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1. RESUMO 

 

No ambiente político é notável que é um dos setores mais importante para 

qualquer sociedade, alcançando toda população. Desta forma, neste projeto será 

apresentado um aplicativo que ajudará eleitores no processo de conhecer melhor os 

políticos e candidatos, onde o sistema disponibilizará a carreira política de 

candidatos, proporcionando de forma clara uma melhor avaliação para os votantes 

de quem é o candidato e o que ele já fez para a comunidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais a agilidade e veracidade que as informações estão sendo 

transmitidas é importante para qualquer área, principalmente para a política, no qual 

as pessoas buscam meios alternativos para acompanhar informações sobre os 

candidatos, seus projetos e reputação.  

Sendo assim o desenvolvimento do aplicativo Politicando veio da necessidade 

de disponibilizar para as pessoas o acesso às informações da carreira estadista de 

cada político e candidato de forma transparente, e com opiniões dos próprios 

eleitores. O sistema disponibilizará uma análise dos candidatos onde os eleitores 

poderão avaliar seus candidatos e por fim conscientizar-se sobre seu voto.  

 

3. OBJETIVOS 

3.1 GERAL 

Desenvolver um sistema mobile com a finalidade de informar a reputação dos 

políticos e candidatos aos eleitores, utilizando as ferramentas disponíveis tais como 

dispositivos móveis. Os eleitores terão acesso as principais informações que são 

disponibilizadas como os projetos que o político aprovou e os projetos que o mesmo 

recusou, além de o próprio eleitor poder expressar sua opinião através de 

comentários e com opções de aprovo, desaprovo e neutro. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 



 

 

 Desenvolver um software que permita aos eleitores ter amplo acesso sobre a 

carreira política de candidatos e políticos; 

 Disponibilizar uma forma pela qual as pessoas possam expressar sua opinião 

sobre determinado político ou candidato sem que haja interferência ou 

manipulação sobre sua opinião; 

 Permitir que os eleitores possam avaliar o político e verificar como anda a sua 

avaliação quanto aos outros eleitores. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa será quanti-qualitativa, de acordo com de acordo com 

Assis (2009), esses métodos procuram analisar e interpretar os dados em seu 

conteúdo psicossocial. Considerando que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido apenas em números.  

A pesquisa será realizada presencial com a população do interior do Ceará 

especificamente da região do Cariri, onde pode estar presente na pesquisa eleitores, 

candidatos e atuais políticos. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

A busca por uma maior rapidez e veracidade na qual as informações são 

transmitidas vem crescendo no meio político e em época de eleições, muitas 

informações são disponibilizadas em vários meios de comunicação, principalmente 

na Internet. Com a falta de transparência nas informações e a ausência de meios de 

comunicações independentes, pode ocasionar em manipulações políticas. Com isso 

torna-se importante a qualidade das informações, pois Quanto mais rápida e mais 

precisa for a informação, os eleitores poderão avaliar as políticas públicas e sociais 

que foram colocadas em prática por seus candidatos. 

SOUZA (2006) diz que as políticas públicas na sua essência estão ligadas 

fortemente ao Estado este que determina como os recursos são usados para o 

benefício de seus cidadãos, [...], de como o dinheiro sob forma de impostos deve ser 



 

 

acumulado e de como este deve ser investido, e no final fazer prestação de conta 

pública do dinheiro gasto em favor da sociedade. 

A administração pública é atualmente considerada um dos maiores problemas 

do país, gerado por uma política irregular que acarreta vários problemas, como 

aponta o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que é o índice que mede avanços 

em saúde, educação e renda. Segundo o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD (2014) o Brasil ocupa atualmente a 79° sendo um índice 

muito baixo para o país mostrando pouco desenvolvimento social e humano. 

 Segundo Manin (1995, p.7): 

Para que os governados possam formar opinião sobre assuntos políticos, é 
necessário que tenham acesso à informação política, o que supõe tornar 
públicas as decisões governamentais. Quando os políticos tomam suas 
decisões em segredo, os governados dispõem de meios muito frágeis para 
elaborar opiniões em matéria de política.  
 

Para que possa conscientizar o voto dos eleitores o aplicativo Politicando tem 

o propósito de mostrar o que o político ou candidato já fez pelo país e a opiniões e 

avaliação de eleitores sobre os mesmos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 Espera-se que com o desenvolvimento do aplicativo Politicando possa trazer 

contribuições positivas para os votantes, onde o eleitor tornará mais transparente 

suas propostas e projetos, assim o político conseguirá expor o resultado de seus 

trabalhos como governante e o público votante terá um maior conhecimento sobre 

as políticas públicas e sociais. 
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