todos se  
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encontram [...] é algo que homem experimenta em contato com os outros e não solita-

riamente”. Individual e coletivo. Solidário. 

Compartilhar o conhecimento para preservar a memória. 
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