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Resumo 

 

Essa pesquisa preocupou-se em entender um pouco da reverberação do uso das 

redes sociais no âmbito político e a possível promoção de mudanças nas esferas 

governamentais. O objetivo da pesquisa aqui apresentada é buscar indícios de que o 

Facebook possa ser considerado uma ferramenta não institucional que estimule a 

participação e o controle social sobre a atividade política no país. Este projeto se ateve 

às mudanças referentes ao uso dos meios comunicacionais online com finalidade de 

engajamento político-democrático. Foram abordados aspectos pertinentes acerca das 

teorias de participação e de accountability. Também foi feito um levantamento teórico a 

respeito de mídias digitais e internet, bem como apresentação de alguns problemas e 

dilemas que cercam a temática. Discutiu-se também a importância do Facebook no 

Brasil.  

 

 

Palavras-chave: participação política, Facebook, redes sociais, accountability social 

 

  



 
 

Abstract 

 

This research was concerned to understand a little about the reverberation of the use of 

social networks in the political arena and the possible promotion of changes in the 

government spheres. The objective of the research presented here is to seek evidence 

that Facebook can be considered a non-institutional tool that stimulates participation 

and social control over political activity in the country. This project was focused on the 

changes regarding the use of online communication media for the purpose of political-

democratic engagement. Relevant aspects about participation and accountability 

theories were discussed. A theoretical survey was also made regarding digital media and 

the internet, as well as presentation of some problems and dilemmas that surround the 

theme. It also discussed the importance of Facebook in Brazil. 

 

Key-words: political participation, social network, Facebook, social accountability. 
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1. Introdução  
 

 

É sabido que o termo “democracia” origina-se do grego dēmokratía1 e é definida 

como governo do povo. Aristóteles (2007, p. 155), em sua obra “Política”, aponta cinco 

espécies de democracia: a baseada estritamente na igualdade; aquela à qual a 

magistratura é exercida com base na qualificação dos bens possuídos; a cujos cidadãos 

podem participar do governo pois a lei é soberana; a que todos participam do governo se 

forem cidadãos pois a lei é soberana e, finalmente, o modelo em que o povo é soberano 

(não a lei). No entanto, o teórico afirma que “as leis devem estar acima de tudo, e os 

magistrados devem cuidar tão-só dos casos particulares”. (idem, p. 156). 

Aristóteles elenca quatro espécies de democracia: a que todos têm direito de 

participar do governo ao atingirem a qualificação pela posse de bens fixadas por lei, a 

que só participa aquele cidadão que tem recursos suficientes para dedicar-se ao ócio, a 

que todo homem livre pode participar, mas não o faz por não possuir recursos, e a que 

surge com o desenvolvimento das cidades - locais esses governados pelos pobres, os 

quais são maioria, e não pelas leis. (ibidem, pp. 157 e 158). 

 De forma que a democracia é originária da percepção de que todos os cidadãos 

são livres e iguais em vários aspectos, isso geraria, segundo Aristóteles, reivindicação a 

igualdade absoluta. (ibidem, p. 179). Tal reivindicação pode ser entendida como um ato 

de participação cidadã em busca de direitos. Participação essa tão debatida e defendida 

na teoria moderna por Rousseau, cuja teoria inspirou a ocorrência da Revolução 

Francesa. 

 O teórico francês, em sua obra “Do Contrato Social”, mostrou-se desfavorável à 

representação política e um defensor da democracia participativa direta. Fica evidente, 

portanto, que a eleição de representantes é uma das muitas formas de participação e que 

ela não deve sobressair perante as demais maneiras. Rousseau postula, então, que “[...] 

outra coisa não sendo a soberania senão o exercício da vontade geral, jamais se pode 

alienar, e que o soberano, que nada mais é senão um ser coletivo, não pode ser 

representado a não ser por si mesmo; é perfeitamente possível transmitir o poder, não 

porém a vontade”. (ROUSSEAU, 2001, p. 36). 

No entanto, a eleição mostra-se como uma forma limitada do exercício da 

soberania popular. (MIGUEL, 2006). Dentre as possibilidades para exercê-la tem-se, 

                                                
1 Demos significa povo, ao passo que kratía remete ao conceito de força ou poder. 
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segundo o artigo 14 da Constituição Federal de 1988, o voto, o plebiscito, o referendo e 

a iniciativa popular. Além disso, é possível acompanhar também as propostas dos 

futuros candidatos e dos atuais parlamentares, participar da elaboração de projetos de 

lei, atuar em conselhos gestores e fazer parte do orçamento participativo. Dessa 

maneira, buscam-se formas alternativas para exercer a participação. Nesse sentido, 

confere-se destaque a accountability social, ou seja, o controle social. 

O controle social pode ser exercido de duas maneiras: institucional e/ou não 

institucional, como será explicado mais adiante. Dentro desse controle social não 

institucional surge, como uma forma alternativa de participação, a figura da ferramenta 

digital Facebook. 

A sociedade contemporânea está marcada como a “sociedade da informação”. A 

alcunha justifica-se, principalmente, devido à propagação da internet e das novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) pelo mundo. Essas novas 

ferramentas vêm transformando as relações políticas, sociais, econômicas e culturais. 

(ROSA e SANTOS, 2013; BORGES, 2013). 

Sabe-se que a Rede2 mundial de computadores viabiliza interação e trânsito de 

informação, sendo responsável por mudanças - muitas das quais provocam alterações no 

desenvolvimento social, com proporções de difícil aferição. (BORGES, 2013). A 

internet e as redes sociais também proporcionaram debates em espaços virtuais 

destinados à participação social, bem como disponibilizaram informações variadas e 

permitiram a interação com outros indivíduos por vários meios (mensagens, 

videochamada, e-mail, postagens, entre outros). Tudo isso de forma fácil, rápida, direta 

e com baixos custos. (ABREU, 2014; MAGRANI, 2014; PINHO, 2011). No entanto, é 

preciso “[...] ter cautela ao fazer tais considerações, uma vez que a realidade virtual, 

assim como a off-line, possui relações desiguais de poder, dominância discursiva e 

reproduzem padrões há muito tempo vistos nas sociedades modernas”. (ABREU, 2014, 

p. 10).  

Das abundantes repercussões causadas pela web, o que é mais relevante neste 

trabalho é a reverberação no âmbito político, notadamente como as redes sociais podem 

promover mudanças nas esferas governamentais. O objetivo deste trabalho é buscar por 

indícios de que o Facebook possa ser considerado uma ferramenta que estimule a 

participação e o controle social sobre a atividade política no país. O presente projeto se 

                                                
2 As menções à Rede mundial de computadores, ou seja, internet, foram feitas com a primeira letra 

maiúscula. 
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ateve às mudanças referentes ao uso dos meios comunicacionais online com finalidade 

de engajamento político-democrático.  

A escolha do tema se deu, principalmente, pela afinidade com a temática, por 

existirem - ainda - poucos estudos na área e por se tratar, também, de um tópico 

inovador. Além disso, há uma necessidade de análise do ambiente digital que busque 

entender seu papel na sociedade contemporânea, bem como as demandas surgidas nesse 

espaço. 

Esta pesquisa iniciou-se em junho de 2016, quando foi aplicado um questionário 

online para saber um pouco mais da opinião das pessoas a respeito da relação entre a 

plataforma Facebook e as manifestações que vinham ocorrendo desde 2013. Todas as 

perguntas foram respondidas através da ferramenta de questionários do Google, o 

Forms. Paralelo ao questionário aplicado, foram feitos recortes bibliográficos e usadas 

pesquisas feitas pelo IBGE, pelo IBOPE, pela Telefônica Vivo e por jornais. Sendo a 

autora usuária da rede social, a observação do Facebook também foi utilizada para 

construir este estudo. 

No primeiro capítulo serão abordados aspectos pertinentes acerca da teoria 

política de participação. No segundo, será abordada a teoria de accountability. O 

terceiro abordará um levantamento teórico a respeito de mídias digitais e internet. No 

quarto capítulo, elencar-se-ão alguns problemas e dilemas que cercam a temática. No 

quinto, discutir-se-á a importância do Facebook no Brasil. Por fim haverá uma 

apresentação das considerações finais. 
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2. Democracia Participativa 
 

  

Norberto Bobbio (2010) expressa que “participação política” pode ter o sentido 

de contribuir direta ou indiretamente para decisões políticas. O autor acredita que a 

forma direta é restrita a poucos contextos políticos. Quanto à forma indireta, esta “[...] 

se expressa na escolha do pessoal dirigente, isto é, do pessoal investido de poder por 

certo período de tempo para analisar alternativas e tomar decisões que vinculem toda a 

sociedade”. (BOBBIO, 2010, p. 889). 

Ao fim dos anos 1960, percebeu-se uma o uso da expressão "participação", fruto 

de uma série de objeções de grupos da sociedade da época “[…] que queriam, na 

prática, a implementação dos direitos que eram seus na teoria”. (PATEMAN, 1992, p. 

9). Esses movimentos desenvolveram, então, uma questão central na teoria política: o 

papel da participação. 

 De acordo com o estudo da Uncief sobre participação cidadã de jovens e 

adolescentes, ao exercer o direito de participação, o indivíduo também exerce sua 

cidadania “[...] que se expande para além dos direitos individuais e ganha uma dimensão 

coletiva”. Para a entidade, “uma sociedade democrática tem como base de sustentação a 

possibilidade de que cada um de seus cidadãos possa conhecer, reivindicar e usufruir de 

seus direitos e ainda demandar novos direitos, novas propostas, novas formas de se 

fazer presente”. Além disso, afirmam que cidadania e participação são dois conceitos 

indissociáveis, “ou seja, não existe cidadania sem participação e o principal objetivo da 

participação é a construção da cidadania”. (UNICEF, 2014, p. 7). 

Para Marques (2008 apud BORGES, 2013, p. 35) a participação nas tomadas de 

decisão baseia-se em três princípios. 

● Princípio da reciprocidade - “os cidadãos devem demonstrar respeito uns 

pelos outros no que concerne ao trato pessoal e às posições defendidas 

em fóruns públicos.”; 
● Princípio da publicidade - “demanda que devem ser públicas (a) as 

razões que os representantes e os cidadãos oferecem para justificar ações 

políticas e (b) as informações necessárias para avaliar estas razões.”; 
● Princípio da accountability (ou responsabilização) - “o constrangimento 

imposto aos representantes públicos em relação à prestação de contas de 

suas ações e propostas, configurando um processo de troca e abertura 

para aperfeiçoamento das razões.” 

  

A imagem abaixo simboliza o nível de participação cidadã em sistemas de 

decisão públicos. Conforme aponta a pesquisa da Unicef, os patamares em cor laranja 
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significam fases de nenhuma participação; os de cor verde refletem uma pequena 

participação; e os de cor vermelha simbolizam níveis mais altos de participação. 

 

Figura 1 - Escada do nível de participação cidadã 

 

 
Fonte: UNICEF (2014, p. 6). 

 

Medeiros (2014) aponta a democracia participativa como uma maneira de 

exercício da cidadania através da participação ativa nas deliberações públicas. Para o 

autor, por muito tempo acreditou-se que a representação “[...] era um modelo ideal para 

os cidadãos, que assegura a liberdade e igualdade de todos, que isso seria o verdadeiro 

conceito de democracia, mas passados quase cem anos, chega-se ao fim do século XX e 

acredita-se numa crise existente nesse modelo de Democracia”. (idem). 

 Borges salienta que o modelo participativo enfatiza a soberania popular em 

detrimento das instituições representativas. Defensora da teoria participativa, a britânica 

Carole Pateman (1992) acredita que a teoria participativa da democracia é moldada em 

torno da alegação de que indivíduos e instituições não são analisados ou conhecidos 

individualmente, ou seja, só podem ser compreendidos juntos. 

Para Pateman (1992, p. 65), “a teoria da democracia participativa afirma que a 

experiência da participação, de algum modo, torna o indivíduo psicologicamente melhor 

equiparado para participar mais ainda no futuro”. Conforme tese de Jussara Borges, 

“Pateman não se opõe à democracia representativa, mas defende amplamente a oferta de 

oportunidades de participação, nas quais a opção de tomar parte das decisões seja dos 

cidadãos.” (BORGES, 2013, p. 32).  
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Em contrapartida, a visão representativa de Hanna Pitkin presume que somente a 

participação democrática direta, ou seja, eleições, possibilitaria “uma alternativa real 

para o dilema entre mandato ou independência, no qual o representante ou é um mero 

agente de interesses privados ou é um usurpador da liberdade popular periodicamente 

eleito”. Na primeira opção, “[...] absolutamente ninguém tem acesso à vida pública, já 

que não há nenhuma”. Já a última, segundo Arendt (1965), citada por Pitkin, “a antiga 

distinção entre governante e governado [...] venceu outra vez; uma vez mais o povo não 

é admitido no domínio público, uma vez mais os assuntos de governo se tornaram o 

privilégio de poucos [...]”. (PITKIN, 2006, p. 43). 

Iris Marion Young também defende a representação e ainda aponta esta teoria e 

a de participação como complementares. “[...] A representação não necessariamente 

enfraquece a participação inclusiva. Ao contrário, nas grandes sociedades de massa a 

representação e a participação se requerem uma à outra para que haja uma política 

plenamente democrática.” (YOUNG, 2006, p. 143). A autora também postula que “as 

instituições representativas” requerem a participação cidadã para sua eficácia. (idem, p. 

146). 

Pateman trabalhou com três autores que são as bases para o desenvolvimento da 

teoria participativa. São eles: J. S. Mill, Rousseau, D. H. Cole. Para esses autores a 

participação tem um valor em si mesma.  

A autora britânica destaca que Rousseau acredita em uma divisão mais ou menos 

igualitária, na diferença entre o público do privado, no tecido social integrado e na 

autonomia do indivíduo (controle sobre sua própria vida). O teórico acredita que se a 

riqueza não estiver nas mãos de poucos, a participação não será desigual. Nesse sentido, 

entende-se que o pensamento elitista tenta desqualificar o pensamento do outro, no 

entendimento de que só o pensamento da elite estaria correto.  

A teoria de Mill já se preocupa com o bem-estar social, vai contra a teoria do 

Estado absolutista e ressalta a importância de as instituições promoverem o avanço 

mental com a educação. Ele propôs duas formas de participação: nível local (municipal) 

e no trabalho, aproximando-se com ideais do socialismo. Na época de “lançamento” 

dessa teoria, o local de trabalho mais comum era a indústria. Como consequência, o 

capitalismo invadiu as relações de trabalho, inviabilizando essa participação. 

Já D. H. Cole propôs a “representação funcional”, que é aquela que tem uma 

função a partir do seu trabalho. Para ele, o eleitor não faz uma escolha racional do 

candidato e não fiscaliza suas ações, há apenas uma delegação de poder. A 
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representação funcional faria com que os indivíduos deixassem de ser subservientes 

com a participação local e no trabalho. A igualdade material seria o combustível 

necessário para a existência de uma representação funcional.  

Borges afirma que D. H. Cole (1920 apud PATEMAN, 1992) busca a aplicação 

da teoria rousseauniana na modernidade. “Para ele, a participação poderia ocorrer 

através das associações porque a sociedade é “um complexo de associações que se 

mantêm unidas pelas vontades de seus membros.””. (BORGES, 2013, p. 32). Dessa 

forma, Borges afirma que é imprescindível que cada cidadão “seja capaz de participar 

da tomada de decisões em todas as associações das quais é membro, da mesma forma 

que as próprias associações têm de ser autônomas para controlar seus próprios 

assuntos”. (idem).  

Segundo Pateman, “a existência de instituições representativas a nível nacional 

não basta para a democracia; pois o máximo de participação de todas as pessoas, a 

socialização ou “treinamento social”, precisa ocorrer em outras esferas, de modo que as 

atitudes e qualidades psicológicas necessárias possam se desenvolver.” O progresso das 

atitudes é passível de ocorrência a partir do processo de participação, com função “[...] 

educativa no mais amplo sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de 

aquisição de prática de habilidades e procedimentos democráticos. [...] quanto mais os 

indivíduos participam, melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo”. A existência de 

um governo democrático está diretamente relacionada com a “[...] existência de uma 

sociedade participativa, isto é, uma sociedade onde todos os sistemas políticos tenham 

sido democratizados e onde a socialização por meio da participação pode ocorrer em 

todas as áreas”. (PATEMAN, 1992, pp. 60 e 61). 

Para além da função educativa, Pateman salienta que, “[...] a participação em 

estruturas de autoridade não-governamentais é necessária para alimentar e desenvolver 

as qualidades psicológicas (o sentimento de eficiência política) requeridas para a 

participação a nível nacional”. (idem, p. 72). Para ela, a esfera mais importante - para a 

maioria dos indivíduos - é a indústria, pois a maioria deles passa a grande parte do 

tempo no local de trabalho, demonstrando que “[...] isso nos fornece a base para uma 

possível explicação de por que os baixos níveis de eficiência têm maior probabilidade 

de serem encontrados entre os grupos de baixa condição sócio-econômica”. (ibidem). 

A autora britânica faz críticas à teoria da democracia contemporânea, afirmando 

que esta apenas se importa com a “[...] participação da elite minoritária e a não-
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participação do homem comum, apático, com pouco senso de eficácia política é vista 

como principal salvaguarda contra a instabilidade”. (PATEMAN, 1992, p. 139). 

Borges (2013, p. 33) resume a teoria democrática da participação em quatro 

pontos. 

● A noção de política alarga-se para além da esfera habitual do governo 

para novos espaços, como o do trabalho e das associações; 
● A estabilidade do sistema participativo é propiciada pela formação 

política: quanto mais o indivíduo participa, melhor capacitado ele se 

torna para fazê-lo; 
● Uma vez que o cidadão perceba que suas opiniões são de fato levadas em 

consideração na produção das decisões coletivas, ele estará disposto a 

participar ativamente da vida política; 
● A participação gera um efeito integrativo e auxilia na aceitação das 

decisões coletivas, o que torna a democracia participativa mais estável. 

  

 Bobbio, no entanto, faz ponderações acerca do vocábulo “participação política. 

Para este autor,  

O termo mais adequado seria o de mobilização para acentuarmos que a 

presença e a atividade de estratos mais ou menos amplos da população são 

programadas do alto e enquadradas na atividade das organizações de massa, 

às quais são confiadas, além de funções de estímulo, a incumbência do 

controle social. Conquanto difusas, as estruturas de participação não são por 

si sós suficientes onde a motivação para participar é baixa ou limitada a um 

círculo restrito; é aqui que as características da cultura política — ou, melhor, 

das diversas subculturas que a compõem — mais se fazem sentir. Assim, na 

Itália, a cultura política dominante dá relevo exclusivo ou principal ao dever 

cívico do voto e a motivação está mais vinculada ao temor de sanções, um 

temor mais ou menos justificado, do que a elementos de caráter positivo. 

Podemos dizer, em substância, que largos estratos recebem estímulos 

insuficientes de participação política, se não estímulos contrários que levam à 

abstenção. (BOBBIO, 2010, p. 890). 

  

Como será apresentado nos capítulos a seguir, “os limites do sistema 

representativo - principalmente o distanciamento exagerado entre a esfera da decisão 

política e a sociedade ou esfera civil - levaram à proposição de modelos alternativos”. 

(BORGES, 2013, p. 37). Uma dessas formas alternativas, acompanhada “por mudanças 

sociais e culturais”, é a accountability societal, que contempla o uso de ferramentas 

virtuais que - possivelmente - exercem impactos na participação política. (idem, pp. 37 e 

38). 
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3. Accountability 

 

  

Responsividade, controle, feedback, transparência, informação e prestação de 

contas são sinônimos possíveis para entender o que é a accountability. Mas não 

correspondem à sua tradução. (PINHO e SACRAMENTO, 2009). 

Primeiramente, é preciso destrinchar o conceito de accountability para dar 

prosseguimento ao estudo e entender a importância desse mecanismo para o 

desenvolvimento da democracia. Mesmo não havendo tradução oficial para o termo, 

“[...] a ideia contida na palavra accountability traz implicitamente a responsabilização 

pelos atos praticados e explicitamente a exigente prontidão para a prestação de contas, 

seja no âmbito público ou no privado.” (idem, p. 1347). 

Partindo de um olhar político, accountability significa um “[…] conjunto de 

processos, procedimentos e valores atrelados a um ideal de responsabilização e de 

controle dos governos, que se realiza nas condições de regimes políticos democráticos.” 

(FILGUEIRAS, 2011, p. 84). 

Brevemente, são três os tipos de accountability: horizontal, vertical e societal 

(ou social). O’Donnel foi o teórico que instituiu os conceitos de accountability 

horizontal e vertical. Para ele, as eleições são o canal principal da accountability 

vertical. “A existência da accountability vertical assegura que esses países são 

democráticos, no sentido específico de que os cidadãos podem exercer seu direito de 

participar da escolha de quem vai governá-los por um determinado período e podem 

expressar livremente suas opiniões e reivindicações.” (O’DONNEL, 1998, p. 30). A 

accountability horizontal, por sua vez, seria compreendida como: 

a existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão 

de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 

supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 

emissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser 

qualificadas como delituosas. (idem, p. 41). 

 

Pinho e Sacramento (2009, p. 1350) consideram que o controle horizontal é 

exercido por “[...] agências estatais [...] (com) capacidade para realizar ações [...] contra 

ações ou omissões de outros agentes [...] que possam ser qualificadas como delituosas 

[...]”. Já o vertical é concretizado a partir de “[...] ações realizadas individualmente e/ou 

coletivamente, com referência aos que, eleitos ou não, exercem posições em instituições 
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do Estado [...]”. Para exemplificar impeachment, CPIs e Propostas de Fiscalização e 

Controle podem ser consideradas formas de praticar a accountability horizontal.  

Segundo Peruzzoti e Smulovitz (2002, p. 32), a accountability social é um 

mecanismo de controle vertical, não eleitoral, de autoridades políticas. Baseia-se em 

ações de um amplo espectro de associações e movimentos sociais, bem como ações 

midiáticas. As iniciativas desses atores visam monitorar o comportamento de 

funcionários públicos, expor e denunciar atos de corrupção e, com isso, acionar as 

agências horizontais de controle.  

Esse controle social é feito para acionar setores organizados, capazes de exercer 

influência sobre o sistema político e as burocracias públicas. Além disso, essa 

accountability é exercida a qualquer tempo, pois não se detém apenas em períodos 

eleitorais ou durante o mandato de um parlamentar, podendo ser feita por qualquer ator 

na sociedade. 

 

3.1 A importância da accountability social 

Retomando o conceito, a accountability social refere-se, resumidamente, à 

capacidade dos cidadãos responsabilizarem o Estado e as prestadoras de serviços de 

seus atos, tornando-os sensíveis às suas necessidades. Ela ainda engloba iniciativas que 

priorizem os cidadãos como os principais interessados, além de basear-se nos princípios 

da transparência, controle e participação. (World Bank, 2013). 

A accountability societal também adota abordagens e ferramentas que procuram 

fortalecer a capacidade das organizações não-governamentais, dos meios de 

comunicação, das comunidades locais e do setor privado de responsividade das 

autoridades, buscando avanços. Instrumentos dessa accountability podem ser lançados e 

apoiados pelo Estado, pelos cidadãos ou por ambos, mas muitas vezes são orientados 

por demandas e operam na configuração de baixo (sociedade) para cima (autoridades). 

Num cenário onde os cidadãos monitoram cada vez mais seus representantes e 

demandam mais transparência e participação, a accountability social mostra-se 

importante e necessária ao resultar em três elementos: boa governança, 

desenvolvimento eficaz e fortalecimento das instituições. 

 Essas atividades ajudam a aprimorar técnicas e fortalecer a confiança dos 

cidadãos, das organizações da sociedade civil, dos meios de comunicação e dos setores 

privados e permite que todos se engajem em um diálogo com os responsáveis. Tal ação 
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pretende assegurar que os atores políticos prestem contas, de modo a obter melhores 

resultados. 

 Ao se mostrar acessível e responsivo, o Estado reafirma aos cidadãos e seus 

intermediários a possibilidade de atividades como a accountability social construírem 

um governo transparente, participativo e accountable.  

A figura a seguir elenca três pilares da accountability societal (participação, 

transparência e feedback/monitoramento), bem como os três grupos de atores-chave 

envolvidos (autoridades locais, cidadãos e intermediários). 

 

Figura 2 - Pilares e atores-chave da accountability social 

 

 
 

Fonte: Institute for International Urban Development. 

 

3.2 Accountability no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 foi moldada com diversos mecanismos de freios 

e contrapesos para melhorar a eficiência estatal e aumentar o controle por parte da 

sociedade brasileira. O problema é que sua compreensão não é fácil e, no fim das 

contas, o país não apresenta um sistema eficaz de checks and balances entre os três 

Poderes.  

O fortalecimento da democracia trouxe a necessidade de consolidar a 

transparência e o controle. Atualmente, órgãos como TCU, PF, MPF e CGU figuram no 

rol de instituições transparentes e anticorrupção. As CPIs até são consideradas órgãos de 

controle, mas, por serem executadas pelo Legislativo, acredita-se que seus resultados 

estejam comprometidos - muitas delas nunca resultaram em sanções efetivas, por isso o 

descrédito -. (AVRITZER e FILGUEIRAS, 2011). 



12 
 

Essas instituições, além de valorizarem a transparência, prezam pela publicidade 

- pilar fundamental da Administração Pública -. Avritzer e Filgueiras (2011, p. 20) 

entendem que “[…] a questão do controle público não estatal da corrupção não pode 

estar baseada na ideia de transparência por si mesma. A transparência é um elemento 

importante para a construção da publicidade, mas não pode construir-se em um fim em 

si mesmo […]”. 

Segundo com Pinho e Sacramento (2009, p. 1349), “[…] os governos são 

accountable se os cidadãos têm como saber se aqueles estão ou não estão atuando na 

defesa dos interesses públicos e podem lhes aplicar sanções apropriadas […]”, 

reelegendo aqueles que demonstrarem lutar pelos interesses sociais e punindo com a não 

reeleição aqueles que não o fizerem. Esse argumento deve ser parcialmente 

considerado, pois não é a única forma de punição. Existem vários outros mecanismos, 

mas pelo fato da sociedade desconhecê-los, perde força na cobrança e trava o 

desenvolvimento de uma democracia participativa. Ainda segundo os mesmos autores, 

“[…] o controle da atividade estatal deve ser visto como um dos eixos que dão 

sustentação ao regime democrático.”. (idem, p. 1350). 

 Além da criação de órgãos de controle, vale destacar a aprovação de duas leis: a 

Lei Complementar 101/2000, popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), e a Lei de Acesso à Informação (LAI). Conforme Pinho e Sacramento 

(2009, p. 1359), a LRF contribuiu para o desenvolvimento da accountability no Brasil, 

pois “[...] impôs limites e condições para a gestão das receitas, despesas e quanto ao 

endividamento; exigiu a transparência das contas públicas e o planejamento como rotina 

na administração fiscal, bem como a responsabilização pelo seu descumprimento.”. 

 A Lei de Acesso à Informação3 dispõe sobre a garantia da transparência, da 

publicidade e do desenvolvimento do controle em todo território nacional. Ela “[...] alça 

a internet como um dos principais mecanismos de transparência e prestação de contas, a 

serviço da cidadania, (...) que fomenta e instrumentaliza a criação de novos portais 

elaborados pela sociedade civil, de maneira a complementar os portais governamentais e 

legislativos”. (MAGRANI, 2014, p. 67). De acordo com o parágrafo único do artigo 1º 

da referida legislação, estão subordinados à ela:  

                                                
3 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm>. Acessado em 28 de maio de 

2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público;  

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 

de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.  

   

O estabelecimento desta regulamentação acarretou, como consequência, a 

demarcação e diferenciação de informações sigilosas e comuns, além de possibilitar a 

ferramenta da divulgação de informações antes de serem solicitadas. A LAI é 

considerada inovadora e um marco ao ampliar o controle e fiscalização para os 

cidadãos, assegurando a soberania popular; é a materialização de um meio accountable. 

 Para Magrani, a promulgação desta lei confere destaque ao debate acerca da 

internet como direito fundamental.  

[...] a partir do momento em que a Lei 12.527/11 torna obrigatória a 

publicidade ativa dos órgãos e entidades públicas em sites oficiais da rede 

mundial de computadores (e preferencialmente por esse meio), ela atribui à 

internet o papel de instrumento essencial no exercício da cidadania e que, 

como tal, deve ter seu acesso garantido a todos os cidadãos, sob pena da 

exclusão digital significar, diretamente, a condição de subcidadania. É nesta 

linha que diversos diplomas no Brasil e no mundo têm optado pela urgência 

do debate pelo reconhecimento de um novo direito fundamental: o direito à 

inclusão digital. (MAGRANI, 2014, p. 68). 

 

3.3 - Cyber-democracia como mecanismo de participação e controle no 

Brasil 

Cyber-democracia, e-democracia ou democracia digital podem ser 

compreendidas como a participação cidadã por meio de dispositivos eletrônicos de 

comunicação que viabilizam a relação política entre parlamentares e sociedade. O 

surgimento desta ferramenta teve como objetivos 

(i) melhorar a qualidade da formação de opinião por meio da abertura de 

novos espaços de informação e deliberação on-line; (ii) facilitar o 

envolvimento direto e a participação dos cidadãos nas decisões e processos 

políticos; e (iii) melhorar a transparência e accountability do poder público. 

(MAGRANI, 2014, p. 21). 
 

Esse tipo de ferramenta cria novas formas de diálogo, viabiliza o engajamento 

dos cidadãos e as práticas da accountability. Não há uma forma única de definir a e-

democracia, mas pode-se afirmar que ela 

[...] consiste na possibilidade trazida pela rede de os cidadãos terem um 

contato simultâneo e de dupla via (ou duplo vetor) através de todos os meios 

eletrônicos de comunicação que habilitem/auxiliem cidadãos em seus 

esforços para participar, fiscalizar e controlar governantes/políticos sobre 

suas ações no poder público. Dependendo de qual aspecto democrático esteja 

sendo promovido, a e-democracia pode empregar diferentes técnicas: (i) para 
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melhorar a transparência do processo político; (ii) para facilitar o 

envolvimento direto e a participação dos cidadãos; e (iii) para melhorar a 

qualidade da formação de opinião por meio da abertura de novos espaços de 

informação e deliberação. (MAGRANI, 2014, p. 64). 
 

 Magrani ainda divide o estudo da democracia digital em duas vertentes: a não-

institucional e a institucional. Segundo este autor, a primeira abarca “[...] experiências 

realizadas pela sociedade com objetivos políticos ou cívicos, mas sem interação formal 

com o Estado” e engloba quatro grupos essenciais: “(i) mobilização eleitoral; (ii) 

ativismo social; (iii) jornalismo cidadão; e (iv) transparência”. A segunda (e-democracia 

institucional) compreende tentativas estatais de “[...] variadas formas de colaboração 

entre sociedade e Estado, principalmente através de processos de coprodução na 

formulação e implementação de políticas públicas e procedimentos legislativos”. 

(MAGRANI, 2014, pp. 64 e 65). 

 No Brasil são duas as principais experiências de e-democracia institucional: os 

portais e-Democracia4 (Câmara dos Deputados) e e-Cidadania5 (Senado Federal). 

Ambos foram criados com o objetivo de incentivar a participação cidadã e da sociedade 

civil organizada nas audiências públicas, na expressão de suas opiniões sobre projetos 

em tramitação, na sugestão de projetos de lei e também na tarefa de controlar e 

fiscalizar as ações dos parlamentares. Essas duas ferramentas aproximam a sociedade 

das Casas legislativas através da internet no espaço público. Além disso, a internet 

passa a ter papel ponte de interlocução entre Estado e Sociedade, fortalecendo a 

interação, a participação e a transparência legislativa. 

 O portal de democracia digital da Câmara dos Deputados oferece as seguintes 

modalidades de participação6: (i) Fóruns: onde determinado tema é dividido em 

comunidades temáticas e o cidadão participa delas quando clica para integrar alguma de 

seu interesse; (ii) Bate-papos: enquanto uma matéria estiver em discussão, são 

organizados bate-papos em tempo real entre os membros das comunidades e os 

deputados envolvidos com o tema; (iii) Wikilegis: é um espaço colaborativo onde se 

pode propor alteração ou sugestão à projetos de lei em discussão ou construir um novo 

texto; (iv) Biblioteca Virtual: local de armazenamento de documentos digitais (artigos, 

estudos, legislação, etc) relacionados ao tema de uma comunidade temática.  

                                                
4 Disponível em: <https://edemocracia.camara.leg.br/home>. Acessado em 18 de junho de 2017. 
5 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/>. Acessado em 18 de junho de 2017. 
6 Disponível em: <http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/como-posso-

participar#.WUczRhPyuHo>. Acessado em 18 de junho de 2017. 

https://edemocracia.camara.leg.br/home
https://www12.senado.leg.br/ecidadania/
http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/como-posso-participar#.WUczRhPyuHo
http://arquivo.edemocracia.camara.leg.br/web/public/como-posso-participar#.WUczRhPyuHo
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A ferramenta e-Cidadania do Senado Federal7 conta com três modalidades de 

participação: (i) Ideia Legislativa: envio e suporte de ideias legislativas. As ideias que 

receberem 20 mil apoios serão encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e 

Legislação Participativa (CDH), onde receberão parecer e podem tramitar como projeto 

de lei, se aprovadas; (ii) Evento Interativo: participação em audiências públicas, 

sabatinas e outros eventos abertos. Para cada evento, é criada uma página específica 

onde haverá: a transmissão ao vivo; espaço para publicação de comentários; 

apresentações, notícias e documentos referentes ao evento; (iii) Consulta Pública: 

opinião - em forma de votação “sim” ou “não” - sobre projetos de lei, propostas de 

emenda à Constituição, medidas provisórias e outras proposições em tramitação no 

Senado Federal. 

Existem, além dos portais institucionais tradicionais, outras vertentes que 

auxiliam a fiscalização e o controle por parte dos cidadãos. Alguns surgem de maneira 

independente e se mantém via crowdfunding ou até mesmo conseguem patrocínio. Um 

desses portais é o “Transparência Brasil”8, criado em 2000, com a colaboração da 

sociedade civil e de ONGs que visam a “integridade do poder público, principalmente 

por meio do aumento da informação disponível”9. Além disso, o portal tem como 

bandeira central o combate à corrupção. Para isso, atua em duas frentes: monitoramento 

das instituições - análise de dados públicos, mecanismos de acompanhamento e 

produção de estudos sobre corrupção - e advocacy - potencialização do debate público 

sobre temas importantes, participação em conselhos de Transparência da CGU, do 

Senado e produção de artigos para a imprensa. 

Magrani destrinchou e resumiu toda a atuação do portal da Transparência Brasil 

que divide-se da seguinte maneira:  

a) elaboração e disponibilização de relatórios que descrevem as pesquisas 

feitas nas esferas sociopolíticas mais suscetíveis à incidência de atos ilícitos 

relacionados à corrupção; b) coordenação de programas de combate à 

corrupção, em parce- ria com diferentes entes públicos (e.g.: Compromisso 

Anticorrupção, Programa de Anticorrupção de São Paulo, Projeto Regional 

de Licitações Transparentes, Conscientização Eleitoral); e c) criação de 

mecanismos de monitoramento da corrupção pela internet: (c.1) Excelências 

– levantamento dos históricos de vida pública de todos os parlamentares 

federais e estaduais, desde suas declarações de bens até os processos em que 

estão envolvidos; (c.2) Às Claras – armazenamento de informações e de 

análises acerca do financiamento de campanhas; (c.3) Deu no Jornal – área de 

acesso a notícias cujo tema envolva práticas de corrupção; (c.4) Meritíssimos 

– divulgação dos indicadores de desempenho dos ministros do Supremo 

                                                
7 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/ecidadania/sobre>. Acessado em 18 de junho de 2017. 
8 Disponível em <https://www.transparencia.org.br/>. Acessado em 28 de maio de 2017. 
9 Disponível em <https://www.transparencia.org.br/quem-somos>. Acessado em 28 de maio de 2017. 

https://www12.senado.leg.br/ecidadania/sobre
https://www.transparencia.org.br/
https://www.transparencia.org.br/quem-somos
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Tribunal Federal, incluindo medidas que dizem respeito às expectativas de 

tempo de resolução de processos. (MAGRANI, 2014, p. 66). 
 

 Outros dois projetos independentes e que auxiliam neste controle e fiscalização 

de parlamentares são o “Ranking dos Políticos”10 e o “Atlas Político”11. O primeiro é 

um portal que estabelece um ranking para políticos de todo o Brasil, classificando do 

melhor legislador ao pior, que conta apenas com o financiamento dos criadores do site. 

Cada parlamentar começa com 200 pontos e, conforme os dados obtidos, o mesmo 

perde ou ganha pontos. São avaliados os seguintes itens: presença nas sessões, 

processos judiciais, qualidade legislativa, migração partidária, entre outros.  

Já o segundo portal surgiu através de uma empresa chamada Nervera - empresa 

de Big Data e Inteligência em Mídia Social - e sua função é tornar transparente e 

acessível o controle das atividades parlamentares, promovendo a accountability e 

contribuindo para o combate à corrupção. Nela, cada deputado e senador dispõe de um 

perfil - que pode ser editado pelo mesmo - que mostra seu desempenho, em que espectro 

ideológico está seu posicionamento, as bancadas das quais participa, quem foram seus 

principais financiadores de campanha, seus processos judiciais, uma pequena biografia, 

sua atuação legislativa - projetos propostos, discursos e lista de votações -, bem como 

um campo onde se pode fazer uma opinião a respeito do parlamentar.  

O próximo capítulo abordará aspectos de mídias sociais, redes sociais e internet. 

Serão feitas distinções entre termos e a introdução de algumas explicações sobre o tema. 

  

                                                
10 Disponível em <http://www.politicos.org.br/>. Acessado em 28 de maio de 2017. 
11 Disponível em <http://www.atlaspolitico.com.br/>. Acessado em 28 de maio de 2017. 

http://www.politicos.org.br/
http://www.atlaspolitico.com.br/
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4. Internet e Mídias Sociais 

 

 

A internet tornou-se um dos espaços mais importantes da sociedade 

contemporânea. Sua compreensão representa um longo desafio aos seus estudiosos, pois 

trata-se de um ambiente global, onde não existem barreiras ou fronteiras determinadas. 

Além disso, caracteriza-se como um local complexo, que se modifica e se expande a 

todo o instante, construindo novos meios e novas formas de comunicação. 

O teórico espanhol Manuel Castells (1999) acredita que a internet é a ferramenta 

que possibilitou a comunicação livre e generalizada, através de múltiplos e distintos 

meios. Magrani (2014, p. 59) julga que a Rede mundial de computadores “além de ser 

apta a aproximar os cidadãos dos seus representantes, [...] permite a formação de redes 

que interligam a esfera local, regional, nacional e transnacional”. 

O ambiente online e as ferramentas que o compõem são “agentes” que 

influenciam a transformação da sociedade, baseada numa nova forma de comunicação 

inter-pessoal. Com isso, trocar informações, estabelecer diálogos e promover 

transformações foi possível graças ao novo espaço criado e aperfeiçoado para tais fins. 

Para Martino (2015, p. 44), “a internet e as mídias digitais abriram espaços de interação 

em comunidade até então desconhecidos, aumentando as possibilidades de 

estabelecimento de laços entre seres humanos”. 

A partir de aplicativos, de sítios de notícias e de relacionamento, de e-mails e de 

tantas outras ferramentas digitais, pessoas de todas as partes do mundo conseguem 

interagir ao vivo, com velocidade e derrubando as fronteiras da distância geográfica. 

Este recém-nascido ambiente trouxe à luz novas formas de comunicação, interação e 

colaboração, marcando e transformando toda uma era. Entretanto, todo cenário inédito 

requer cautela nas discussões e debates, permitindo as avaliações dos limites e 

atividades que o cercam. 

Comunidades virtuais formam-se da mesma forma que associações humanas: a 

partir do interesse na troca de informações. O que difere uma da outra é o dispositivo 

pela qual se associam: um smartphone, computador ou tablet. As comunidades virtuais 

têm como característica a derrubada de fronteiras espaciais entre os interlocutores. 

Segundo Martino (2015, p. 45), as “[...] comunidades virtuais ganham força não por 

conta da tecnologia, mas pelas intenções, vontades, afetos e conhecimentos 
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compartilhados - interação humana é o ponto de partida e a razão de ser das 

comunidades virtuais”.  

Conforme análise de Magrani, a atual conjuntura mundial e as recentes crises 

das democracias favoreceram o fortalecimento da mídia e dos espaços digitais como 

locais de debates e de tomada de decisão. Para o autor, 

[...] o desenvolvimento de canais horizontais, interativos, induziram o 

advento de uma nova forma de comunicação, denominada pelo autor de 

“mass self communication”, viabilizada através da internet e redes sem fio, 

sendo esta a principal manifestação da ampliação da autonomia individual na 

era da informação. Com relação à ampliação da autonomia proporcionada 

pelas NTICs (novas tecnologias da informação e da comunicação) na era da 

internet” (MAGRANI, 2014, p. 61). 

 

Isso posto, este capítulo busca clarificar e explicar alguns conceitos que rondam 

a temática deste trabalho. 

 

4.1 Redes Sociais ≠ Mídias Sociais 

Para começar, portanto, é necessário fazer uma distinção tênue, mas 

fundamental, entre Redes Sociais e Mídias Sociais. Resumidamente, a primeira refere-

se à uma rede de relacionamento de um ator para com outros atores (ex.: Facebook). Já a 

segunda, trata-se de uma geração de conteúdo de muitos para muitos, sem que haja, 

necessariamente, a interação de atores (ex.: YouTube). Graeff (2009, p. 52) aponta que 

“[...] uma das grandes vantagens das mídias sociais é permitir a experimentação rápida e 

barata”. 

Em seu artigo, Telles propõe uma diferenciação dos termos, além de uma 

atualização dos conceitos. Para ele, uma rede social seria uma espécie de categoria 

dentro das mídias sociais. Segundo este autor, 

as mídias sociais eram enquadradas dentro da categoria das novas mídias e as 

redes sociais chamadas de sites de relacionamento. Normalmente se coloca 

todas as mídias sociais dentro da mesma cesta. O Twitter, por exemplo, é um 

microblogging que pode formar várias redes sociais dentro do mesmo 

sistema. Já o YouTube é um site de compartilhamento de vídeos que, 

raramente, pode formar uma rede social. Dentro de diversas mídias sociais 

podem se formar redes sociais. (TELLES, p. 6). 

 

 Além disso, o autor aponta a ocorrência de uma “atualização”, nos EUA, na 

nomenclatura de cada termo. Na tradução livre, “novas mídias” passaram a ser 

chamadas de “mídias sociais” e “sites de relacionamento” passaram a ser “redes 

sociais”. 
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New Media (2005) → Social Media (2010) 

Relationship Sites (2005) → Social Networking (2010) 

 

4.1.1 - Mídias Sociais 

As “Novas Mídias” faziam referência à capacidade de disseminar mensagens de 

modo descentralizado pelos meios de comunicação. No entanto, com a atualização do 

termo para “Mídias Sociais”, o conceito também mudou. Essa ferramenta teria como 

objetivo primordial o compartilhamento. O objetivo secundário seria o estabelecimento 

de relação com os usuários. Para Graeff: 

Quando falamos aqui em mídias sociais, estamos falando em mídias que 

permitam comunicação ‘de muitos para muitos’, e a criação (individual ou 

colaborativa), o compartilhamento e a distribuição de conteúdo – textos, 

imagens e vídeos – em uma ou mais plataformas (como internet e celulares). 

São mídias que não só convidam ao envolvimento e participação, mas 

tornam-se melhores com isso. (GRAEFF, 2009, p. 6) 

 

Figura 3 - Definição de Mídia Social 

 

 

Fonte: Altermann (2010). 

 

Como mostra a figura a seguir, redes sociais são uma categoria dentro do 

universo das mídias sociais; as duas são indissociáveis. No entanto, uma mídia social 

pode sim existir independente de uma rede social. Como exemplo, pode-se pensar em 

um blog que fora criado para divulgar conteúdo. Com apenas essa finalidade ele é 

considerado uma mídia social. Caso haja interação nesta plataforma, ela passará a ser, 

também, uma rede social. 
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Figura 4 - Rede Social como categoria de Mídia Social 

 

Fonte: Altermann (2010). 

 

4.1.2 - Redes Sociais 

“Redes”, no contexto da expressão trazida por Manuel Castells, são o meio pelo 

qual se compartilham códigos comunicacionais ilimitados e constituem-se ferramentas 

de uma economia global, descentralizada, inovadora e flexível. Além disso, são 

consideradas motivações para mudanças nas estruturas e relações de poder. 

Já as “Redes Sociais” podem ser definidas como um agrupamento de usuários 

que compartilham relações pessoais, que têm alguma conexão ou interesses 

semelhantes. São exemplos de redes sociais o Facebook, o Instagram, o Snapchat, o 

Twitter e o antigo Orkut. 

 

Figura 5 - Definição de Rede Social 

 

Fonte: Altermann (2010). 
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Segundo Rosa e Santos, “os sites de redes sociais passaram a existir 

posteriormente ao advento da Internet, que, por sua vez, surgiu em meados da década de 

1970 nos EUA.” (ROSA e SANTOS, 2013, p. 17). O serviço de rede social apresenta 

um certo padrão. É caracterizado como um ambiente onde os usuários podem criar um 

perfil - aberto ou semiaberto - e conectar-se com outros membros da comunidade ou 

perfis que sejam de seu interesse ou afinidade. Outro ponto relevante é a capacidade de 

interação e interferência entre os usuários das redes, bem como a autonomia temporal e 

espacial dos mesmos. Além disso, o público atingido pelo fenômeno das redes sociais 

apresenta algumas características, tais como: 

persistência (possibilidade de comunicação assincrônica e gravada); 

capacidade de busca que permite a extensão do nicho relacional, bem como a 

fácil construção de novas relações; replicabilidade (o que permite múltiplas 

versões sem distinção entre o original e a cópia); audiência invisível (que 

gera incerteza radical em relação a quem está atendendo à comunicação). 
(ROSA e SANTOS, 2013, p. 19) 

 

 As redes sociais são conhecidas pelo seu caráter dinâmico e flexível, não 

apresentando rigidez hierárquica em sua essência.  

A dinâmica entre seus participantes refere-se à forma de interação entre eles. 

Pode ser entendida como o movimento existente em uma rede, como a 

quantidade e o tipo de conexões estabelecidas entre os participantes, por 

exemplo, ou o fluxo de pessoas que entra e deixa a rede. [...] Nas redes 

sociais, os vínculos entre os indivíduos tendem a ser fluidos, rápidos, 

estabelecidos conforme a necessidade em um momento e desmanchado no 

instante seguinte. A noção de flexibilidade das redes sociais refere-se a essa 

característica dos laços existentes em uma rede - os vínculos criados podem 

ser transformados a qualquer momento, de acordo com sua dinâmica e com 

as características dos participantes. (MARTINO, 2015, p. 56). 

 

Os vínculos nessas plataformas virtuais são estabelecidos sem a estrutura formal 

de uma instituição, baseados em princípios, questões e interesses afins. Podem ser 

compreendidas “[...] como um tipo de relação entre seres humanos pautada pela 

flexibilidade de sua estrutura e pela dinâmica entre seus participantes”. (MARTINO, 

2015, p. 55). A noção de rede social ganhou destaque ao passo que a tecnologia 

colaborou para as conexões virtuais, a partir da interação pelas mídias digitais. Além 

disso,  

(...) a possibilidade de participar das redes sociais online a partir de 

dispositivos portáteis, como celulares e tablets, de alguma maneira permite a 

transposição de barreiras entre “mundo físico” e “mundo online”, em um 

grau de complementaridade entre as interações nas redes sociais digitais e 

àquelas desenvolvidas offline. Na medida em que as ações nas redes sociais 

online e na vida cotidiana se articulam de maneira cada vez mais próxima, os 

fatores políticos, sociais e econômicos podem ganhar relevância. 

(MARTINO, 2015, p. 58). 
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Portanto, as redes sociais são constituintes medulares da sociedade em rede, uma 

vez que dispõem de poder e capacidade de mobilizar uma grande quantidade de pessoas, 

oriundas de diferentes lugares, com ideologias distintas, defensoras de múltiplas 

agendas, mas que podem ter um objetivo em comum. No Brasil, por exemplo, o que tem 

se visto são diversas mobilizações, criadas online, contra a corrupção. Nos países 

árabes, numerosos levantes populares principiaram-se nas redes sociais, eventualmente 

tomando as ruas para reivindicar seus direitos junto aos governos que ali estavam. 

 

4.2 O fenômeno Facebook 

O Facebook é uma rede social, fundada em 2004 por Mark Zuckerberg e por 

seus colegas de faculdade Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. 

Atualmente é propriedade privada da Facebook Inc. e já ultrapassou a marca de 2 

bilhões de usuários ao redor do mundo. Nas palavras do co-criador da rede social, Mark 

Zuckerberg, o Facebook agora é “uma gigante da tecnologia”, pois a plataforma lançou, 

recentemente, novas formas de comunicação por foto e vídeo. (CAPUTO, 2017). 

Essa rede social é gratuita e os usuários podem criar perfis pessoais ou 

institucionais, participar de grupos de interesse comum, confirmar eventos, compartilhar 

notícias, entre outras funções. Atualmente é considerada uma das maiores redes sociais 

do mundo, podendo influenciar a cultura, a política e a opinião pública.  

A plataforma Facebook e seus “derivados” - Instagram e Whatsapp - vêm 

assumindo papel determinante tanto em formas de controle e ativismo social, quanto em 

manifestações mundiais, obtendo proeminência nas notícias veiculadas pelos canais 

midiáticos de transmissão tradicionais. “Vale notar, no entanto, o acompanhamento da 

mídia tradicional no investimento deste novo espaço comunicativo convergindo com as 

novas mídias alternativas na evolução de uma nova esfera pública.”. (MAGRANI, 2014, 

p. 62). 

 

4.2.1 - Funções do Facebook 

 O vínculo com o Facebook começa a partir da elaboração de um perfil online 

onde os usuários cadastrados preenchem seu nome, sobrenome, e-mail ou número de 

telefone celular, data de aniversário, sexo e criam uma senha. O novo usuário receberá 

uma confirmação cadastral em seu e-mail. Após confirmar, poderá seguir com o uso da 

rede social, podendo adicionar amigos, curtir fanpages, escrever em seu mural, enviar 

mensagens privadas para os amigos, criar, confirmar e/ou recusar eventos, reagir à uma 
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publicação, dentre outros. “[…] ao utilizar o Facebook, o indivíduo seleciona certos 

caracteres de sua própria identidade, tendo, como critério, o como deseja ser visto, o 

que, de certa forma, pode estar relacionado a identidades almejadas e socialmente 

desejadas.” (ROSA e SANTOS, 2013, p. 29). 

Rosa e Santos, em seu livro, catalogaram três estudos a respeito dos usos do 

Facebook. A primeira pesquisa dizia que existiam  

[...] dois tipos de uso do Facebook. O primeiro, denominado social searching, 

está relacionado ao uso para encontrar e para saber mais sobre as pessoas 

conhecidas fora da rede ou off-line. O segundo, social browsing, refere-se ao 

uso com a finalidade de conhecer pessoas e de organizar eventos por 

intermédio da rede. (...) as motivações que regem a utilização do Facebook 

são: manter-se em contato com antigos e com novos amigos; acompanhar as 

ações, as crenças e os interesses dos grupos dos quais os usuários fazem 

parte. (ROSA e SANTOS, 2013, pp. 59 e 60). 
  

Já o segundo estudo identificou sete outros usos da rede social. São eles:  

● social connection: encontrar e saber o que amigos fazem na atualidade; 

reconectar-se a pessoas com quem perdeu contato; receber solicitações 

de amigos; manter contatos com amigos ausentes; 

● shared identities: organizar ou participar de eventos; participar de 

grupos; comunicar-se com pessoas que tenham concepções parecidas; 

● photographs: ver, ser marcado e marcar fotos; compartilhar e postar 

fotos; 

● content: utilizar aplicações do Facebook; jogar os jogos disponíveis no 

site; descobrir aplicativos por intermédio de amigos; utilizar ou 

participar de quizzes (questionários); 

● social investigations: observar as pessoas virtualmente; utilizar opções 

de busca avançada para ver específicos tipos de pessoas; conhecer novas 

pessoas; “perseguir” outras pessoas; 

● social network surfing: ver perfis de pessoas desconhecidas; ver amigos 

de amigos; 

● status updates: publicar o próprio status; ver o feedback de notícias; 

observar o que as pessoas publicam em seus respectivos status. (ROSA e 

SANTOS, 2013, pp. 60 e 61). 
 

A terceira investigação detectou os seguintes usos:  

● friend functions: aceitar, adicionar, revisar e visitar o perfil de amigos; 

ver como os amigos estão conectados e mostrar os amigos para outras 

pessoas; 

● personal information: ler informações pessoais, visualização de fotos e 

de murais (walls); 

● practical information: acessar e utilizar informações; 

● regulatory functions: controlar as próprias contas, a atualização de fotos 

e as configurações de privacidade ou de controle editorial sobre os 

murais; 

● groups: participar de grupos do Facebook; 

● events: encontrar ou planejar eventos; 

● misc. features: ver detalhes sobre amigos, linha do tempo; cutucar, 

tornar-se amigo de colegas da escola ou do trabalho. (ROSA e SANTOS, 

2013, p. 62). 
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 Provavelmente, os mais eficazes instrumentos de interação ofertados pelo 

Facebook a seus usufrutuários são a reação à outras publicações, os compartilhamentos 

de informações e os comentários em postagens de outros pares. Qualquer tipo de 

publicação aproxima os usuários os quais conservam alguma afinidade com a 

informação ali veiculada (seja foto, texto ou vídeo). 

 Além do mais, a social network aqui estudada angariou destaque no que se 

refere aos eventos criados para mobilização de pessoas e protestos. Com o auxílio das 

ferramentas disponibilizadas pelo Facebook o usuário foi capaz de “[...] criar páginas de 

eventos e distribuir convites para toda a base de usuários, a rede social em questão 

exerceu um papel fundamental na coordenação das manifestações de junho de 2013, por 

exemplo [...]” (MAGRANI, 2014, p. 79). 

 

4.3 - A Influência das redes sociais no cotidiano 

 A intensificação das crises econômicas e políticas em países árabes eclodiu em 

2011, gerando dezenas de protestos, revoltas e manifestações. Esse fenômeno ficou 

conhecido como Primavera Árabe e ocorreu em 6 países (Egito, Tunísia, Líbia, Síria, 

Iêmem e Bahrein). A população insatisfeita fez uso da tecnologia e das mídias sociais - 

telefones celulares, Facebook, Twitter e YouTube - para mobilizar os cidadãos à 

marcharem às ruas. Os levantes foram tão ameaçadores que os governos do Egito e da 

Líbia tomaram medidas para limitar a internet em seus países. No entanto, isso não foi 

suficiente. Os ditadores Zine El Abidine Ben Ali (Tunísia) e Hosni Mubarak (Egito) 

foram depostos; Muammar Kadafi (Líbia) foi morto por uma rebelião interna em 

conjunto com ação da Otan; Ali Abdullah Saleh (Iêmen) assinou um acordo para deixar 

o poder. No Bahrein, os protestos tinham como objetivo a troca do sistema de governo 

(de monarquia constitucional para parlamentarismo), mais liberdades e igualdade entre 

a maioria xiita do país (se diz que há uma discriminação por parte da dinastia sunita que 

os governa, a família Al-Khalifa). O governo ditatorial de Bashar al-Assad (Síria) até 

hoje não foi derrubado, mas os aparelhos conectados online permitem que a população 

exponha ao mundo os horrores vivenciados sob o regime despótico. 

 Entre 2013 e 2017 as redes foram recorrentemente utilizadas para promover 

convocações à protestos por todo Brasil. As pautas eram luta contra o aumento de R$ 

0,20 na passagem do transporte público, reivindicações contra os gastos exorbitantes na 

Copa do Mundo, “rolezinhos” em shoppings centers, manifestações a favor ou contra o 
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impeachment da Presidente Dilma Rousseff, contra o governo de Michel Temer e suas 

reformas. Este tópico será melhor detalhado no próximo capítulo. 

Em âmbito global, também cabe ressaltar o movimento “Occupy Wall Street”, 

iniciado em 2011, o qual consistia em ocupar constantemente a rua “Wall Street” 

(principal distrito financeiro dos Estados Unidos, situada em Nova York). O movimento 

ganhou destaque por levantar bandeiras contra a desigualdade social e econômica, a 

influência do setor financeiro nos EUA e a corrupção. Em seu site oficial, o movimento 

de resistência declara não possuir uma liderança, pois é composto por pessoas de 

diferentes gêneros, raças e visões políticas. Garante, ainda, que eles são os 99% da 

população e não tolerarão mais a ganância e a corrupção dos 1% (referindo-se aos mais 

ricos). O grupo afirma empregar as táticas da Primavera Árabe para atingir seus 

objetivos sem o uso da violência, visando a segurança de todos os participantes.12 

A mobilização virtual de pessoas em prol de alguma causa pode ser considerada 

uma “sociedade em rede” - conceito desenvolvido por Manuel Castells -. Essa 

expressão refere-se à um grupo onde “[...] as tecnologias informacionais dissolveram 

barreiras de comunicação e expressão, descentralizando e ampliando as possibilidades 

de reivindicação, organização, mobilização”. (COSTA, 2016, p. 25). E apresenta 

características próprias, tais como: dispensa de militância, ausência de agenda única e 

delimitada, bem como rápida formação. Foi através da internet que surgiram ao redor 

do mundo movimentos - os quais se expandiram para as ruas - contrários ao sistema 

político vigente, questionamentos sobre o uso do capital público e investigações acerca 

do processo de licitação, por exemplo. 

Para além do contexto das manifestações de rua, as redes sociais também 

alcançaram relevância nas campanhas eleitorais. O start foi dado em 2008, com a 

corrida presidencial norte-americana. Além dos perfis nas redes sociais já existentes, 

Barack Obama ainda criou a sua própria rede social chamada “MyBarackObama.com”. 

(GRAEFF, 2009, p. 20). Em 2016, tanto o Facebook quanto o Twitter tiveram papel 

importante nas eleições dos EUA. A importância dessas redes sociais na disputa 

presidencial foi tanta que diversos debates acerca da relação entre a proliferação de 

notícias falsas e a vitória de Donald Trump, bem como o papel dessas ferramentas na 

                                                
12 “Occupy Wall Street is a leaderless resistance movement with people of many colors, genders and 

political persuasions. The one thing we all have in common is that We Are The 99% that will no longer 

tolerate the greed and corruption of the 1%. We are using the revolutionary Arab Spring tactic to achieve 

our ends and encourage the use of nonviolence to maximize the safety of all participants”. Disponível em: 

<http://occupywallst.org/>. Acessado em 18 de junho de 2017. 

http://occupywallst.org/
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política, foram iniciados. (FRIER, 2016). A internet e as mídias sociais também 

estiveram muito presentes nas campanhas eleitorais brasileiras em 2014.  
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5. Os Problemas 

 
 

Passada mais de uma década do desenvolvimento comercial da internet no país, 

pesquisas a seu respeito alertam para pontos sensíveis. Por um lado, alguns resultados 

mostram o surgimento de conquistas com utilização da web para reivindicações 

políticas. Do outro, a ferramenta da contemporaneidade apresenta, ainda, muitas 

promessas, bem como muitos questionamentos, como por exemplo: se a internet e as 

redes sociais são capazes de melhorar a participação política; se essas ferramentas têm 

capacidade de cercear; se existe uma teoria participativa que acompanhe o 

desenvolvimento das interações online; entre outros. 

Borges aponta, em sua dissertação, o problema da participação: 

Muitas vezes, é um conceito de participação muito limitado, restringindo-se 

às relações formais entre cidadão e governo (e então os resultados empíricos 

são quase sempre negativos, como o são no mundo fora da Rede). 

Adicionalmente, para além de uma posição normativa - benefícios/malefícios 

da internet para a participação -, são raros os estudos que investigam como, 

de fato, os cidadãos e as organizações se valem dos recursos on-line para a 

participação política. (BORGES, 2013, p. 17).  

 

As ferramentas virtuais por si só já são consideradas um ambiente propício para 

a propagação de problemas e dilemas inerentes à sociedade. Dessa forma, as 

observações sobre o cenário atual requerem que o uso da internet seja explorado e 

pesquisado, uma vez que a atualidade está rodeada pelo avanço das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs), bem como pela expansão das mídias digitais - e o 

desenvolvimento do jornalismo autônomo através delas -, pelos antagonismos, embates 

e intolerâncias (como o cyberbullying, racismo, machismo e lgbtfobia), pelo 

aparecimento - e permutação - de novos conhecimentos, pelas consequências das 

práticas consumeristas e  pela formação de novos conceitos. Importante ressaltar que 

esse cenário aflora ainda mais as intolerâncias já citadas. Para Martino (2015, p. 46), 

“uma pessoa não se torna necessariamente racista ou homofóbica na internet, mas 

racistas e homófobos podem se aproveitar da arquitetura das comunidades virtuais para 

encontrar quem compartilhe de sua visão da realidade”. 

Assim sendo, neste capítulo foram elencados alguns dos problemas identificados 

ao longo da pesquisa, bem como limitações do desenvolvimento das redes sociais. O 

primeiro deles é o problema da inclusão e falsa ideia de ambiente democrático. 

Concentrando esforços nos temas que cercam este trabalho, percebe-se que a noção 
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democrática da internet enfrenta algumas limitações. Primeiramente porque ainda não 

há uma mobilização estatal efetiva para que a internet seja realmente parte integrante da 

sociedade. Dados do IBGE apontam que, em 2014, apenas 54,9% dos domicílios tinham 

acesso à Rede. Além disso, a pesquisa mostra que quanto maior o rendimento domiciliar 

mensal, maior é a porcentagem de residências com internet (88,9% nos domicílios com 

mais de 5 salários mínimos), ou seja, é uma ferramenta ainda muito elitizada. 

A pesquisa do IBGE também analisou a distribuição etária da utilização da 

Internet e constatou que os mais jovens integram o grupo com o maior número de 

usuários da ferramenta, decrescendo a proporção quanto maior é a idade. O gráfico 

abaixo mostra o percentual de pessoas que utilizaram a internet conforme variação de 

idades, comparando os anos de 2013 e 2014. Novamente outro problema, uma vez que a 

Rede realmente não é uma ferramenta utilizada por todos.  

 

Gráfico 1 - Percentual de pessoas que utilizaram a Internet, no período de 

referência dos últimos três meses, na população de 10 anos ou mais de idade, segundo 

os grupos de idade - Brasil - 2013-2014 

 

 

Fonte: IBGE (2014). 

 

 Outro importante levantamento feito pela pesquisa é com relação ao nível de 

escolaridade vinculado ao uso da internet. A pesquisa aponta uma crescente proporção 

entre os mais escolarizados e os que possuem até o nível superior incompleto, decaindo 

a partir daqueles categorizados como “superior completo”. Ademais, o maior número de 
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usuários da internet eram estudantes - de 36,5 milhões de estudantes brasileiros, 74,3% 

eram da rede pública e, destes, 73,3% (19,9 milhões) utilizavam a internet; da rede 

privada eram 9,4 milhões de estudantes, dentre os quais 97,2% (9,1 milhões) utilizavam 

a Rede.  

 Para além da questão inclusiva da Rede, há um outro fator delicado: a 

desinformação. Segundo pesquisa da Mozilla - navegador de internet -, mais da metade 

dos brasileiros acreditam que Facebook e internet são a mesma coisa. (SUMARES, 

2017). Esse fato traz preocupação, pois sem ter conhecimento sobre o funcionamento da 

Rede, as pessoas não entendem seu papel ou como podem usá-la a seu favor. Para 

Eduardo Magrani (2014, p. 68) os obstáculos no reconhecimento da importância da 

internet como meio para o desenvolvimento da cidadania, justificam-se pelas “[...] 

dificuldades da própria realidade social, econômica e naturais que nosso país apresenta 

[...]”. 

Nota-se que nas redes sociais os usuários estão escondidos atrás de “máscaras”, 

seja criando perfis falsos (os quais intensificam interações seletivas e/ou harmonizam 

usuários que têm receio com questões de privacidade), seja querendo aparentar o que 

não são na vida real. De acordo com Rosa e Santos (2013, pp. 26 e 27) “[…] nos perfis 

e nas interações provenientes dos sites de redes sociais, há uma espécie de recriação de 

nós mesmos em formato digital, a qual, poderíamos dizer, incorpora características 

performáticas que visam transparecer identidades e atributos socialmente desejados”. 

Ainda segundo os autores, são grandes as chances “[...] de seleção, de omissão e de 

dissimulação do que será exposto ou publicado”, pois - no caso do Facebook - existem 

recursos que “[...] sobrevém por meio de uma fachada (publicações ou postagens) e de 

um cenário (o site de rede social). Nos bastidores (fora do Facebook), incide a 

correlação entre o que se publica e o que se sente, se pensa e se deseja”. (idem, p. 73). 

Seguindo esse raciocínio a respeito das redes sociais, outras questões aparecem, 

tais como: mobilização, transmissão de informações e algoritmo. É fato que ferramentas 

como o Facebook conseguem alcançar grandes níveis de mobilização. Mas isso chega 

ao mundo real? Os dados da pesquisa a seguir apontam para a existência da mobilização 

online, mas, ao mesmo tempo, sua não ocorrência na prática, como será mostrado logo 

em seguida. Dos 121 entrevistados, 91 (75.2%) responderam que haviam confirmado 

algum evento de manifestação na rede social em questão e 74 (61%) responderam que 

haviam comparecido à 1 ou mais manifestações agendadas via Facebook.  
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Gráfico 2- Gráfico sobre a confirmação em manifestações no Facebook 

 

 
Fonte: dados coletados pela autora, 2016. 

 

Gráfico 3 - Gráfico sobre comparecimento em manifestações criadas pelo Facebook 

entre 2013 e 2016 

 

 
* A parte verde corresponde à 9 respostas e a roxa à 4 respostas. 

Fonte: dados coletados pela autora, 2016. 

 

Com relação à transmissão de informação, é perceptível que os usuários da rede 

social estão transmitindo mensagens o tempo todo. Mas quem está, de fato, prestando 

atenção? Martino considera esse ambiente de diálogos e compartilhamento de 

informações um espaço ilusório “[...] para que se tenha a impressão de ter vários 

relacionamentos, quando, a rigor, trata-se de um espaço no qual a pluralidade de vozes 

se transforma em cacofonia” (MARTINO, 2015, pp. 266) e faz mais uma consideração 

referente à comunicação compartilhada por plataformas online: “De um lado, a 

qualidade e a validade dos relacionamentos em rede. Por outro, pergunta-se qual é a 

relevância dos conteúdos e informações.” (idem, pp. 267). 

Outro dilema é concernente ao algoritmo do Facebook. Eli Pariser escreveu, em 

2011, o livro “O filtro invisível” que trata justamente sobre o reflexo e a incidência dos 

algoritmos de sites como Google e Facebook nas pesquisas ou no feed dos usuários. 

Para o autor, esses sites utilizam algoritmos para mostrar apenas informações baseadas 

nas buscas e nos interesses - já captados - de cada indivíduo. “Com relação a postagens 
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políticas, por exemplo, o feed do Facebook estaria deixando de fora links e posts que 

tivessem viés ideológico diferente dos que os usuários, por meio de cliques em links e 

curtidas em postagens, demonstravam apoiar”.  (SECCO, 2016). 

Uma pesquisa da Medialogue realizada recentemente mostrou que os 

parlamentares não têm se empenhado para atingir e se aproximar dos eleitores usuários 

de redes sociais. A pesquisa estabeleceu uma escala de 0 a 10 para mensurar a 

influência virtual dos deputados e senadores. A média dos deputados foi 3 e a dos 

senadores 5, sendo que 85% dos parlamentares obtiveram 5 como nota máxima, 

nenhum conseguiu alcançar 10 pontos e 28 parlamentares receberam nota zero. “O 

problema é que muitos políticos ainda não notaram que a conversa está mudando de 

lugar e novos hábitos estão surgindo, entre todas as idades e classes sociais, como já 

mostraram vários estudos”. (SECCO, 2016). 

O nível de interação com os deputados e senadores também foi analisado pela 

Medialogue. De acordo com a pesquisa, existem, diariamente, algo em torno de 2,5 mil 

postagens nas redes sociais oficiais dos parlamentares. Essas publicações geram milhões 

de replicações (comentários, curtidas e compartilhamentos). São cerca de 3 milhões de 

comentários e 13 milhões de compartilhamentos (tanto no Facebook quanto no Twitter). 

No entanto, essa interação online mostra-se de mão única, uma vez que os 

parlamentares respondem cada vez menos aos comentários e questionamentos feitos 

pelos eleitores, além de suas páginas serem, na maioria das vezes, administrada por 

assessores. “Uma avaliação das páginas oficiais no Facebook mostra que apenas 18% 

respondem a mensagens enviadas diretamente para a página. Em 2011, na primeira da 

Pesquisa Medialogue Político Digital, eram 23%” (SECCO, 2016). 

 Há também a questão da Lei de Acesso à Informação (LAI). A existência da 

LAI e dos órgãos de controle não asseguram, em sua plenitude, a transparência. A 

legislação abriu portas para que a transparência e o direito à informação fossem 

implementados via política pública. No entanto, mesmo a jurisprudência a esse respeito 

existindo e sendo fundamental, ela sozinha não é suficiente para assegurar tal direito. 

As democracias atuais vivem um problema constante e delicado: crise de 

representatividade. Primeiramente porque o cidadão ainda não criou a consciência de 

que ele é um agente político e não um mero delegador de função à um parlamentar. 

Segundo, o sistema político brasileiro, especificamente os pleitos proporcionais, elege 

centenas de parlamentares pela legenda ou coligação, e não pela quantidade de votos 

que o candidato recebeu. Apenas 36, dos 513 deputados federais, foram eleitos pelo 
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voto direto e nominal na eleição geral de 2014. Ademais, há o conflito entre quantidade 

de partidos políticos versus ideologias. Duverger e Weber apontam que os partidos 

políticos são uma representação de ideologias. Entretanto, o crescente número de siglas 

no Brasil demonstra que frequentemente essas são apenas representações de interesses 

particulares de grupos políticos dissidentes ou “caciques” locais. Em quarto, os 

problemas de corrupção que assolam o Brasil - e que levaram milhares de pessoas às 

ruas - têm como consequência a negação da política, afastando os cidadãos das esferas 

deliberativas, bem como de exercer seu papel de cobrar, fiscalizar e atuar.  

Por fim, conforme reportagem de Sanches (2017), verificou-se que senadores 

ignoram a opinião dos cidadãos em enquetes online. Tal cooperação é realizada por 

meio de enquetes promovidas pelo portal e-cidadania do Senado, através de cadastro 

dos participantes. No entanto, segundo a notícia, os parlamentares parecem ter ignorado 

essas opiniões sociais. “Das 50 proposições mais votadas pelos cidadãos — todas com 

mais de oito mil votos — apenas oito foram levadas a apreciação em plenário. Dentre as 

matérias votadas, em 75% dos casos os senadores se opuseram ao desejo popular 

manifesto nas votações eletrônicas”, aponta o levantamento. 

 

Gráfico 4 - Gráfico sobre resultados da enquete versus votação no Senado  
 

 
Fonte: O Globo (2017). 
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Gráfico 5 - Gráfico de opiniões no portal e-cidadania do Senado sobre outros projetos 

 

 
Fonte: O Globo (2017). 

 

Para além dos dilemas supracitados, ainda há o descompasso entre a estrutura 

estatal e os avanços das TICs. Conforme análise de Costa:  

A crise do capitalismo, do nacionalismo e dos modelos de desenvolvimento 

social associados a elas é responsável por transformações na sociedade e na 

própria estrutura do Estado, que, ao buscar se reformular como Estado de 

Bem-Estar Social, foi claramente incapaz de acompanhar as transformações 

da Era da Informação. (COSTA, 2016, p. 19). 

 

 Posto isso, o próximo capítulo se propõe a apresentar dados, fazer uma discussão 

a respeito do Facebook no Brasil e sobre formas de ativismo.  
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6. Facebook e a participação no Brasil 
 

 

A utilização das redes sociais vem crescendo vertiginosamente por indivíduos 

em todo o mundo. As páginas virtuais dessas redes facilitam a livre propagação de 

informações e facultam aos usuários o uso de um canal de comunicação rápido e barato. 

Segundo dados da pesquisa Medialogue (2016), entre 2013 e 2016 a quantidade 

de usuários que passou a acompanhar - pelas redes sociais - o trabalho parlamentar de 

deputados federais e senadores chegou a 58 milhões. “Equivale a dizer que nada menos 

do que um em cada três eleitores passou a acompanhar o trabalho de um parlamentar 

pela internet”, afirma a reportagem sobre o assunto. A pesquisa também quantificou os 

comentários e likes deixados pelos seguidores. São cerca de 7 milhões de interações 

mensais. Esse tipo de informação reitera a importância da tecnologia, tanto para 

fiscalizar a atuação do Legislativo e do Executivo, quanto para tecer críticas a um 

deputado em redes sociais, por exemplo. Essas ações têm gerado resultados, ainda que 

tímidos, e uma mobilização a respeito. Fica claro, também, que os novos meios de 

comunicação facilitaram a criação de mecanismos de transparência, controle e atuação.  

 Dessa forma, por diversas vezes torna-se mais econômico fomentar a 

participação e o debate por meio de ferramentas tais qual o Facebook. Dentre outras 

funcionalidades ofertadas pelo sítio, é factível que sejam elaboradas pesquisas virtuais, 

nas quais uma pessoa pode acompanhar ao vivo as discussões sobre o tema, bem como 

expor suas opiniões e marcar reações acerca do que está sendo deliberado (no caso do 

Facebook, curtir, estar feliz, estar furioso ou estar triste, por exemplo). 

 Atrelada à força das social networks, há a figura das mobilizações sociais. Os 

movimentos sociais têm por função “[...] legitimar anseios, fortalecer identidades, 

conectar pessoas, ocupar o espaço urbano com manifestações significativas, incentivar e 

garantir a autonomia, modificar valores e promover a democracia da sociedade em 

rede”. (COSTA, 2016, p. 26). Já com relação às manifestações, conseguimos percebê-la  

[...] pela perspectiva de inserção de novos sujeitos na luta democrática, 

sujeitos que precisam criar seu espaço de representatividade por meio de 

ações supostamente mais radicais, tomando decisões que ultrapassam seu 

isolamento anterior e influenciando o rumo da política da sua comunidade. 

Diante de um sistema político rígido, engessado, cujas engrenagens parecem 

esmagar expectativas populares, as manifestações se afiguram como 

alternativas legítimas e até necessárias. (COSTA, 2016, pp. 26 e 27). 
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 Isso posto, este capítulo abordará o objeto de estudo deste trabalho - o Facebook 

- e sua preponderância no cenário brasileiro, começando por ter sido o instrumento 

utilizado para mobilizar multidões a irem às ruas, passando pelo engajamento dos 

usuários e tratando das interações online entre parlamentares e o eleitorado. 

  

6.1 O Facebook e as manifestações no Brasil 

As manifestações realizadas por todo o Brasil em junho de 2013 foram 

motivadas, inicialmente, pelo aumento das passagens de ônibus no país e a subsequente 

organização do Movimento Passe Livre. Os levantes foram o estopim para que 

brasileiros e brasileiros - cansados com a gastança do dinheiro público, com a ausência 

de investimentos em áreas prioritárias, com os escândalos de corrupção cada vez mais 

latentes na grande mídia e às vésperas de uma Copa do Mundo a qual o país não 

apresentava condições de sediar – tomassem as ruas. Findos os protestos, ficou claro 

que não havia uma única agenda em pauta, como ocorreu com o Movimento das Diretas 

Já, em 1984. Entretanto, era uníssono o descontentamento com a situação do país. 

Segundo Rubens Costa: 

dessa vez, várias pautas foram apresentadas pela população organizadas ou 

não, materializadas nas formas de cartazes e publicizadas nas redes sociais, o 

que de certa forma conceitua-se como a manifestação das redes sociais nas 

ruas, isto é, o “facebook nas ruas” e outras plataformas como canais de 

expressão e veiculação da indignação “por tudo que está aí”. (COSTA, 2016, 

p. 16). 
 

Dentre as diversas demandas trazidas pela população em 2013, cujo enfoque 

primordial das manifestações era a redução dos valores de passagens de ônibus na 

cidade de São Paulo, houve aqueles enfurecidos com a corrupção, os que clamavam por 

melhorias na Educação e na Saúde e os revoltados com a repressão policial utilizada 

para conter os participantes das insurreições. O quadro a seguir, de autoria da página 

G1, apresenta algumas das exigências populares naquele período. 
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Figura 6 - Reivindicação de quem foi às ruas em junho de 2013 e o que foi feito13 

 

 
Fonte: G1 (2013). 

 

O ano de 2013 não verificou protestos apenas nas principais avenidas do Brasil. 

Os chamados “rolezinhos”, no final do ano de 2013, atraíram cerca de 6 mil jovens 

entre 14 e 17 anos nos shoppings da cidade de São Paulo. Para além das motivações 

lúdicas, os rolezinhos evidenciaram, ainda que de forma implícita, a ocupação de 

espaços tipicamente frequentados pelas elites por jovens de classes sociais inferiores. 

Esses eventos também eram planejados através do Facebook. Para o jornalista Renato 

Almeida (2014),  

os rolezinhos em shoppings – da periferia ou das áreas abastadas –, que se 

tornaram um fenômeno neste verão, têm características muito semelhantes 

com os pancadões de rua realizados de forma espontânea e congregam um 

número significativo de jovens que se reúnem, sobretudo, em torno da 

expressão cultural do funk. O polêmico e famigerado funk é um dos 

principais mobilizadores dos jovens na metrópole paulistana. 

 

No ano de 2014 o cenário das manifestações foi caracterizado pela ocorrência da 

Copa do Mundo e Eleições Gerais, seguidas de embates entre “coxinhas” vs “petralhas” 

como eram chamados aqueles que se opunham à reeleição de Dilma Rousseff e os 

                                                
13 Resposta dos participantes de pesquisa nacional feita pelo Ibope sobre as três principais razões que os 

levaram às ruas. O levantamento foi feito no dia 20/6/2013 com 2002 pessoas em sete estados e em 

Brasília, e divulgado no dia 23/6/2013 pelo Fantástico. 
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militantes a favor da presidente. As contendas entre esses dois grupos revelaram uma 

crescente polarização e a disseminação de discursos de ódio entre os adeptos de 

ideologias distintas.  

Em 2015, ocorreram mais atos contrários à corrupção e à gestão da presidente, 

além de ações públicas de apoio à Operação Lava-Jato (maior investigação de casos de 

corrupção já vivenciada pelo Brasil). Ademais, despontaram dentre as vozes das ruas 

alguns discursos de cunho extremista (movimentos pró-militarismo, por exemplo). Os 

levantamentos a seguir demonstram a magnitude dos protestos realizados contra a 

presidente Dilma no ano que seguiu sua reeleição (2015). 

 

 

Figura 7 - Comparativo quantitativo entre as manifestações de 2015 
 

 
Fonte: O Estado de S. Paulo (2015). 
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Figura 8 - Atos contra a presidente Dilma em dezembro de 2015 
 

 
 
Fonte: O Estado de S. Paulo (2015). 

 

O ano de 2016 foi, sem dúvida, o mais conturbado dentre os aqui apresentados, 

marcado por dezenas de manifestações e problemas na política brasileira, tais como: 

levantes pró-impeachment, pró-Dilma e contra Temer; panelaços em retaliação aos 

pronunciamentos na TV e na Rádio dos presidentes Dilma e Temer; marchas contra a 

PEC do Teto dos Gastos e a Reforma do Ensino Médio; ocupação das escolas e 

universidades; clamores pela cassação e prisão de Eduardo Cunha; entre outros. 

Por fim, mas não menos relevante, a convocatória de greve geral e de 

manifestações contra as reformas trabalhista e da previdência, em abril e junho de 2017, 
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e a favor da saída de Michel Temer, em maio de 2017, também nutriram sua 

concentração inicial em redes sociais. 

A seguir, mostra-se pertinente a exposição de alguns fragmentos de um artigo 

Silvio Bava (2016), do Le Monde Diplomatique, que analisou as manifestações no 

Brasil. 

Os altos índices de reprovação do governo e do desempenho do Congresso 

são apenas um de muitos indicadores. Muitas manifestações eclodem 

localmente, sem que a imprensa dê notícia. É a violenta repressão policial 

contra as mobilizações mais expressivas, como a luta atual contra o aumento 

das tarifas do transporte público, que provoca a solidariedade da sociedade 

para com os manifestantes. No que essa insatisfação vai dar não se sabe, é o 

imponderável. Mas Junho de 2013 não está tão longe e os problemas não 

fizeram mais do que se agravar. E Junho trouxe como experiência a ação 

direta, a ocupação das ruas, a mobilização da juventude, a politização dos 

movimentos sociais, a pressão sobre as instituições democráticas. 

[...] 

Há uma diversidade de novos e velhos atores que ocupam o espaço público e 

apresentam suas demandas e seus questionamentos. Mobilizados por suas 

questões específicas, eles expressam o que Pierre Bourdieu denomina capital 

social: a capacidade de organização e de expressão autônoma de atores 

coletivos na cena pública. [...]. 
 

6.2 Facebook e o Ativismo 

 A partir do exposto, depreende-se que o Facebook exerceu - e exerce - papel 

relevante tanto em manifestações de rua quanto em manifestações online. “Além das 

mobilizações físicas, páginas e grupos de mensagens digitais formam o espaço misto de 

fluxos, tornando o processo de luta democrática acessível e permitindo a constituição de 

um movimento em que uma liderança determinada não parece mais imprescindível”. 

(COSTA, 2016, p. 26). Segundo a pesquisa IBOPE Inteligência (2016), a qual 

entrevistou 1.000 internautas, 24% dos usuários de redes sociais no Brasil já 

participaram de uma manifestação convocada pela internet. Magrani afirma que 

Apesar de a política participativa ser também viável off-line, ela é facilitada 

através das plataformas on-line. [...] Desta maneira, se ganha potencialmente 

não somente mais voz, como também capacidade de influência. 

Os movimentos on-line permitem, ainda, potencialmente, catalisar agendas 

através de engajamento, diálogo circulação e protesto. Indivíduos antes 

marginais no diálogo político possuem, com as novas mídias, meios para se 

mobilizar, debater opiniões entre si e com instituições governamentais e 

mídia tradicional e inclusive influenciar estes atores através de diferentes 

plataformas. (MAGRANI, 2014, p. 87). 

  

Com relação às manifestações de rua na história contemporânea, percebe-se 

como interesse afim a multiplicidade e fragmentação de agendas: luta contra a 

corrupção, contra crises econômicas, contra dominância das oligarquias tradicionais, 

contra a discriminação de gênero, protestos de insatisfação com o governo, ataques à 
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mídia tradicional, pelo direito à saúde e segurança de qualidade, emprego, entre outros. 

Ainda que tratem dos mais diversos tópicos, a característica comum a todos esses 

levantes na contemporaneidade é o uso das redes sociais para convocação e articulação 

das massas, bem como a ausência de líderes (operação por intermédio de articulação 

conjunta).   

 Consoante a breve ponderação apresentada no início desta sessão, o ativismo 

online é caracterizado por estabelecer novas formas de expressão, de promoção das 

discussões e das associações sociais e de propagação de opiniões e informações a 

respeito dos mais diversos temas (religião, política, cultura, gênero, entre outros). 

Habitualmente, essa movimentação inicial nas redes não costuma permanecer no 

ambiente virtual, mas também gera impactos nos grupos com posições semelhantes, 

aproximando esses indivíduos. É uma espécie de “(...) redefinição do posicionamento 

dos atores diante da sociedade e, consequentemente, a busca pela transformação da 

estrutura social.” (ROSA e SANTOS, 2013, p. 74). Os usos da internet, como aponta 

Magrani, vem 

[...] intensificando o engajamento político tanto de grupos politicamente 

ativos, oferecendo incentivos e facilidades como redução de tempo e esforço 

para tanto, como de novos participantes oferecendo oportunidades de 

participação on-line e off-line. Em outra pesquisa, realizada por Zhang. com 

moradores da cidade de Southwest nos EUA, com relação ao uso et al de 

redes sociais, demonstrou-se que o engajamento via website além de 

aumentar e fortalecer vínculos sociais já existentes entre comunidades 

homogêneas, denominado bonding, estimula a formação de novo capital 

social entre grupos heterogêneos, chamado também em expressão em inglês, 

de bridging. Ambas facetas criando interrelações entre o mundo on-line e off-

line. (MAGRANI, 2014 p. 88).  

 

Ainda de acordo com os argumentos de Rosa e Santos, o cyber-ativismo via 

Facebook significa um “[...] Processo de Negociação de Identidades baseado na busca 

de ideais e projetos em comum, com o intuito de provocar alguma mudança (seja na 

opinião dos participantes, seja na própria organização social)”. Ademais, os autores 

afirmam que esse enfoque identitário acaba por reunir grupos os quais detêm interesses 

afins, gerando uma vinculação entre a participação desses grupos da rede social e os 

aspectos de identificação social. Desta forma, portanto, “[...] estabelece-se uma rede 

dentro da rede [...]”. (ROSA e SANTOS, 2013, pp. 74 e 75). 

Além disso, o Facebook trabalha com um algoritmo designado para evidenciar, 

em primeiro lugar, as pessoas ou páginas com as quais o usuário mais interage, 

intensificando os nichos de compatibilidade de pautas. Isto acaba por intensificar a 

confirmação de identidades e agrupamentos ideológicos e interesses afins dos usuários 
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do Facebook. Essa participação em grupos gera, segundo Rosa e Santos, resultados para 

além de debate e difusão de ideias ou programação de eventos, apresentando-se também 

como uma confirmação identitária. Assim,  

[...] evidencia-se um duplo movimento no uso do tipo ativismo: por um lado, 

os usuários protestam e participam de debates e de mobilizações sociais com 

o intuito de legitimar, de resistir ou de criar uma identidade social de projeto; 

por outro lado, há uma procura incansável de ideais e referências 

socioculturais que possam representar as suas identidades pessoais [...]. 

(ROSA e SANTOS, 2013, pp. 76 e 77). 

 

6.2.1 “Ativismo de sofá” 

 A expressão “ativismo de sofá”, comumente utilizada de forma pejorativa, vem 

do inglês (slacktivism) e pode ser definida como ações e campanhas de engajamento 

sociais empreendidas através das redes e mídias sociais. Para alguns, esse tipo de ação 

não resulta em nada. Para integrantes dessa modalidade, no entanto, é revolucionária. 

 Pesquisa realizada pelo IBOPE Inteligência afirma que no ambiente virtual os 

brasileiros são mais ativos politicamente em vista dos usuários de internet de outros 

países. A porcentagem de usuários de redes sociais que leram sobre temas políticos e/ou 

sociais nelas, nos últimos 12 meses, chega a 87%. A média nos outros países é 59%. Já 

o percentual dos que postaram comentários sobre essas temáticas foi de 58%, bem 

acima da média dos demais países. 

 

Gráfico 6 - Postaram comentários sobre temas sociais ou políticos nas Redes Sociais 

nos últimos 12 meses 

 

 
Fonte: Ibope Inteligência (2016). 



42 
 

  

34% dos participantes de redes sociais no Brasil já se uniram a um grupo 

político ou alguma causa social através da rede social. Esse fato já é distinto nos Estados 

Unidos (20%), na Colômbia (20%) e no Peru (17%). 

Para Martino, o ativismo online leva-o  

[...] a pensar, entre outros elementos, no poder político das redes sociais - a 

partir de um ponto de vista otimista, a arquitetura horizontal das redes 

permite aos participantes passarem por cima de barreiras institucionais e 

mesmo governamentais na troca de informações; por outro lado, é possível 

pensar também até que ponto as redes sociais, de fato, são usadas para fins 

políticos e democráticos, mais do que para saber quem mudou o status do 

perfil de “solteiro” para “casado”. (MARTINO, 2015, pp. 58 e 59). 

 

6.3 Facebook e o Controle Social 

Além de ser uma ferramenta que permite exercer o ativismo social, existem 

indícios de que o Facebook também sirva de catalizador do controle social. Os dados da 

pesquisa abaixo indicam que essa o Facebook é, de fato, uma ferramenta facilitadora do 

controle da classe política por meio da população. 95 voluntários (78,5%) concordaram 

com a questão apresentada, ao passo que 10 (8,3%) discordaram e 16 (13,2%) 

afirmaram não saber como responder ao questionamento. 70 participantes justificaram 

suas respostas e, via de regra, expuseram como argumentos o grande 

alcance/abrangência que as informações podem alcançar por meio do Facebook, a 

mobilização viabilizada por esta ferramenta e a reunião de opiniões análogas. 

 

Gráfico 7 - Respostas ao questionamento da crença no Facebook como ferramenta de 

controle 

 

 
 

Fonte: dados coletados pela autora, 2016. 

 

Esse controle também se evidencia através do novo dispositivo de transmissão 

de vídeo ao vivo pela plataforma da rede social. O novo mecanismo opera em tempo 
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real, transmitindo vídeos - através de um aparelho de telefone ou tablet - e permitindo a 

interação entre os usuários da rede social e o comunicador. Os espectadores podem 

ainda selecionar uma das reações disponíveis e comentar, tanto em tempo real quanto 

depois do encerramento da transmissão (o vídeo gerado permanece na página do autor). 

Em meio a diversas declarações populares contrárias ao atual governo brasileiro 

e as reformas que o mesmo tenta aprovar (como as reformas trabalhista e da 

previdência), é perceptível - através do monitoramento de redes sociais de 

parlamentares - um número cada vez maior de representantes do povo utilizarem essa 

nova ferramenta de vídeo para implantar o que chamam de “mandato participativo”. 

Alguns parlamentares não só adotaram o hábito de realizar transmissões ao vivo no 

Facebook, como também gravaram vídeos solicitando sugestões de temas para debate, 

realizados on-time, gerando reações e comentários instantâneos. 

 Os próximos capítulos apresentam o encerramento da discussão do projeto e as 

considerações finais sobre o mesmo. 
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7. Considerações Finais 
 

 

Com as manifestações de 2013, esperava-se que a participação eleitoral fosse 

diferente. Aconteceu justamente o contrário, pois houve uma negação da política, como 

apontam os dados das eleições gerais de 2014 da tabela a seguir.  

 

Tabela 1 - Votos em Branco, Nulos e Abstenções no país para o cargo de Presidente 

em 2014 (1º turno) 

 

Abrangência Abstenções Quantidade de Votos em 

Branco 

Quantidade de Votos 

Nulos 

Brasil 27.698.475 4.420.489 6.678.592 

 

Fonte: TSE. 

 

É necessário que a população entenda a legitimidade do protesto, mas também 

precisa enxergar outros meios institucionais para que as reivindicações se façam 

presentes. Anular o voto após ir às ruas pedindo por mudanças e melhorias não é a 

forma ideal para que isso aconteça. Acredita-se que o impacto da Operação Lava-Jato 

pode ser um estímulo para transformar o modo de fazer política. Uma das formas é, 

justamente, as pessoas conhecerem de novos instrumentos de participação popular e 

assim serem mais ativas no sistema político. 

Martino (2015) aponta que os níveis de atividade e envolvimento de um cidadão 

são baseados na troca de informações, que geram reflexos políticos. Nesse sentido, ao 

passo que grupos virtuais se coordenam com pautas coletivas, divulgando e partilhando 

informações, a tendência é que surjam movimentos que defendam as pautas que se 

destacam no mundo online. “Não se trata, de saída, de considerar as comunidades 

virtuais como um espaço necessariamente apto à ação política, mas de levar em 

consideração o potencial de mobilização nas comunidades”. (MARTINO, 2015, pp. 47).  

Este trabalho buscou apresentar indícios de que o Facebook pudesse ser 

considerado uma ferramenta que estimulasse a participação e o controle social sobre a 

atividade política no país. Porém, diante do ineditismo - e das constantes mudanças - do 
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tema, a questão foi deixada em aberto, já que uma análise mais profunda requer um 

tempo maior de análise, observação e coleta de dados. 

Primeiramente, essa pesquisa entendeu por controle social a fiscalização, por 

parte dos cidadãos, das ações político-governamentais. Assim, percebe-se o controle 

social no Brasil de três maneiras: (i) a existência das agências e portais de transparência 

(CGU, por exemplo), bem como estruturas institucionais (rádio e TV da Câmara e do 

Senado, por exemplo); (ii) através da participação cidadã nos portais e-democracia/e-

cidadania; (iii) manifestações públicas (tanto nas ruas, quanto nas redes sociais). 

As consequências do possível estímulo à participação e o controle social do 

Facebook são difíceis de mensurar em virtude do ineditismo da temática. Conforme 

sinalizado ao longo deste trabalho e de acordo com a pesquisa de Rosa e Santos (2013, 

p. 174), “[...] os usuários também possuem motivações específicas para utilizá-lo [o 

Facebook], e que o fazem com finalidades distintas, promovendo variações na maneira 

com que as pessoas se apresentam nesse âmbito.”. Mesmo não apresentando respostas 

definitivas para as questões aqui elencadas, esta pesquisa se objetivou a fazer reflexões 

para colaborar com o desenvolvimento dos estudos a esse respeito. 

Mesmo com as barreiras e limitações que o tema oferece, os resultados desta 

pesquisa levam a acreditar que o Facebook proporciona uma importante contribuição 

tanto para a participação, quanto para o controle social. É possível considerá-lo uma 

ferramenta política, pois como visto tanto em junho de 2013 quanto atualmente com a 

implantação da ferramenta “ao vivo”, o diálogo nas plataformas digitais gera uma 

reação no mundo real, de variadas dimensões ainda não estudadas. Da mesma forma 

que as manifestações de junho transpareceram ser diversas e heterogêneas, depreende-se 

das observações e análises aqui feitas que a sociedade busca, cada vez mais, derrubar 

tentativas de padronização e simplificação de suas necessidades e demandas. 

No entanto é preciso cautela. Em votações no Congresso, como mostrou a 

pesquisa do jornal O Globo, já não se percebe tanto as reivindicações populares online 

reverberando no âmbito político-institucional. Então onde estará o problema? Será que o 

Facebook realmente colabora com a participação?  

A pesquisa também procurou evidenciar um lado mais otimista do uso das redes 

sociais e sua potencialidade através dos dados, estudos empíricos e recortes teóricos. As 

reflexões ora aqui apresentadas viabilizaram a observação do uso de social networks 

enquanto ferramentas potenciais de controle e participação social, além de sinalizar as 

problemáticas que as cercam. A compreensão do fenômeno da internet, segundo Pinho 
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(2011, p. 105), “deixa mais indagações e inquietação, até porque estamos no meio do 

furacão e ele muda muito rapidamente”. 

Diante do que foi apresentado ao longo deste trabalho, aponto como desafio para 

futuras pesquisas: (a) investigar mais afundo a relação entre parlamentares e eleitorado, 

via rede social; (b) problematizar a arena virtual como um espaço de debates; (c) 

analisar e discutir a relação entre as manifestações de rua e o uso de plataformas 

digitais. Isso porque ainda não foi possível dimensionar as implicações do fenômeno 

das redes sociais no mundo.  
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Anexo I 

 

Respostas ao questionário aplicado pela autora. 
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Azul: 65 pessoas (53,7%). 

Vermelho: 34 pessoas (28,1%). 

Amarelo: 15 pessoas (12,4%). 

Verde: 6 pessoas (5%). 

Roxo: 1 pessoa (0,8%). 

 

 

Azul: 91 (75,2%). 

Vermelho: 30 (24,8%). 
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Azul escuro: 47 pessoas (38,8%). 

Vermelho: 26 pessoas (21,5%). 

Laranja: 20 pessoas (16,5%). 

Verde: 9 pessoas (7,4%). 

Roxo: 4 pessoas (3,3%). 

Azul claro: 15 pessoas (12,4%). 

 

 

Azul: 95 pessoas (78,5%). 

Vermelho: 10 pessoas (8,3%). 

Laranja: 16 pessoas (13,2%). 
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Facultativo - Justificativas à resposta da pergunta anterior: (70 respostas) 

Com a internet e as redes sociais, as informações circulam mais rápido e as pessoas têm 

acesso à diferentes fatos e opniões. 

Sociedade alienada ao mundo virtual 

Pois da uma maior visibilidade aos protestos e causas. 

Em um mundo mais digital e globalizado, redes sociais como o facebook tornam-se 

importantes ferramentas políticas graças ao seu alcance e facilidade de acesso. 

Através da manifestação de suas opiniões pelo facebook as pessoas influenciam outras 

que não tem opinião formada sobre política, e as que já tem a se unirem mais ainda 

para participar de manifestações a favor de seus ideais. 

É mais uma fonte de informação e toda informação facilita o controle político pela 

sociedade. 

O facebook proporciona um levantamento de opniões, de forma livre. 

Muitos utilizam suas postagens e publicações como forma de manipulação, para 

aqueles menos atentos ou instruídos, mas acredito que o facebook facilite o controle 

político, porque também é uma forma de divulgação para as notícias que não são 

veiculadas nos rádios e tvs da vida. É preciso tomar cuidado, mas é um meio fácil de 

obter informações importantes no momento de lazer. 

O facebook facilita a accoutability por parte da populaçao, garantindo um maior 

acompnhamento do trabalho do legislativo bem como do judiciario e executivo 

Facilita a transmissao de informacoes e consequentemente a fiscalizacao 

Muita informação envolvida, rápida e de fácil acesso 

Sim sim pois a mobilização da massa é grande nesses meios de comunicação! E 

pessoas denunciam falam se expõe mesmo. 

As redes sociais geram um espaço de mobilização, debate e accontability novo na 

dinâmica democrática, porém ainda é difícil precisar o quão impactante elas são no 

processo político como um todo. 

Ninguém leva a sério o que acontece no facebook 

Quanto mais informação, maior o controle e o Fb informa (mesmo que por vezes da 

maneira errada) 

É uma forma acessível de dar visibilidade às questões e de gerar debates que não 

monopolizados por apenas um dos lados. 

Mais informações ficam disponíveis para análise 

Ficamos antenados com o que está acontecendo 

Sim, pois eh uma forma rápida, fácil e de alta propagação de disseminar informações 

Reúne opiniões comuns 

O facebook é uma ferramenta de rápida informação, estando correta ou não, mas que 

no geral deixa a população mais informada do que está ocorrendo no mundo 

Alguns eventos de manifestao alcançam muita gente e são efetivos. 

Uma forma das pessoas se unirem mais 

accountability 

O acesso à informação e as ferramentas de associação com outros que compartilhem 

sua opinião contribuem para o maior controle e atenção à politica 

O controle político deveria ser de quem tem conhecimento, não de quem "engole" 

opiniões. 

Acredito que o facebook facilite para marcar onde acontecerão as manifestações e 

juntar mais pessoas para engajar. 

Pois é uma ferramenta que consegue mobilizar as pessoas 

Maior circulação de informações de fácil acesso ao público alvo 

Pois é abrangente e "democrática". 



58 
 

a ferramenta proporciona uma grande mobilização por parte dos manifestantes pela 

facilidade de divulgação e pelo grande número de pessoas que utilizam a rede 

Acredito que o Facebook tem um grande potencial para aproximar seus usuários da 

política, mas tenho ressalvas. Nele também são divulgadas muitas notícias falsas, 

especialmente sobre política, o que faz o controle político por parte da sociedade ser, 

muitas vezes, falso. Além disso, essa mídia tende a mostrar a cada um suas 

preferências, porque assim é programada, e isso limita as pessoas a conteúdos que já 

correspondem às suas opiniões e interesses. Ao meu ver, este pode ser um fator de 

alienação, que mais atrapalha do que promove o controle politico por parte da 

sociedade. 

O facebook é um meio de fácil comunicação e acesso à informação. 

Pode ser um meio de reunir pessoas com um mesmo objetivo e deixar fresco na cabeça 

Maior raio de acesso 

Creio que o Fb aumenta o acesso a informações, não necessariamente embasadas ou 

confiáveis 

Meio de comunicação que possibilita uma maior abrangência na divulgação da 

manifestação. 

A divulgação de notícias mostra o problema e a facilidade na comunicação atinge mais 

pessoas para participarem de movimentos 

Não porque as estruturas da política se mantém mesmo com as redes sociais. Da 

política e das relações de poder. 

Acho que todos expressam sua opinião e não é tolerante com a do proximo. 

Uma maneira em que todos podem se expressar, mesmo que haja divergências é uma 

forma que pode haver novos conhecimentos. 

Deixa os leigos informados 

Porque é um meio interessante em que a sociedade civil se utilizou para mobilização e 

articulação. Antes também funcionava vide toda a participação em protestos como 

manifestações da une em 68, diretas já, caras pintadas... Mas agora a informação flui de 

maneira instantânea e quase imediatamente é repassada ampliando a "voz". Então o 

facebook facilita que a sociedade possa manter redes de contato para interferências 

políticas, como manifestar e realizar abaixo assinados 

O FB possibilita que a informação política em voga flua com rapidez para muitos e 

também propõe um alcance maior nos movimentos de massa para as manifestações 

políticas. 

Pois com ela nos juntamos com mais praticidade 

Facilita ter uma noção de quantas pessoas estão defendendo ou rechaçando algo 

Facilita disseminação de informações, e a criaçao de conteúdo é mais democratica, 

inclusive pelas mídias independentes. 

Ele é uma ferramenta que possibilita transmitir informações e reunir um grande número 

de pessoas de forma rápida 

O Facebook é uma mídia social com muito poder porque tem contato com muitas 

pessoas. Muitos tendem a acreditar em tudo o que é divulgado. Quem controla a mídia 

social, controla as pessoas. 

Acho que é uma ferramenta poderosa para a divulgação de eventos e discussão de 

pontos de vista 

Sabendo selecionar é uma boa fonte de notícias. 

Há muita mensagem falsa que influencia negativamente 

É mais uma ferramenta para se apurar a opinião da população sobre algo. 

Muitas pessoas utilizam dessa ferramenta para militância, muitos políticos também 

utilizam da mesma para "mostrar serviço". 



59 
 

Maior acesso as informações pela população e poder de mobilização 

Pela velocidade da informação. 

O facebook da um alcance maior na propagação das diferentes ideias 

Ele possibilita a integração entre pessoas com mesmos interesses o que proporciona um 

sentimento de identidade que reforça convicções. 

Não só o face, mas todas as mídias vieram não só para uso de lazer, vieram tb para vc 

expor aquilo que está errado. Seja na política, trabalho ou outros. Com isso, 

conseguimos expor os corruptos, ladrões e outros. 

Por meio do Facebook a sociedade pode, primeiramente, ter contato com "notícias" 

políticas (fatos e debates políticos) e com as diferentes visões sobre essas notícias. 

Sabe-se que os algorítimos do facebook e o seu circulo de amizades podem só te 

"prender" ao mesmo tipo de notícias ou não te mostrar nenhuma notícia. Mas em geral 

acredito que ele exponha as pessoas a diferentes visões. Por outro lado, o Facebook é 

um meio de articular respostas rápidas às ações políticas. 

Redes sociais são magnetizantes 

se por um lado o facebook facilita o contato de seus usuários com as notícias (ao rolar o 

feed, por exemplo), por outro, possibilita que qualquer informação seja veiculada e 

acrescida de grande proporção, sendo verídica ou não 

Ao compartilhar fatos, opiniões e idéias forma-se uma frente que pode influenciar a 

sociedade 

Você acaba aproximando. Ao mesmo tempo que possibilita mais gente saber o que está 

rolando. 

É necessário considerar o verdadeiro efeito de controle e se existe uma vinculação entre 

as instituições e o facebook. 

Aumenta a possibilidade de troca de informações, bem como debate e mobilização. 

Não só o fato do facebook, mas a internet com a inclusão digital, ainda que não cem 

por cento presentes nos lares brasileiros, entretanto, houve uma proliferação das 

informações, de forma mais rápida e acessível. Assim, deixou de ser restrita ao jornal 

impresso ou mídias televisivas, dirigido a uma certa classe social. Desta forma, em 

grau leve a política passou ser mais controlada, penso que a palavra mais apropriada 

seria "mais acompanhada", o controle ainda está por vir. 

Se controle político se refere à pressão política sobre os governantes, sim, o Facebook é 

capaz de funcionar como um mecanismo que força a responsividade dos governantes. 

O Facebook é uma ferramenta capaz de ampliar o alcance de ações de controle 

originadas fora do Facebook e das demais redes sociais, mas não necessariamente de 

criá-las. 

Existe uma ampliação de possibilidades de debate e de pressão. Além de permitir um 

maior contato entre representante e representado 
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Azul: 68 pessoas (56,2%). 

Vermelho: 48 pessoas (39,7%). 

Laranja: 3 pessoas (2,5%). 

Verde: 2 pessoas (1,7%). 

 

Facultativo - Justificativa à resposta da pergunta anterior: (55 respostas) 

Local de divulgação 

A maioria sim, pois encontram várias pessoas que se identifiquem com a causa. 

Sim, pois os eventos criados online levam as pessoas a se encontrarem fisicamente e 

mostrarem a dimensão de suas opiniões e por quais causas lutam. Ex: movimentos a 

favor do impeachment 

Depende da definição clara da pauta e dos objetivos buscados. 

Os eventos conseguem mobilizar um número maior de pessoas e para se alcançar um 

objetivo, com certeza precisa-se de pessoas. 

Não todos, obviamente. Mas muitos projetos de lei chegam no Congresso por conta de 

abaixos-assinado começados na internet. 

A Dilma caiu muito em parte por manifestacoes iniciadas no facebook 

Talvez o objetivo principal seja um pouco mais difícil de ser alcançado, mas acaba que, 

dependendo do evento, a visibilidade e o impacto podem ser imensos 

Muitas vezes sim dependendo da situação conseguem atingir em minutos um público 

grande. 

Todo tipo de movimento "de rua" é uma mobilização política válida, com forma de 

expressão de demandas e cobrança dos agentes públicos. 

Alguns ajudam a mobilizar pessoas politicamente, mas a maioria não o faz 

Eles são uma ferramenta eficaz de pressão. 

Ampla divulgação 

A união das pessoas em torno de um objetivo gera pressão 

Algum objetivo sim, o de notoriedade, porém os objetivos principais eu acredito que 

não. 

Eventos são marcados e realizados 

Os eventos alcançam mais pessoas do que outros meios de comunicação 

Manifestações do dia 13 são um exemplo 
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reunem pessoas interessadas com mais facilidade 

O impeachment da presidente se deve, em parte, à pressão da população que foi 

massificada através de eventos e campanhas nas redes sociais 

Muito textão, muita opinião só pra se aparecer. 

Essa mobilização nas redes socias, dá força e voz a determinada demanda social 

Conseguem, como o MBL foi bem em fazer isso 

Na maioria dos casos, as pessoas se manifestam seguindo o fluxo e não porque 

acreditam verdadeiramente, na causa, o que acaba por se dispersar 

Acredito que os eventos só têm grande alcance quando há interesse da mídia tradicional 

em divulgar a organização destes. 

Alcança um número maior de pessoas 

Se feito da maneira correta, refresca a memória das pessoas e ajuda a fomentar. 

Depende da motivação real dos objetivos e também da homogeneidade deles. 

Se forem feitos de maneira organizada e com propostas bem construídas, conseguem 

sim atingir objetivos concretos 

Algumas especificações reais conseguem algum sucesso graças à divulgação nas redes 

sociais. 

Proclamam a voz do povo 

As manifestações de junho de 2013 se iniciaram de compartilhamentos e indignações 

advindas do facebook e geraram proporções e repercussão midiática intensa tao logo 

saiu da internet as ruas 

A divulgação online é contributiva (mas não suficiente, nem, as vezes, necessária) para 

que o evento tenha eficácia. O objetivo real de um evento divulgado online pode ser 

alcançado, mas isso irá depender não dele ter sido criado online, mas de diversos outros 

fatores: da organização e gestão do evento (planejamento, controle, execução, etc), dos 

diversos recursos disponíveis e da correta utilização deles, do próprio objeto em meta, 

entre outros. 

Muitas pessoas levam realmente a sério 

Às vezes os eventos criados dão frutos 

As pessoas confirmam, mas não vão 

Depende do objetivo 

Sem dúvida esses eventos conseguem alcançar objetivos reais, a história recente deste 

país está aí pra provar isso. 

Muitos não levam fé em eventos divulgados pela internet, mas acho que é uma questão 

cultural brasileira 

Mobiliza em tempo real. 

Hoje as pessoas gostam de compartilhar todo tipo de evento desde política até sua vida 

pessoal 

Resulta em manifestações, mas não sei se efetivamente colabora para mudanças reais. 

Pela experiência das manifestações. 

Depende de uma série de fatores. 

O principal efeito é na midia, isso pode afetar a opinião pública de alguma forma e 

influenciar em decisões políticas relevantes. 

Vai depender do tipo de evento criado. 

A articulação de pessoas sempre tem efeito prático. Pode ser a mudança de uma 

decisão política, a mudança pessoal de algum dos participantes ou o fortalecimento de 

um movimento. 

quando facilita e informa a população sobre os locais e horários dos eventos, assim 

como, quando possibilita ter uma noção das proporções que tal evento está tomando 

Pois pessoas podem ser mobilizadas. Há muitas vezes um efeito de massa. 
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Algumas vezes funciona na mobilização. Na maioria das vezes só passa o evento e 

morre. 

Eventos online, tais como os que sao organizados por sindicatos, ongs, ou partidos, 

podem alcançar seus objetivos no contexto politico adequado. 

Tenho como exemplo o estopim das manifestações, que foi o Junho de 2013, algumas 

das reivindicações foram atendidas. 

A depender do evento e sua proposta, é possível impulsar a mobilização concreta das 

pessoas. 

Como ferramenta de divulgação, a resposta depende sempre das ações efetivas tomadas 

antes e durante a ação. Portanto, quando há pautas claramente definidas, coesão entre 

os participantes e uma abrangência razoável, a ação pode funcionar. 

Conseguir visibildiade e marketing do evento 

 

 

 

 

Azul: 88 pessoas (72,7%). 

Vermelho: 28 pessoas (23,1%). 

Laranja: 3 pessoas (2,5%). 

Verde: 2 pessoas (1,7%). 
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Facultativo - Justificativa à resposta da pergunta anterior: (58 respostas) 

O facebook parece ter maior impacto nesse quesito, do que as outras redes sociais. 

Elas tem um forte poder sob as pessoas.  

Menos que o Facebook, mas tem sim. 

Sim, pois servem como forma de divulgação. 

Todas essas redes tem poder, pois todas tem grande visibilidade e acesso 

Por disponiblizar mais informações aos usuários. 

Redes sociais tem o poder de conectar, a partir desse momento, tudo pode ser 

influenciado  

Todas essas formas de veiculação de informação podem ser utilizadas como forma de 

divulgação para futuras manifestações, instigando mais pessoas a ir com textos ou 

imagens. 

No geral a opcao de criar um evento no facebook é melhor para esse proposito, mas 

muita movimentacao sobre essas manifestacoes ocorrem em outras redes 

Tem, mas o impacto é bem menor... É mais dificil de atingir um público grande quanto 

o público envolvido através do facebook 

Hoje uma das maiores ferramentas e o tal do wat sap que qualquer um tem é a 

comunicação e em segundos! 

Assim como o Facebook, outras redes sociais, como o Twitter, também tem um papel 

importante de facilitar a comunicação e a mobilização de pessoas engajadas em 

movimentos. Vide Primavera Árabe. 

Ninguém leva a sério o que acontece nas redes sociais 

Possuem menos alcance que o Fb 

Os movimentos passaram a utilizá-las como meio de organização e de divulgação dos 

bastidores das ações. Alem de divulgarem as manifestações em tempo real. 

À disseminação é maior e mais rápida 

A troca de opiniões através do WhatsApp pode ser uma ferramenta de convencimento 

Da mesma forma que o facebook, sendo o WhatsApp na minha opinião mais influente 

que o facebook 

Sim, porém o facebook é mais efetivo 

As outras redes sociais tem poder de alcaçar muitas pessoas, mas não são tão efetivas 

como um evento do facebook que tem atualizações constantes para os interessados 

Na época de copa e eleição, todas essas midias exerciam influenciam 

mostrando os acontecimentos em tempo real 

O WhatsApp especialmente pode ajudar como ferramenta de mobilização 

O Twitter é uma ferramenta com público mais "seletivo" e é mais objetiva. 

Twitter já ajudou muito os movimentos de rua. 

Mesma resposta das anteriores 

Grupos menores em whatsapp e circulação de notícias dentro desses grupos 

Qualquer rede social exerce poder de influência, seja ela grande ou pequena 

Acho que essas redes são mais voltadas para o entretenimento, outras, pouco usadas. 

Com exceção do twitter, que costuma reforçar e repercutir temas de baixa 

complexidade, - inclusive devido ao limite de caracteres por publicação - geralmente já 

conhecidos. Então ele gera impacto pela rapidez em que se replicam as mensagens. 

O wpp tem esse mesmo poder, uma vez que você pode conversar com colegas e 

familiares e persuadi-los a participar de alguma manifestação. 

Assim como o facebook, se feito da maneira correta, refresca a memória das pessoas e 

ajuda a fomentar. 
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Principalmente posts em grupos de whatsapp 

Elas aumentam ainda mais a possibilidade de captação de pessoas para as 

manifestações. 

Divulgam mais fácil as notícias e facilitam a comunicação 

Toda rede social é algum tipo de envolvimento pois a partir do momento que se 

comunica com a sociedade poderia influenciar algum indivíduo. 

o twitter com certeza, por ser uma rede instantânea no que desrespeito a troca de 

informações. O whatsapp talvez. As outras redes são menos flexíveis pro modelo de 

informação e forma de transmitir a mensagem ao receptor 

Acredito que qualquer rede social com uma quantidade de participantes significativa no 

âmbito nacional pode influenciar os movimentos de rua, desde que as informações ali 

dispostas (e a rede social) sejam utilizadas da maneira correta. 

independente da rede social, se tiver pessoas que querem mudar o país, irão estar em 

todo lugar te pilhando de ir 

Pelas postagens 

Twitter 

Pelos mesmos motivos do face so que com menos 

Evidentemente, outras redes sociais tiveram influência, porém, creio que a que teve 

mais influência mesmo foi o Facebook. 

Acho que toda rede social de massa tem a capacidade de mobilizar pessoas 

Pelo mesmo motivo de mobilização em tempo real 

Pois é mais uma forma de conectar as pessoas e assim mensurar o evento 

Creio que qualquer rede de contatos pode sim colaborar 

Essas outras redes sociais não tem o mesmo alcance que o facebook, mas também 

podem ser um bom meio de circulação de informações. 

Principalmente o whats app, pois possibilita a integração e organização do movimento. 

Basicamente a mesma resposta anterior. 

Falo aqui apenas do Whatsapp. As outras não conheço bem por não ser usuário. O 

Whatsapp, na minha percepção, influencia os movimentos por ser um meio de 

comunicação muito veloz e consideravelmente efetivo. E a ação humana está 

intrinsecamente ligada à comunicação. 

pelo mesmo motivo da questão anterior: quando facilita e informa a população sobre os 

locais e horários dos eventos, assim como, quando possibilita ter uma noção das 

proporções que tal evento está tomando 

Mesma razão anterior 

O twitter ajuda na informação. O Whatsapp ajuda na conversa entre as pessoas. 

Apenas o whatsapp e facebook tem, ao meu ver, capacidade maciça de engajamento. 

Estão na internet, isto é, alcança pessoas. 

O Twitter se provou uma ferramenta capaz de disseminar informações de conteúdo 

político que influenciam nos movimentos de rua. A organização no Whatsapp também, 

mas também no sentido de troca de informações e organização de grupos políticos. 

Essas ferramentas atingem públicos diferentes, mas sempre influenciam direta ou 

indiretamente aqueles que organizam os movimentos ou as massas que os compõem. 

Une pessoas com pensamentos e visões semelhantes 
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Azul: 71 pessoas (58,7%). 

Vermelho: 29 pessoas (24%). 

Laranja: 18 pessoas (1,9%). 

Verde: 1 pessoa (0,8%). 

Roxo: 2 pessoas (1,7%). 

 

 

Vermelho: 41 pessoas (33,9%). 

Azul: 43 pessoas (35,5%). 

Laranja: 29 pessoas (24%). 

Verde: 8 pessoas (6,6%). 
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Laranja: 28 pessoas (23,1%). 

Vermelho: 32 pessoas (26,4%). 

Azul: 29 pessoas (24%). 

Roxo: 29 pessoas (24%). 

Verde: 3 pessoas (2,5%). 

 

Facultativo - Até que ponto você acha que as redes sociais melhoram a fiscalização 

e o controle por parte do eleitor? (36 respostas) 

O eleitor toma conhecido rapidamente dos fatos, pois as notícias são dadas 

instantaneamente, o que facilita essa fiscalização. 

Por disponiblizar informações aos eleitores melhoram a fiscalização e o controle. 

Em nenhum ponto, pois aquilo que se é divulgado nas mídias sociais, também é 

divulgado na imprensa. A fiscalização só é feita através de portais, como o portal da 

transparência. 

Facebook é uma boa forma de divulgação de noticiais que as vezes não são informadas 

na grande mídia. Existem muitos textos interessantes e discussões produtivas onde 

pessoas expõem sua opinião e você a sua. Mas ao mesmo tempo também existem as 

falsas noticias e o sensacionalismo e nos casos de perfis institucinais eles só postam o 

que favorece a eles. Então pra mim as redes sociais são interessantes sim, pelo ponto de 

vista da divulgação, mas como qualquer um pode postar o que quiser é preciso tomar 

bastante cuidado quanto a isso. 

Várias informações são postadas diariamente referente a nossa política, e de tudo 

quanto é lado. Tem gente manipulando e omitindo e tem gente desmascarando e 

expondo. Cabe ao leitor filtrar as informações e verificar a veracidade do fato 

Elas facilitam um processo de contato direto entre eleitos e eleitores, e ampliam o 

debate sobre uma variedade de temas da vida pública do país. Porém, tem crescido a 

preocupação com o "efeito bolha" que algumas dessas redes sociais exercem na 

formação de opiniões, e na exclusão de minorias sociais com pouco acesso à rede, que 

sendo mais valorizada, afastas dessas pessoas dos principais canais de accontability 

direto. 
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Ao disseminar as informações, permite-se um maior acompanhamento desses aspectos 

Definitivamente melhoram 

É um meio que a tendência é ser cada vez mais usado pra influenciar e noticiar as 

pessoas 

Deveriam mostrar, divulgar, postar o resultado de investimentos do governo 

60% 

melhoram a visibilidade mas a participação do cidadão deve ocorrer nas vias legítimas 

institucionais. 

Creio que elas facilitam a associação de pessoas que compartilham um mesmo 

posicionamento, podendo facilitar cobranças, acompanhamento e accountability 

Sim 

Na verdade não muito porque elas apenas informam as coisas e eu não acho que dão 

um espaço amplo de participação efetiva para o público. Ao meu ver as instituições 

possuem redes sociais mais com o intuito de informar do que de abrir brecha pra 

participação efetivamente. 

Por meio das notícias compartilhadas, há um melhor acompanhamento dos eleitores em 

relação ao que está acontecendo no congresso. 

Facilita a visibilidade da mobilização em torno de determinada pauta 

Elas auxiliam no aumento de pessoas informadas sobre um assunto porém se 

apresentam como ferramenta perigosa a partir do ponto que não se pode ter certeza 

total sobre as postagens retratadas. Entretanto, ajudam na fiscalização pois atentam 

mais o público e fazem com que busquem mais informação sobre o assunto. 

O site da transparência é muito melhor como controle. Se houvesse uma pagina no 

facebook poderia facilitar o contato com as pessoas que não tem interesse e tempo para 

isso. As informações viriam à elas 

As redes sociais melhoram a fiscalização e o controle até o ponto em que o eleitor filtra 

e verifica a veracidade e a legitimidade das informações ali dispostas; e até o ponto em 

que o eleitor se disponibiliza a participar das movimentações divulgadas pelas redes 

sociais. 

Democratização da criação de conteúdo, o que pode pluralizar a agenda política 

Em nada 

Melhoraram a fiscalização por parte do eleitor até o ponto em que ele tem mais acesso 

a essas informações. Entretanto, como em qualquer outro tipo de mídia, está sujeito a 

manipulação. 

Acho que quando divulgados por meios oficiais servem bem para este controle 

Permite a discussão de ideias 

Apenas no sentido de revolta e indignação, não sei se realmente funciona em outro 

sentido. 

As redes sociais já são um grande avanço nesse sentido, de alguma forma, há mais 

pressão sobre as instituições para serem mais transparentes, contudo, é um processo 

muito lento, visto que tais instituições são extremamente protegidas. A transparência 

não é interessante para os grupos políticos porque a real representatividade não 

acontece. 

Permitem a cobrança direta do eleitor ao seu representante. 

Ainda estamos caminhando quanto a isso. No futuro bem próximo, com certeza todos 

estarão vigiados. 

5 

Acredito que seja limitado. O Facebook não foi feito com esse intuito. Ele mistura 

muitas coisas: amizade, besteiras, trabalho, família e política. E depende também de 

como você define fiscalização e controle. Porque as páginas institucionais postam o 
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que elas querem. O cidadão certamente tem, por meio dessas páginas, maior acesso ao 

órgão, mas isso não garante uma mudança na postura e nas ações da instituição. 

Depende da capacidade do indivíduo de perceber algo "errado", de saber como 

denunciá-lo ou como movimentar certo grupo de pessoas para fazê-lo e também da 

sensibilidade do órgão frente a esse assunto. Acredito que o Facebook pode contribuir 

para esses aspectos, mas não passa do uso político de um espaço que não é voltado para 

a política. A diferença, a meu ver, é como discutir política no meio do carnaval ou 

dentro de um shopping center e discutir política dentro de um partido político. O 

partido foi feito pra isso e as pessoas que estão ali estão realmente focadas nisso. É 

muito mais provável, ao meu ver, que uma ação concreta e efetiva de fiscalização e 

controle saia de uma reunião de partido do que de uma mesa shopping center. 

Melhoram totalmente porque a população consciente e informada tem maior 

capacidade de decisão 

Até o ponto que possibilita fazer alguma coisas para além de compartilhar coisas. 

Ampliam de forma significativa, se houver presença institucional formal, e 

simultaneamente, interesse do eleitor em buscar e se engajar com a informação 

disponibilizada. 

Melhoram a medida em que o cidadão aprende a importância do acompanhamento da 

polis, por meio da política, somente dar a fiscalização, mas não ensinar, amplamente, o 

que fiscalizar e como fiscalizar e quando fiscalizar, de nada vai adiantar, logo essa 

fiscalização perda a finalidade. 

Elas melhoraram a circulação de informação, o que certamente contribui para uma 

fiscalização mais intensa e informada, porém o impacto é indireto e não direto. 

 

Número de respostas diárias. Questionário aberto em 9 de junho de 2016 e 

encerrado em 16 de junho de 2016. 

 

 

 


