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RESUMO 

 

 

Este estudo exploratório investiga a possibilidade do incremento da interação política e da 

participação popular dentro do contexto da cultura digital e da ciberdemocracia. Com o 

objetivo de verificar como ocorre a interação entre governo e cidadãos por meio de mídias 

sociais, esta dissertação realiza uma análise da fanpage do Governo de Alagoas no 

Facebook. Buscando entender o novo processo comunicacional que se estabelece com as 

recentes ferramentas tecnológicas, a metodologia aqui utilizada foi análise de conteúdo de 

postagens selecionadas, desenvolvida a partir da concepção teórica da autora Bardin, e 

aplicação de questionário para interagentes que acessam a página do governo. Os resultados 

da pesquisa apontam que a aplicação do governo eletrônico no país é deficiente no uso pleno 

das possibilidades da rede, com utilização de plataformas digitais focada no objetivo 

informacional e não interativo. Desta maneira, o interagente não se considera representado 

pelos conteúdos postados nem estimulado a estabelecer conversações com o governo pela 

internet e, por estes motivos, não participa na elaboração e monitoramento de políticas 

públicas. 

 

 

Palavras-chave: Ciberdemocracia. Mídias Sociais. Participação Política. 

 



 

ABSTRACT 

This exploratory study investigates the possibility of increasing political interaction and 

popular participation within the context of digital culture and cyberdemocracy. With the 

objective of verifying how the interaction between government and citizens occurs through 

social media, this dissertation performs an analysis of the fanpage of the Governo de Alagoas 

on Facebook. In order to understand the new communication process established with the 

recent technological tools, the methodology used here was content analysis of selected posts 

developed from the theoretical conception of author Bardin and questionnaire application for 

interactors that access the government page. The results of the research indicate that the 

application of electronic government in the country is deficient in the full use of the 

possibilities of the network, using digital platforms focused on the information objective and 

not interactive. In this way, the interacting agent does not consider himself represented by the 

posted content nor stimulated to establish talks with the government through the Internet and, 

for these reasons, does not participate in the elaboration and monitoring of public policies. 

 

 

Keywords: Ciberdemocracy. Social Media. Political Participation. 
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1 

Introdução 
  

 Comunicação, gestão pública, relações sociais, de trabalho e de lazer. Estes são alguns 

dos principais campos de estudo modificados a partir do surgimento da internet, cujos 

impactos afetam praticamente todas as esferas das relações humanas, o que explica a grande 

diversidade de estudos acadêmicos focados no contexto digital e suas consequências para o 

mundo globalizado. Entretanto, mais do que permanecer na superfície dos questionamentos 

relacionados aos efeitos positivos ou negativos da internet, se possui mais malefícios ou 

benefícios, se é vilã ou heroína da sociedade, esta dissertação pretende analisar a internet e o 

cidadão e sua atuação política sob um viés realista e empírico, de maneira a discutir se o 

digital é um caminho sem volta, sem adotarmos um discurso apocalíptico sobre o contexto no 

qual estamos imersos hoje.  

 O objeto deste estudo é a página do Governo de Alagoas no Facebook (FB). A atual 

gestão pública estadual se caracteriza por uma postura mais ativa nas redes sociais, é exemplo 

de como a gestão pública atualmente se apropria da cultura digital de forma a aumentar sua 

interação com a população e de como a internet gerou impactos diretos na esfera política 

contemporânea. A fanpage mencionada apresenta atualizações diárias de postagens e 

conteúdo multimídia, produzido para diversas mídias sociais de acordo com o público ao qual 

se destina. Além disso, os administradores da página mantêm uma interação relevante com os 

seguidores e procuram responder aos seus questionamentos por meio de atendimento efetuado 

via mensagens particulares na plataforma. Assuntos do momento, novas ferramentas e 

pequenos vídeos informais também caracterizam a fanpage aqui selecionada para o estudo da 

internet e da participação política. 

 É difícil imaginarmos o mundo contemporâneo sem a existência da internet se 

considerarmos que atualmente ela é base para o funcionamento e controle da economia, 

política, lazer, ciência, educação, comunicação, saúde, tecnologia, cultura, etc. Sua extinção 

hoje seria muito mais grave do que o boato que gerou o colapso anunciado nos anos 2000, 

quando se suspeitou que todos os sistemas informatizados iriam falhar, mesmo sem 

comprovação das previsões, quando da virada do ano 1999 para 2000. Na época, houve uma 

onda de pânico coletivo injustificada e empresas e pessoas físicas ficaram receosas de perder 

dados importantes ou o acesso à internet. 

 A internet ampliou a comunicação entre as pessoas, relativizou os conceitos de tempo 

e espaço, facilitou o desenvolvimento de trabalhos burocráticos agora automatizados, abriu 
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novos horizontes para o meio acadêmico, alterou a comunicação pública e a publicidade de 

atos governamentais, aumentou a interação entre governo e sociedade juntamente com outras 

ferramentas tecnológicas que facilitam este processo, propiciou a criação de novos valores 

inerentes à rede, alargou as possibilidades de participação da sociedade civil na esfera pública, 

entre inúmeras outras mudanças substanciais no nosso cotidiano. Para além deste viés 

otimista, a internet também aumentou a solidão e a individualidade, criou novas barreiras 

sociais e econômicas entre indivíduos com e sem acesso à ela, os discursos de ódio e 

preconceito aumentaram devido ao anonimato das redes, além do mais, o avanço do digital 

privilegiou a presença digital à presença real, gerando uma dependência do mundo virtual, 

entre outros pontos que poderíamos mencionar aqui. 

 O cerne dos estudos sobre a internet concentra-se na ruptura dos modelos social e 

cultural da sociedade, não em sua utilização ou o que permite fazer. Na concepção de Wolton 

(2007), autonomia, domínio e velocidade explicam o sucesso das novas tecnologias, 

“exaltadas” pelas mídias, políticos e elites, como se simbolizassem emancipação individual, 

utopias e desejos de mudança. Assim, ele ressalta o caráter holístico da web: “Qual outra 

atividade, na realidade, pode pretender atualmente unir estas três características: capacidade 

de invenção, disponibilidade a todos e fraca presença de barreiras sociais e culturais?” 

(WOLTON, 2007, p. 89). Para este autor, a internet seria um sistema de informação integrada 

voltado para uma economia global, e não uma mídia que aperfeiçoa relações interpessoais. As 

máquinas, para ele, ampliam a burocracia na medida em que adicionam burocracia técnica à 

humana, portanto a transparência seria impossível em sua concepção: “Nada seria mais falso 

do que imaginar uma sociedade onde a burocracia desapareceria no momento em que cada um 

pudesse tudo fazer a partir de seu terminal” (WOLTON, 2007, p. 106). 

 Wolton (2007) supõe que a internet camufla as realidades do poder, as desigualdades, 

as mentiras e as relações de força que estão envoltas na informação, o que legitima a força do 

digital nos dias de hoje. A força das mídias interativas seria, assim, a sua correlação com o 

movimento de individualização e da liberdade individual, o que simbolizaria emancipação na 

sociedade na qual estamos imersos. Apesar destes pontos fortes, não devem substituir as 

mídias generalistas ou de massa, mas sim complementá-las. Em contraposição às mídias de 

massa, as novas tecnologias focam no indivíduo e não na escala coletiva, exigindo uma 

competência técnica para que as redes sejam utilizadas de forma plena. Este autor ainda 

questiona o mito de que as redes sejam um sistema de informação livre, infinito e sem 

submissão às leis do mercado. A saturação da informação e o limite humano para absorção de 

conhecimento também são levantados por Wolton (2007), tal como se as novas tecnologias 
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não estivessem devidamente contextualizadas de acordo com o social e o cultural que 

permeiam as relações humanas. As novas tecnologias não são responsáveis por “iniciarem 

uma página na história totalmente virgem” (WOLTON, op.cit, p. 140), pois em breve serão 

substituídas por outras que também terão grande importância na história da humanidade.

 Esta mesma revolução, para ele, só existe quando há uma coincidência histórica entre 

inovação técnica, social e cultural nos modelos de comunicação. Em sua concepção, estas 

novas tecnologias representam apenas a inovação técnica, o que não é suficiente para alterar a 

organização social contemporânea. Aspectos sociais e culturais seriam mais importantes, 

apesar de menos espetaculares que as novas ferramentas.  Aparentemente mais controláveis, 

as novas tecnologias são colocadas em um pedestal de qualidades em contraposição às mídias 

de massa, o que é criticado por Wolton (2007) pelo fato de a rede estar sob o controle técnico, 

econômico e cultural dos Estados Unidos da América. Além disso, outros aspectos subjetivos 

são colocados por este autor, como a necessidade de estar constantemente conectado ou o 

excesso de individualização.  

 Bauman (1999) também afirma os efeitos nocivos da globalização no que concerne ao 

homem, suas relações e a solidão na qual está inserido, apesar das inúmeras conexões com o 

outro disponíveis por meio do uso das novas mídias. Ele vai de encontro a outros teóricos, tais 

como LEVY, LEMOS (2010), CASTELLS (1999, 2003, 2013) que acreditam que o 

ciberespaço facilita e amplia o contato com o outro.  

 De acordo com Levy e Lemos (2010), redes de troca e colaboração se formam nos 

novos meios de comunicação social interativos que “funcionam de muitos para muitos em um 

espaço descentralizado” (LEVY; LEMOS, 2010, p. 13). A cibercultura é então resultado da 

expansão da internet e forma sociocultural que modifica hábitos sociais, práticas de consumo 

cultural, ritmos de produção e distribuição da informação, segundo Levy e Lemos (2010). Ela 

está amparada em três pilares básicos, na concepção dos autores: a) emissão, b) conexão e c) 

reconfiguração social, cultural, econômica e política.  

 Eles também reconhecem a importância das mídias de massa, apesar de não 

monopolizarem mais a opinião pública ou a circulação da informação, como ocorria 

antigamente. As novas mídias, intituladas de “sistema pós-massivo”, atuam na 

personalização, no debate livre, na conversação e na desterritorialização planetária. Neste 

sentido, a cibercultura conduz a uma sociedade mais consciente politicamente, ou seja, a uma 

ciberdemocracia, tudo isto por meio de tensões políticas que se criam e que atingem o sistema 

político nos âmbitos nacional e global. 
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 Ao contrário de Wolton (2007), Levy e Lemos (2010) acreditam que hoje já há uma 

reconfiguração da vida social, política e cultural, ou seja, este não é um fenômeno localizado 

no futuro. Uma das dimensões mais afetadas por este movimento ancorado no uso das novas 

ferramentas comunicacionais digitais é a cultura política contemporânea, o que contribui para 

a atuação dos movimentos sociais e para o ativismo político.  

 Neste sentido, surge um novo conceito de democracia baseado na cibercultura e no 

ciberespaço: a ciberdemocracia. Ela traduz a inteligência coletiva em política e um dos seus 

pontos fortes está no fato de seu sistema de comunicação, o ciberespaço, ter se expandido 

com espantosa rapidez em toda a história da humanidade em comparação com outras 

tecnologias. Hoje há uma “circulação virótica de informação” (LEVY, LEMOS, 2010), que 

representa a emergência de vozes e discursos antes reprimidos e uma conversação no modelo 

todos-para-todos.  

 Com a emergência deste espaço livre de debate de ideias, discursos e opiniões, a 

cidadania e a democracia são fortalecidas num duplo movimento de mais liberdade e mais 

interdependência, ampliando as escalas de expressão e comunicação. Levy e Lemos (2010) 

defendem que a internet é uma ferramenta de mobilização de inteligência coletiva ao mesmo 

tempo em que promove a liberdade em uma estrutura transversal e colaborativa, fato que 

estreita a relação entre comunicação e política, ou seja, o exercício político democrático. 

Certas mudanças políticas só se tornam possíveis -  e mesmo pensadas 

– por meio de mídias apropriadas. Portanto, nos parece que regimes 

políticos arcaicos não podem se manter eternamente se uma proporção 

significativa de sua população, até então assujeitada, ascende aos 

novos meios de comunicação, como a internet (LEVY; LEMOS, 

2010, p. 60). 

 

 O fenômeno citado acima aconteceu na Primavera Árabe em 2011, em revoluções na 

Tunísia, Egito e outras localidades assujeitadas a regimes políticos fechados, onde a 

comunidade passou a contestar e protestar por meio de movimentos coletivos que tiveram 

início nas redes. A conversação coletiva, nestes ambientes, altera radicalmente a opinião 

pública ao invés de adquirir um caráter meramente informativo. Tratam-se, assim de mídias 

“desterritorializadas”
1
, sem que isso afete ou prejudique a dimensão local na produção de 

conteúdo. Para Levy e Lemos (2010), a sociedade em rede fortalece a interdependência e a 

conexão entre os indivíduos.  

                                            
1
 Plataformas reconhecidas por não estarem relacionadas a uma localidade, cultura ou região específica. Neste 

caso, são mídias globalizadas que, concomitantemente, atendem a necessidades ou peculiaridades locais. 
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 Segundo os autores, a humanidade tem acesso à mais transparência e informação, 

maior possibilidade de produção e distribuição de informação, o que se configura em “um 

salto da inteligência coletiva humana” (LEVY; LEMOS, 2010). Em contrapartida, há também 

mais vigilância e investigação das comunicações mundiais com o advento da internet, fato 

que aumenta a transparência sobre a sociedade e sobre a política também. Assim, liberdade de 

expressão e acesso à informação aumentam para ambos os lados, não apenas para a grande 

mídia, o Estado ou as empresas. Este seria um dos fatores determinantes para o salto da 

democracia moderna em direção à ciberdemocracia e para a discussão dos regimes 

autoritários, na visão dos autores. “E isso tem implicações políticas profundas. Sempre que 

podemos produzir com voz livre [...], nos organizar, conectar e produzir coisas coletivamente 

[...], iremos, com certeza, produzir reconfigurações nas instituições culturais, no fazer 

político, no espaço público, na democracia” (LEVY; LEMOS, 2010, p. 83). 

 O sentido de comunidade, de coletividade, de solidariedade, de pertencimento acaba 

por ampliar as formas de relação entre as pessoas, o que modifica a esfera pública e expande 

as fronteiras do espaço público, minimizando fronteiras nacionais e culturais. Na 

contemporaneidade, a gestão pública está presente nas redes como uma forma de assegurar 

sua sobrevivência e atender às leis de transparência, além de divulgar conteúdo político e 

informacional. As fanpages, por exemplo, páginas de fãs dentro da plataforma FB voltadas 

para a interação entre as instituições e seu público que também representam uma comunidade 

virtual, têm crescido bastante em meio à comunicação pública pela sua capacidade de ação, 

potência cooperativa e efeito viral de distribuição de conteúdo. Ambiente de inteligência 

coletiva, fonte de conhecimento e criatividade, o FB ganhou popularidade com o passar dos 

anos e hoje é a plataforma social que mais congrega usuários brasileiros. 

 O objetivo das fanpages de instituições públicas é utilizar as ferramentas de 

comunicação interativas para gerar impactos ou reformar o setor público em relação a sua 

eficácia e esta necessidade de mudança vem da sociedade e do setor privado: “Uma vez que 

estamos habituados à eficácia, à simplicidade e à transparência no universo em crescimento 

da economia da informação, a opacidade, o fechamento e a ineficácia das administrações 

públicas tornam-se chocantes” (LEVY; LEMOS, 2010, p. 138). O governo eletrônico, neste 

sentido, passa por um momento de transição de “autoridade sobre os sujeitos” para a relação 

de serviços ao cidadão. As novas formas de ação política, a partir da expansão das redes, 

assumem um caráter “heterogêneo, fluido, inventivo e molecular” (LEVY; LEMOS, 2010), 

absolutamente diferente de tudo que a sociedade presenciou até hoje em termos de surgimento 

de novas mídias e tecnologias e suas consequências diretas.  
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 A gestão pública segue esse caminho de reconstrução e adaptação, com uma postura 

mais aberta à participação e à transparência, inclusive nas mídias sociais. O FB, por exemplo, 

tornou-se ambiente de troca com a comunidade, de divulgação de novas ações e de publicação 

de conteúdo político criativo. A Prefeitura de Curitiba é exemplo de gestão que se utiliza 

habilmente da plataforma FB para engajar a população e informar com postagens leves, 

adequadas ao ambiente digital, mas nem por isso menos relevantes para a comunidade.  

 Em uma tentativa de seguir esta tendência de presença nas redes e nas plataformas 

sociais, o Governo de Alagoas também está presente no FB e foi escolhido como objeto de 

estudo desta dissertação por possuir quase 95 mil curtidas e ser categorizado com 3 estrelas na 

plataforma. A gestão também tem contas ativas em outras mídias sociais como Instagram, 

Twitter, Youtube e Snapchat.  

 A metodologia utilizada para coletar os dados e analisar a página do Governo de 

Alagoas no FB (fanpage) é composta de aplicação de questionário semiestruturado, por meio 

da utilização da plataforma Survey Monkey, e análise de conteúdo. A opção por um 

questionário semiestruturado deve-se à praticidade para os respondentes, o que acaba por 

atrair mais pessoas para que o questionário seja finalizado, e ainda pela obtenção de 

resultados mais aprofundados a partir do direcionamento das perguntas. Um modelo fechado 

não atenderia os objetivos mencionados mais adiante, por não abrir espaço para o entrevistado 

se colocar, e um aberto não seria atrativo para os interagentes pela questão do tempo a ser 

despendido e também porque o conteúdo ficaria muito disperso.  

 Na primeira parte da pesquisa, disponibilizamos um questionário online para 

interagentes da página de maneira a entender a forma que a fanpage é vista pela comunidade e 

como o conteúdo publicado diariamente é avaliado pelos internautas, se atende às 

necessidades dos interagentes. O questionário ficou aberto por 30 dias, no período de 10 de 

outubro a 10 de novembro de 2016, quando 79 pessoas responderam às 16 questões propostas 

por meio de link disponibilizado via e-mail e/ou FB. O tratamento dos dados coletados 

permitiu a compreensão do perfil do interagente da página a partir de respostas que incluíam 

informações relativas ao contexto social e econômico dos participantes, motivos de acesso à 

página e tipos de interação com o governo. Os resultados e gráficos obtidos a partir do 

questionário são apresentados no capítulo 4 desta pesquisa. 

 Logo após esta etapa, realizou-se análise de conteúdo em todas as postagens que foram 

veiculadas pela administração no período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2016, 

abrangendo nessas capturas de telas postagens com fotos, vídeos, GIFs (Graphics Interchange 

Format – Formato de Intercâmbio de Gráficos) e transmissões ao vivo feitas pelo Governo de 
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Alagoas. No total, foram publicadas 126 postagens durante os 30 dias, o que nos dá uma 

média de quatro postagens diárias. O objetivo da análise de conteúdo destas publicações é 

categorizar o que majoritariamente é publicado pela gestão (categorias institucional, 

entretenimento, educação, entre outras definidas após análise de conteúdo), qual conteúdo tem 

mais aceitação da comunidade, quais as conversações estabelecidas entre gestão e população e 

ainda a reação das pessoas ao que é publicado (amar, curtir, compartilhar, etc). 

  A análise de conteúdo aplicada nesta dissertação, escolhida para a fanpage por 

auxiliar na categorização e na inferência de análises das postagens, foi feita com base na 

autora Bardin (2004), referência para o assunto e amplamente utilizada no universo 

acadêmico pela complexidade dos seus estudos. Ela conceitua o método como aquele que 

possui duplo sentido quando se considera que abrange, ao mesmo tempo, o rigor da 

objetividade e também traços de subjetividade. A análise de conteúdo é focada na observação 

do estímulo-mensagem e da reação interpretativa, sendo assim não possui um objetivo 

meramente descritivo, mas a inferência a partir dos resultados da análise, permitindo a 

compreensão para além dos significados imediatos: “Estes dois polos, desejo de rigor e 

necessidade de descobrir, de adivinhar, de ir além das aparências, expressam as linhas de 

força do seu desenvolvimento histórico” (BARDIN, 2004, p. 31).  

 Evidentemente empírico, este método não é uma ciência exata, possui somente 

algumas regras de base focadas em um conjunto de técnicas de análise das comunicações. 

Partindo desta perspectiva, qualquer comunicação pode ser decifrada pelo método de análise 

de conteúdo, seja focada nos significados da mensagem ou nos atores que a compõem. 

Portanto, o objetivo maior da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou recepção) ancorada em diversos indicadores, sejam eles 

quantitativos ou não. Como resultado deste processo, o método é resultado de uma primeira 

etapa chamada descrição, mais a inferência que gera a interpretação como último estágio. 

Finalizando, podemos afirmar que a análise de conteúdo soma estruturas semânticas ou 

linguísticas às psicológicas ou sociológicas dos enunciados. 

 Com o objetivo de estender a metodologia de análise de conteúdo das postagens para a 

página de uma maneira geral, foi elaborado ainda um diário de bordo com anotações que 

diziam respeito às observações da pesquisadora em relação ao conteúdo postado, às interações 

mediadas e outros aspectos estruturais da página que posteriormente auxiliaram o estudo 

exploratório que pretende focar no engajamento político e na participação por meio das 

mídias sociais. 
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 No período proposto para a aplicação da metodologia de análise de conteúdo, foram 

coletadas 126 postagens, entre as quais imagens, GIFs, vídeos e transmissões ao vivo, posto 

que todos estes elementos são publicações da página e, portanto, sujeitas à interação com a 

comunidade. Deste número total, 56 postagens são vídeos (sendo 26 vídeos em geral e 30 

transmissões ao vivo do Governo Presente), isto é, quase metade do que foi coletado é focado 

em conteúdo audiovisual. Ademais, sete postagens das 126 foram compartilhadas da página 

do governador Renan Filho, o que simboliza a adoção de uma linguagem mais personalista e 

até mesmo eleitoreira por parte do objeto de estudo. Quando se compartilha conteúdo da 

página do político em questão, a administração da fanpage acaba por chamar a atenção dos 

seus seguidores para outra página e personaliza ações que deveriam estar vinculadas à gestão 

pública, ao Estado e ao dinheiro público utilizado para tal, não ao político. 

 As categorias temáticas aqui propostas, de acordo com as postagens coletadas e a fim 

de facilitar a análise de conteúdo, estão dispostas no quadro abaixo:  

 

Quadro 1: Categorizações propostas pela autora 

 

Categorias temáticas 

Transmissões ao vivo Governo Presente 

Infraestrutura/Estradas/Obras 

Turismo/Fotos Leitor 

Comemorativo/Homenagem 

Saúde/Hospitais/UPAs 

Segurança 

Vídeos Jornalismo 

Institucional/Governamental 

Educação 

Economia 

Geral 

Meio Ambiente 

Cultura 

Agricultura 

Gastronomia 

Entretenimento 
 

Fonte: elaboração própria 

 

 Estas categorias foram elencadas após a coleta de conteúdo, visto que é muito pontual 

para o período escolhido e leva em consideração o tipo de conteúdo majoritariamente 

publicado pela gestão pública em questão. É bom ressaltar que a época selecionada para a 

coleta de postagens é pós-eleições municipais e não encontrou-se, ao menos na fanpage 
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objeto de estudo, conteúdo que estivesse relacionado a apoios ou alianças políticas de forma a 

influenciar o resultado nas urnas. Este tipo de conteúdo foi observado na página pessoal do 

governador Renan Filho no FB. Estas categorias apresentadas acima serão trabalhadas e 

analisadas em detalhes no quarto capítulo, que foca na análise de conteúdo aplicada à página 

do Governo de Alagoas no FB. 

 Para elucidar o tema proposto neste estudo, dividimos a escrita deste texto em cinco 

capítulos, sendo o primeiro relacionado à comunicação pública no contexto digital. Iniciamos 

a revisão teórica da dissertação com este assunto para situar o leitor em relação ao governo 

eletrônico no Brasil e de como ele se apropriou das ferramentas tecnológicas e das mídias 

sociais para atender ao princípio da transparência. Abordamos o conceito de democracia e 

como vem sendo alterado com o surgimento das redes, listando movimentos que ganham 

força e adesão da comunidade dentro das plataformas sociais. Após este tópico, detalhamos o 

governo eletrônico em sua concepção inicial e no cenário atual, abrindo um espaço para 

discutir a origem do conceito e como tudo teve início no país. Outro assunto discutido no 

mesmo tópico é o problema da exclusão digital no Brasil, com suas consequências para a 

participação e o engajamento civil, concluindo-se com uma discussão sobre a transparência e 

seus reais impactos para a gestão pública contemporânea. Como resultado dessa primeira 

parte teórica, inferimos que a adoção do governo eletrônico no Brasil aconteceu lentamente e 

ainda se dá de maneira incompleta, com lacunas como a exclusão digital e limitadas formas 

de participação. 

 O segundo capítulo da pesquisa discute o ativismo digital e seu objetivo é entender 

como as mídias sociais integram o cotidiano do ser humano e modificam nossas práticas 

diárias, especificamente as novas formas políticas que se apresentam. Em um primeiro 

momento, abordamos o surgimento das mídias sociais e seu uso intenso pela sociedade. Em 

seguida, discutimos conceitos como identidade, laços e capital social inseridos nas mídias 

sociais. O próximo tópico trata da discussão da rede enquanto território, para isso abordamos 

definições sobre espaço e território no contexto acadêmico. Já o conceito de Tecnologia 

Social (TS) é abordado nas próximas linhas, de forma a demonstrar como as mídias sociais 

podem ser apropriadas pela comunidade no sentido de assumirem o papel de TS. Finalizando, 

o último tema discutido neste tópico é o ativismo digital, isto é, como ele se dá dentro das 

mídias sociais ancorado nos conceitos de engajamento político e participação. As conclusões 

deste panorama teórico nos permitem inferir que as mídias sociais passaram a ocupar um 

grande espaço no cotidiano dos brasileiros, fortalecendo o pertencimento e o protagonismo 

comunitário, inclusive no contexto político. 



 

20 
 

 O terceiro capítulo está focado na plataforma FB e na fanpage do Governo de Alagoas 

e seu objetivo central é situar o leitor em relação à adesão do FB pelos brasileiros e como a 

gestão pública vem se apropriando das mídias sociais e de todo o aparato disponibilizado pela 

comunicação digital de forma a estreitar o relacionamento com o cidadão. Na primeira parte, 

apresentamos um panorama da expansão do Faceboook no país, com números e pesquisas que 

comprovam a aceitação da plataforma e seu uso extensivo, logo após discutimos a 

comunicação pública praticada dentro das redes para, em seguida, focar na estrutura da 

fanpage do Governo de Alagoas, incluindo detalhes referentes à administração da página, à 

Assessoria de Comunicação (Ascom) e outros processos internos para a atualização diária da 

página. O próximo passo é a apresentação de dados gerais relacionados à pagina, como 

número de acessos, visão geral, linguagem utilizada, entre outros aspectos.  

 A análise de conteúdo das postagens selecionadas é feita no quarto capítulo da 

pesquisa, com uma categorização de conteúdo e inferências relacionadas às interações, 

comunicação governo-cidadão e tipos de conteúdo mais veiculados/aceitos pela comunidade. 

O último estágio da pesquisa, disponibilizado no quinto e último capítulo, está centrado no 

perfil do interagente traçado após aplicação de questionário online, com dados de como ele 

participa, se participa e como se vê representado pelo conteúdo postado. 

 No mais, o objetivo desta dissertação é contribuir para a discussão da gestão pública 

imersa em meio à comunicação digital e, concomitantemente, como a sociedade tem a sua 

frente oportunidades de engajamento e participação facilitadas a partir do uso das redes e, 

mais recentemente, das mídias sociais. O assunto não está esgotado, são muitas as discussões 

que envolvem política e internet, mas o foco deste estudo é aplicar uma metodologia 

interdisciplinar que não esteja focada em emissor ou receptor, mas no processo como um 

todo, possível em uma dada conjuntura histórica, por meio de uma abordagem holística. 
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2 

Comunicação pública no contexto digital 

 
 

 Este primeiro capítulo tem como objetivo abordar a concepção do governo eletrônico, 

sua origem e impactos na sociedade, além de conceitos como democracia, transparência e 

exclusão digital. O intuito desta discussão é delinear o panorama da comunicação pública no 

contexto das redes e da internet, de forma a entendermos como os governos se adequaram a 

essas novas ferramentas, como as utilizam e, por outro lado, como surgem as mobilizações 

pela internet, ou seja, de que maneira as pessoas manuseiam as tecnologias com fins políticos. 

 Os estudos atuais que se relacionam à democracia digital estão muito mais focados nos 

efeitos do uso dos meios digitais sobre as decisões políticas do que em benefícios/malefícios 

ou conceitos superficiais. Neste sentido, os tópicos a seguir tratam de conceitos fundamentais 

para a discussão do governo eletrônico e sua eficiência ou eficácia no que se propõe a atender. 

Democracia e transparência são a base do governo eletrônico (e-gov) em sua concepção 

teórica, a priori conceituado como a oferta de serviços e informações governamentais no 

meio digital (aprofundamos as discussões sobre o conceito no tópico “Governo eletrônico no 

Brasil”, mais adiante), pois estimulam a participação e o livre acesso a informações sobre o 

que está sendo feito com o dinheiro público em termos de projetos, ações, programas, etc. Ao 

final concluímos que a adoção do governo eletrônico no Brasil aconteceu lentamente e ainda 

se dá de maneira incompleta, com lacunas como a exclusão digital e limitadas formas de 

participação. 

 

2.1 Redes, política e comunicação 

 A afirmação “A internet hoje é o tecido de nossas vidas” (Castells, 2003, p. 7) pode 

soar irreal na concepção de algumas pessoas que ainda não têm acesso à esta plataforma ou 

que não possuem conhecimento técnico o suficiente para manuseá-la com destreza. Devido ao 

seu potencial de pulverizar a informação em todos os domínios da atividade humana, Castells 

(2003) acredita que a tecnologia de informação, hoje, “é o que a eletricidade foi na era 

industrial” (ibidem, p. 7). Ele acredita que não apenas há expansão do uso da internet, 

traduzida em número de usuários, mas também aumento da abrangência e complexidade ao 

perpassar atividades econômicas, sociais, políticas e culturais essenciais em todo o mundo. 

Além de seu caráter holístico, há um viés social inerente à internet, por ser esta uma 

tecnologia moldável por aqueles que dela fazem uso enquanto prática social e que pode 

conduzir a uma enorme diversidade de resultados potenciais. 
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 Borges e Jambeiro (2016) atribuem à internet um potencial de interação diferenciado 

quando comparado aos meios de comunicação tradicionais  mas, ao mesmo tempo, acreditam 

que a concentração de propriedade típica dos grandes meios de comunicação também se 

aplica às redes. Sob essa perspectiva, muito do que é noticiado nas redes é influenciado por 

interesses econômicos e a interação que se dá pode não ser “de fato” efetiva no sentido de 

produzir resultados para a comunidade: “A internet deu voz a muitos indivíduos e grupos 

antes ‘mudos socialmente’, mas não pode garantir que de fato sejam ouvidos” (BORGES; 

JAMBEIRO, 2016, p. 78).  

 Politicamente, a comunicação pública tenta se estabelecer no cenário das redes. O 

projeto Cidade Digital de Amsterdã, por exemplo, concebido em 1994, é reflexo de uma 

tentativa da comunicação pública de estar inserida na cultura digital. A cidade foi a primeira 

administração local a realizar um esforço de transparência controlada. Além de simular uma 

cidade virtual, com praças, cafés, quiosques, etc, a Cidade Digital também focou suas ações 

no estímulo à participação da comunidade na política local. “Os residentes se instalavam em 

um ‘lar’, expunham suas fotos de família na Net, expressavam seus sentimentos, formulavam 

suas opiniões, organizavam protestos e votavam em propostas” (CASTELLS, 2003, p. 121). 

A adesão à Cidade Digital foi surpreendente: em 1995, tinha quatro mil usuários diários. Em 

1998, chegou a registrar 50 mil residentes e 140 mil em 2000, segundo dados da organização. 

Inicialmente criado para aperfeiçoar o diálogo entre conselho municipal e cidadãos de 

Amsterdã por um período de 10 semanas, o projeto só foi finalizado seis anos depois e é uma 

das primeiras iniciativas de cunho político neste sentido. 

 Experimentos como este comprovam que havia, e ainda há, expectativas de que a 

internet seja instrumento que promova a democracia, especialmente pelo fato de facilitar o 

acesso à informação política e permitir a circulação de informações entre cidadãos e líderes de 

forma igualitária: 

Com boa vontade do governo, todos os registros públicos, bem como 

um amplo espectro de informação não sigilosa, poderiam ser 

disponibilizados online. A interatividade torna possível aos cidadãos 

solicitar informação, expressar opiniões e pedir respostas pessoais aos 

seus representantes. Em vez de o governo vigiar as pessoas, as pessoas 

poderiam estar vigiando o seu governo - o que é de fato um direito 

delas, já que teoricamente o povo é o soberano. Entretanto, a maioria 

dos estudos e relatórios descreve um quadro melancólico 

(CASTELLS, 2003, p. 128). 

 

 Para este autor, a internet não tem poder de atuar frente à crise atual da democracia, da 

legitimidade política e da indiferença dos cidadãos pelos seus representantes políticos pois se, 



 

23 
 

por um lado, os políticos e instituições públicas limitam-se à burocracia e divulgação 

unilateral de informações, por outro não há apropriação da internet pela comunidade no 

sentido de uma comunicação interativa e multidirecional, porque os cidadãos só despendem 

energia em “indagações políticas” quando têm seus interesses diretamente atingidos por 

alguma medida ou política governamental (CASTELLS, 2003). 

 Para Borges e Jambeiro (2016), há uma subutilização da internet em sua capacidade de 

aumentar o engajamento político online, ou seja, o potencial da ferramenta não é utilizado 

pelos governantes em sua plenitude. A internet, em sua concepção, não fomenta acesso 

político, mas “funciona como um complemento para aqueles que já usavam outras fontes para 

manterem-se informados” (BORGES; JAMBEIRO, 2016, p. 79). Os autores reconhecem, 

contudo, que ela de fato contribui para a transparência, mobilização de grupos e deliberação 

pública, o que se reflete em avanços na democracia. Ademais, o fato de haver abertura à 

participação e engajamento não é uma equação matemática que resulta em cidadãos 

automaticamente interessados em política ou ainda que desejem aumentar sua participação 

política por meio da internet. 

 A dimensão política de nossas vidas, portanto, vem sendo profundamente alterada pela 

evolução da internet, já que muita coisa orbita em torno da produção e difusão de nós 

culturais e conteúdos de informação. Para Castells (2003), a internet representa um grande 

potencial para a expressão dos direitos das pessoas e para comunicação de valores humanos: 

“Ao nivelar relativamente o terreno da manipulação simbólica, e ao ampliar as fontes de 

comunicação, contribui de fato para a democratização. A internet põe as pessoas numa ágora 

pública para expressar suas inquietações e partilhar suas esperanças” (CASTELLS, 2003, p. 

135). 

 Outro ponto destacado por Castells (2003) na concepção das redes é a sua associação 

ao paradigma da liberdade, aos fluxos de comunicação autônomos e ao anonimato, o que de 

fato não acontece atualmente. Estamos, mais do que nunca, em uma era de vigilância por 

parte do governo e de outros poderes da sociedade. Há, assim, a transformação da internet, 

que passa de espaço de liberdade à “casa de vidro”. O autor propõe a inversão desse quadro: 

internet utilizada pelos cidadãos para vigiar seu governo, e não o contrário. 

Ela poderia se tornar um instrumento de controle, informação, 

participação e até de tomada de decisão, de baixo para cima. Os 

cidadãos poderiam ter acesso a arquivos de dados do governo, como 

de fato é seu direito. E os governos, não a vida privada das pessoas, 

deveriam se tornar uma casa de vidro (CASTELLS, 2003, p. 152). 
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 Em resumo, a internet, mola propulsora da sociedade em rede, de fato pode ser uma 

tecnologia da liberdade, apesar de também oprimir e excluir os marginalizados. Por meio da 

potencialização e disseminação de discursos de ódio e discriminatórios, ela adquire essa outra 

vertente negativa como um reflexo da diversidade de pessoas que a utilizam. Se opressão e 

marginalização são comuns no cotidiano, no mundo digital não seria diferente, por este 

motivo defendemos aqui que o contexto atual de evolução das ferramentas tecnológicas não é 

absolutamente distinto das práticas do dia a dia ou separado das injustiças e divisões sociais, 

econômicas e culturais ainda mais fortes no mundo globalizado. Quem possui e quem 

controla o acesso à internet é outro ponto de suma importância, pois reflete interesses 

comerciais, ideológicos e políticos. Temos ainda a exclusão das redes, que marginaliza grande 

parte dos cidadãos, seja por falta de infraestrutura tecnológica, obstáculos econômicos ou 

institucionais no acesso, capacidade de uso da internet de forma autônoma comprometida por 

fatores educacionais e culturais, etc. Este último dado pode também ser considerado uma nova 

forma de alienação que não deriva do cidadão ou de sua falta de vontade (inércia), mas sim do 

próprio governo que, ao não fomentar políticas públicas que insiram todos os indivíduos na 

esfera digital, automaticamente assume uma postura antidemocrática e excludente. Mais 

discussões sobre o assunto podem ser vistas no tópico intitulado “Exclusão digital”. 

 O elo fraco da sociedade em rede, para Castells (2003), é a prática de princípios 

democráticos na política e a falta de confiança das pessoas nas instituições políticas. No que 

concerne ao Brasil, a falta de motivação para a participação política, para Borges e Jambeiro 

(2016), está diretamente relacionada ao sistema político brasileiro fechado, à desconfiança dos 

cidadãos em uma participação que gere efeitos práticos na vida real e à ausência de canais de 

participação de forma contínua e sistemática. Desta forma, seriam várias as condicionantes 

que impedem uma maior participação das pessoas, mas a maioria está relacionada ao próprio 

sistema político no qual estamos inseridos. A seguir, discutimos de forma mais detalhada o 

conceito de democracia no contexto digital. 

  

2.2 Construção da democracia nas redes 

 A internet e sua relação direta com a democracia, a liberdade de expressão e a 

participação na política é foco de diversos estudos no meio acadêmico. O espaço virtual pode 

se tornar plataforma de conteúdo político e informacional, desde que sua apropriação pelo 

cidadão seja feita em alinhamento a objetivos políticos e informacionais, de forma consciente 

e estratégica, em direção a processos políticos mais democráticos. Para Maia (2000), 

ciberdemocracia ou democracia digital não é resultado direto do uso das novas tecnologias 
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pela sociedade. Um novo formato para as instituições e para as práticas democráticas não 

seria automatizado pela ampliação e consolidação da internet, isto é, ainda que esta última 

crie plataformas diferenciadas para a participação política, ela não é “instrumento de 

democratização”, expressão utilizada pela autora. Motivação correta, interesse e 

disponibilidade dos próprios cidadãos para se engajar em debates (MAIA, 2000) são outras 

barreiras elencadas pela autora para o estabelecimento da democracia, assim como a 

centralização do poder observada nas redes e o contexto social e histórico dos atores 

envolvidos. Na democracia, a vontade da esfera pública, isto é, do povo, e o sistema político 

encontram-se em estreita ligação e sinergia, traço das sociedades descentralizadas (MAIA, 

2000). 

 Garcia (2016) conceitua a democracia a partir de dois princípios: soberania popular e 

participação do povo no poder, o que resulta em uma definição não praticada no Brasil 

justamente pelo país apenas congregar iniciativas pulverizadas de participação direta das 

pessoas no processo político. A democracia é, assim, “estabelecida por um processo de 

afirmação do poder político de um povo e de garantia dos direitos alcançados” (GARCIA, 

2016, p. 28). A democracia eletrônica ou e-democracy surge nesse bojo de reconstrução do 

modelo democrático a partir das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), com a 

rede como incentivadora e fomentadora desse processo. Na concepção do autor, seu papel é 

“otimizar, reanalisar -  e não propriamente superar – o modelo democrático então vigente” 

(ibidem, p. 29), potencializando a participação popular. O ponto forte da democracia 

eletrônica, para o autor, é não estar filiada a partidos, não se restringir ao voto e representar a 

vontade nacional. Contudo, como discutiremos no tópico de exclusão digital, mais adiante, é 

de fundamental importância destacar que as redes permanecem deixando lacunas no que 

concerne ao processo político e democrático brasileiro. Apesar de hoje grande parte da 

população ter acesso à internet, a democracia eletrônica não pode ser desenvolvida em sua 

forma plena devido ao número expressivo de indivíduos que ainda não têm acesso ao digital, 

além do fato de que os meios eletrônicos não transformam o modo de fazer política ao ponto 

de atingir a neutralidade ou isenção, o que vai de encontro à afirmação do autor de “não estar 

filiada a partidos”. 

 Segundo Castells (2013), o cenário digital no qual estamos imersos na sociedade em 

rede é fator que facilita e até mesmo impulsiona a busca pela democracia pelas pessoas 

comuns, o que se expressa pela facilidade com que a comunidade pode se reunir e debater 

temas coletivos por meio da internet e especialmente das mídias sociais. A convocação da 

comunidade para protestos, a organização do movimento, a divulgação das ações, a 
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viralização do conteúdo, por exemplo, são potencializadas pelo uso das redes. Enquanto na 

década de 1950 o engajamento político estava focado em passeatas e manifestações no espaço 

urbano, hoje o ativismo se manifesta nas mídias sociais não só inicialmente, no momento de 

articulação, mas durante e após o processo de tomada das ruas. As tecnologias não 

determinam movimentos ou comportamentos sociais, mas também “não são apenas 

ferramentas, mas formas organizacionais, expressões culturais e plataformas específicas para 

a autonomia política” (CASTELLS, 2013, p. 86). Para Castells (2013), a grande disseminação 

das TICs na atualidade favorece a democratização e a democracia pelo fato de ampliar o 

acesso à informação e potencializar a participação das pessoas no processo político. 

Envolvimento cívico, autonomia da sociedade civil, democratização do Estado e luta contra a 

ditadura são outros benefícios, em decorrência da expansão das tecnologias, citados por 

Castells. Seguindo a mesma linha de raciocínio, Lemos e Levy (2010) ressaltam que o poder 

do povo é ampliado após a expansão das novas ferramentas tecnológicas, o que se reflete em 

uma abertura dos governos para uma postura mais transparente e aberta ao diálogo: “Sempre 

que podemos emitir livremente e nos conectar a outros, cria-se uma potência política, social e 

cultural [...].  Quanto mais podemos livremente produzir, distribuir e compartilhar 

informação, mais inteligente e politicamente consciente uma sociedade deve ficar” (LEMOS; 

LEVY, 2010, p. 27). 

 As redes sociais da internet, para Castells (2013), podem tornar-se espaços de 

autonomia que vão além do controle de governos e empresas e reúnem pessoas movidas pela 

indignação e pela esperança em busca de reivindicações reais, tudo isto motivado pelo 

empoderamento e em prol de posturas mais democráticas por parte do governo. Novos 

movimentos neste sentido tiveram início a partir de 2008, quando as revoluções passaram a 

ultrapassar questões políticas e atingiram grupos reunidos na Islândia, Tunísia, Atenas, Madri 

e Nova York, além dos famosos casos dos grupos WikiLeaks
2
 e Anonymous

3
. De centenas a 

milhares e milhões de indignados, o desprezo pelos governos e pela classe política não foi o 

único fator motivador dos protestos: 

                                            
2
 O WikiLeaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos que publica postagens de fontes anônimas, 

documentos, fotos e informações confidenciais em sua página, vazadas de governos ou empresas, sobre assuntos 

polêmicos. Em 2010, o grupo publicou mais de 250.000 telegramas secretos do Departamento de Estado dos 

EUA revelando detalhes da política externa americana. O conteúdo revelou uma visão pouco amistosa dos EUA 

em relação a outros países e líderes mundiais. 
3
 Grupo de pessoas anônimas que atuam de forma coordenada, no ambiente virtual, em torno de objetivos que 

giram ao redor dos direitos do povo e contra os governantes. Em 2011, os websites do Governo da Tunísia foram 

alvo do grupo por causa da censura dos documentos da WikiLeaks e da Revolução da Tunísia. 
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Não foram apenas a pobreza, a crise econômica ou a falta de 

democracia que causaram essa rebelião multifacetada [...]. Mas foi 

basicamente a humilhação provocada pelo cinismo e pela arrogância 

das pessoas no poder, seja ele financeiro, político ou cultural, que uniu 

aqueles que transformaram medo em indignação, e indignação em 

esperança de uma humanidade melhor (CASTELLS, 2013, p. 12). 

 

 Castells (2013) acredita que os movimentos sociais que surgem na sociedade em rede 

propõem a autonomia do sujeito em relação às instituições que o permeiam. Para o autor, a 

internet seria uma plataforma privilegiada para a construção social da autonomia, apesar de, 

por si só, não ser causal dos movimentos sociais. Na prática e na organização dos movimentos 

sociais em rede, como se vê hoje, as redes de comunicação digital são indispensáveis. 

 Os sites de rede social, espaço para todos os tipos de atividade inerentes ao ser 

humano, inclusive ativismo sociopolítico, seriam molas propulsoras para os movimentos 

sociais, já que possibilitam compartilhamento de indignação, esperança e luta entre redes de 

amizade, o que gera um efeito viral de reprodução do conteúdo. Castells (2013) define a 

internet como terreno fértil para a cultura da liberdade porque, quanto mais as pessoas 

utilizam a internet, maior seu grau de autonomia. “Há de fato um círculo virtuoso entre as 

tecnologias da liberdade e a luta para libertar a mente das estruturas de dominação” 

(CASTELLS, 2013, p. 174). Ele acrescenta ainda aprovação, reforço da sociabilidade, 

segurança e influência como outros efeitos positivos da internet sobre o bem-estar pessoal dos 

interagentes. De acordo com Lemos e Levy (2010), a partir do uso das novas mídias 

descentralizadas, os cidadãos tornam-se mais críticos, reflexivos e organizados em redes de 

troca e colaboração. 

 Movimentos ecléticos, guiados pela autoconsciência e que ultrapassaram a segurança 

do ciberespaço representam o poder e o alcance das redes na sociedade de hoje. Qual a 

diferença destes movimentos em relação aos tradicionais e porque representariam algo 

inédito, na concepção de Castells (2013)? Eles rejeitam toda organização formal, seus 

componentes não possuem liderança e não têm pretensão de dialogar com partidos políticos, 

mas sim de reunirem-se em assembleias locais para o debate coletivo de questões de suma 

importância para o grupo e também para tomada de decisões. Neste caso, eles simbolizam o 

contrapoder numa tentativa de comunicação autônoma em relação ao poder institucionalizado 

e, para isso, precisam se tornar visíveis nos lugares da vida social, não se restringindo ao 

virtual. Assim, os movimentos sociais contemporâneos ocupam o espaço público, 

estabelecendo uma ligação entre ciberespaço e espaço urbano com efeitos de comunidade 

com potencial transformador. 



 

28 
 

 Borges e Jambeiro (2016) relatam que há uma “guerra em rede” a partir do surgimento 

da internet, a qual permite aos movimentos sociais a luta contra Estados e corporações, 

combate vantajoso, na concepção dos autores. Os movimentos sociais que se formam nestes 

espaços não possuem um centro organizador ou líder, mas sim múltiplos centros que se 

mobilizam de forma espontânea, inclusive na organização e divulgação de informações. 

“Pode ser de grande valia encontrar esses assuntos minimamente organizados e com linhas de 

ação projetadas quando e para os que se interessam” (BORGES; JAMBEIRO, 2016, p. 90). A 

comunicação nas redes ou distribuída, neste caso, torna-se uma alternativa à informação de 

massa ou comunicação unilateral. Há dez anos, Wolton (2007) já afirmava que as mídias de 

massa estavam enfrentando um momento de desvalorização nunca visto antes frente às novas 

mídias que surgiam, também individuais e interativas.   

 Castells (2013) lança um novo conceito para a mudança de comunicação dos meios 

digitais, a “autocomunicação de massa”, isto é, a comunicação digital praticada pelo indivíduo 

de forma autônoma e que alcança um grande número de pessoas. Para o autor, ela permite a 

construção da autonomia do ator social em relação às instituições da sociedade. Em quê o 

conceito está ancorado? Na comunicação de massa, já que alcança múltiplos receptores, e 

também na individual, porque a mensagem é emitida de forma autônoma pelo remetente. As 

redes de comunicação são ferramentas imprescindíveis para a construção do poder. “É por 

isso que os governos têm medo da internet, e é por isso que as grandes empresas têm com ela 

uma relação de amor e ódio” (CASTELLS, 2013, p. 16). 

 O autor legitima os movimentos sociais utilizando o argumento de que são fonte de 

mudança social e porque buscam a justiça, além do mais, são emocionais. Castells destaca o 

medo e o entusiasmo como as emoções que prevalecem em casos de mobilização social e 

comportamento político, mas também ressalta o papel da esperança para ações futuras.  

 Castells vê como precondição para as revoltas a existência de uma cultura de internet, 

formada por “blogueiros, redes sociais e ciberativismo” (CASTELLS, op. cit, p. 33), mas 

também destaca o poder das redes pessoais em conjunto com as mídias sociais. Em 2008, na 

Islândia, na “Revolução das Panelas”
4
 frente ao colapso financeiro, foi criado um Conselho da 

Assembleia Constitucional (CAC), formado por 25 membros após eleição popular para 

                                            
4
 A Revolução das Panelas e Frigideiras aconteceu em 2008, na Islândia, no seguinte contexto: penetração de 

quase 95% da internet, descrença com a política e crise financeira. Na época, os utensílios de cozinha viraram 

batuques e a população se dirigiu ao Parlamento para cobrar uma postura frente ao colapso econômico. O 

resultado foi a criação de uma nova Constituição de forma colaborativa e amplamente apoiada no uso das 

plataformas digitais. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/internet/constituicao-

colaborativa-da-islandia-serve-de-exemplo-ao-brasil,f9f3a0b2993de310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html. 

Acesso em: 01 jul 2017. 

https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/internet/constituicao-colaborativa-da-islandia-serve-de-exemplo-ao-brasil,f9f3a0b2993de310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
https://www.terra.com.br/noticias/tecnologia/internet/constituicao-colaborativa-da-islandia-serve-de-exemplo-ao-brasil,f9f3a0b2993de310VgnVCM3000009acceb0aRCRD.html
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construção de uma nova constituição. Foram recebidas 16 mil sugestões online e offline, 

assim como comentários das mídias sociais, elaborando-se a lei constitucional de forma 

coletiva ou por crowdsourcing
5
.  

O CAC buscou a participação de todos os cidadãos via internet. O 

Facebook foi a plataforma básica do debate. O Twitter foi o canal 

utilizado para relatar o progresso do trabalho e dirimir dúvidas dos 

cidadãos. YouTube e Flickr foram usados para estabelecer uma 

comunicação direta entre cidadãos e membros do Conselho, assim 

como para propiciar a participação nos debates que ocorriam por toda 

a Islândia (CASTELLS, 2013, p. 43). 

 

 No caso da mobilização da comunidade, a importância das mídias sociais e ainda dos 

telefones celulares também é destacada por Castells (2013), que acredita que estas 

ferramentas se tornam plataformas de discussão que agem “convocando à ação, coordenando 

e organizando os protestos e abastecendo a população em geral de informações de debates” 

(CASTELLS, op. cit, p. 48). Na Tunísia e no Egito, compartilhamento de vídeos da revolução 

via YouTube e FB, inclusive com transmissão ao vivo, alargaram a dimensão do que estaria 

por vir: “Eles deliberavam pelo Facebook, coordenavam-se pelo Twitter e usavam blogs para 

transmitir amplamente suas opiniões e se envolver em debates” (CASTELLS, op. cit, p. 54).  

 Castells (2013) é enfático ao afirmar o poder das redes sociais offline (diálogos, 

debates, panfletos) a fim de superar o isolamento e criar o movimento a partir de pessoas que 

se juntam e compartilham ideais. “A revolução da internet não nega o caráter territorial das 

revoluções ao longo da história. Em vez disso, ela o estende do espaço dos lugares para o 

espaço dos fluxos” (CASTELLS, 2013, p. 56). Aquilo que diferencia a revolução das redes 

para a convencional, que se praticava há poucos anos atrás, é a forma de convocação e a 

divulgação de informações, que agora são feitas pela internet e atingem milhões de pessoas 

em todo o mundo apesar de não serem televisionadas. A internet aqui é fator diferencial dos 

movimentos em rede. “Ela permite ao movimento ser diverso e coordenado ao mesmo tempo, 

engajar-se num debate permanente sem contudo ser paralisado por ele, já que cada um de seus 

nós pode reconfigurar uma rede de suas afinidades e objetivos, com [...] conexões múltiplas” 

(CASTELLS, 2003, p. 118). 

 Outra característica essencial dos movimentos em rede é a sua ligação com o contexto 

local e sua ambição de impacto global. Neste caso, a estratégia favorece apoio e legitimidade 

local e o global representa sua real capacidade de interferir em estruturas de poder. “Os 

movimentos sociais devem pensar localmente (respondendo a seus próprios interesses e 

                                            
5
 Terceirização de tarefas em que os trabalhadores são convocados por chamamento público, isto é, produção 

coletiva. 
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identidade) e agir globalmente – no nível que realmente importa hoje” (CASTELLS, 2003, p. 

118). A comunicação multimodal, neste caso, facilita o processo. A revolução egípcia, por 

exemplo, contou com o bloqueio da internet, pelo próprio governo, por um período limitado. 

Apesar disso, o movimento não foi contido, especialmente pela presença das pessoas nas ruas, 

pela cobertura da mídia e pela própria comunicação autônoma dos envolvidos, a qual não 

pôde ser afetada. Além disso, os fatores colaboração e senso comunitário, em doses mais altas 

no contexto digital, também foram fatores preponderantes, visto que a comunidade 

internacional da internet contornou o problema com auxílios de divulgação alternativos.  

 Redes de indignação, de solidariedade e de esperança se formam nestes movimentos, o 

que não consegue ser combatido apenas com violência em tentativa de demonstração de 

poder. Forma-se um contraespaço se contrapondo ao espaço hegemônico. Segundo Moreira 

(2007), espaço é um campo de correlação de forças e tensão, que retrata o conflito da 

sociedade de classes. O espaço seria, assim, um elemento de caráter político com forte 

atuação dos sujeitos sociais. A dicotomia entre sociedade civil e Estado, público e privado, 

por exemplo, relaciona-se à dinâmica dos movimentos sociais na atualidade, que buscam lutar 

contra o poder estabelecido a partir do contra-espaço: “O contra-espaço é a expressão da 

dialética do público e do privado e da sociedade civil e política. É lógica declarada de 

confrontamentos” (MOREIRA, 2007, p. 94). Conforme o autor, não há espaço sem contra-

espaço e a sociedade civil torna-se protagonista no ato de regulação do espaço.  

Na sociedade moderna, o indivíduo marginalizado utiliza-se do contra-espaço para ser 

ouvido (MOREIRA, 2007). Lógica declarada de confrontamentos, marcado por conflitos de 

territorialidade, o contra-espaço é “o modo espacial onde excluídos e dominados põem em 

questão a ordem espacial instituída, rejeitando ou copiando o modo de vida que a sociedade 

impõe. [...] Ele é uma luta por formas novas e democráticas do espaço” (MOREIRA, 2007, p. 

103). Neste sentido, o novo espaço muitas vezes é resultado do movimento de contra-espaço 

que existia no velho. A reestruturação de espaços, assim, acontece por conta da ação do 

contra-espaço e os conflitos presentes neste último remodelam constantemente o espaço atual. 

O modo como a Internet e o ambiente digital vêm sendo ocupados e apropriados por sujeitos 

marginalizados é exemplo de contra-espaço. Quando são criados novos espaços de discussão 

e debate político, os quais incitam a participação e o engajamento, há um contra-espaço sendo 

investido por pessoas que questionam a realidade a sua volta. Ainda que majoritariamente 

esse espaço seja gerido pela própria classe dominante, o fato é que as opiniões e 

posicionamentos de pessoas, que fora daquele ambiente não seriam expostas, abrem espaço 

para a construção de uma política um pouco mais democrática e plural. Nesta perspectiva, há 
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um aumento dos movimentos de contra-espaço na sociedade em rede, de forma a contestar o 

dominante e afirmar os excluídos, reestruturando velhos espaços. Dessa maneira, em uma 

clara demonstração de contrapoder, os manifestantes enfraquecem o sistema de dominação 

que se exerce pela violência. 

 Outro ponto importante destacado por Castells (2003) é a falta de interesse das mídias 

tradicionais pelos movimentos, que acabavam por se desenvolver e tomar corpo nos espaços 

livres da internet e se organizando em torno de um movimento pós-mídia. Os órgãos da mídia 

hoje não são mais os únicos concentradores de poder e mobilizadores de pessoas, 

especialmente porque a mensagem veiculada por estes movimentos na internet é fruto de 

experiências pessoais e reais, que influenciam diretamente a vida das pessoas, não algo 

distante da realidade. É de fundamental importância ressaltar esta mudança de paradigma na 

sociedade em relação ao lugar de destaque ocupado pela mídia em acontecimentos de grande 

porte, o que foi profundamente alterado com o avanço do digital. Hoje não somente as mídias 

tradicionais não possuem o mesmo alcance que as mídias digitais para a maior parte da 

população, focando aqui na alta disseminação de conteúdo e ainda nos fortes laços que se 

estabelecem em comunidades virtuais, mas também assumiram uma posição muitas vezes 

secundária em relação ao acesso à notícia. Neste sentido, as novas ferramentas digitais 

tornam-se mais “atrativas” e alinhadas com a “desburocratização” do mundo moderno. 

Wolton (2007) credita o sucesso da internet ao fato de não ser destinada a um público 

específico e também a sua capacidade técnica de transmissão, ponto forte da rede. Sistema de 

informação integrada, na web “está tudo misturado, em proporção ao extraordinário volume 

de informações e de comunicação que ela gera” (WOLTON, op. cit, p. 103).  

 O rico repertório visual dos movimentos, recheados de frases de efeito, expressões 

poéticas e slogans criativos, também são táticas de aproximação com o povo e revelam 

subjetividades. Expressões como “Indigna-te”, “Nossos sonhos não cabem em vossas urnas”, 

“Sem casa, sem trabalho, sem futuro, sem medo”, “Estou sonhando com um país melhor”, “A 

revolução estava em nossos corações e agora enche as ruas”, “Trazemos um novo mundo em 

nossos corações”, “Não sou contra o sistema, o sistema que é contra mim” são exemplos de 

uma linguagem convocatória e provocativa, tanto para a classe política como para a 

comunidade. O efeito dessas marchas revolucionárias é refletido por Castells (2003): “Como 

se pode alcançar transformação política? Estando juntos, pensando juntos, travando a luta, 

convocando a maioria para se juntar ao movimento” (CASTELLS, 2003, p. 105). 

 Para além de implantar mudanças radicais no sistema político ou derrubar governos, a 

maioria destes movimentos que se sucederam na mesma época tinham como objetivo 
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aumentar o nível de consciência política dos seus participantes e da população. Assim, para 

Castells (2013), a ação mais significativa dos protestos foi o reconhecimento da corrupção no 

sistema político e o confronto desta situação a partir de uma ação coletiva que não se limitava 

ao ambiente digital, mas também era ampliada para o mundo real. Na Espanha, por exemplo, 

o processo eleitoral, após o surgimento dos Indignados, sofreu alguns impactos positivos, 

especialmente para a bancada da esquerda, que aumentou no Parlamento. Votos nulos e 

brancos também tiveram um incremento substancial, com porcentagens registradas de 48% e 

37%, respectivamente, em comparação a eleições anteriores aos protestos. 

 Castells (2013) explica que a verdadeira revolução ocorre na mente das pessoas, 

estimulada pela indignação e pela esperança, não há necessariamente mudanças materiais na 

vida dos indivíduos e das instituições sociais. Este viés mais prático precisa ser aperfeiçoado 

no Brasil, ainda que o processo importe mais que o produto para o movimento. “Esta é a 

verdadeira transformação revolucionária: a produção material da mudança social, não a partir 

de objetivos pragmáticos, mas das experiências conectadas dos atores do movimento” 

(CASTELLS, op. cit, p. 119). É importante considerar que as mudanças que não são 

materiais, mas sim de ordem subjetiva, possuem um impacto mais forte em países 

desenvolvidos, mas não no nosso caso, já que aqui há carência de diversas ações, programas e 

projetos políticos voltados para a sociedade de forma direta e efetiva. Há ainda, para o autor, 

pouca interação entre movimentos e políticos visando uma total reforma política, 

especialmente porque vários fatores influenciam este processo: capacidade de negociação, 

agenda dos atores políticos, etc. 

 Para Castells (2013), a experiência de ocupação do espaço público - espaço de 

autonomia, de convivência e de debate -, só ocorreu após a divulgação e amplificação do 

movimento pelas mídias sociais, que atuou na convocação de pessoas solidárias, com ânsia de 

debater e de auxiliar em planejamento estratégico para a continuidade e sobrevivência das 

ocupações. Este inovador processo de comunicação gerou coesão interna e apoio externo, 

inclusive em formas de doações de milhares de dólares. Occupy Wall Street estava presente na 

maioria das mídias sociais e até as ações policiais contra as ocupações eram transmitidas em 

tempo real pelo Twitter, fato que gerou mobilização solidária instantânea vinda de todos os 

lugares. 

 Em contraponto às mídias tradicionais, o movimento mostrava tudo sobre si mesmo, 

postando ações e confrontos, por exemplo, em forma de vídeos. Todos os movimentos, 

mostra Castells (2013) a partir de diversas pesquisas aplicadas, tiveram a aprovação da 

comunidade e refletiam os anseios políticos das pessoas, especialmente a indignação frente ao 
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sistema político vigente à época. Entretanto, no que se refere às táticas, quase metade 

discordava do que estava sendo feito nas ruas, apesar de as causas serem consideradas 

legítimas. A reflexão do autor é bastante provocativa: 

Como podem as pessoas promover uma transformação fundamental 

quando não confiam em suas instituições políticas e se recusam a se 

envolver na derrubada violenta dessas estruturas? [...] Esse era o 

dilema com que se confrontavam os que não se submetiam à 

resignação e à passividade, os que assumiam riscos e ousavam 

explorar novas formas de resistência política e mudança social quando 

forçados a assumir as dificuldades, injustamente impostas, de uma 

crise financeira (CASTELLS, 2013, p. 159). 

 

 No Brasil, mais recentemente, as Manifestações de Junho de 2013 também tiveram a 

internet como plataforma impulsionadora. Convocadas pelo Movimento Passe Livre, tinham o 

objetivo de protestar contra o aumento da passagem no transporte público em São Paulo. As 

redes tornaram-se canal de diálogo com a sociedade sem a chancela dos veículos de 

comunicação tradicionais. Diniz, Espírito Santo e Ribeiro (2016) posicionam as Jornadas de 

Junho de 2013 como “a maior expressão já vista no país do uso de mídias digitais na 

organização de ativismo social” (p. 143). Os números indicam a participação de 1,5 milhão de 

pessoas incentivadas pelas manifestações e distribuídas em mais de 120 cidades do Brasil, 

sendo que a última manifestação desse porte aconteceu em 1992, no movimento Fora Collor.  

 As Jornadas de Junho tiveram início com poucas pessoas e ganharam mais destaque da 

mídia, seja a tradicional ou a digital, após a reação violenta da Polícia Militar contra os 

manifestantes que foi publicada ao vivo em várias mídias sociais. O grupo Anonymous, 

mencionado anteriomente, e os Black Blocs
6
 ajudaram a difundir os protestos para o mundo, 

recebendo o apoio de várias pessoas e locais. Além deles, o grupo Narrativas Independentes, 

Jornalismo e Ação (Ninja) também teve papel essencial ao transmitir as manifestações em 

tempo real aliadas a debates e discussões. “O Mídia Ninja, com uma narrativa alternativa 

àquela da mídia tradicional, mostrava que havia outro lado da história, buscando desconstruir 

o discurso de que a polícia somente havia tomado atitudes extremas porque havia sido atacada 

primeiro” (DINIZ; ESPÍRITO SANTO; RIBEIRO, 2016, p. 150). 

 O uso das hashtags #vemprarua e #OGiganteAcordou foram os chamamentos nas 

mídias sociais para os protestos nas ruas, os quais passaram a obter apoio da grande mídia 

como resultado direto do alcance e visibilidade do assunto no FB e no Twitter. Além destas 

                                            
6
  Manifestantes mascarados e vestidos de preto de forma a dificultar a identificação dos membros pela Polícia. 

Seu objetivo é oferecer proteção às passeatas, defender os manifestantes e limitar o acesso de pessoas com 

objetivos distintos.  De origem alemã, os Black Blocs nas Jornadas de Junho protegeram os manifestantes e se 

alinharam ao Movimento Passe Livre. 
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plataformas, é importante mencionar o crescimento acelerado dos aplicativos de mensagem 

entre os brasileiros, especialmente o WhatsApp. Estudo da Reuters Institute e da Universidade 

de Oxford realizado em 2017
7
 mostra que as mídias sociais estão perdendo espaço enquanto 

fonte de notícia em comparação aos aplicativos de mensagem. No Brasil, por exemplo, 46% 

dos entrevistados afirmaram consumir notícias pelo WhatsApp, sete pontos percentuais a mais 

do que a última pesquisa realizada. Já 57% dos entrevistados brasileiros disseram ainda 

acessar o FB para acessar notícias de um total de 66% de leitores online, o que é um número 

bastante significativo para este estudo, apesar de ser 12 pontos percentuais a menos que o ano 

passado.  

 Desta forma, destacamos aqui o papel do WhatsApp nos processos de convocação, 

organização e chamamento para manifestações em rede, em especial no Brasil, onde este 

acesso se dá de forma mais ampla. Nas Jornadas de Junho foram realizados seis atos no total 

e, ao final dos protestos, mais de cem cidades conseguiram a revogação do aumento da tarifa 

de transporte público. Autoinformação, protestos e contraopinião pública foram alguns dos 

resultados das Jornadas no Brasil: “Ao adotar uma via alternativa de comunicação com a 

sociedade, os movimentos sociais conseguem mostrar a sua versão dos fatos, independente do 

filtro da mídia, influenciando diretamente a opinião pública e, em alguns casos, [...] a própria 

mídia tradicional” (DINIZ; ESPÍRITO SANTO; RIBEIRO, 2016, p. 155). 

 Apesar dos avanços do cenário digital, os autores condenam, entretanto o 

endeusamento da tecnologia ou sua aversão, defendendo que ela é apenas mais um 

instrumento de articulação das lutas sociais. Blogs, celulares e mídias sociais, neste caso, não 

são ferramentas que mobilizam, mas sim as pessoas, visto que movimentos sociais já existiam 

muito antes da internet, e outros meios alternativos de divulgação também. O diferencial das 

redes está no acesso à informação feito de forma pulverizada e mais democrática.  

 Pinho et al (2016) defendem que, no Brasil, os movimentos sociais de grande porte e 

consequências acontecem de forma esporádica e espaçados por intervalos históricos 

significativos. “Não estamos exatamente frente a uma sociedade passiva, que não esboça 

nenhuma reação. A sociedade reage sim, mas em geral de forma tópica, sem maior 

estruturação e organização e sem continuidade” (PINHO et al, 2016, p. 172). O ato de ir para 

a rua, no contexto brasileiro, é mais exceção do que regra e, apesar de representar avanços por 

                                            
7 Pesquisa é uma parceria entre a Universidade de Oxford e a Reuters Institute e ouviu mais de 70 mil 

consumidores de notícia online de 36 países em 2017. Privacidade, gratuidade e sigilo da conversa são os fatores 

apontados pelos pesquisadores para a preferência dos brasileiros pelo aplicativo WhatsApp. Disponível em: 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/06/_35688.php. Acesso em: 26 jun 2017. 
 

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia/2017/06/_35688.php
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parte da sociedade, não se deve nutrir grandes expectativas de mudanças repentinas. Estes 

autores questionam se há verdadeiro aumento das mobilizações no contexto digital quando se 

contrapõe a inércia já existente frente aos canais convencionais e tradicionais. Além do mais, 

movimentos de caráter elitista, devido à monopolização das redes por camadas sociais mais 

instruídas e economicamente favorecidas, é outro fator que interfere no caráter dos protestos. 

Em Alagoas, muitas manifestações ligadas ao pedido de impeachment da então presidente 

Dilma em 2016 estavam majoritariamente concentradas em bairros privilegiados e mais caros 

da cidade e eram formadas essencialmente por pessoas com uma renda salarial mais alta. Por 

este motivo, muitas vezes as demandas não estavam ligadas às reais necessidades da maior 

parte da população, mas sim focadas em classes sociais que são minoria. Em âmbito nacional, 

nas Jornadas de Junho, por exemplo, a maioria dos manifestantes era de alta escolaridade e 

predominantemente jovem, dados que estão estritamente relacionados à afirmação de que a 

base da pirâmide social brasileira (em sua maioria sem escolaridade ou com formação 

educacional básica) não estava nas ruas em manifestações à época, segundo Pinho et al 

(2016). Números comprovam que a maioria das pessoas que estava nos protestos soube dos 

atos pelo FB (62%) ou internet (29%), o que demonstra o alto poder de penetração dos meios 

digitais entre os jovens.  

 O movimento Marcha da Família, que aconteceu em 2014 após mobilização via FB e 

Twitter, é um exemplo de como protestos organizados por meios digitais também podem 

falhar. Realizado em São Paulo, o protesto tinha como objetivo relembrar a marcha 

anticomunista e de apoio ao golpe militar em 1964 e diversas matérias jornalísticas sobre o 

evento relatam a presença de poucas pessoas na Praça da República, em torno de 500, em 

comparação com as mais de duas mil que confirmaram presença nas mídias sociais. O mesmo 

protesto feito em outro local de SP, Ibirapuera, reuniu apenas sete pessoas que entregaram 

uma carta aos militares pedindo a volta da ditadura. Em geral, famílias conservadoras e 

religiosas estavam representadas por este movimento, que não teve a adesão esperada a partir 

da convocação feita pelas redes.  “Não existe qualquer automatismo entre estar em uma lista, 

uma comunidade e ter uma participação ativa, o que relativiza bem o escopo das redes 

digitais” (PINHO et al, 2016, p. 202). 

 Os problemas de democracia, segundo Pinho et al (2016), só podem ser resolvidos 

mediante luta política, não tecnológica, pois “as estruturas tradicionais e conservadoras da 

política no Brasil se mantêm sólidas frente aos avanços das tecnologias digitais e do uso 

delas” (PINHO et al, op. cit, p. 179). Os monopólios de comunicação ainda existem, 

prosseguem eles, e a internet é mediada pelo mercado de consumo e vigiada pelos governos. 
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Contudo, estes autores reconhecem que os jovens inseridos nas mídias digitais compreendem 

a importância das redes nos dias atuais, inclusive promovem discussão e execução da política 

no ambiente digital.  

 Castells (2013) enumera características dos movimentos sociais, essencialmente 

culturais e não apenas de protesto, que surgem no mundo da sociedade em rede: são 

conectados em rede de múltiplas formas, isto é, incluem redes sociais online e offline, em um 

híbrido de espaço urbano e cibernética, apesar de a base estar neste último; são 

simultaneamente globais e locais, ou seja, interligam questões e problemas da sociedade em 

geral, mas também representam uma identidade específica; são espontâneos em sua origem, 

normalmente iniciados por uma centelha de indignação, e também são virais, de acordo com a 

lógica da internet; são autorreflexivos e focados não na violência, mas na desobediência civil 

e pacífica; raramente são programáticos, isto é, não há objetivos claramente definidos e 

específicos; são voltados para transformações nos valores da sociedade e essencialmente 

políticos. 

 Portanto, após toda essa reflexão, qual seria o cerne desses movimentos sociais? A 

tentativa de implantação de uma nova forma de democracia, novas formas de deliberação, 

representação e tomada de decisão na política, o que só é possível a partir do empoderamento 

dos cidadãos e da autonomia comunicativa. Transparência a partir do governo eletrônico é 

premissa básica da democracia, que pressupõe dos governantes publicidade dos seus atos e 

participação da sociedade na elaboração de políticas públicas.  

 

2.3 Governo eletrônico no Brasil 

 Governo eletrônico ou e-gov são termos bastante utilizados pelos governos nos dias 

atuais, mas que dificilmente ultrapassam a barreira da mera disponibilização de serviços e 

informações de forma online. Ocupar o mundo da internet, possuir um site ou um perfil nas 

mídias sociais não garante, por si só, o exercício pleno do governo eletrônico, pois o conceito 

deve abranger não apenas informações, mas também atributos políticos em prol de uma maior 

participação da comunidade.  

 Essa participação, no entanto, é questionada por Marques (2016) no sentido de que há 

carência de informações que propiciem a participação. Além do mais, há falta de motivação, 

por parte dos interagentes, no sentido de participar e se envolver, especialmente pelo fato de 

suas contribuições não interferirem no processo de produção da decisão política: “Há uma boa 

quantidade de políticos interessados em efetivamente considerar os argumentos dos cidadãos, 

mas sem que isso implique transferência do poder decisório” (MARQUES, 2016, p. 17).  
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 Ruediger (2002) conceitua governo eletrônico como aquele que estimula boas práticas 

de governança e proporciona mais eficiência, transparência e desenvolvimento, além de 

promover o acesso democrático a informações governamentais. Mais do que prover serviços 

na internet, o governo eletrônico deve ser “ferramenta de capacitação política da sociedade” 

(RUEDIGER, 2002, p. 30). Uma arena cívica ou política, que vá de encontro à privatização 

da esfera pública, é outra característica do e-gov, para o autor. A oferta de serviços e 

informações pelo Estado como bem público é premissa defendida por Ruediger (2002), que 

claramente tece críticas à informação governamental como mercadoria e também à esfera 

pública com caráter de esfera privada. 

 Em sua concepção, o governo eletrônico vem sendo praticado de forma limitada, isto 

é, de uma maneira que não explora suas reais potencialidades.  

Na construção do governo na esfera atual, o espaço público restringe-

se, pois o provimento exclusivo de ‘serviços’ e ‘ouvidorias’ são os 

limites da possibilidade de uma arena de formação de opiniões e ação 

coletiva, enfraquecendo as funções críticas que compõem a esfera 

pública [...]. O governo eletrônico poderia ser considerado – e 

construído – dentro dessa perspectiva mais ampla, para a promoção de 

acessibilidade às informações fundamentais, para a articulação de 

apoios, a capacitação de uma miríade de grupos de pressão, o 

incremento da capacidade cívica e de capital social, além da promoção 

do desenvolvimento econômico e de relações mais democráticas e 

transparentes entre governo e sociedade civil (RUEDIGER, 2002, p. 

31). 

 

 O autor propõe que o governo eletrônico ultrapasse o terreno da oferta de serviços 

comuns para uma esfera qualitativa, que favoreça a interação entre gestão e cidadão, e quando 

houver oferta de informações imprescindíveis, que elas sejam úteis para a discussão da 

agenda pública. “Falta, portanto, ao governo eletrônico, ousar exprimir-se como uma instância 

republicana no plano virtual, e não apenas uma agência de serviços” (RUEDIGER, 2002, p. 

32). 

 A conclusão de Pinho (2008) ao analisar portais de governo eletrônico de dez estados 

do Brasil é que há muita tecnologia e pouca democracia. Para além da relação governo-

cidadão, segundo o autor limitada em suas potencialidades, é necessário usufruir do que a 

tecnologia promete e pode cumprir, como o aumento da transparência e da participação da 

sociedade nas ações governamentais. De um governo eletrônico restrito a um governo 

eletrônico ampliado, com expectativas explicitamente políticas: esta é a sua contribuição. Que 

a relação governo-cidadão torne-se de mão dupla, isto é, com efeitos do cidadão sobre as 



 

38 
 

políticas públicas, não apenas o repasse de informações do governo para a sociedade, a qual 

assume uma posição passiva de receptora. 

 Para Pinho, as TICs possuem um grande potencial democrático, que pode e deve ser 

aperfeiçoado pela atuação política em direção à participação e à transparência. Ele chama 

atenção para o fato de as possibilidades da internet, no âmbito político, não estarem sendo 

cumpridas apenas no Brasil, mas também fazerem parte da realidade de países mais 

desenvolvidos. 

A internet e as TICs em geral possuem um potencial enorme de 

transformação, mas suas efetivas possibilidades devem ser 

relativizadas ante um contexto das forças de dominação e poder, que, 

aliás, também fazem uso dessas próprias tecnologias para manter seu 

status de dominação (PINHO, 2008, p. 476). 

 

 Na concepção de Pinho (2008), estamos longe da implantação de uma cultura de 

comunicação digital, especialmente por parte do poder público, o qual apresenta lacunas para 

acompanhamento das ações governamentais em andamento e uma postura tecnocrática, isto é, 

com foco nas tecnologias e nos processos técnicos, marginalizando a participação da 

sociedade civil. Sob esta perspectiva, pode-se deduzir que a comunicação digital e o governo 

eletrônico da sociedade capitalista são incipientes no que se propõem a atingir, isto é, mais 

participação da sociedade civil em todas as fases de implantação de políticas públicas, em 

especial no monitoramento e avaliação do que está sendo executado pelo governo. Para 

aprofundar ainda mais a problemática em questão, vê-se que há uma prioridade dos 

governantes em investimento em ferramentas, pessoal especializado e o atendimento a 

processos burocráticos ao invés de haver um foco em elementos subjetivos e essencialmente 

humanos, que priorizem o potencial e a efetividade da integração das pessoas na política. 

 Além disso, há uma resistência significativa em relação à transparência política e à 

interação, mudança que só poderia ser efetivada a partir da construção de uma nova cultura 

política. A participação, de acordo com estudo dirigido por Pinho (2008), não se dá na fase de 

planejamento e definição de políticas públicas; há apenas divulgação da implantação após 

formulação de projetos por técnicos e grupo seleto de profissionais, sem registro de 

participação do cidadão comum. 

Não bastam avanços significativos na tecnologia se a estrutura política 

permanece intocável. [...] O que se nota e confirma é o 

enclausuramento do poder público, avesso à interação com a 

sociedade, não fazendo uso da capacidade de contato que as 

tecnologias eletrônicas possibilitam (PINHO, 2008, p. 490). 
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 Sua crítica pesa sobre o fato de ter observado que as ações governamentais não são 

submetidas ao crivo da sociedade da informação e o não-aproveitamento das novas 

tecnologias em sua plenitude, consequência do modelo político tradicional brasileiro, é fator 

limitador do avanço da cultura digital e de uma gestão pública mais democrática e 

participativa. Ruediger (2002) relaciona a participação cívica a governos regionais mais 

eficientes. Por este motivo, ele propõe que a reestruturação da administração pública, por 

meio da ampliação do governo eletrônico e da transparência, seja feita de forma planejada. 

 Jardim e Marcondes (2003) listam a abrangência do governo eletrônico em três 

vertentes: 1) fornecimento de serviços eletrônicos, focando na utilidade pública para o 

contribuinte, 2) democracia eletrônica, com destaque para votação eletrônica e consultas 

online ao cidadão, 3) governança eletrônica, área que tem menos atenção dos governos por 

envolver suporte digital para elaboração de políticas públicas, tomada de decisões, etc. Eis o 

problema apontado pelos autores: há uma deficiência do governo nas áreas de governança 

eletrônica e democracia, isto é, no atendimento às demandas da sociedade, e um grande 

investimento na administração interna da gestão, o que resulta no simples fornecimento de 

serviços eletrônicos à comunidade. Nessa perspectiva, a gestão de processos e a prestação de 

serviços são atendidas satisfatoriamente, ao passo que o aprofundamento do conceito de 

governo eletrônico a partir da democracia, da transparência e da interação é marginalizado. 

Frey (2000) defende a utilização das TICs numa tentativa de aplacar os problemas sociais e 

econômicos, derivados da complexidade do mundo urbano atual, a partir de uma governança 

mais democrática e participativa.  

 A governança é estudada a partir de perspectivas que enfatizam aspectos técnicos, 

como eficiência e eficácia, ou com foco em uma nova abordagem mais emancipatória e 

subjetiva. Na nova administração pública, por exemplo, a utilização das TICs foi feita em 

alinhamento com a melhoria da qualidade de vida, sendo o eixo da participação secundário. O 

conceito de governança também pode possuir outro viés, que é o que defendemos aqui, que 

passa pelo aumento da legitimidade do sistema político, pela criação de canais de participação 

popular e parcerias público-privadas, pela ênfase no aumento do poder social com a inclusão 

da sociedade civil nos processos de tomada de decisão política.  
 Ainda segundo Frey (2000), a governança eletrônica ou e-governança é praticada de 

forma limitada e conservadora, com o objetivo de evitar mudanças substanciais no 

funcionamento do governo, não delegando poderes ou influência a outros atores sociais ou 

políticos. No entanto, as TICs, segundo o autor, apresentam um potencial de interferir não 

somente na oferta de serviços online, mas também, e principalmente, de auxiliar em reformas 
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administrativas das gestões públicas. Neste sentido, as TICs mudam a forma como os serviços 

públicos são ofertados ao povo, potencializando o surgimento de novas redes sociais e novas 

políticas. “A internet tende a privilegiar modos de relacionamento transversais e estruturas 

mais fluidas, mais alinhadas com a estrutura de rede que caracterizam os processos sociais e 

políticos nas sociedades democráticas modernas” (FREY, 2000, p. 37).  

 Instituições tradicionais mais hierárquicas e rígidas são substituídas pela estrutura da 

internet, que favorece a interatividade por estar ligada à falta de hierarquia e à cibernética. Da 

mesma forma que outros autores aqui discutidos, Frey (2000) credita o uso emancipatório e 

democrático das TICs à vontade política e aos agentes públicos. Para ele, a internet não 

potencializa participação política ou promove cidadania, mas possui grande potencial 

democrático e pode ser utilizada a fim de aumentar processos participativos e de tomada de 

decisões. 

 O desafio da governança eletrônica é articular território e inteligência coletiva, 

governo e cidadão, de forma a alcançar resultados concretos. Apesar de o engajamento cívico 

estar comprometido com o aumento da individualidade e da dependência do mundo digital, 

Frey (2000) acredita que a internet vai de encontro à abordagem burocrática tradicional e 

prioriza novas formas de governança. Um ponto importante destacado pelo autor é o 

engajamento dos cidadãos na esfera pública virtual com consequências diretas para os 

processos políticos locais, fator que aumenta a participação das pessoas. Além disso, ele 

ressalta a potencialidade das redes em fortalecer laços sociais e promover a solidariedade 

entre seus membros. 

 Algumas sugestões, com base no modelo europeu de governança eletrônica, são 

propostas em seu estudo: 

[...] Processos de consulta devem ser baseados na interatividade 

aberta. Os cidadãos devem ter a possibilidade de questionar as 

questões feitas pelo governo, pedir mais informações, responder de 

modo condicional e responder na linguagem do próprio cidadão em 

termos de grau. Os cidadãos devem ter também a possibilidade de 

anular o referendo se eles não se sentirem representados no leque de 

opções. Em geral, o diálogo não deve ser limitado à interação guiada 

por menus, mas explorar todas as possibilidades de interação entre 

administradores e cidadãos (FREY, 2000, p. 43). 

 

 De modo geral, o que se propõe aqui é a efetividade da participação das pessoas em 

processos políticos, visto que esta só aumenta quando de fato há uma interatividade que 

proporcione ao cidadão interessado que a contribuição seja feita do seu modo, e não a partir 

de um pacote de opções pré-estabelecidas. Neste espaço digital, é importante que se 
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desenvolvam ferramentas que favoreçam uma participação mais “personalizada” e 

completamente voltada ao interagente, o qual deve visualizar facilmente espaços que sejam 

abertos para o diálogo. Somente desta maneira resultados concretos poderão ser alcançados, 

pois a comunidade estará sendo ouvida em suas necessidades, não mais de forma limitada. 

 No Brasil, o termo “governo eletrônico” foi utilizado pela primeira vez no início dos 

anos 90. No final da década, passou a ser associado à eficiência na administração pública, 

segundo Diniz et. al (2009), e aplicado de forma efetiva nas políticas públicas. Pregões e 

licitações online, atualmente comuns na era do governo eletrônico, foram experiências 

lançadas na época. Hoje, transparência, eficiência, eficácia, desempenho, controle, prestação 

de contas, todos estes são conceitos diretamente relacionados ao ideal de governo eletrônico e 

ao uso da tecnologia nos programas de governo. 

 A extensa utilização das TICs nos governos deve-se, para Diniz et. al (2009), à 

ampliação do uso das TICs pelos cidadãos, empresas privadas e Organizações Não-

Governamentais (ONGs), à transposição da informação do papel para as mídias eletrônicas e 

também à ampliação da infraestrutura de telecomunicações e internet. A adoção das TICs pelo 

governo de fato marca o início da era do e-gov, especialmente a partir dos anos 1990. Apesar 

de inicialmente estar relacionada ao setor financeiro, voltada para a gestão de receitas e para o 

controle das despesas do governo, em um segundo momento a informática focou na entrega 

de serviços ao cidadão.  

 Diniz (2005) divide em três etapas a evolução do governo eletrônico: gestão interna 

(1970 a 1992), serviços e informações ao cidadão (até 1998) e entrega de serviços via internet 

(de 1999 em diante). O contexto histórico e político dentro do qual essa transição para o 

governo eletrônico ocorreu no Brasil foi, para Diniz et. al (2009), o cenário da falência do 

modelo de gestão burocrática e da intervenção estatal, o que culmina em um movimento 

conhecido como “reforma da gestão pública”.  

Esse movimento baseou-se em princípios gerenciais voltados a 

resultados, eficiência, governança e orientação da gestão pública para 

práticas de mercado. [...] A nova gestão pública [...] é um conjunto de 

conceitos novos, aplicados à administração pública, consistindo em 

vários componentes inter-relacionados, e o uso da tecnologia como 

um dos fatores necessários para alcançar resultados de alto 

desempenho (DINIZ et al, 2009, p. 26). 

 

 O contexto político inicial, de acordo com Marques (2016), era a gestão de Fernando 

Henrique Cardoso, que à época criou o Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado a fim de efetuar reformas internas no sentido de implementar o governo digital. O 
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Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil, lançado nos anos 2000 pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia, serviu de base para as mudanças pretendidas, que focavam na 

informatização das operações e serviços estatais e na promoção de aproximação política com 

a sociedade.  

 A diferença entre o uso das tecnologias tanto no setor público como no setor privado é 

outro fator de grande relevância exposto por Diniz et al (2009), pois a automação dos 

processos no setor privado exige do setor público um “novo paradigma de eficiência”. O 

cenário é intensificado no final da década de 90, conforme os autores. Governo eletrônico, 

neste caso, passa a ser a forma como o governo cumpre seu papel de Estado por meio do uso 

das TICs. “Isso inclui a melhoria dos processos da administração pública, aumento da 

eficiência, melhor governança, elaboração e monitoramento das políticas públicas, integração 

entre governos e democracia eletrônica” (DINIZ et al, 2009, p. 27).  

 Os primeiros esforços no sentido de implantação de políticas de governo eletrônico a 

nível federal aconteceram em 2000, a partir da criação de um Grupo de Trabalho em 

Tecnologia da Informação, comissão criada por decreto presidencial (datado como 3 de abril 

de 2000)  com o objetivo de propor políticas, normas e diretrizes em relação às novas formas 

eletrônicas de interação. Da iniciativa surgiu o Programa de Governo Eletrônico, em 2001, 

focado em três linhas de ação: universalização de serviços, governo ao alcance de todos e 

infraestrutura avançada. Observando a falta de uma política integrada e abrangente no 

Programa, em 2003 é criado o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, formado por comitês 

técnicos diversos ligados à operacionalização e aperfeiçoamento do Programa de Governo 

Eletrônico. 

 Em 2004, conforme consta em sítio eletrônico do governo federal 

(governoeletronico.gov.br), é criado o Departamento de Governo Eletrônico, 

“encarregado de coordenar e articular a implantação de ações 

unificadas e integradas de governo eletrônico, as atividades 

relacionadas à prestação de serviços públicos por meios eletrônicos, 

além de normatizar e disseminar o desenvolvimento de ações e 

informações de governo eletrônico na administração federal” 

(BRASIL, 2004).  

 

 Outro marco importante é o lançamento do Modelo de Acessibilidade de Governo 

Eletrônico, que recomenda acessibilidade nos endereços da administração pública no sentido 

de garantir o seu uso pleno pelas pessoas com necessidades especiais.  

 Prosseguindo com a concepção histórica do movimento de iniciação e 

aperfeiçoamento do governo eletrônico, em 2012 o Portal Brasileiro de Dados Abertos é 
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lançado, já o projeto Identidade Digital de Governo, que “busca padronizar os portais dos 

órgãos públicos federais e alinhar as informações para otimizar a comunicação com o 

cidadão” (BRASIL, 2013), foi inaugurado em 2013. O último ponto deste percurso é 

registrado em 2014, com a ferramenta Suite VLibras, que traduz automaticamente conteúdos 

digitais em língua de sinais, a Libra, tornando o conteúdo acessível para pessoas surdas. 

 Iniciativa do Governo Federal implantada em 2013, o Gabinete Digital tem como 

objetivo ampliar o acesso do cidadão à informação pública, serviços, prestação de contas e 

participação popular nas decisões. O Gabinete Digital está centrado na integração das mídias 

sociais oficiais e na simplificação dos canais de acesso da comunidade ao governo. Este canal 

unificado, de acordo com informações do portal da Presidência da República, tem como 

objetivos: 1) agregar as informações dos ministérios e políticas públicas para auxiliar a 

tomada de decisões estratégicas do governo; 2) alinhar a divulgação das políticas públicas nas 

redes sociais; 3) aprimorar a comunicação do Governo com os servidores e aperfeiçoar os 

canais de interação com a população.   

 Apesar de as duas primeiras metas do Gabinete Digital estarem diretamente ligadas à 

atuação do governo e à divulgação de ações institucionais, é importante reconhecer que há 

ampliação e aperfeiçoamento da comunicação entre governo e servidor e, o mais importante, 

entre governo e população, a partir do uso de instrumentos que facilitam o acesso das pessoas 

à administração pública, como as mídias sociais. Atualmente, o Palácio do Planalto possui 

contas ativas em oito mídias sociais
8
, além de manter atualizado o Blog do Planalto, uma 

ferramenta institucional com formato menos rígido e mais interativo, que privilegia a 

participação e retrata o cotidiano da presidência por meio de textos, áudios, fotos, vídeos e 

infográficos próprios das novas mídias digitais. 

 A expansão e consolidação do governo nas redes não garante, entretanto, facilidades 

para os interagentes no acesso a serviços ou na diminuição da burocracia estatal, mas por 

vezes é utilizada como forma de destaque das autoridades ou do governo, não da política, 

entrave observado por Marques (2016). Pesquisas trazidas pelo autor, em contraponto, 

mostram que aumentou o número de páginas governamentais na internet em formato 

interativo em detrimento do informativo, o que é um avanço para a sociedade. 

 O governo móvel (m-gov) é o passo seguinte da evolução da administração pública. 

Mobile Government ou m-gov consiste na oferta de serviços públicos eletrônicos por meio de 

dispositivos móveis, como os smartphones. A Receita Federal, por exemplo, através do 

                                            
8
  Em consulta feita em junho de 2017, o Palácio do Planalto está presente nas seguintes plataformas: Flickr, 

Facebook, Google+, Instagram, SlideShare, SoundCloud, Twitter e YouTube.  
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Ministério da Fazenda, permite aos brasileiros baixar um aplicativo no celular e enviar a 

declaração de imposto de renda por meio dele, de forma prática e intuitiva, desde 2015. 

Autores como Diniz (s.d) e Amorim (2012) consideram o recurso móvel uma estratégia e 

oportunidade para que cheguem ao cidadão informações e serviços públicos de maneira ágil.  

 Diniz (s.d) relata que há uma crescente expectativa das pessoas em relação ao serviço 

público e o crescimento e a universalização da internet móvel permitem que o m-gov seja 

considerado um complemento ao e-gov. “O governo vai até onde o cidadão está e o cidadão 

deixa de ter que ir à ‘repartição pública’, fazendo uso das principais características da Internet 

de hoje: ubiquidade, interoperabilidade, usabilidade e acessibilidade. É o serviço público que 

cabe no bolso” (DINIZ, s.d, p. 5). Para o autor, prover serviços via celular também é um 

modo de exercer justiça social. No âmbito do governo federal, em 2015 foi lançado o 

aplicativo “Sigepe Mobile”, por meio do qual o servidor público federal acessa seu 

contracheque atual ou dos últimos 12 meses, prévia do mês seguinte e dados cadastrais. O 

aplicativo também apresenta gráficos com detalhes sobre rendimentos e descontos e emite um 

alerta pelo smartphone quando a prévia é disponibilizada. 

 Nas próximas linhas, discutiremos de forma detalhada algumas das principais 

limitações observadas com a implantação e consolidação do governo eletrônico no Brasil. 

 

2.4 Limites da implantação do governo eletrônico no Brasil  

 Apesar de todas as potencialidades da rede em relação às possibilidades de 

participação, transparência, governança e engajamento político, o acesso à internet é 

comprometido no Brasil e a lacuna interfere diretamente nestas mudanças propiciadas pela 

comunicação digital e até mesmo criam novos abismos sociais ou culturais. Classes e grupos 

marginalizados na vida real são transpostos para o mundo virtual e uma parcela considerável 

dos brasileiros ainda não possui acesso às redes ou ao governo digital, o que compromete a 

representação destas pessoas nas ações governamentais e simboliza a falta de atenção da 

gestão -  seja ela municipal, estadual ou federal -  em relação ao problema. Os próximos 

tópicos abordam os problemas da exclusão digital no Brasil e a transparência praticada de 

forma insuficiente ou incompleta pelos governos de todas as esferas. 

 

2.4.1 Exclusão digital  

 A exclusão digital ou digital divide é de suma importância para que compreendamos 

se há, de fato, ampliação do acesso democrático ao Estado por meio do governo eletrônico. 

Quem de fato pode participar, contribuir, sugerir? Para Ruediger (2002), os números vão de 
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encontro a uma perspectiva otimista da cultura digital. Ele defende que os grupos 

marginalizados da vida real permanecem sem voz no mundo virtual. “Abre-se, assim, [...] 

espaço para a potencialização assimétrica de grupos já assimetricamente constituídos em suas 

relações de poder e acessibilidade aos mecanismos de Estado” (RUEDIGER, 2002, p. 33). 

Essa problemática, para o autor, deve ser inserida na agenda política de forma a facilitar a 

democratização do acesso e a compreensão para o uso da internet por parte dessas pessoas. 

 Outro fator negativo apontado por este autor é o acesso ao governo eletrônico feito de 

forma majoritária pelas classes mais abastadas e distribuídas, geograficamente, em locais 

favorecidos pelo governo no tocante aos investimentos. Este fenômeno é resultado do acesso 

que acontece de forma limitada em bairros periféricos e pelos cidadãos marginalizados. Já 

outros segmentos, segundo ele, possuem acesso a diversos canais de informação, redes de 

contatos e facilidade no uso das novas mídias, fato que não muda o quadro de 

desconhecimento de informações públicas da maior parte da população. A democratização do 

governo, para ele, deve ter início com a ampliação dos grupos de interesse e cidadãos comuns 

a essas novas mídias nas quais são publicizadas informações governamentais. 

 A utilização dos meios eletrônicos como um fim em si mesmo é condenada por 

Nogueira (2001), por não produzir resultados que favoreçam as pessoas e ainda ampliem a 

prática da cidadania. Assim, o cidadão conectado que pode votar e expressar sua opinião nas 

redes não recebe o mesmo espaço na construção de sua comunidade, de novas políticas 

públicas, projetos e ações que beneficiem seu entorno: “É que ele atua num quadro demarcado 

por uma forma específica de política: a política-espetáculo” (NOGUEIRA, 2001). A 

participação, partindo deste pressuposto, seria ilusória.  

 A democracia, para Nogueira (2001), não é resultado direto do uso das novas 

tecnologias por grande parte da população, ainda assim a exclusão ou analfabetismo digital 

simbolizaria uma forma atualizada de opressão e alienação por parte do governo: “Hoje, a 

imensa maioria da população [...] vive a vida digital de modo passivo, reativo, alienado. Há 

pouca interatividade real. A grande maioria não tem como aproveitar as vantagens de um 

governo eletrônico ou ingressar na ‘ágora virtual’” (NOGUEIRA, 2001). Uma cultura 

eletrônica crítica e consistente é sugerida pelo autor, especialmente no sistema escolar e na 

escola pública, acompanhada de uma educação política.  

 A questão da falta de acesso à internet é questionada em relação ao pleno 

funcionamento do governo eletrônico também por Marcondes e Jardim (2003). 

Como governar “eletronicamente” se a comunidade não é eletrônica? 

O governo eletrônico precisa se combinar com a presença de uma 
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comunidade preparada para assimilá-lo e acima de tudo controlá-lo. 

Serviços “online” em tempo integral são um benefício inquestionável 

para o cidadão, já que podem liberá-lo de filas e mau atendimento. 

Mas são apenas isso? Não acabarão por impor uma outra lógica à 

relação entre Estado e cidadão, transformando este último em mero 

usuário, num “cliente” mais satisfeito e, em tese, menos preocupado 

em participar ativamente do governar? (NOGUEIRA apud 

MARCONDES; JARDIM, 2003, p. 11). 

 

 A existência e disponibilidade de soluções tecnológicas não ameniza problemas 

históricos políticos e sociais brasileiros. Poucos e pequenos grupos com acesso ao conteúdo 

digital geram segregação e diminuem o potencial das redes, segundo Marques (2016). A 

inclusão e a e-participação devem ser garantidas pelo governo, defende este autor, a partir de 

planejamento sério e inadiável. Além deste requisito, é importante investir em políticas de 

cunho educacional e que permitam ao interagente comum, independente de classe social, 

atuar politicamente: “Diferenças relativas à velocidade da conexão, hardware das máquinas e 

grau de escolaridade do usuário são variáveis da equação que, igualmente, demandam atitudes 

por parte dos agentes públicos” (MARQUES, 2016, p.37).  

 Em meio às lacunas de acesso à internet verificadas no Brasil, observa-se o 

crescimento do governo eletrônico e da transparência, este último conceito em especial vem 

recebendo grande atenção dos governos prioritariamente pelas leis que foram criadas em 

âmbito federal que penalizam agentes públicos quando não são cumpridas. Vejamos a seguir. 

 

2.4.2 Transparência 

 A transparência, que em termos gerais representa a publicidade do que vem sendo 

feito com o dinheiro público por meio da internet, é conceito-chave para o pleno 

funcionamento do governo eletrônico e da democracia, pois permite a fiscalização dos agentes 

públicos pela comunidade. Após o estabelecimento e consolidação do e-gov no Brasil, a 

transparência passou a ser direito do cidadão transformado em lei, isto é, com aparato 

jurídico.  

 A Lei da Transparência (Lei Complementar n° 131/2009) e a Lei de Acesso à 

Informação (Lei n° 12527, de 18 de novembro de 2011) são uma continuidade desta nova 

gestão pública que se utiliza de recursos tecnológicos em uma tentativa de manter um diálogo 

com a comunidade e prestar contas de onde o dinheiro público está sendo aplicado. A 

primeira refere-se à transparência da gestão fiscal e determina que sejam disponibilizadas, em 

tempo real, informações detalhadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 



 

47 
 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com dados como receitas, despesas, 

fornecedores, programas, ações e projetos. 

 Já por meio da Lei de Acesso à Informação, o cidadão pode solicitar acesso a qualquer 

documento ou informação produzido pelo Estado que não tenha caráter pessoal ou esteja sob 

a proteção do sigilo. Ela integra o programa Brasil Transparente
9
, que tem como objetivo 

principal uma administração pública mais transparente e voltada à participação social. Além 

disso, ela também intervém na formação de uma cultura de acesso à informação, por parte dos 

servidores, e na publicação de dados em formato aberto na internet por meio do uso de novas 

tecnologias e soluções criativas e inovadoras. Ambas estão ligadas ao objetivo geral da 

transparência e atendem ao direito do cidadão de acessar, de maneira ágil e simplificada, 

qualquer tipo de informação relacionada ao dinheiro público.  

 Os orçamentos participativos digitais, forma de debate entre governo municipal e 

população em relação ao investimento do dinheiro público nas cidades, são iniciativas de 

inclusão da comunidade em processos políticos decisórios e também representam uma forma 

de transparência em relação aos investimentos do governo. Belo Horizonte/MG, Porto 

Alegre/RS e Curitiba/PR, por exemplo, são referências para outros municípios brasileiros 

neste modelo de participação que representa engajamento e influência da população em 

relação ao montante investido em cada área de sua cidade. 

 A participação frequente e em diferentes instâncias não é suficiente para o exercício da 

democracia, de acordo com Marques (2016), que defende o direito livre de expressão dos 

cidadãos em conjunto com “meios para fiscalizar e questionar os atos dos governos” 

(MARQUES, op. cit, p. 22). Em sua visão, o princípio da transparência torna-se fundamental 

no sentido de que o Estado é forçado a prestar contas à sociedade, que julga o que é de 

interesse coletivo e dificulta atos corruptos por parte dos agentes públicos: “Transparência e 

interatividade andam juntas, uma vez que os cidadãos apenas são capazes de fiscalizar os atos 

do governo se souberem o que estão monitorando e se houver canais para encaminhar 

questionamentos e denúncias” (MARQUES, 2016, p. 25). Outro problema apontado por 

Marques (2016) é o foco na participação no momento da decisão política e a opção de 

acompanhamento e fiscalização da política ser cada vez mais marginalizada no Brasil. A 

consolidação de uma cultura da transparência é defendida por ele: 

                                            
9
 Criado pela então Controladoria Geral da União em 2013, o programa Brasil Transparente auxilia Estados e 

municípios na implementação das medidas de governo transparente previstas na Lei de Acesso à Informação. 

Seu objetivo é juntar esforços no incremento da transparência pública e na adoção de medidas de governo aberto.  
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Favorecer uma cultura da transparência passa, então, pela adoção de 

mecanismos de comunicação que, sintonizados com políticas de 

Estado (e não somente de governo), impliquem constrangimentos 

legais a servidores, afastando a possibilidade de que as informações 

fornecidas sejam apenas aquelas cuidadosamente calculadas de acordo 

com interesses políticos (MARQUES, 2016, p. 26). 

 

 Para Pinho (2008), a transparência demanda papel democrático do governo e 

capacidade política da sociedade civil, além de exigir um Estado mais aberto à participação e 

atribuir à sociedade civil o papel de protagonista: “Por intermédio dos cidadãos e/ou de 

movimentos sociais [...], checar, aferir, controlar o governo (de maneira mais geral, o próprio 

Estado) e, ainda, [...] assumir um papel propositivo” (PINHO, 2008, p. 477). Accountability
10

 

também está diretamente ligado ao conceito de transparência por envolver controle e 

fiscalização por parte da sociedade e responsabilização para os governantes, conjunto de 

fatores que só pode se efetivar quando se vem ao conhecimento público ações, projetos e 

programas políticos por meio do recurso da transparência. 

 Apesar do avanço, é importante mencionar a falta de iniciativa e de interesse da 

população brasileira em relação à utilização das leis mencionadas acima em benefício próprio. 

Pesquisa de 2015 da TIC Domicílios
11

 mostra que os números ainda são tímidos. Mais de 

40% dos respondentes não haviam utilizado o governo eletrônico nos últimos 12 meses e o 

número aumenta para 53% na área rural. 46% das mulheres, classe marginalizada no mundo 

real e transposta para sociedade virtual, não acessaram o governo eletrônico contra apenas 

34% dos homens.  

 O grau de instrução dos respondentes é outro fator importante na pesquisa, pois quanto 

maior a escolaridade, maior o contato com o governo e a possibilidade de intervir em políticas 

públicas. 81% dos respondentes possuíam nível superior e 61% com nível médio contra pouco 

mais de 30% dos analfabetos e de nível fundamental que tiveram acesso ao governo 

eletrônico. Quanto maior a renda familiar, maior o acesso ao governo eletrônico, conforme 

figura abaixo. Os números à esquerda representam os que responderam “sim” quando 

questionados sobre o acesso ao governo eletrônico no último ano e aqueles à direita 

representam os que disseram “não”: 

 

                                            
10

  O conceito é definido por Pinho (2008) da seguinte forma: “Em termos sintéticos e aproximativos, pode ser 

pensada como a transparência, o engajamento dos governantes com a prestação de contas, e também a 

responsabilização dos governantes pelos seus atos” (p. 478). 
11

 Foram entrevistados usuários de Internet com 16 anos ou mais e a quantidade de respondentes variava a 

depender da pergunta. Dados coletados entre novembro de 2015 e junho de 2016. Disponível em: 

http://cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores.  

http://cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores
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Figura 1- Proporção de indivíduos que utilizaram o governo eletrônico nos últimos 12 meses 

 

 

Fonte: Pesquisa TIC Domicílios 

  

 A classe A é responsável por 81% dos acessos em contraponto à 40% das classes D e 

E. Estes números comprovam os estudos teóricos e reflexivos em relação à exclusão digital, 

tema do tópico anterior, que comprovam que a maioria das pessoas que estão na base da 

pirâmide econômica não acessam as redes e, por conseguinte, não podem contribuir com a 

elaboração ou monitoramento de políticas públicas. Ora, se a classe A é minoria e as classes 

D e E são majoritárias, é importante reconhecer que este acesso se dá de forma 

consideravelmente limitado no nosso país. 

 Outro fato relevante é a escolaridade dos respondentes, que comprova que aqueles que 

vivem em bairros periféricos e marginalizados, que geralmente não possuem nível médio ou 

superior, são aqueles que mais deveriam estar perto do poder público para controle e 

fiscalização, justamente por residirem em áreas que não recebem investimento 

governamental, mas acontece o contrário. Ou seja, quanto maior a escolaridade, mais se tem 

acesso ao governo eletrônico e há mais abertura ao diálogo com os agentes públicos, o que é 

absolutamente infrutífero se considerarmos as reais necessidades das camadas menos 

privilegiadas e as “conquistas” ou “benesses” dos mais abastados. 

 A pesquisa coletou ainda os motivos elencados pelos respondentes em relação à falta 

de uso do governo eletrônico e os que prevaleceram estão relacionados à preferência pelo 

contato pessoal, a falta de necessidade dos serviços públicos, a dificuldade de lidar com a 

internet por achar “complicado” e a preocupação com a proteção e segurança dos dados. 

Neste ponto, observa-se que há uma desconfiança em relação ao uso do governo eletrônico e 

sua efetividade (o que também foi notado na aplicação do questionário que integra esta 

dissertação, conforme veremos mais adiante), além do mais há desconhecimento do que 

realmente pode ser solucionado ou facilitado por meio do uso da internet em serviços 
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governamentais e também registra-se a própria dificuldade no manuseio da ferramenta, o que 

pode sugerir falhas na criação do site ou deficiências educacionais/cognitivas por parte do 

cidadão. 

 Quatro opções de respostas na tabela que se segue indicam deficiências na oferta do 

governo eletrônico, tais como: serviços não disponíveis na internet, serviços difíceis de 

encontrar, impossibilidade de continuar a transação e falta de retorno às solicitações. Todos os 

respondentes destas opções somam 83 pessoas, o que é um dado bastante indicativo da 

necessidade de melhorias no governo eletrônico praticado no Brasil atualmente. A figura 

abaixo retrata os números: 

 

Figura 2- Proporção de indivíduos que utilizaram o governo eletrônico nos últimos 12 meses 

por motivos para não utilização 

 

 

Fonte: Pesquisa TIC Domicílios 

  

 As atividades de interação com autoridades públicas também são limitadas: 64% não 

utiliza a internet para esse tipo de interação, 26% procurou informações oferecidas por sites 

de governo e 25% realizou algum serviço público, como por exemplo, emitir documentos pela 

internet. Estas respostas sugerem que o diálogo com o poder público é quase nulo e, quando 

existe, é muito voltado para atitudes passivas diante do que já está posto, por exemplo, 

informações sugeridas ou que levam a sítios eletrônicos governamentais, além de serviços de 

cunho administrativo que poderiam ser feitos pessoalmente e que não representam 

participação ou interação do indivíduo com o governo, mas se restringem à emissão ou 

solicitação de documentos.  

 Outro dado interessante da pesquisa diz respeito à forma de contato com o governo, 

que é predominante em mídias sociais como FB e Twitter. Este resultado corrobora com a 

importância desta dissertação para o estudo das interações políticas por meio destas 
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plataformas e também mostra a penetração das mídias sociais em diversos âmbitos da vida 

humana, inclusive o político. E-mails, formulários eletrônicos e bate-papos são ferramentas 

auxiliares utilizadas pelos respondentes para entrar em contato com o governo, mas a 

quantidade de usuários é reduzida pela metade quando se trata de participação de forma 

espontânea e mais incisiva. O gráfico abaixo é ilustrativo: 

 

Figura 3- Proporção de usuários de internet por forma de contato com o governo 

 

 

Fonte: Pesquisa TIC Domicílios 

 

 Estes números indicam que a transparência e a interação com o governo não são 

aproveitadas em sua potencialidade pela sociedade e os motivos para esta postura são 

diversos, conforme gráficos anteriores. O número de usuários que entram em contato com o 

governo ainda é incipiente e a participação em si, representada na figura 3 pelas duas últimas 

colunas, é ainda menor se comparado com o simples acesso às informações governamentais. 

 Os governos brasileiros, para Pinho (2008), possuem fraca accountability justamente 

pelo fato de não sofrerem pressão, por parte da sociedade, no sentido de uma maior 

transparência política, o que produz como efeito um isolamento do Estado em relação à 

sociedade civil. Democracia delegativa é mais um fator que posiciona o país em uma situação 

de povo tutelado porque “os eleitores conferem ao governante uma procuração de ‘plenos 

poderes’, enquanto nas democracias representativas os governantes estão amarrados às 

promessas de campanha, devendo prestar contas de seus atos” (PINHO, 2008, p. 478). 

 A cultura política de inércia e aceitação do brasileiro é ressaltada pelo autor como um 

traço histórico e típico da nossa sociedade, fato que dificulta mudanças radicais abruptas. 

Iniciativas isoladas de participação nas estruturas de governo existem, mas ainda não há a 

construção de uma cultura participativa de forma consolidada, “permanecendo forte e 

dominante o tônus autoritário e conservador de governar” (PINHO, op. cit, p. 479). O 
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questionamento a seguir nos leva a refletir sobre os reais efeitos da comunicação e da cultura 

digital em andamento: 

Em um contexto no qual a participação popular em sua forma mais 

convencional, mais clássica, ainda não se instalou de forma 

disseminada e nem se afirmou, e onde se instalou, em alguns casos, 

ainda padece de vícios comprometedores, como esperar que a 

participação em sua forma digital possa se implantar e afirmar? 

(PINHO, 2008, p. 480) 

 

 Para Angelis (2015), ainda há uma grande dificuldade do Estado, em pleno século 

XXI, de transformar a colaboração dos interagentes em conhecimento relevante e, mais 

adiante, em projetos e ações concretas. Ele lista as revoluções que estão transformando o setor 

público: tecnológica (web 2.0), demográfica (geração net), social (rede social) e 

organizacional (colaboração em massa). Angelis acredita que apenas a presença nas mídias 

sociais, por si só, não gera grandes mudanças devido ao excesso de informação e à dificuldade 

dos governos em tomar decisões a partir dos conteúdos coletados.  

O conhecimento da multidão só produz mais incerteza e complexidade 

se não organizado por meio das práticas de Gestão do Conhecimento e 

sintetizado pela análise dos [...] sistemas inteligentes e Inteligência 

Organizacional (ANGELIS, 2015, p. 24). 

 Em sua concepção, apesar dos novos espaços de participação na sociedade civil, ainda 

há um alto grau de centralização do poder no Executivo e isolamento dos gestores públicos. 

Entretanto, ele reconhece que o processo colaborativo gera desenvolvimento humano, 

benefício social e efetividade das ações.  

Estamos em uma época em que o poder e a autoridade do governo e a 

legitimidade das políticas públicas vão se tornar ainda mais 

dependentes da democracia interativa. Portanto, o valor público não é 

mais fornecido apenas pelo governo, mas sim por colaboração 

(ANGELIS, 2015, p. 27). 

 

 Estes estudos nos permitem deduzir que os mecanismos de participação existem, mais 

recentemente amparados por um respaldo jurídico, entretanto a própria população, seja por 

desconhecimento, falta de habilidades técnicas ou por não se sentir representada pelo 

conteúdo governamental exposto, opta por não estar em contato direto com o governo pelos 

meios digitais. Ainda que lhe seja facultada a possibilidade de participar, surge um novo 

questionamento: se as contribuições de fato seriam aproveitadas pelos governos para 
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benefício da comunidade. Converter a participação e a transparência dos cidadãos em 

políticas públicas efetivas permanece sendo um grande desafio dos governos na atualidade, 

pois os meios de comunicação digital não transformam essa inteligência coletiva em ações, 

projetos e programas governamentais de forma automática, ou seja, sem a destinação de 

recursos humanos para tal. 

 Assim, a transparência deve ser uma meta das gestões fortalecida pela fiscalização da 

população, que tem em suas mãos o poder de cobrar, intervir e participar na elaboração e 

monitoramento de políticas públicas. Por sua vez, os agentes públicos devem facilitar e 

promover o acesso da comunidade aos atos governamentais, estimulando sua participação e 

transformando-a em conhecimento útil e relevante no planejamento de novas políticas. 

 A fim de entender de maneira mais aprofundada como se formam os movimentos 

políticos na internet, como um complemento às pesquisas apresentadas ao longo das linhas 

anteriores, que mostram a falta de interação da comunidade com o governo por meio das 

plataformas digitais, nas próximas páginas traremos autores que abordam o surgimento das 

mídias sociais nas redes e sua importância na atualidade. As novas mídias são então 

defendidas como tecnologias sociais, já que podem ser utilizadas em benefício do próprio 

cidadão e em direção à emancipação da comunidade, e é justamente neste ambiente de 

pertencimento e com forte senso de coletividade que os ativistas de hoje mantêm contato, 

organizam-se e engajam-se na política, criando, de forma autônoma, meios de aproximação e 

diálogo com o governo.  
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3 

Ativismo digital: mapeando os termos do debate 

 
 

 A internet e a revolução que causou nas nossas vidas é tema do universo acadêmico e 

de estudiosos de todo o mundo que se propõem a estudar os impactos do digital no cotidiano 

do ser humano, sejam eles de âmbito pessoal, profissional e até mesmo de cunho político. 

Nesta parte, o debate sobre o contexto digital é aprofundado no sentido de discutir o ativismo 

digital, o engajamento político e a participação dos cidadãos no processo político por meio da 

utilização das novas mídias.  

 Para isso, trazemos autores que discutem o papel das mídias sociais na atualidade, 

espaço virtual de interação social, e também mostramos como esse ambiente promove laços 

entre seus membros e gera novos valores coletivos ou capital social. Identidade como 

conceito permeável e fluido é discutida dentro do ambiente digital, já no próximo tópico 

relacionamos a internet ao território, visto sua capacidade de criar sentimento de pertença, de 

identidade e de coletividade. Logo após, o conceito de TS apropriada pela comunidade e 

tendo a sociedade como protagonista é discutido e, finalizando, abordamos o ativismo digital 

praticado nas redes tendo como ferramentas de base as plataformas digitais. Ao final deste 

capítulo, concluímos que as mídias sociais passaram a ocupar um grande espaço no cotidiano 

dos brasileiros, fortalecendo o pertencimento e o protagonismo comunitário, inclusive no 

contexto político. 

 

3.1 Internet e hibridez  

 No Brasil, o número de usuários conectados à internet é relevante se considerarmos 

outras nações mais desenvolvidas. Apesar dos números alarmantes de brasileiros que vivem 

na linha da miserabilidade ou da extrema pobreza, dados de 2015 de pesquisa da TIC 

Domicílios
12

 mostram que mais de 100 milhões de brasileiros acessam a internet, o que 

corresponde a 58% do total da população. Conforme resultados da pesquisa, o telefone celular 

é o principal meio de acesso utilizado pela grande maioria (89%) e as classes sociais mais 

altas são as que mais usam a internet diariamente: classe A, 95%; classe B, 82%; classe C, 

57%; classes D e E, apenas 28%. Em relação à região, o Nordeste ocupa o segundo lugar no 

número de domicílios conectados à internet, com 7 milhões de domicílios com acesso à 

                                            
12

 Dados da pesquisa podem ser acessados no endereço: http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-

tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet. 

 

http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet
http://www.brasil.gov.br/ciencia-e-tecnologia/2016/09/pesquisa-revela-que-mais-de-100-milhoes-de-brasileiros-acessam-a-internet
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internet, sendo ultrapassado apenas pela região Sudeste, que possui mais de 17 milhões de 

domicílios conectados.  

 Estar online é permanecer conectado às redes. O conceito de rede é bastante discutido 

no meio acadêmico. Estar online ou viver em rede é aquilo que forma o social, o espaço e o 

tempo. Lemos (2013) afirma que: “Rede não é por onde as coisas passam, mas aquilo que se 

forma na relação [...] das coisas” (LEMOS, 2013, p. 54). Para este autor, a sociedade é rede e 

se renova a todo momento, proposta base da Teoria Ator-Rede, que coloca humanos e não-

humanos na mesma posição (sujeito e objeto) e foca no hibridismo, no movimento e na 

associação. Na década de 60, na obra “Os meios de comunicação como extensões do 

homem”, Mc Luhan afirmou que os meios são extensão do homem ao estudar os meios de 

comunicação de massa, isto é, para o autor há uma clara cisão entre homem e ferramenta. Esta 

conclusão é refutada por Lemos (2013) pois, para ele, não há separação entre sujeito e objeto, 

isto é, um não existe sem o outro. Pensar no humano e na subjetividade do ser humano sem a 

coexistência das mídias é tarefa complexa no mundo contemporâneo. A imperfeição da teoria 

de Mc Luhan, na visão do autor, reside na separação e dicotomia sociedade-natureza ou 

sujeito-objeto. “As mudanças culturais, econômicas, cognitivas das novas mídias são, na 

realidade, a constatação dessa relação intrínseca, não de extensão, mas de hibridização. O 

meio não é extensão, mas constituição do homem” (LEMOS, 2013, p. 161). O exemplo da 

Primavera Árabe
13

 é utilizado pelo autor para mostrar que o humano é fonte de consciência, 

de ação política, e as ferramentas ou artefatos o estendem até o outro. 

 É neste ponto que a internet torna-se objeto de estudo de relevância, pois deixa de ser 

algo separado do homem, uma extensão, para tornar-se híbrida com ele e, concomitantemente, 

passa a promover sentimento de comunidade e também mudanças na comunicação praticada 

hoje. Enfim, o campo de estudo é vasto. “Há inúmeras situações que demonstram que, com a 

internet, tem sido possível expressar tomadas de consciência bem significativas, permitindo 

grandes ações de cidadania em torno de grandes causas numa contextualização global” 

(PATROCÍNIO, 2008, p. 52). Este autor expressa ainda a grande miscigenação cultural 

fortalecida com a globalização, assim como a existência de um cidadão que não se limita a 

sua nacionalidade, mas mantém relações com várias partes do mundo. Essa disjunção 

sistêmica entre o local e o global na “sociedade em rede” (CASTELLS, 1999) fortalece a 

transitoriedade, o movimento e a fluidez nos dias de hoje. As redes de comunicação digital, 

para o autor, são a coluna vertebral da sociedade em rede. 

                                            
13

 Revoluções ocorridas em fevereiro de 2011 em alguns países árabes que foram estimuladas pelas mídias 

sociais. Mais reflexões sobre o assunto podem ser encontradas no primeiro capítulo desta dissertação. 
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 O fato é que os meios de comunicação digitais inauguram um capítulo à parte na 

história da humanidade se considerarmos que estreitaram ainda mais a relação entre sujeito e 

objeto, indivíduo e máquina, em especial na era dos smarthphones. Para além disso, as redes 

também atuam diretamente nos conceitos de tempo e espaço, pois encurtam distâncias a partir 

dos contatos estabelecidos por meio das novas plataformas, fortalecendo o senso de 

coletividade e alterando nossa percepção histórica do tempo. A amplitude da internet e das 

mídias sociais é o que explica mudanças tão significativas e recentes no modo de se 

comunicar e estar em contato com o outro na atualidade. 

 Redes ultrapassam a distância e costumam ter sua própria dinâmica. Além disso, para 

Castells (1999), possuem a alta disseminação da comunicação de massa e o poder da 

comunicação pessoal, reunindo as pessoas em comunidades que têm interesses em comum. O 

autor previa que a comunicação digital seria formada por duas camadas opostas: interagentes, 

isto é, os que comunicam, e receptores da interação, ou seja, os que recebem opções 

empacotadas por parte daqueles que são classificados como emissores. “E quem é o quê será 

amplamente determinado pela classe, raça, sexo e país”, (CASTELLS, op, cit, p. 458). 

Castells (1999) é enfático ao definir o novo sistema de comunicação da sociedade em rede: 

É capaz de abarcar e integrar todas as formas de expressão, bem como 

a diversidade de interesses, valores e imaginações, inclusive a 

expressão de conflitos sociais [...] Por outro lado, [...] transforma 

radicalmente o espaço e o tempo, as dimensões fundamentais da vida 

humana. Localidades ficam despojadas do seu sentido cultural, 

histórico e geográfico e reintegram-se em redes funcionais ou em 

colagens de imagens, ocasionando um espaço de fluxos que substitui o 

espaço de lugares. O tempo é apagado no novo sistema de 

comunicação, já que passado, presente e futuro podem ser 

programados para interagir entre si na mesma mensagem 

(CASTELLS, 1999, p. 461-462). 

 

 Segundo este autor, as redes também influenciam a prática da política, que cresce no 

espaço da mídia, onde a liderança passa a ser personalizada e a formação de imagem 

simboliza poder. “O fato de a política precisar ser modelada na linguagem da mídia eletrônica 

tem consequências profundas sobre as características, organização e objetivos dos processos, 

atores e instituições políticas” (CASTELLS, 1999, p. 572). 

 Castells (1999) faz parte da corrente de pesquisadores otimistas em relação ao avanço 

da internet e da cultura digital. Para ele, as sociedades informacionais são capitalistas e 

possuem ampla diversidade cultural e institucional. A rede interativa seria, assim, a integração 

das modalidades escrita, oral e audiovisual da comunicação humana em um mesmo sistema. 

Este autor destacava, já no fim dos anos 90, o alto consumo de mídia pela sociedade. 
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“Vivemos com a mídia e pela mídia” (CASTELLS, op. cit, p. 419). O consumo de mídia, de 

acordo com dados apresentados por ele, seria a segunda maior categoria de atividade depois 

do trabalho e a predominante no interior dos lares nas sociedades urbanas. Castells (1999) 

pontua que os consumidores de internet também são produtores, já que fornecem conteúdo e 

moldam a rede de acordo com suas preferências. A personalização do conteúdo e a 

individualização da rede são destacadas pelo autor, que atribui a esta última o papel de 

contracultura aliado à informalidade e à capacidade autorreguladora de comunicação. Um 

ambiente no qual cada um tem a sua própria voz e aguarda respostas individualizadas é 

diferente da mídia de massa proposta por McLuhan.  

 Bauman (1999), em contraponto ao autor anterior, condena o glamour da globalização, 

que para ele só gera separação e exclusão, além de segregação espacial. Para ele, a 

flexibilidade social e a comunicação barata geram um “transbordamento de informação”. 

Polêmico, Bauman (1999) acredita que a anulação tecnológica das distâncias temporais e 

espaciais tende a polarizar a condição humana ao invés de homogeneizar. Ele afirma: “O que 

se aclama hoje como ‘globalização’ gira em função dos sonhos e desejos dos turistas. Seu 

efeito secundário — colateral, mas inevitável — é a transformação de muitos outros em 

vagabundos” (BAUMAN, 1999, p. 90). Os turistas seriam integrantes das classes 

privilegiadas econômica e socialmente, já os vagabundos seriam os marginalizados na 

sociedade contemporânea. Nesse sentido, há cada vez mais uma cisão entre duas classes 

diferentes, de pessoas que se isolam por conta própria e de outras que se isolam por não terem 

outra opção, considerando o contexto no qual estão inseridas: “As elites escolheram o 

isolamento e pagam por ele prodigamente e de boa vontade. O resto da população se vê 

afastado e forçado a pagar o pesado preço cultural, psicológico e político do seu novo 

isolamento” (grifos do autor-BAUMAN, 1999, p. 24).  

 O raciocínio de Bauman (1999) coaduna com os autores que estudam a exclusão 

digital, tema apresentado em tópicos anteriores, pois ao afirmar que as fronteiras ainda 

persistem no mundo globalizado, podemos relacionar esta cisão a novos tipos de segregação 

na sociedade moderna: há aqueles que têm acesso ao mundo digital e há os que 

surpreendentemente ainda não possuem este direito, há indivíduos situados em classes sociais 

mais abastadas que são diariamente beneficiados com os efeitos da globalização e há os que, 

ao contrário, são cada vez mais excluídos devido a sua posição social. O desenvolvimento da 

era digital acarretou em cidadãos inquietos, fluidos, instáveis, isto é, absolutamente motivados 

pelos valores da sociedade em rede. Este autor acredita que, na contemporaneidade, somos 

definidos como uma sociedade focada exclusivamente no consumo, no movimento, na 
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necessidade de buscar e querer sempre mais, em um eterno “jogo de sensações”, o que está 

relacionado à dinâmica das mídias sociais, das plataformas digitais focadas na interação e nas 

relações sociais, as quais discutiremos no tópico a seguir. 

 

3.2 Mídias sociais no cenário digital 

 Com a expansão da internet e sua intensa utilização pela comunidade, as mídias 

sociais, mais comumente conhecidas como redes sociais, surgem como um próximo passo no 

avançar do homem pelo cenário digital. Para Recuero (2010), redes sociais são nada mais que 

a comunicação que já era praticada na sociedade, antes mesmo de existir internet, ou seja, a 

comunicação tradicional e que estimula a sociabilidade entre as pessoas. Por isso, a expressão, 

para a autora, não representa exatamente o conceito de mídias sociais, que é aquele espaço 

virtual onde acontece a interação social. Recuero (2010) defende o uso do termo “mídias 

sociais” no sentido de simbolizar o conjunto de dinâmicas da rede social, ao passo que “redes 

sociais” são uma metáfora para os grupos sociais. Dessa forma, mídias sociais são assim 

conceituadas pela autora: 

São as dinâmicas de criação de conteúdo, difusão de informação e 

trocas dentro dos grupos sociais estabelecidos nas plataformas online 

(como sites de rede social) que caracteriza aquilo que chamamos hoje 

de mídia social. São as ações que emergem dentro das redes sociais, 

pela interação entre as pessoas, com base no capital social construído 

e percebido que vão iniciar movimentos de difusão de informações, 

construção e compartilhamento de conteúdo, mobilização e ação 

social (RECUERO, 2010). 

 
 Esta autora expõe cinco características inerentes às mídias sociais: conversação, menor 

concentração de poder no processo de comunicação, maior circulação de informações, novas 

formas de construção de sentido e maior capacidade de mobilização. Desta forma, adotarei o 

termo mídias sociais nesta dissertação, em concordância ao que está posto pela autora, ou 

ainda a nomenclatura sites de redes sociais, comumente utilizada no meio acadêmico. 

 Outro esclarecimento importante antes de prosseguirmos diz respeito ao termo 

“interagente”, proposto por Primo (2003) para substituir “receptor” e “usuário” porque estes 

últimos estariam indicando um papel subordinado do sujeito em todo o processo. Já o termo 

“interagente” remete à participação e construção de conteúdo. Em alinhamento ao que está 

sendo discutido nesse estudo e considerando as premissas defendidas aqui, utilizarei o termo 

“interagente” em todo o texto sempre que me referir àquele que interage por intermédio do 

computador. 
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 As mídias sociais só existem porque seus membros interagem, compartilham e 

disseminam conteúdo de forma a alimentar o próprio sistema e aumentar o seu nível de 

influência perante os seguidores. Para Recuero (2011), elas possuem mecanismos de 

individualização, mostram as redes sociais de cada ator de forma pública e possibilitam que os 

mesmos construam interações nesses sistemas. Um importante diferencial posto por Recuero 

(2011) é que os sites de redes sociais não são, por si só, redes sociais. “Eles podem apresentá-

las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em si, apenas sistemas. São os 

atores sociais que utilizam essas redes que constituem essas redes” (RECUERO, 2011, p. 

103). 

 Lemos (2013) defende que as mídias sociais, assim como outros objetos e ferramentas 

(actantes não-humanos) nas mãos dos seres humanos, podem ser meros intermediários, 

atuando como pontes ou ligações entre sujeitos de forma a produzir resultados, ou mesmo 

actantes, produzindo ações e diferenças significativas. Mais uma vez ele contesta a radical 

separação entre sujeito e objeto. 

Facebook, Twitter, blogs, telefones celulares, entre outros actantes 

não-humanos, fizeram as revoluções ao entrarem em associação com 

outros actantes (pessoas, discursos, dados sociais – desemprego e 

baixos salários, informações sobre corrupção e violência policial, 

mídia internacional, panfletos, pedras, etc). É difícil achar uma 

agência puramente humana nesses fenômenos de associações, 

traduções e mediações (LEMOS, 2013, p. 168). 

 

 É neste ponto que reside o potencial das mídias sociais no mundo moderno, fato que 

não se restringe aos dias de hoje. Lemos (2013) acredita que qualquer luta política, levante ou 

ação social só acontece pelas relações entre humanos e não-humanos, ressaltando que não é 

possível haver qualquer movimento social sem actantes humanos (LEMOS, 2013). Para ele, 

as revoluções que aconteceram no Egito e Tunísia, por exemplo, comprovam o poder dos 

celulares, mídias e mídias sociais, os quais “agiram como mediadores e tradutores de outros 

agentes (humanos e não-humanos) e fizeram sim sua parte para que as revoluções 

acontecessem” (LEMOS, 2013, p. 170). 

 Atualmente, assuntos são explorados pela mídia após serem amplamente discutidos 

nos espaços virtuais, problemas de cunho social são inseridos na agenda política graças a estes 

meios e todo tipo de conteúdo pode chegar ao conhecimento do interagente apenas pela sua 

adesão à determinada mídia social e seu acesso diário. Além disto, neste ambiente virtual são 

construídos novos valores, chamados aqui de capital social (discutiremos este conceito de 

maneira mais aprofundada mais a frente, no tópico “Identidade, Laços e Capital Social nas 
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Mídias Sociais”), como visibilidade, reputação, popularidade e autoridade, todos eles 

sustentados com base no aspecto relacional da rede. 

 A conversação em rede, praticada emergentemente nos sites de rede social, é uma 

interação verbal de grande relevância para o entendimento do funcionamento das mídias 

sociais porque envolve negociação de sentido, construção de relações sociais e divisão de 

informação e valores sociais: “É pela conversação, assim, que conseguimos conhecer melhor 

o Outro, estabelecer relações e construir os laços sociais que vão estruturar os grupos sociais e 

a sociedade como um todo” (RECUERO, 2013, p. 53). A conversação em rede possui as 

seguintes características: permanência das interações (o que foi publicado permanece 

acessível no site), buscabilidade (capacidade de busca das mensagens), replicabilidade 

(gerada pela permanência e aumentada pela buscabilidade) e presença de audiências invisíveis 

(escabilidade das redes, ou seja, sua capacidade de alcançar públicos diversos e não-

previstos). 

 Um estudo trazido pela autora demonstra que a distância entre as pessoas no FB 

(distância social) é muito menor do que o esperado (apenas 3,74 graus de separação frente aos 

6 graus de separação de outras redes), o que demonstra uma “hiperconexão das redes” nos 

sites de redes sociais, isto é, uma amplificação das conexões que aproxima a rede de 

determinado ator de outros atores. Os resultados comprovam que há uma maior conectividade 

entre os interagentes e que cada pessoa é conectada a outra por uma média de 3,74 outras 

pessoas. “Isso significa que há maior associação entre os perfis do Facebook, tornando as 

redes mais densas (e os atores mais próximos uns dos outros) [...] As informações 

disponibilizadas [...] tornam-se mais acessíveis, menos privadas, mais circulantes” 

(RECUERO, 2014, p. 117). 

 Neste caso, as interações ficam mais públicas e mais facilmente acessíveis por 

diversos atores ainda que não-conectados entre si, isto é, pertencentes a grupos diferentes. Na 

mesma plataforma, os membros têm acesso a um tipo de valor específico, o “capital social de 

manutenção”, que diz respeito à facilidade na manutenção das conexões sociais já existentes 

(ELLISON; STEINFELD; LAMPE, 2007, apud RECUERO, 2013, p. 57). 

 As mídias sociais também geram nos sujeitos a necessidade de práticas performáticas, 

de forma que as relações, a construção de identidade e a constituição do self são afetadas por 

esse novo comportamento. Os diários virtuais ou blogs, cenário inicial destas práticas de 

representação do Eu, foram facilmente substituídos por novas plataformas como FB e Twitter, 

tanto pelo público como por quem escrevia nos blogs, justamente pela hibridização observada 

nesses espaços. Oikawa (2013) supõe que a cada atualização de conteúdo nas mídias sociais 
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há uma atitude performática do interagente, que sempre está “oferecendo pistas de como 

pretende ser representado, embora nada garanta que ele será percebido de tal maneira pelos 

outros” (OIKAWA, 2013, p. 97). 

 A simulação de um espaço compartilhado e a “invasão” de conteúdo alheio na página 

inicial de cada interagente é outra característica que comprova a importância do “outro” e da 

necessidade de aprovação para que o sistema funcione. O processo relacional, de acordo com 

Oikawa (2013), é central nas mídias sociais, assim como o self é encarado como um produto 

em constante negociação. Segundo este autor, “cada um passa a gerenciar o seu Eu como se 

gerencia uma marca, sempre procurando a melhor maneira de se posicionar no mercado, de 

ganhar visibilidade” (OIKAWA, 2013, p. 100). A fanpage do Governo de Alagoas, objeto de 

estudo desta dissertação, é recheada de selfies do governador do Estado em eventos 

institucionais, tais como lançamentos de obras, prestação de serviços do governo em mutirões, 

entre outros. Este recurso fortalece a imagem do governador, camufla aspectos negativos e 

aproxima-o dos interagentes, tornando o conteúdo mais informal e permitindo uma maior 

identificação da população com os atos do governo. Este assunto será discutido de forma mais 

aprofundada no capítulo 3. 

 Com tamanha vigilância e monitoramento presente nas mídias sociais, determinados 

valores passam a ser indispensáveis para a presença de cada um ser notada na rede, assim 

como os tipos de conexões estabelecidas entre os membros. Neste ambiente de mobilidade e 

de construção de relações, surge o conceito de identidade moldado a partir desta perspectiva 

interacional e novos valores da rede são consolidados, como os laços estabelecidos entre os 

seus membros e o capital social, relacionado à aceitação e reputação nas redes, o que veremos 

a seguir. 

 

3.3 Identidade, Laços e Capital Social nas mídias sociais 

 No ambiente digital, valores, percepções, comportamentos e ideias são habitualmente 

negociáveis e mutáveis por conta da fluidez da rede, da velocidade da informação e do 

excesso de conteúdo disponibilizado para os interagentes. Novos valores são criados, mas 

também outros idealizados como fixos e sólidos passam a ser parte deste contexto permeável. 

Identidade é um deles. 

 As contribuições de Bauman (2005) e Hall (2006, 2014) nos permitem relativizar em 

relação à ideia de uma identidade estável, finalizada e imutável. Ao contrário do que se afirma 

no senso comum, a identidade é fluida, provisória e absolutamente negociável, ou seja, frágil 

e adaptável à maneira como se dá a interação social e política. Bauman (2005) afirma que as 
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comunidades virtuais tornam mais difícil o ato de substanciar a identidade pessoal, por isso 

tentamos criar ou encontrar novos grupos para que vivenciemos o pertencimento e a 

identidade em seu aspecto relacional se manifeste, ou seja, a forma que o outro nos enxerga 

também constrói nossa identidade. 

 Em sua concepção crítica, Bauman (2005) relata que a identidade é “como um manto 

leve, pronto a ser despido a qualquer momento” (BAUMAN, 2005, p. 37). Na sociedade 

contemporânea, a solidez e a durabilidade na identidade são consideradas negativas, já a 

fluidez identificada por Bauman (2005) corresponde a nossa sociedade sem forma e volúvel, o 

que é refletido na identidade. Woodward (2000) chega a afirmar que as mudanças nos padrões 

de produção e consumo produzem novas identidades globalizadas e plurais: “É o colapso das 

velhas certezas e a produção de novas formas de posicionamento” (WOODWARD, 2000, p. 

25). Para esta autora e para Hall (2014), há hoje uma multiplicidade de centros, isto é, muitos 

e diversos lugares a partir dos quais novas identidades podem surgir e novos sujeitos podem 

se expressar. Neste sentido, há uma valorização das identidades múltiplas e que estão à 

margem da sociedade (movimentos sociais), fato que se torna imprescindível para a 

mobilização política. Aqui, a diferença tem papel fundamental nesse processo de construção, 

essência do ambiente virtual, local onde a multiplicidade de vozes se manifesta e se reúne, 

muitas vezes, em uma forma de manifesto contra a opressão da vida real. 

 Woodward (2000) posiciona a diferença como positiva: ao invés de ser associada à 

marginalização ou exclusão, deve ser relacionada à diversidade, heterogeneidade e 

hibridismo. Sua contribuição acadêmica também é substancial quando diferencia 

subjetividade de identidade. A primeira, para ela, seria relacionada às dimensões 

inconscientes do eu, já a segunda refere-se às posições que assumimos e com as quais nos 

identificamos. Adotando esta concepção, podemos verificar a mobilidade da identidade e a 

rigidez e independência da subjetividade, já que esta última está posta e não podemos 

negociar com ela. 

 Para Kabengele (2014), a identidade é relacional, contextual, construtivista e 

situacional, ou seja, absolutamente maleável. Em claro contraste aos autores citados acima, 

ela ressalta que as transformações associadas à modernidade modificam tradições e culturas e 

esse descentramento não é considerado vantajoso em sua totalidade, pois dá lugar 

exclusivamente ao sujeito sem identidade fixa ou permanente. A repetição, o movimento e a 

transformação da identidade são reforçadas pelos autores citados. 
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 Para Silva (2000), a identidade é uma relação social e está sujeita a relações de poder. 

Este último se manifesta, por exemplo, quando se constrói uma identidade normativa e todas 

as outras que surgem são consideradas invisíveis devido ao poder de avaliar e hierarquizar 

presente na primeira. O ambiente virtual minimiza essa diferenciação na medida em que 

oportuniza a expressão dos invisíveis e, concomitantemente, devido ao fato de congregar 

diversas identidades, pode também intensificar a opressão, a discriminação e a violência.  

 Hall (2006) concede à identidade um caráter faltoso ou incompleto. Para ele, “as 

identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas 

discursivas constroem para nós” (HALL, 2006, p. 111). Na sua concepção, identidades podem 

ser assim definidas: 

As posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora “sabendo” [...] 

sempre, que elas são representações, que a representação é sempre 

construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir 

do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas - 

idênticas - aos processos de sujeito que são nelas investidos (HALL, 

2006, p. 111). 

 

 Castells (2001), por sua vez, divide a identidade em três tipos: legitimadora 

(dominação), de resistência (marginalizados) e de projeto (transformação social). A 

identidade de resistência, para o autor, é a que leva à formação de comunidades e, por este 

motivo, é considerada a mais importante na nossa sociedade em rede. A identidade de projeto, 

por sua vez, é originada a partir da segunda e produz sujeitos críticos e atuantes, que 

redefinem sua posição na sociedade. Ele acrescenta que as pessoas resistem ao processo de 

individualização, tendendo a agrupar-se em organizações comunitárias que geram um 

sentimento de pertença e também identidade cultural. Seguindo esta linha de raciocínio, a 

identidade legitimadora, para Castells (2001), está em crise e a identidade de resistência ganha 

força neste cenário. “É possível que dessas comunas, novos sujeitos – isto é, agentes coletivos 

de transformação social – possam surgir, construindo novos significados em torno da 

identidade de projeto” (CASTELLS, op.cit, p. 86). As identidades de projeto, nesta 

perspectiva, crescem exponencialmente no ambiente virtual, ambiente no qual as comunas são 

mais facilmente formadas e fomentadas. 

 A fanpage do Governo de Alagoas, objeto de estudo desta dissertação, é um ambiente 

que deveria se assemelhar a uma comunidade, entretanto seus membros não estão ligados 
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entre si por laços fortes, mas fracos. Ela também poderia ser um espaço onde identidades de 

resistência e de projeto teriam voz e espaço, mas o que se observou a partir da análise de 

conteúdo é que a identidade legitimadora, representada pela voz do próprio governo, assume o 

papel de emissora de conteúdo, enquanto seus seguidores não encontram o espaço desejado 

para criticar e atuar na gestão pública, a fim de se tornarem agentes coletivos de 

transformação social. Apesar de o ambiente virtual fortalecer estas práticas emancipatórias, e 

de fato a literatura acadêmica assim confirma, em muitos casos práticos há restrições de 

ordem política, econômica e cultural que impedem a livre manifestação de ideias. 

 Hall (2006) defende que na modernidade há uma crise de identidade devido a um 

duplo deslocamento: descentração dos indivíduos, tanto do seu lugar no mundo social e 

cultural, quanto de si mesmos. “A identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia” (HALL, 2006, p. 13). Ele sugere que, ao invés de utilizarmos o 

termo “identidade”, foquemos na palavra “identificação”, já que estamos nos referindo a um 

processo em contínuo. O prazer fantasiado da plenitude é citado pelo autor: “A identidade 

surge da falta de uma inteireza que é preenchida a partir de nosso exterior, pelas formas 

através das quais nós imaginamos ser vistos pelos outros” (HALL, op.cit., p. 39).  Hall (2006)  

defende que as identidades locais são fortalecidas com a globalização, tornando-se 

desvinculadas ou desalojadas. Ao mesmo tempo, ele acredita que as identidades tornam-se 

mais posicionais, políticas, plurais e diversas a partir do fenômeno da globalização.  

 Bauman (1999) afirma que a globalização é um fenômeno que influencia diversos 

parâmetros da condição humana e promove separação, ao mesmo tempo em que une. Divisão, 

desigualdade e imobilidade são alguns dos termos relacionados ao tema, segundo a visão do 

autor. “Uma parte integrante dos processos de globalização é a progressiva segregação 

espacial, a progressiva separação e exclusão” (BAUMAN, op. cit, p. 6). Para este autor, a 

globalização acentua diferenças sociais, econômicas e culturais, gerando fronteiras a cada dia 

mais intransponíveis entre classes diferentes. 

 Nas mídias sociais, a construção e a manutenção da identidade tornam-se ainda mais 

fluidas e sujeitas à aprovação a partir da exibição nas redes. A volatilidade do espaço virtual, 

isto é, sua inconstância e maleabilidade que se expressam por meio dos fatores tempo e 

espaço deslocados do seu sentido real, permite ao sujeito criar e recriar constantemente o que 

está sendo publicado de forma espontânea e sem julgamentos. O resultado deste processo é a 

multiplicidade identitária manifestada na vida real e apropriada pelos indivíduos nas mídias 

sociais. Identidades políticas, plurais e diversas compõem o cenário digital da atualidade, o 



 

65 
 

que por sua vez estabelece novos valores exclusivos da rede, isto é, praticados apenas no 

ambiente virtual, como os laços e o capital social. 

 Em um ambiente no qual prevalecem emoções e características subjetivas próprias do 

ser humano, a interação entre os sujeitos, motivo da existência das mídias sociais, propicia o 

surgimento de laços entre estes e o estabelecimento de um novo valor, o capital social. Este 

último conceito, considerado metafórico, destaca as vantagens do pertencimento a um grupo 

social e a sua apropriação pelos interagentes.  

 O modelo de comunicação bidirecional, próprio dos novos meios interativos, exige 

uma relativa proximidade entre seus membros, incluindo nesse processo uma interação entre 

eles. A interação, de acordo com Recuero (2009), estaria diretamente ligada ao social e ao 

processo comunicativo, se constituindo na matéria-prima das relações e dos laços sociais.  

[...] A interação mediada pelo computador é também geradora e 

mantenedora de relações complexas e de tipos de valores que 

constroem e mantêm as redes sociais na internet. Mas, mais do que 

isso, a interação mediada pelo computador é geradora de relações 

sociais que, por sua vez, vão gerar laços sociais (RECUERO, op. cit., 

p. 36).  

 

 Em artigo de 2008, esta autora explica que os interagentes são percebidos como “nós” 

e os laços, definidos como a conexão entre os atores envolvidos nas interações, são 

classificados em fracos e fortes. “Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela 

intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre 

duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado, caracterizam-se por relações esparsas, que não 

traduzem proximidade e intimidade” (RECUERO, 2008, p. 4).  

 Castells (1999), por sua vez, destaca a manutenção de laços fracos com desconhecidos 

dentro do ambiente digital, o que facilita a comunicação e promove uma interação social 

absolutamente importante para a aproximação. “Parece que as comunidades virtuais são mais 

fortes do que os observadores em geral acreditam. Existem indícios substanciais de 

solidariedade recíproca na rede, mesmo entre usuários com laços fracos entre si” 

(CASTELLS, op. cit, p. 445). Desta forma, os laços pressupõem reciprocidade em sua 

essência e geram, por meio da conversação, um valor social, denominado por Recuero (2009) 

como capital social. O conceito abrange os valores que são construídos e circulam em uma 

rede social e, por isto mesmo, se constitui em um valor coletivo. “Embora seja um conjunto 

de recursos coletivo [...], são recursos que estão embutidos nas relações sociais e, ao mesmo 

tempo, são definidos e moldados pelo conteúdo destas relações” (RECUERO, 2009, p. 49). 
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Para a autora, o capital social pode ser acumulado por meio de um laço social, o que favorece 

o sentimento de grupo. Para Rodrigues e Barbiere (2008), o capital social é assim definido: 

Conjunto de normas, instituições e organizações que promovem a 

confiança, a ajuda recíproca e a cooperação e que incorporam 

benefícios como redução dos custos de transação, produção de bens 

públicos e facilitação da constituição de organizações de gestão de 

bases efetivas, de atores sociais e de sociedades civis saudáveis 

(RODRIGUES; BARBIERE, 2008, p. 1079). 

 

 Baseado na reciprocidade, o conceito gira em torno de dois elementos essenciais: 

caráter estrutural do capital social e sua capacidade de transformação de acordo com a função 

e reciprocidade. A mediação pelo computador seria, neste caso, via de construção do capital 

social que conecta o indivíduo a outras redes e grupos. Recuero (2009), no entanto, ressalta o 

caráter individual do capital social, o que evidencia a dupla natureza do conceito que reúne 

bens privados e coletivos, como custos e benefícios, por exemplo. 

Os atores são conscientes das impressões que desejam criar e dos 

valores e impressões que podem ser construídos nas redes sociais 

mediadas pelo computador. Por conta disso, é possível que as 

informações que escolhem divulgar e publicar sejam diretamente 

influenciadas pela percepção de valor que poderão gerar (RECUERO, 

2009, p. 118). 

 

 Recuero (2009) divide em dois os tipos de capital social: relacional, que gera uma 

aproximação dos nós da rede e aprofundamento dos laços sociais; e cognitivo, que possui uma 

vertente informacional e difunde-se mais facilmente dentro das mesmas redes, ao passo que o 

primeiro é mais pulverizado. 

 Os conceitos de identidade, laços e capital social nos remetem a paradigmas que são 

reconstruídos no ambiente virtual de maneira a acompanhar a fluidez da rede, ainda mais pela 

sua própria natureza de mobilidade, e também a novos elementos que se estabelecem e só têm 

sentido no digital. Nas mídias sociais, a identidade torna-se ainda mais fluida, os laços sociais 

são a essência da interação entre os membros e o capital social é valor almejado pelos 

indivíduos. O sentimento de pertencimento inerente à rede é um dos pilares que nos conduz à 

concepção de território, conceito discutido a seguir, e de como a subjetividade do termo pode 

ser adequada às mídias sociais. 

 

3.4 Territorializando as redes 
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 O ambiente digital é espaço ou território? As mídias sociais têm um caráter geográfico 

ou simbólico? O título deste tópico é provocativo porque tem o intuito de repensar o que é 

território e o que significa tornar as redes um território.  

 Uma ênfase entre identidade social e espaço é feita por Marzulo (2007), que acredita 

que o espaço carrega um sentido essencialmente geográfico e passa a ser território quando é 

associado ao sentimento de pertencimento e ao enraizamento socioeconômico, ou seja, 

quando nele está imbuído um sentido simbólico e referencial. Santos (2007) é pontual em sua 

definição: 

O território deve superar o dualismo social-espacial. Ele é o lugar em 

que desembocam ações, paixões, poderes, forças, fraquezas, isto é, 

onde a história do homem plenamente se realiza a partir das 

manifestações da sua existência [...] O território [...] mostra que há 

coisas que não se podem desmanchar (SANTOS, 2007, p. 11). 

 

 A partir desta definição, pode-se deduzir que o território carrega em si elementos 

subjetivos. “O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. 

O território usado é o chão mais a identidade” (SANTOS, 2007, p. 13). Haesbaert (2007) 

sustenta que o território, enquanto valor, simboliza a necessidade humana de estabelecer 

relação forte com o seu espaço de vida. O poder do laço territorial é abordado pelo autor, 

conceito que inclui valores éticos, espirituais, simbólicos e afetivos. “Ele é parcela da 

identidade, fonte de relação de essência afetiva ou mesmo amorosa” (HAESBAERT, 2007, p. 

71). 

 Haesbaert (2007)  acredita que o território é definido com base nas relações sociais ou 

culturais no qual está imerso, relações essas que também se configuram como poder. Ele é 

cuidadoso, no entanto, quando não menospreza a base material inerente ao território, 

considerando que o território é relacional, assim como a identidade: ele incorpora conjunto de 

relações sociais, envolve processos sociais e espaço material e não significa apenas 

enraizamento ou estabilidade, mas também movimento e fluidez. Para os três autores 

mencionados, a definição de território pressupõe um investimento simbólico sobre o 

“espaço”, assim como relações sociais e culturais e a construção e estabelecimento de redes 

sociais. Kabengele (2014), por sua vez, enfatiza que a identidade é relacional, contextual, 

construtivista e situacional, então podemos relacionar, facilmente, identidade e território, 

observando uma estreita relação entre estes conceitos na medida em que ambos estão 

ancorados na relação com o outro e na sua liquidez. Além do mais, identidade e território 
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foram profundamente alterados com o surgimento da sociedade em rede. Haesbaert (2007) 

considera, inclusive, que a rede é o componente mais importante da territorialidade 

contemporânea. Neste sentido, ele desmonta a ideia de que haja uma desterritorialização na 

modernidade que faça desaparecer os territórios, mas defende uma des-re-territorialização. “O 

próprio território se torna mais complexo, múltiplo, [...] híbrido e flexível e, ao mesmo tempo, 

mais inflexível e fechado, marcado pelos muros que separam ricos e pobres” (HAESBAERT, 

2007, p. 66).  

 Para Bauman (2000), o ciberespaço propicia a segurança do isolamento e, 

concomitantemente, há um progressivo desaparecimento do espaço público aliado à 

desintegração da comunidade urbana e também à segregação. “Um território despojado de 

espaço público dá pouca chance para que as normas sejam debatidas, valores confrontados e 

negociados. Não há espaço para opinião local” (BAUMAN, 2000, p. 32). 

 As mídias sociais são consideradas território neste estudo porque nela estão presentes 

valores subjetivos e laços simbólicos estabelecidos entre seus membros, que estão conectados 

por meio de laços sociais e de interações baseadas no capital social dos interagentes. Além 

disso, há um sentimento de pertencimento à comunidade quando se adere ao ambiente digital, 

o qual incorpora relações sociais e culturais em um movimento de fluidez e construção 

identitária que favorece a participação social por meio do exercício do contra-espaço.  

 Acreditamos que a fanpage do Governo de Alagoas deveria e poderia ser território 

para seus membros, já que é uma comunidade de pessoas ligadas pelo mesmo interesse: 

acompanhar notícias governamentais sobre o estado de Alagoas e utilizar esse espaço para 

interagir com o gestor ou contestar, em uma prática de contra-espaço. No entanto, conforme 

pontuou Bauman (2000) mais acima, nossa análise permite afirmar que este espaço vem 

reforçando o isolamento e a falta de integração e conexão entre seus membros. É inegável que 

há uma identificação com o conteúdo postado, já que a maioria dos interagentes mora no 

estado, mas isso acontece de uma forma mais inflexível e fechada, contudo reconhecemos que 

esta relação identitária, carregada de sentido simbólico, não deixa de ser uma forma de 

territorializar o espaço virtual. Em outras comunidades eletrônicas, observa-se que há um 

forte sentimento de afetividade, territorialidade, pertencimento, especialmente quando se 

tratam de temas mais subjetivos. 

 O território como conceito que exprime forte relação com seu espaço de vida, imbuído 

de identidade, corrobora com a discussão que vem a seguir, ancorada na TS. Com base nesse 

encadeamento de ideias, iniciaremos uma discussão sobre o uso das mídias sociais como TS, 
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de forma que a sociedade torna-se protagonista em seu uso com o intuito de promover 

inclusão social e cidadania deliberativa em seu próprio meio. 

 

3.5 Novas mídias como tecnologias sociais 

 A tecnologia acompanha o dinamismo industrial, a evolução da ciência e o 

desenvolvimento econômico. Basicamente, é um meio para se atingir fins determinados. A 

neutralidade da tecnologia ensinada nas universidades é contestada por diversos autores 

(DAGNINO (2009); NOVAES, DAGNINO (2004); RODRIGUES, BARBIERE (2008)), pois 

não está livre de influências históricas, políticas, culturais, além de estar inserida em 

contextos sociais diferenciados. “A tecnologia não é neutra porque incorpora valores da 

sociedade industrial e, por envolver questões políticas, é veículo para dominação cultural, 

controle social e concentração do poder industrial” (NOVAES; DAGNINO, 2004, p. 193). 

 Para estes autores, tecnologia é construção social e campo de batalha historicamente 

determinado, imbuída de valores e que carrega em si, de maneira latente, uma promessa de 

liberdade. Critérios exclusivamente técnicos não são os únicos direcionadores das tecnologias, 

mas também valores do capitalismo e da acumulação do capital. “A tecnologia que nos é 

apresentada como politicamente neutra [...] é uma construção histórico-social” (NOVAES; 

DAGNINO, 2004, p. 191). Ela tende a obscurecer as relações de classe, mas é apresentada 

como dispositivo isento de valores, de acordo com o raciocínio apresentado pelos autores. 

 Existem dois tipos de tecnologias: a social e a convencional. O que difere a TS da 

Tecnologia Convencional é que a primeira é uma tecnologia desenvolvida e praticada na 

interação com a população e apropriada por ela, segundo Rodrigues e Barbiere (2008). Na TS, 

a comunidade é protagonista e não mera receptora da tecnologia. A sigla TS é uma 

substituição ao termo Tecnologia Apropriada (TA), surgido na década de 70, mas que se 

tornou inexato porque toda tecnologia está sendo apropriada a alguma coisa, fator que limita o 

conceito.  

 A TS possui um caráter de transformação social, não apenas ecológico ou de 

cooperação, fato que amplia o seu arcabouço. Ela representa efetivas soluções de 

transformação social, gerando impacto inclusive em fatores como inclusão e melhoria das 

condições de vida, em alguns casos. Os autores relacionam a TS aos conceitos de economia 

solidária e capital social, este último tratado anteriormente. “Necessidade gregária, espírito de 

cooperação e valores de apoio mútuo e solidariedade” (RODRIGUES; BARBIERE, 2008, p. 

1079), além de eficiência social coletiva, são características citadas pelos autores.  
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 Emancipação dos atores envolvidos e cidadania deliberativa são os pilares desta 

tecnologia que foca na dimensão política na forma de conceber o desenvolvimento. Dagnino 

(2009) conceitua Tecnologias Sociais como aquelas concebidas para inclusão social e pontua 

que a Tecnologia Convencional não apenas não soluciona, mas também agrava os problemas 

sociais e ambientais. Para ele, só é possível conceber o desenvolvimento de um artefato 

tecnológico quando se leva em consideração o contexto sociopolítico e o embate de forças 

entre os diversos grupos envolvidos. 

 Desta maneira, a evolução social se daria associada ao tipo de tecnologia que uma 

sociedade inventa ou desenvolve. “A TS só se constitui como tal quando tiver lugar um 

processo de inovação, um processo do qual emerja um conhecimento criado para atender aos 

problemas que enfrenta [...] o grupo de atores envolvidos” (DAGNINO; BRANDÃO; 

NOVAES, 2004, p. 19). Para os autores, a TS é percurso que não tem chegada definida e 

possui um modo especial de carregar valores em si, tal como as entidades sociais. Eles 

relacionam o conceito ao termo “inovação social” por ser construído de forma coletiva e 

participativa pelos interessados de forma a se criar um cenário desejável ou ideal. 

 Todo esse arcabouço teórico vem contribuir para a ideia de mídia social como TS na 

medida em que ambos possuem essa ideia de sinergia, de coletividade, de cidadania 

deliberativa. De apenas tecnologia, uma mera ferramenta de acesso à internet e a pessoas 

conectadas em vários lugares do mundo, plataformas como FB, Twitter, MySpace e Instagram 

tornam-se espaços de exercício de valores inerentes à TS, isto é, aquela que de fato tem o 

potencial de promover mudanças de cunho social nos interagentes, o que reflete-se no entorno 

de cada um deles. Além do mais, o ambiente digital pode ser ainda local ou ferramenta de 

transformação social, estritamente ligado ao capital social, propiciando ao cidadão formas de 

participação política e mecanismos de integração com novos atores e instituições. É óbvio que 

todas essas são possibilidades que se apresentam, mas não necessariamente se cumprem em 

sua totalidade, mas de fato são janelas de oportunidade que muitas vezes são aproveitadas 

para verdadeiras revoluções humanas, sejam elas de cunho político, social ou econômico.  

 Este é o caso da fanpage do Governo de Alagoas, ciberespaço inicialmente voltado 

para a publicidade de notícias governamentais, mas também com ferramentas que facilitam a 

interação com o gestor e a livre manifestação de ideias, opiniões e sugestões. Ambas as 

vertentes, informacional e participativa, devem ser aproveitadas tanto pelos administradores 

de página como pelos seguidores e somente desta maneira o espaço, que já tem seu potencial 

emancipatório por estar categorizado como mídia social, poderá assumir um papel de TS para 

a comunidade. 
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 Em resumo, pode-se afirmar que as mídias sociais podem ser apropriadas pela 

comunidade no sentido de TS, isto é, com cunho político, emancipatório e participativo na 

medida em que atuam em direção à melhoria das condições de vida e em prol da coletividade, 

da sinergia. O ativismo digital se encaixa nesse panorama de ação política, de utilização das 

novas mídias digitais com objetivos específicos de melhorias sociais, de engajamento e de 

contra-espaço. O próximo tópico discute o ativismo, o engajamento e a participação de forma 

mais detalhada. 

 

3.6 Ativismo digital: engajamento político e participação 

 No bojo desse contexto de revoluções surge o ativismo digital, o interesse da 

comunidade em estar engajada politicamente e participar de decisões que atinjam diretamente 

seu bairro, cidade ou Estado, tudo isso por meio das mídias sociais. Segundo Coelho e Costa 

(2013), este tipo de ativismo surge a partir do uso intensivo das TICs, no século XXI, 

favorecendo a interação entre seus membros em prol de causas determinadas, tais como 

organização de eventos, fóruns, manifestações, passeatas e protestos são facilitados nos dias 

atuais, especialmente no contexto das mídias sociais: “A tecnologia e a interação permitem 

que os movimentos sociais alcancem maior visibilidade e participação. Isso porque o 

ciberespaço atribui voz a um número maior de internautas-cidadãos que colaboram e 

interagem entre si” (COELHO; COSTA, 2013, p. 11).  

 As reivindicações comunitárias tomam fôlego com o uso das novas mídias que, para 

os autores, são espaços de reflexão e informação indispensáveis para debates e interação 

social. As consequências da prática do ativismo são assim delineadas: “O ativismo digital 

permite congregar interesses e necessidades concretas ou simbólicas, promovendo ações em 

favor da cidadania para um maior número de indivíduos. Daí a sua relevância para o 

desenvolvimento social de forma consciente e organizada”  (COELHO; COSTA, 2013, p. 

13). No Brasil, segundo pesquisa realizada em 2014 pela F/Nazca e DataFolha
14

, o 

envolvimento dos brasileiros com mobilização via internet subiu de 16% para 26% dos 

internautas no período de 2011 a 2014. Um em cada quatro internautas participa de algum 

movimento social organizado e convocado pela internet e 54% dos internautas no Brasil já 

ficaram sabendo de algum movimento social pelo meio virtual. No estudo, as mídias sociais 

aparecem como altamente confiáveis na opinião de 51% dos cidadãos que têm acesso à 

                                            
14

 Pesquisa revela que ativismo digital cresce no Brasil. Na 14ª edição da pesquisa, foram feitas 2,6 mil 

entrevistas em 144 municípios. Disponível em: 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,2/2014/12/17/interna_tecnologia,549802/pesquisa-revela-que-

ativismo-digital-cresce-no-brasil.shtml. Acesso em: 25 abr 2017. 

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,2/2014/12/17/interna_tecnologia,549802/pesquisa-revela-que-ativismo-digital-cresce-no-brasil.shtml
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,2/2014/12/17/interna_tecnologia,549802/pesquisa-revela-que-ativismo-digital-cresce-no-brasil.shtml
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internet, além de serem fonte de informação recorrente e terem papel substancial na mudança 

de opinião em relação a problemas coletivos. 

 Atualmente, as plataformas sociais estendem-se para além do lazer e do 

entretenimento e assumem também um papel de catalisadora de movimentos políticos, sejam 

eles liderados por instituições governamentais ou pela própria sociedade civil. Neste caso, 

porque estudar as mídias sociais em contribuição direta para a efetivação da cidadania? 

Porque nesse novo espaço público aberto há maior número de pessoas que apresentam certa 

resistência em relação às forças institucionais tradicionais, o que se traduz na democracia 

digital. 

 Movimentos catalisadores de demandas sociais, em busca de uma sociedade mais justa 

e igualitária, são fortalecidos com as novas TICs, especialmente nas mídias sociais.  “A 

internet se tornou um sistema de comunicação essencial para encontrar pessoas e grupos que 

partilham dos mesmos valores, porque ela não possui uma limitação territorial ou cultural” 

(GOMES; LIMA, 2015, p. 52). Do sujeito identitário único, passa-se ao sujeito plural com o 

advento da mídia participativa.  

 Gomes e Lima (2015) reconhecem, entretanto, a importância do interesse político, em 

contraponto à apatia política, para que efetivamente aconteça o ativismo político. “O ativismo 

precisa estar alicerçado aos valores públicos e cívicos, como forma de impulsionar o exercício 

dos direitos individuais, políticos e sociais, reforçando o papel do Estado Democrático de 

Direito” (GOMES; LIMA, 2015, p. 54).  

 A sociedade em rede está em busca de políticas públicas que sejam efetivas, cidadãs 

ou com forte caráter social embutido. Os movimentos políticos que surgem dentro das mídias 

sociais, aqui chamados de ativismo digital, são um exemplo de mobilização do cidadão 

conectado que procura interferir na elaboração e sugestão de novas políticas públicas que 

atendam as suas reais necessidades. O setor público hoje tem uma grande oportunidade de 

transformação devido às crescentes demandas sociais e à busca por legitimidade política, 

pleiteados por um novo perfil de brasileiro que habita as mídias sociais: com múltiplas e 

fluidas identidades, com forte sentimento de territorialidade e em processo de engajamento 

político. Uma gestão democrática e participativa é o que esperam os novos movimentos 

sociais que surgem nas redes e promovem o ativismo brasileiro do século XXI.  

 O ativismo da atualidade está fortemente ligado às mídias sociais na medida em que os 

movimentos sociais, com permanência temporal e fortalecidos por redes de militância, 

utilizam-se habilmente do ambiente digital para produzir manifestações políticas a partir da 



 

73 
 

mobilização e organização dos membros de uma comunidade virtual que buscam desencadear 

reações políticas. O fenômeno do “enxameamento civil”, citado pela autora Scherer-Warren 

(2014), é de fundamental importância para se compreender a agregação destas pessoas em 

torno de signos e símbolos que representam conteúdo político em comum, o que está 

completamente alinhado ao conceito de ativismo proposto neste estudo. O conceito é definido 

pela autora como aglomerações formadas a partir de uma convocação que não tem uma 

origem centralizada ou única, fenômeno observado na internet e, majoritariamente, nas mídias 

sociais. Além do mais, são fenômenos típicos de uma sociedade hiperconectada, que se auto-

organiza em rede e não depende de uma convocação única. 

 Assim, o enxameamento contribui para o ativismo na medida em que convoca pessoas 

a partir do uso das redes, ainda que de forma descentralizada. Os processos mobilizatórios, 

para esta autora, têm a identidade como essência organizadora, o desejo de transformar 

valores culturais, o descrédito exponencial nas instituições do Estado e a adoção das TICs 

para “convocar, articular, organizar, registrar e partilhar informações sobre as causas” 

(SCHERER-WARREN, 2014, p. 23). 

 Scherer-Warren (2014) acredita que os movimentos sociais organizados e o ativismo 

geram mudanças sistêmicas, sociopolíticas e culturais, além de promover novas demandas no 

campo dos direitos humanos e políticas de fortalecimento da cidadania. Desta forma, as 

políticas institucionais e governamentais, tradicionalmente veiculadas pela mídia de massa, 

são paulatinamente substituídas pelas “tendências movimentalistas emancipatórias” 

(SCHERER-WARREN, 2014, p. 23). 

 Angelis (2015) expõe o outro lado do processo, relatando os desafios de um novo 

serviço público e a necessidade de um governo que transforme o conhecimento coletivo em 

inteligência. 

Governar com a sociedade, em vez de governar a sociedade, faz com 

que o próprio beneficiário possa contribuir no desenvolvimento da 

estratégia, do planejamento e da gestão dos diversos programas e 

projetos, melhorando a qualidade do gasto e da ação pública. A 

participação do cidadão e o estabelecimento de parcerias ajudam, e 

muito, na transformação da cultura da desconfiança e do curto prazo 

em uma cultura de colaboração e de longo prazo (ANGELIS, 2015, p. 

17). 
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 Estudo realizado por Silva, Roseto e Carreiro (2014) sobre pesquisa realizada pela 

ComScore afirma que 25% dos entrevistados tornaram-se mais ativos em questões políticas 

após discussão no FB, espaço baseado em “relações interpessoais que têm o poder de 

transformar o meio em oportunidade de expressão política” (SILVA; ROSETO; CARREIRO, 

2014, p. 143). Estes autores explicam que, apesar de a plataforma não ter sido criada com fins 

políticos, a ferramenta também foi apropriada dessa maneira pelo cidadão, o que representa 

empoderamento e avanços na democracia. Esse envolvimento não significa necessariamente 

participação, conforme pontua o artigo, mas significa “uma forma de incremento do próprio 

repertório político – fator este importante do ponto de vista cívico e participativo” (SILVA; 

ROSETTO; CARREIRO, 2014, p. 144). Neste mesmo artigo, os autores abordam pesquisas 

que comprovam que as discussões interpessoais sobre política geram envolvimento político e 

conhecimento factual sobre política. Além disso, a prática política online também se estende 

para a política offline e ferramentas como o FB, nesse caso, tornam-se voltadas para 

comunicação política.  

 Em análise de conteúdo de três páginas no FB feita pelos autores, verificou-se que o 

debate público dos temas de interesse é mínimo, apesar da repercussão e da vontade de passar 

adiante conteúdo postado na mídia social (alto número de curtidas e compartilhamentos). O 

debate político também é muito pequeno e a intensidade da relação estabelecida entre os 

membros não é forte. Concluindo, o estudo mostra que o envolvimento em questões políticas 

em redes sociais é um indício de aumento da participação cívica, uma forma de obter 

informação política direcionada e de interesse específico, o que é “importante para futuras 

ações políticas dos cidadãos” (SILVA; ROSETTO; CARREIRO, 2014, p. 150). 

 Apesar de o controle social ainda não estar inserido no cotidiano do povo brasileiro e 

os movimentos de cunho político na internet ainda estarem engatinhando, os avanços estão 

surgindo lentamente em busca de um Estado mais cidadão, democrático e participativo. A 

baixa efetividade das políticas públicas é fator que propulsiona este movimento de 

crescimento das demandas sociais em contraponto à perda da legimitidade política. Aqui, a 

expansão das mídias sociais fortalece o ativismo digital de forma a facilitar o engajamento 

político e a participação da comunidade. 

 A fanpage do Governo de Alagoas é um avanço tímido em relação à necessidade de 

transparência e publicidade de ações governamentais na sociedade em rede. Apesar de muitas 

vezes haver uma predominância de assuntos governamentais/institucionais no conteúdo 

postado, é importante mencionar que hoje há um canal virtual por meio do qual alagoanos 

podem entrar em contato direto com o governo e, com suas sugestões, interferir e alterar o 
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rumo da elaboração de políticas públicas. Conforme discutido anteriormente, consideramos 

que a página de fato não estimula debate político ou atrai o interesse dos cidadãos 

despolitizados, portanto o ativismo digital, em sua forma plena, não é praticado pela grande 

maioria dos membros que integram a comunidade. Entretanto, é importante mencionar que a 

possibilidade de se envolver em questões políticas por meio de uma plataforma acessível à 

maioria da população e muito visitada diariamente resulta em aumento da participação cívica 

e do interesse por questões que afetam diretamente o nosso cotidiano, o que de fato pode 

contribuir para a evolução de uma simples interação para um engajamento político e um 

ativismo digital que mobilize pessoas em prol de causas coletivas. 

 Com o objetivo de conhecer mais nosso objeto de estudo, no próximo capítulo 

discutiremos a forte adesão da população brasileira à plataforma FB, trazendo teóricos que 

estudam como se dá a presença do governo nas mídias sociais e fazendo a distinção entre 

comunicação pública e governamental a partir da perspectiva de Jorge Duarte (s.d). 

Detalharemos ainda como é praticada a comunicação pública no Governo de Alagoas de 

forma a entender os processos comunicacionais internos, a estrutura da equipe e outros 

pormenores institucionais. Logo após, focamos na fanpage do Governo, trazendo a visão geral 

da página e a linguagem utilizada na publicação de conteúdo. Finalizando, realiza-se a parte 

empírica da pesquisa com a análise de conteúdo das postagens, as categorizações propostas e 

nossas conclusões, para então prosseguirmos com o perfil do interagente traçado a partir da 

aplicação do questionário online. 
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4 

Facebook e gestão pública: o caso da fanpage do Governo de Alagoas 

 

 
 Gestão pública e mídias sociais se entrelaçam na sociedade globalizada, ainda que por 

motivos não vinculados ao incremento da interação governo-sociedade, mas voltada para 

objetivos institucionais ou políticos. O FB hoje é a segunda plataforma social mais utilizada 

pelos brasileiros, sendo ultrapassada apenas pelo WhatsApp
15

, e é no primeiro que os 

governos locais ou estaduais mantêm um canal de diálogo e abertura à participação de forma 

simples, gratuita e informal. O caso da fanpage do Governo de Alagoas, objeto de estudo 

desta dissertação, é um exemplo de gestão que está inserida em grande parte das mídias 

sociais com atualização diária de conteúdo e espaço para dúvidas, esclarecimentos, sugestões 

e reclamações de qualquer internauta.  

 Este capítulo tem como objetivo contextualizar o nosso objeto de estudo a partir da 

apresentação da adesão da plataforma FB entre os brasileiros, da importância do governo 

presente nas mídias sociais na atualidade e da estrutura da assessoria de comunicação do 

Governo de Alagoas. Como forma de introdução à última parte deste estudo, a fanpage do 

Governo de Alagoas é analisada de forma geral e alguns números relacionados ao 

monitoramento da página cedidos pelos administradores são discutidos ao longo deste tópico. 

Ao final concluímos que a plataforma Facebook é amplamente acessada pelos brasileiros 

diariamente e que a gestão pública atual está presente neste espaço virtual, assim como em 

outras mídias sociais, de forma mais intensa e planejada nos últimos anos. Além disso, 

observamos que a página do Governo de Alagoas apresenta um conteúdo muito fechado e de 

caráter político, com compartilhamentos da página do governador Renan Filho e um número 

considerável de seguidores ou comentários de secretarias do Estado, fatores que se refletem 

em aspectos qualitativos da nossa análise. 

  

4.1 Comunicação pública, novas tecnologias e democracia digital 

 As mudanças substanciais no modo de fazer política e estar presente no cotidiano das 

pessoas, em especial nas plataformas sociais acessadas diariamente, tiveram início com a 

implantação de novas ferramentas digitais pelo governo. Em suas pesquisas, Silva (2009) 

                                            
15

 Pesquisa foi realizada em junho de 2017 com 2 mil internautas pela Conecta, plataforma web do grupo IBOPE 

Inteligência. De acordo com os resultados, 86% dos respondentes utilizavam o aplicativo Facebook em seus 

smartphones contra 91% que tinham o aplicativo WhatsApp. Disponível em: 

http://www.techtudo.com.br/noticias/2017/08/whatsapp-e-rede-social-mais-usada-no-brasil-apps-do-facebook-

dominam.ghtml. 
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divide em quatro as principais mudanças relacionadas às inovações praticadas pela 

comunicação pública a partir do uso intensivo das TICs: 1. ordenamento da informação 

(adaptação de conteúdo para plataformas digitais); 2. direcionamento da informação (a não-

diferenciação entre os papéis de emissor e receptor, reduzindo a necessidade de 

intermediação); 3. emolduramento da informação (caráter multimídia e integrador das 

novas plataformas) e 4. monitoramento da informação (capacidade de quantificar e 

mensurar dados de navegação ou do interagente). Sua discussão é importante nesta parte da 

dissertação por mostrar como o processo comunicacional foi alterado de um status unilateral e 

uniforme para uma interação complexa e híbrida.  

 As diversas possibilidades que se apresentam neste cenário digital são refletidas nas 

mídias sociais, que também facilitam a livre circulação da informação, sua capacidade de 

compartilhamento, sua acessibilidade e ainda permitem ao governo monitorar a aceitação do 

conteúdo, receber sugestões e incorporá-las às novas ações políticas. A comunicação digital 

então, longe de alterar a crise de representatividade política dos dias atuais ou modificar a 

concepção moderna de Estado, atua em direção a uma comunicação mais horizontal e 

participativa, desde que apropriada nestes termos pela sociedade. 

 Silva (2005) vai além e categoriza os graus de participação democrática em 

decorrência do uso intensivo das plataformas digitais pelo governo eletrônico. O primeiro 

nível ou grau de democracia digital concentra-se na disponibilidade de informação e prestação 

de serviços públicos. Assemelhando-se à Diniz (2005), que no capítulo 1 desta dissertação 

divide em três as fases da implantação do governo eletrônico, Silva (2005) inicia no nível 

mais elementar da presença do governo nas plataformas digitais até o mais complexo, que 

abrange participação da comunidade de forma direta na elaboração e monitoramento de 

políticas públicas. O segundo grau de sua teoria foca no acolhimento da opinião pública para 

a tomada de decisão política, na forma de canal de relacionamento com a sociedade. O 

terceiro nível de democracia digital é representado pelos conceitos de transparência e 

prestação de contas, aumentando a responsabilidade política e o controle popular. O quarto 

grau do conceito, baseado na democracia deliberativa, “consiste na criação de processos e 

mecanismos de discussão, visando o convencimento mútuo para se chegar a uma decisão 

política tomada pelo próprio público, definindo práticas mais sofisticadas de participação 

democrática” (SILVA, 2006, p. 456). Por último, trazemos para a reflexão o quinto nível da 

democracia digital, que aplica-se mais à teoria do que à empiria por estar situado no campo 

das ideias e amplamente apoiado na democracia direta. Nesse estágio, as decisões políticas 

seriam de responsabilidade da esfera civil. No Brasil, não se encontram iniciativas deste tipo, 
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no máximo até o quarto degrau, mesmo assim em experiências isoladas como o Gabinete 

Digital ou o Orçamento Participativo. As mídias sociais de uma forma geral e a fanpage do 

Governo de Alagoas chegam até o terceiro degrau de democracia digital, podendo mesclar 

elementos de fases anteriores a depender do tipo de conteúdo publicado. 

 Silva (2006) ressalta que a existência de elementos de determinados graus não 

simboliza a existência de uma democracia digital. “Significa que existem indícios 

‘graduantes’ (e não determinantes) de um ideal democrático mediado por tecnologias da 

comunicação e informação” (SILVA, 2006, p. 457). A partir da análise de conteúdo das 

postagens do Governo de Alagoas a ser apresentada nas próximas linhas, observa-se cenário 

semelhante no que diz respeito a uma democracia digital ainda elementar. O “balcão de 

serviços” continua sendo privilegiado nos dias de hoje e, mesmo nas mídias sociais, a esfera 

política permanece com poder de decisão e há uma subutilização das potencialidades 

democráticas destas plataformas. Algumas poucas iniciativas saem dessa zona de conforto 

(como a Prefeitura de Curitiba, a ser mais detalhada em tópico à frente), mas a maioria das 

fanpages governamentais adota a mesma estrutura deficiente no uso pleno das capacidades 

interativas e emancipatórias da rede. 

 Silva (2006) é incisivo em suas colocações quando afirma que as novas TICs (e sua 

apropriação em sentido político pelo cidadão) representam apenas uma das variáveis que se 

deve levar em consideração quando se relaciona o amplo uso das novas mídias a uma 

participação democrática. Para este autor, fatores estruturais, comportamentais, legais e, por 

fim, conjunturais influenciam diretamente a participação do cidadão em processos políticos. 

Como vemos aqui, há uma variedade de elementos que interferem em uma maior interação da 

comunidade com o governo, em especial os fatores estruturais. 

 Gomes (2011) traz uma análise muito interessante no que diz respeito à participação, 

diferenciando as iniciativas digitais dos light users e dos heavy users: os primeiros estão 

situados em um nível mais elementar, acessando e-mails e lendo jornais online; já os últimos 

têm capacidade para utilizar ferramentas digitais com propósitos essencialmente políticos. 

Ambos estão imersos na rede e são conectados, contudo as ações esperadas de cada grupo não 

são as mesmas, mesmo diante de “iniciativas com alto teor democrático, socialmente 

interessantes, tecnologicamente bem resolvidas e atraentes do ponto de vista do design” 

(GOMES, 2011, p. 28). O autor ressalta ainda a importância de se considerar, em projetos 

atuais, a falta de engajamento do cidadão do século XXI, pouco interessado no coletivo e em 

questões ideológicas ou dogmáticas, pondo em cheque a obrigatoriedade da participação de 

massa que veio acompanhada do incremento dos meios de comunicação digitais.  
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O cidadão que usa intensamente tecnologias de conexão digital pode 

estar em um estado de latência no que tange à participação e ao 

engajamento. Ainda não quer participar ou não quer participar sempre 

e tanto. Mas pode estar usando iniciativas do primeiro tipo, 

consumindo informação política, acompanhando iniciativas de 

accountability e transparência, formando uma opinião por canais 

públicos e privados, enquanto faz as outras trezentas coisas que lhe 

interessam tanto ou mais do que a vida pública (GOMES, 2011, p. 

40). 

 

 Três requisitos democráticos são apresentados por Silva (2011) para compor a 

interface digital, são eles: 1) publicidade, que torna o Estado mais transparente ao cidadão; 2) 

responsividade, que foca no aspecto interacional e dialógico; 3) porosidade, que promove uma 

maior abertura do poder público à opinião da sociedade. O primeiro é o mais comum nas 

mídias do governo, pois é uma exigência legal; o segundo vem sendo aperfeiçoado muitas 

vezes com objetivos eleitoreiros; já o terceiro é o grande desafio que permanece mesmo em 

meio ao avanço das ferramentas digitais, pois trata-se de compartilhamento de poder, decisão 

política coletiva e influência dos cidadãos sobre seus representantes. Este aspecto foi 

comprovado na nossa análise de conteúdo das publicações da página do Governo de Alagoas. 

 Matéria veiculada em maio de 2017
16

 posiciona Alagoas em 1º lugar no ranking 

nacional de Transparência Pública. O levantamento é da Escala Brasil Transparente e mostra 

uma evolução de Alagoas de 17º lugar para a 1ª posição em apenas dois anos. Em uma escala 

que vai de 0 a 10, Alagoas alcançou a nota 9.8 no atendimento do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC), seja presencial ou online. Apesar de a notícia ser positiva e representar boas 

práticas de transparência no Estado, é importante mencionar que é um cumprimento ao que 

foi estabelecido em lei a partir de 2015. Além do mais, não ultrapassa o limiar da mera 

disponibilização de informações. 

 Silva (2006) argumenta que os estudos sobre participação política na internet não 

devem ser concentrados na utilização das ferramentas tecnológicas pela gestão pública, mas 

seu escopo deve ser ampliado para estudos que foquem na apropriação da internet pela 

comunidade com fins políticos e ainda no próprio sistema político. Partindo desta perspectiva, 

os dados apresentados a seguir são uma tentativa de abranger, de forma holística, os três 

vieses apresentados por Silva (2006) relacionados à participação e ao engajamento político. 

Com a realização da análise de conteúdo das postagens, focamos na gestão pública, já o 

                                            
16

 Matéria intitulada “Alagoas lidera ranking nacional de transparência pública” está disponível em: 

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/15909-alagoas-lidera-ranking-nacional-de-transparencia-

publica.  

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/15909-alagoas-lidera-ranking-nacional-de-transparencia-publica
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/15909-alagoas-lidera-ranking-nacional-de-transparencia-publica
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cidadão é estudado quando aplicamos o questionário para o interagente e, por último, o 

próprio sistema representativo é parcialmente delineado quando abordamos a estrutura da 

assessoria de comunicação e o processo de publicação de conteúdo na página, expondo como 

funciona o gerenciamento da fanpage. 

 O próximo tópico traz números que comprovam a expansão do uso da plataforma FB 

no Brasil como forma de justificar a nossa escolha por esta mídia social como objeto de 

estudo frente a outras que apresentam sua relevância entre os brasileiros. 

 
4.2 Delineando o Facebook: panorama da plataforma no Brasil 

 O FB tem pouco mais de 10 anos de existência, mas já é uma rede social adotada por 

milhões de usuários, não se restringindo apenas ao lazer e entretenimento. Foi criada por 

Mark Zuckerberg em 2004 e hoje é a maior rede social do mundo.  

 De um total de 1,6 bilhão de usuários mensais, o FB congrega 111 milhões de usuários 

brasileiros que acessam a plataforma mensalmente, de acordo com dados do primeiro 

trimestre de 2016 e dados de 2017, divulgados pela própria plataforma. Mais de 100 milhões 

de horas de vídeo são assistidas diariamente por estes mesmos usuários
17

. É interessante 

confrontar estes dados com a população brasileira atual, que já alcançou o patamar de 206 

milhões de pessoas
18

, ou seja, pode-se deduzir que pouco mais da metade dos brasileiros 

possui uma conta ativa no FB. Este é um número bastante representativo. 

 Diariamente, pouco mais de 1 bilhão de pessoas acessa a rede
19

 e quase 90% dos 

usuários brasileiros acessa a plataforma via celular
20

. É importante mencionar que estes 

acessos não se restringem ao público jovem, mas também se estendem ao público com mais 

de 60 anos de idade. Dados do FB de março de 2017 mostram que mais de 5 milhões de 

pessoas com essa faixa etária acessam a plataforma, sendo que 83% acessa diariamente e 2 

em cada 3 desses idosos acessam via celular.
21

 

 Ainda em 2017, o FB foi eleito a plataforma mais admirada do mercado brasileiro, 

com destaque para as categorias engajamento e venda de anúncios, segundo a 17ª edição do 

                                            
17

 Números podem ser verificados neste link: https://olhardigital.com.br/noticia/facebook-tem-mais-de-100-

milhoes-de-usuarios-brasileiros/57706.  
18

 Dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Disponível em: 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/brasil-tem-mais-de-206-milhoes-de-habitantes-segundo-o-

ibge.html.  
19

 Pesquisa pode ser acessada aqui: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-

bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html  
20

 Dados foram divulgados em fevereiro de 2016: http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-

surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/#  
21

 Matéria foi divulgada na própria plataforma: https://pt-br.facebook.com/business/news/senior-fb-insights  

https://olhardigital.com.br/noticia/facebook-tem-mais-de-100-milhoes-de-usuarios-brasileiros/57706
https://olhardigital.com.br/noticia/facebook-tem-mais-de-100-milhoes-de-usuarios-brasileiros/57706
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/brasil-tem-mais-de-206-milhoes-de-habitantes-segundo-o-ibge.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/08/brasil-tem-mais-de-206-milhoes-de-habitantes-segundo-o-ibge.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/04/facebook-atinge-marca-de1-bilhao-de-usuarios-todos-os-dias.html
http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/
http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/
https://pt-br.facebook.com/business/news/senior-fb-insights
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estudo Veículos Mais Admirados, realizado para o Meio & Mensagem
22

. Em 2014, oito em 

cada 10 brasileiros com acesso à internet utilizavam o FB, de acordo com dados divulgados 

por esta plataforma
23

.  

 

Figura 4- Facebook no Brasil em 2014 

 

 

Fonte: facebook.com 

 O perfil do usuário brasileiro é formado por 54% de mulheres e 46% de homens, com 

faixa etária predominante de 18 a 34 anos de idade. O Brasil é o 3º maior país em número de 

usuários, sendo ultrapassado apenas por EUA e Índia.
24

  

 

Figura 5- Perfil do usuário brasileiro do Facebook 

 

 

Fonte: http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/ 

 A plataforma é constantemente visitada e atualizada pelos seus membros, que acessam 

o FB diariamente e gastam em média 22 minutos por dia na mídia social.  

                                            
22

 Facebook é eleito como a plataforma mais admirada pelo mercado brasileiro: https://pt-

br.facebook.com/business/news/facebook-award-brazil 
23

 Acesso pode ser feito em: https://pt-br.facebook.com/business/news/BR-Oito-em-cada-dez-brasileiros-com-

acesso-a-Internet-usam-o-Facebook 
24

 Números foram divulgados neste endereço eletrônico: http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/ 

http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/
https://pt-br.facebook.com/business/news/facebook-award-brazil
https://pt-br.facebook.com/business/news/facebook-award-brazil
https://pt-br.facebook.com/business/news/BR-Oito-em-cada-dez-brasileiros-com-acesso-a-Internet-usam-o-Facebook
https://pt-br.facebook.com/business/news/BR-Oito-em-cada-dez-brasileiros-com-acesso-a-Internet-usam-o-Facebook
http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/
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Figura 6- fluxo temporal no Facebook 

 

 

Fonte: http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/  

 

Figura 7- utilização do Facebook no Brasil 

 

 

Fonte: http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/ 

 Estes números apresentados acima nos mostram a predominância da plataforma social 

FB no cotidiano do brasileiro, seja por seu acesso diário, pelo tempo significativo gasto na 

rede, pela atualização constante de conteúdo ou pelo seu retorno diário à plataforma. Os 

gráficos também nos mostram que diversas faixas etárias acessam o FB, espaço virtual que, 

além de ser uma plataforma social e de lazer, também ocupa lugar de destaque na área de 

negócios, vendas e engajamento às marcas que possuem uma fanpage. O FB, desta forma, 

tornou-se uma ferramenta agregadora, mobilizadora e de muita importância para o brasileiro, 

já que parte expressiva do seu tempo é gasto neste espaço, seja atualizando conteúdo pessoal, 

acompanhando notícias ou discutindo assuntos do seu interesse. 

http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/
http://www.allanperon.com.br/facebook-marketing/
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 O alto índice de pessoas que acessam o FB e sua adesão pela sociedade 

independentemente de faixa etária e nacionalidade foi um dos fatores propulsionadores deste 

estudo, aliado ao fato de a comunicação institucional, inclusive a pública, estar ocupando um 

espaço de destaque nas mídias sociais, conforme veremos no decorrer da discussão que vem a 

seguir. 

 

4.3 Gestão pública nas mídias sociais 

 O estágio atual da presença do governo no meio digital é a adesão às mídias sociais em 

uma forma de estar mais perto da população, mantê-la informada em relação aos atos do 

governo e interagir de forma mais direta com a comunidade por meio de conteúdo informal, 

criativo e diferenciado.  

 Ambiente de fortalecimento de laços comunitários e de confiança, com 

compartilhamento de interesses em comum e independência de barreiras como o tempo e o 

espaço: este é o lugar atualmente ocupado pelas mídias sociais nas estratégias de comunicação 

dos governos, que ultrapassaram a migração para a internet apenas com sites, Serviços de 

Atendimento ao Consumidor (SAC) e contatos impessoais a partir de formulários e e-mails. A 

personalização da política, do conteúdo governamental e do contato direto com cada perfil na 

mídia social é forte atributo de redes como FB, Twitter, Instagram e Snapchat. Estar aberto ao 

diálogo, respondendo publicamente a usuários que muitas vezes estão naquele espaço apenas 

para criticar ações, políticas ou projetos divulgados, também faz parte da lista de atribuições 

da gestão esperada pelo internauta. A interação direta entre governo e comunidade é bem vista 

pelos interagentes e favorece a adesão de mais pessoas à rede ou à fanpage no qual o governo 

está inserido. As estatísticas fornecidas pelo FB comprovam que quanto mais pessoas “falam 

sobre” determinada fanpage mais ela amplia seu alcance, mesmo entre interagentes que não 

seguem aquele conteúdo. 

 A imagem pessoal de autoridades políticas é fortemente construída a partir da 

comunicação digital, inclusive da gestão ou do partido ao qual se filia, o que se reflete nas 

urnas e comentários nas redes. Um estudo feito em 2015 pela Universidade de Delaware, nos 

EUA, mostrou que há uma forte relação entre redes sociais e política
25

. Comentários positivos 

sobre um determinado político em plataformas como o FB, por exemplo, são uma forte 

influência na formação da sua imagem. A importância dos laços nas mídias sociais é 

reforçada quando a pesquisa confirma que há uma maior confiança do interagente na opinião 

                                            
25

 “Estudo: falar bem de um político no Facebook é positivo para a imagem dele”. Matéria disponível em: 

https://www.tecmundo.com.br/facebook/87274-estudo-falar-politico-facebook-positivo-imagem-dele.htm  

https://www.tecmundo.com.br/facebook/87274-estudo-falar-politico-facebook-positivo-imagem-dele.htm
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dos seus pares do que em promessas políticas, ou seja, apesar de acompanharmos conteúdo 

político nas redes de forma independente, os contatos formados nas mídias sociais têm papel 

relevante na nossa formação de opinião.  

 Uma distinção entre as comunicações dos tipos governamental, política e pública é 

imprescindível para que continuemos nossa discussão sobre a importância da comunicação 

pública nos dias atuais. A comunicação governamental, por exemplo, refere-se “aos fluxos de 

informação e padrões de relacionamento envolvendo os gestores e a ação do Estado e a 

sociedade” (DUARTE, s.d, p. 02). Já a comunicação política envolve discurso e ações de 

governo, partidos e seus agentes na conquista da opinião pública. Infere-se, a partir dos 

conceitos, que comunicação pública é mais ampla porque abrange temas de interesse coletivo. 

Duarte (s.d) defende mais poder para a sociedade, menos para os governos, mais comunicação 

ao invés de divulgação, e mais diálogo e participação em contrapartida ao dirigismo. Eis o 

ideal da comunicação pública a ser praticado nas mídias sociais a partir de quatro eixos 

centrais: transparência, acesso, interação e ouvidoria social, conforme pontua Duarte (s.d). Na 

fanpage do Governo de Alagoas, conforme veremos nas próximas linhas, há uma 

predominância das comunicações política e governamental e limitada comunicação com foco 

no público. 

 Da comunicação política ou governamental à comunicação pública: eis o desafio das 

gestões nas mídias sociais. A comunicação pública, defende Duarte (s.d), está estritamente 

ligada ao conceito de cidadania, que “pode ser entendida como a possibilidade de cada um e 

de todos conhecerem suas obrigações e usufruírem de seus direitos” (p. 01). A comunicação, 

para ele, é pré-requisito para o exercício pleno da cidadania. 

 A partir de dados, o autor explica que a informação é deficitária em nosso país e não 

chega ao cidadão, mesmo em nível preliminar: “Sem informação, sem conhecimento, sem 

estímulo, sem alternativas adequadas de interação em suas próprias condições, o cidadão 

certamente não pode exercer a plenitude de seus direitos e de suas possibilidades de 

participação” (DUARTE, s.d, p. 02). O pouco acesso da população de baixa renda às 

informações, a baixa escolaridade, o uso da internet pelas classes mais abastadas e o pouco 

conhecimento técnico em relação ao manuseio da internet são fatores citados por Duarte (s.d), 

e já tratados em discussões anteriores, que agravam o quadro de pouco relacionamento com as 

instituições públicas. 

 Qual o papel da comunicação pública no abrandamento destas questões que emergem 

mesmo em meio à proliferação de novas tecnologias e à ampliação do acesso à internet? A 

comunicação pública não serve aos interesses do governo ou de partidos políticos, mas sim à 
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sociedade por meio de uma comunicação eficiente e transparente, que prioriza o debate e a 

participação. Ferramenta de formação de imagem, de marketing, de propaganda 

governamental, de censura política, de manipulação e personalista, todos esses são adjetivos 

de uma comunicação que efetivamente não é pública. Com menos foco na política e mais 

relacionada ao serviço público, este tipo de comunicação privilegia a interação com o cidadão. 

A comunicação pública, neste sentido, diz respeito à transparência, 

participação, diálogo, e a um relacionamento cotidiano e 

individualizado das instituições com o cidadão. Pode ser 

compreendida, também, a partir da noção de que a informação é 

direito individual e patrimônio coletivo [...] A ação em comunicação 

pública pode ser movida por alguns princípios fundamentais: a 

democratização da informação, afinal todo cidadão deve ter acesso às 

informações relevantes para sua inserção na sociedade e exercício de 

seus direitos; a adoção da perspectiva do cidadão nos processos, já que 

a comunicação deve estar atenta ao sentimento, interesse e 

necessidades da população e, também, o estabelecimento de vias de 

mão dupla, por meio de canais de diálogo e interação entre a 

sociedade, seus diferentes segmentos e os governos. (DUARTE, s.d, 

p. 04). 

 

 A distribuição de informação feita de forma vertical (que funciona unilateralmente, 

sempre do gestor ou autoridade direto para a sociedade), que muitas vezes atende à 

perspectiva de comunicação dos gestores públicos de comunicação para divulgação, 

consentimento e convencimento, é criticada pelo autor, que acredita que a simples 

disponibilização de informação na internet não é comunicação pública. Duarte (s.d) defende a 

comunicação como um serviço que o público tem direito e que atua sob o viés da cidadania ao 

invés de priorizar política, instituição ou personalização: “A comunicação pública ocupa-se da 

viabilização do direito social coletivo e individual ao diálogo, à informação e expressão. 

Assim, fazer comunicação pública é assumir a perspectiva cidadã na comunicação 

envolvendo temas de interesse coletivo” (DUARTE, s.d, p. 2). A figura a seguir ilustra os 

fluxos de informação e interação entre agentes públicos e atores sociais propostos pelo autor: 

 

 

Figura 8- proposta de modelo de campo da comunicação pública com distinção de alguns 

atores 
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Fonte: DUARTE (s.d) 

 

 O sentido de apenas ocupar o espaço das redes, movimento que teve início em 2011 

pelo governo federal, foi ampliado para as gestões nos âmbitos estadual e municipal 

lentamente, de acordo com Farranha et al (2016). A partir de entrevistas feitas com atores 

centrais para a atualização das redes sociais do governo federal, ela conclui que as redes hoje 

têm um papel muito mais informativo do que uma ferramenta que privilegia a consulta e a 

participação, isto é, a interação. A administração pública, seguindo a mesma linha de 

raciocínio, passa a ter mais uma via de divulgação de ações, sem que o foco esteja ligado à 

politização ou ao debate democrático, mas sim em si mesma.  

 Ambiente de prestação de contas e divulgação de ações governamentais, o FB limita-

se ao cunho informativo, segundo Farranha et al (2016). Além do mais, funciona como um 

canal de cumprimento à Lei de Acesso à Informação, o que posiciona a gestão pública com 

um grau mínimo de participação da sociedade por meio de suas mídias sociais. Estas 

conclusões nos provam que o potencial das mídias sociais não está sendo aproveitado em sua 

totalidade, que a comunicação pública não é plenamente exercida e que a gestão pública 

utiliza-se das mídias sociais em prol de seus interesses governamentais. Klenk e Prudencio 

(2016) excluem a possibilidade de a plataforma ser utilizada como ferramenta de governo 

eletrônico e, a partir de suas pesquisas, afirmam que a categoria de relacionamento 

estabelecida entre poder público e sociedade situa-se em um nível mais abstrato neste 

ambiente, de forma que o relacionamento não se restringe a questões governamentais, 

transparência, accountability ou participação. Para as autoras, as mídias sociais podem 

estimular o debate sobre assuntos que representam o amadurecimento da democracia, 
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inclusive mencionam que a população parece estar interessada em participar deste 

movimento. 

 A Prefeitura de Curitiba, por exemplo, é uma exceção à regra e serve de modelo para a 

comunicação praticada no serviço público desde 2014. “Com uma linguagem moderna e 

despojada, conseguiu subverter os modelos antigos de como se trabalhar o ofício da 

comunicação da instituição com a população, agregando valores na participação dos seus 

seguidores e na atividade de comunicação” (ROSADO, 2015, p. 24). Bom humor, leveza e 

informalidade são alguns dos pontos fortes da “Prefs”, como é conhecida no FB pelos seus 

seguidores.  

 Pessoas que não moram na cidade também seguem a página justamente pela 

irreverência da administração, que utiliza referências nacionais, fatos do momento e 

animações para tratar de assuntos relevantes e de interesse coletivo. Por meio do humor, a 

página estreita a relação com os moradores e incentiva a participação a partir de um alto nível 

de interação, se comparado a outras gestões. “Tentando se comunicar com a geração Y, a 

geração que mais usa a Internet e mais consome cultura pop, a Prefs (apelido carinhoso que a 

página recebeu dos seus leitores) usa do humor para tentar quebrar qualquer tipo de barreira e 

preconceito com corporações” (ROSADO, 2015, p. 31). A figura abaixo é uma postagem do 

dia 30 de março de 2017: 

 

Figura 9- Postagem do dia 30 de março na página da Prefeitura de Curitiba 

 

Fonte: Facebook da Prefeitura de Curitiba 
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 Atualmente, a Prefeitura de Curitiba possui em média 850 mil seguidores no FB e a 

descrição da página é alinhada com o conteúdo publicado diariamente: “Queremos falar com 

você, curitibano! Você que acorda já cedo para começar o dia ligeirinho. Que corre contra o 

tempo e pedala muito pra chegar onde quer. [...] Queremos que todos se enxerguem aqui. 

Dúvidas e reclamações, não hesite em vir até nós, estamos aqui para te ajudar e pode ter 

certeza que escutaremos a sua voz” (descrição da página no FB). 

 Pioneira na inovação da comunicação pública nas mídias sociais, a Prefeitura de 

Curitiba tem se destacado entre outras gestões e também diante dos seus seguidores, que 

aumentam diariamente e se mantêm informados em relação a sua cidade de forma simples e 

intuitiva. Este tipo de iniciativa fortalece a comunicação pública e a gestão compartilhada e 

comprometida com a sociedade. É válido ressaltar que, em observação feita pela pesquisadora 

para este estudo, inferiu-se que as fanpages que mais têm aceitação da comunidade são 

aquelas que priorizam o relacionamento do seguidor com a página, não necessariamente com 

a gestão ou o governo, fenômeno observado na Prefs, o que a posiciona em lugar de destaque 

em relação a outras páginas governamentais e a torna objeto de estudo de diversos 

pesquisadores. Isto significa que fanpages que apresentam conteúdo eminentemente político 

ou governamental são preteridas em relação àquelas que focam na disseminação e prática da 

comunicação pública, conceitos que discutimos em linhas anteriores. Neste caso, de acordo 

com a pesquisa destinada aos interagentes da página do Governo de Alagoas que realizamos e 

apresentamos mais adiante, os seguidores não se sentem estimulados a participar nem se 

consideram representados pelo conteúdo divulgado. O resultado deste cenário é uma gestão 

digital limitada e focada na publicidade de mensagens que, na maior parte das vezes, não 

impactam diretamente a vida dos cidadãos.  

 A Prefs de Curitiba, por outro lado, investe em memórias afetivas ou pecularidades 

culturais como parte do repertório de postagens que mais viralizam e atingem seus seguidores. 

As mídias sociais, neste contexto, permitem o uso de uma linguagem mais informal, o alcance 

e difusão das mensagens atinge mais pessoas e o ambiente de lazer, que congrega inúmeros 

interagentes, é aproveitado para conteúdo político, educativo e ainda informacional. É 

importante ressaltar que estamos utilizando o exemplo dessa fanpage não como um recurso 

comparativo, mas sim tomando-a como referência de gestão pública digital presente nas 

mídias sociais devido a sua utilização em diversos estudos acadêmicos. Além do mais, 

reconhecemos que os dados sociais, econômicos, culturais e educativos são absolutamente 

divergentes se compararmos o sul e o nordeste do país em termos de desenvolvimento, mas 

ainda assim acreditamos que uma linguagem mais simples, direta e adequada às mídias 
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sociais independe destes elementos, apesar de sem dúvida ser influenciada em maior ou 

menor medida por eles. 

 O próximo tópico é totalmente voltado para o objeto de estudo desta dissertação e 

discutirá a estrutura da comunicação pública no Governo de Alagoas, incluindo a equipe de 

profissionais que forma a assessoria de comunicação, o processo de publicação de conteúdo e 

o gerenciamento da página, além de outros aspectos que facilitarão o entendimento da rotina 

do setor para que tenhamos uma visão mais crítica e fundamentada da fanpage. 

 

4.4 Comunicação pública no Governo de Alagoas 

 O organograma disposto no site da instituição (governo.al.gov.br) indica a existência 

de uma Ascom subordinada a uma Secretaria de Estado da Comunicação (Secom). Sete 

assessores de comunicação compõem a Ascom e a fanpage é monitorada pelo gerente de 

mídias sociais, que possui formação em Publicidade. Esta gerência é assessorada por um 

diretor de arte e um estagiário em jornalismo. Estes três profissionais são os diretamente 

envolvidos com a página, responsáveis pelo gerenciamento e atualização de conteúdo. É 

importante frisar que há conteúdos a serem pensados e publicados nas plataformas FB, 

Instagram, Snapchat, Twitter e YouTube, que são as mídias sociais nas quais o governo está 

presente. 

 Os conteúdos postados são oriundos de matérias produzidas pela equipe de seis 

jornalistas e publicadas na página agenciaalagoas.al.gov.br. A partir daí, o conteúdo é 

adaptado às redes  e são feitas produções de arte específicas para cada mídia social, de acordo 

com o público-alvo de cada uma, a fim de divulgar material jornalístico. Assemelhando-se às 

redações, a equipe de mídias sociais também reúne-se semanalmente, às segundas-feiras, a 

fim de construir a pauta da semana com base no site Agência Alagoas, na agenda do 

governador e nas pautas propostas pela equipe de Jornalismo.  

 Além disso, são postados pequenos vídeos com as últimas notícias da semana, 

produzidos pela própria Ascom e com uma linguagem informal, adaptada à mídia social, 

intitulados “Alagoas em Movimento”. As transmissões ao vivo também são feitas uma vez 

por semana. Os demais vídeos surgem em decorrência da agenda do governador e de pautas 

especiais, assim não têm periodicidade definida. Em média, de 3 a 5 postagens são publicadas 

diariamente na página e algumas delas são programadas com antecedência. Este recurso é 

possível a partir de uma ferramenta disponível no FB para os administradores de página, 

utilizada especialmente aos finais de semana, por meio da qual se pode selecionar a data e o 

horário em que se deseja que a publicação seja feita. 
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 Matéria veiculada na página do Governo, em junho de 2016
26

, relata que a gestão 

pública estadual ocupa posição de destaque entre as mídias sociais de outros estados do 

Nordeste, especialmente no Instagram, espaço virtual onde o crescimento vem sendo 

observado de maneira mais forte nos últimos dois anos. Declaração do gerente de mídias 

sociais reflete os objetivos da presença do Governo de Alagoas nas mídias sociais:  

As redes sociais têm funcionado como canais de informação e, mais 

além, como portais de serviços para sugestões e reclamações vindas 

dos próprios cidadãos. Lidamos com isso da melhor maneira. Criamos 

um mecanismo de monitoramento e tentamos solucionar, junto às 

pastas, os problemas que chegam por meio desses meios (Disponível 

em: agenciaalagoas.al.gov.br) 

 

 O estado do Rio Grande do Norte, por exemplo, obteve consultorias da equipe de 

mídias sociais do Governo de Alagoas, em 2015, devido ao destaque da gestão nas 

plataformas. Outras consultorias locais menores também foram realizadas em âmbito estadual 

nas prefeituras de Arapiraca, Murici e Pilar, com apresentação de organograma e metodologia 

de trabalho. O objetivo dessas palestras foi mostrar que as plataformas devem ser utilizadas na 

forma de serviço ao cidadão, mas também focar na atenção e solução aos problemas da 

comunidade, sempre levando em consideração que o digital é mutável e necessita de 

planejamento para que alcance resultados. 

 Em relação ao aproveitamento de ideias e sugestões de ideias dos internautas pelo 

governo, o processo se dá da seguinte maneira: a) recebimento da demanda, b) avaliação pelas 

equipes de Rede Social e Jornalismo, c) acionamento das pessoas ou secretarias responsáveis, 

que têm um prazo de até 48 horas para responder ou solucionar o problema, d) solução do 

caso, seja com um serviço, uma matéria ou uma resposta direta. As sugestões normalmente 

chegam via inbox ou comentários nas postagens, mas em alguns casos isolados há também a 

observação dos gerenciadores de página, que detectam um possível problema por meio dos 

conteúdos postados.  

 Em relatório entregue pela equipe para a pesquisadora, referente ao mês de agosto de 

2016, consta um exemplo de conversação entre governo e cidadão. Em um primeiro 

momento, uma interagente entra em contato via inbox na fanpage: “Minha filha tá precisando 

da medicação Lupron e na Farmácia consta que tá em falta essa medicação e ninguém dá uma 

previsão de quando irá chegar”. A resposta da administração, após envio da reclamação à 

                                            
26

 “Governo de Alagoas está presente nas redes sociais de mais representatividade no país” é o título da matéria 

disponível no endereço eletrônico: http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/5339-governo-de-alagoas-

esta-presente-nas-redes-sociais-de-mais-representatividade-no-pais.  

http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/5339-governo-de-alagoas-esta-presente-nas-redes-sociais-de-mais-representatividade-no-pais
http://www.agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/5339-governo-de-alagoas-esta-presente-nas-redes-sociais-de-mais-representatividade-no-pais
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secretaria responsável, é a seguinte: “Boa tarde. Em contato com a Secretaria de Saúde, 

recebemos a seguinte nota: ‘A Sesau esclarece que está concluindo os trâmites para aquisição 

do medicamento, o que deve ocorrer com a reabertura do Sistema Integrado de Administração 

Financeira para Estados e Municípios (Siafen)’”.  

 O Procon de Alagoas é exemplo de órgão que se readaptou levando em consideração 

as sugestões dos interagentes presentes nas mídias sociais do Governo. Além de mudar suas 

formas de reclamação e denúncia, criou um canal digital onde eram explicadas situações de 

dúvida. As alterações aconteceram após a elaboração de um projeto feito pelo setor de Redes 

Sociais, a partir da análise dos questionamentos dos cidadãos, e apresentado à gestora do 

órgão. O inverso também acontece, foi o caso do projeto digital “Sabores de Alagoas”, que 

abordava a culinária local e a vida de chefs renomados do Estado e acabou sendo apropriado 

pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento de Alagoas na forma de festival gastronômico, 

junto à Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Alagoas (Abrasel/AL). 

 Mas o trabalho do setor de Mídias Sociais não se limita a essas atividades. Além de 

publicar e planejar conteúdo diariamente, analisar e responder solicitações de interagentes, 

monitorar as menções às contas do Governo de Alagoas nas mídias sociais e outras 

atribuições, um relatório mensal das redes sociais é produzido pelo setor e enviado ao 

governador, com base na ferramenta de monitoramento, gestão e análise de mídias sociais 

denominada Scup Social. No documento enviado ao governo constam todas as métricas 

envolvidas, faixa etária, escolaridade, sexo, influenciadores, idade, locais de maior interação, 

comentários negativos, resumo dos positivos, crescimento, as sugestões e demandas que 

passam pela triagem, além do tempo de resposta dos gerenciadores. 

 Outro diferencial da administração da página no FB é a criação de um SAC 2.0 na 

própria plataforma, que funciona como uma espécie de redirecionamento, onde o interagente 

entra em contato via inbox e a mensagem é redirecionada para o SAC do governo, um sistema 

que organiza as mensagens e estabelece prazos (de 24 a 48 horas) para o retorno ao cidadão. 

Já o direcionamento das reclamações e sugestões para as pastas e secretarias responsáveis é 

feita pela própria equipe que administra a página, o sistema atua apenas no recebimento e 

organização das mensagens. Vale ainda destacar que uma equipe de vídeo terceirizada 

acompanha o governador em eventos e viagens pelo estado a fim de produzir e editar material 

audiovisual de curta duração (até 1min e 30 segundos) para divulgação na página.  

 Este tópico discutiu trâmites internos da assessoria de comunicação do Governo de 

Alagoas e mais detalhes sobre a publicação de conteúdo na página na plataforma FB, o que 

auxiliará no entendimento do próximo tópico, que é uma leitura da pesquisadora em relação 
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ao objeto de estudo escolhido para esta dissertação. Esta análise exploratória nos permite 

deduzir que a gestão de mídias sociais do Governo de Alagoas é potencialmente forte por 

realizar planejamento, reuniões de pauta e envolver diversos profissionais nas fases de 

elaboração e sugestão de conteúdo. Ademais, o fato de interferir em pastas e secretarias a 

partir da participação dos seguidores das redes é um simbolismo da importância da 

comunicação e do investimento em mídias sociais que se observa nesta gestão. O 

monitoramento das redes feito pela equipe retrata observação constante em relação às contas 

do Governo de Alagoas nas mídias sociais, o que indica flexibilidade e mudança de 

estratégias, se necessário. Todos estes trâmites internos indicam que a gestão de mídias 

sociais é feita de forma sistêmica e com objetivos específicos de crescimento do alcance das 

redes do governo. Na próxima parte, focaremos na apresentação da página a partir de uma 

visão geral, na linguagem utilizada e nos dados estatísticos a fim de traçarmos um panorama 

deste espaço virtual. 

 

4.4.1 Fanpage do Governo 

 A fanpage do Governo de Alagoas começou a ser administrada pela equipe de 

comunicação em janeiro de 2015, início do mandato do atual governador, Renan Filho. Em 

pouco mais de 18 meses, a página subiu de 29.068 curtidas para 89.756 curtidas e foi 

categorizada com 3 de 5 estrelas
27

. Relatório com dados referentes ao mês de agosto de 2016 

mostra que 56% dos seguidores da página são mulheres e a idade predominante está entre 18 

a 34 anos, o segundo lugar é ocupado pela faixa etária de 35 a 44 anos. Já os 44% dos homens 

que acessam a página estão concentrados na faixa etária de 18 a 24 anos, em segundo lugar os 

que declararam ter entre 25 e 34 anos. Mais de 30 mil seguidores são de Maceió, mais de 5 

mil são de Arapiraca e quase 2 mil de Rio Largo, segundo o relatório apresentado pela equipe.  

 De uma maneira geral, a página apresenta conteúdo criativo, com predominância de 

vídeos e recursos imagéticos de qualidade. Em notícias relacionadas a inaugurações, 

lançamentos, melhorias, serviços à comunidade e publicações semelhantes o governador está 

sempre presente nas fotos, reforçando a sua aproximação com a comunidade. Por vezes, 

conteúdos publicados na página pessoal do governador são compartilhados na página 

institucional, o que retrata a prática indistinta da comunicação pública e/ou comunicação 

política discutida mais acima: 

                                            
27

 Números são referentes a acesso feito pela pesquisadora em julho de 2017. Fanpage pode ser acessada no 

endereço: https://www.facebook.com/GovernoAlagoas/.  

https://www.facebook.com/GovernoAlagoas/
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Figura 10- Postagem da fanpage de Alagoas em 17 de julho 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 De acordo com informações da equipe de administração, os comentários negativos não 

são apagados das postagens, mas por vezes outros comentários são inseridos a fim de que o 

comentário anterior “desapareça” da lista principal. Observa-se ainda que os comentários 

negativos são minoria nas publicações e, de certa forma, “desvalorizados” pelos 

administradores da página, o que acaba por invisibilizar estas vozes. O conteúdo é postado 

nas redes, mas não há um acompanhamento da repercussão ou interação com quem comenta. 

 O governador Renan Filho é adepto das selfies (em fotos e vídeos), o que confere um 

tom mais informal a notícias de cunho institucional e o coloca como expoente no Estado no 

que diz respeito ao uso das mídias sociais com objetivos de promoção. Além disso, as 

transmissões ao vivo, uma ferramenta recente na plataforma FB, estão sendo amplamente 

utilizadas pelo governador em eventos. A assinatura da ordem de serviço para a construção do 

Hospital Regional em Porto Calvo, publicação de 17 de julho, teve 11 mil visualizações, 167 

compartilhamentos, 563 reações e 375 comentários feitos durante a transmissão. 

 

Figura 11- Transmissão ao vivo feita pela fanpage de Alagoas em 17 de julho 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

  

 A foto de perfil da fanpage é em comemoração aos 200 anos de Alagoas, a ser 

celebrado em 16 de setembro de 2017. Já o arquivo de capa é um vídeo (que inicia 

automaticamente quando se acessa a página) que retrata os avanços da gestão e a diminuição 

da violência no Estado. O menu à esquerda, diferentemente de outras páginas de gestão 

pública em Alagoas, é amplamente utilizado pelos administradores de página para direcionar 

a eventos do governo, vídeos, notas, fotos e outras mídias sociais do Governo, como 

Instagram, YouTube e Twitter. Esta é a aparência geral da página no FB: 

 

Figura 12- Visão geral da fanpage de Alagoas 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 
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 Em média são publicadas de 3 a 5 postagens diariamente, excluindo-se daí as 

transmissões ao vivo, e a linguagem utilizada é informal, leve, com uso intenso de hashtags
28

. 

No caso de ações do governo, a principal hashtag é o slogan utilizado na campanha do 

governador: #TrabalhandoSérioaGenteChegaLá. Para a equipe que atualiza a página, os 

conteúdos mais engajadores são relacionados à culinária e cultura alagoana, turismo, artistas 

locais e reformas. As hashtags #eucurtoAlagoas e #coresdeAlagoas também são muito bem 

aceitas pela comunidade, ambas relacionadas às belezas naturais do Estado. Conteúdos 

atrelados à imagem do governador também são muito utilizados pela administração por serem 

considerados engajadores. A figura abaixo é uma postagem do aniversário de Graciliano 

Ramos, escritor alagoano reconhecido nacionalmente, e teve 90 reações, 12 

compartilhamentos e 5 comentários dos internautas. 

 

Figura 13- Postagem da página do Governo de Alagoas em 15 de julho 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Relatório mensal de novembro de 2016 (período escolhido para a análise de conteúdo 

das postagens, tópico que vem a seguir) relacionado à página indica que há uma média de 7 

novos fãs por dia e registra-se uma média de 62 atividades por postagens, que abrangem 

curtidas, compartilhamentos, visualizações, etc. As reações de curtir o conteúdo (4.256) e o 

compartilhamento (636) são bem maiores se comparadas ao número de comentários (243). Já 

                                            
28

 Hashtags são palavras-chave associadas a uma informação, tópico ou discussão que se deseja dar destaque nas 

redes, especialmente no Twitter. São antecedidas do símbolo cerquilha (#). 
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as interações em si são muito pequenas, não atingem nem 1% do total de fãs da página. Estes 

números são bem variáveis a depender do período selecionado. Em dezembro, por exemplo, 

os comentários aumentaram consideravelmente (888), as curtidas subiram para 7.739 e os 

compartilhamentos atingiram o pico de 1882. Os novos fãs por dia subiram para 27 e a média 

de atividades por postagem chegou a 72. De uma forma geral, pode-se afirmar que o número 

de fãs cresce diariamente, mas as interações são limitadas. Quando esta pesquisa foi iniciada, 

por exemplo, havia uma média de 72 mil curtidas, menos de 1 ano depois a página já está 

perto dos 90 mil.  

 As menções à página em todo o mês de novembro chegaram a 2.700, o que dá uma 

média de 88 menções por dia. Destas menções, 1500 foram categorizadas como positivas, 923 

neutras, 132 mistas e 100 negativas. É importante mencionar aqui o grande número de 

pessoas envolvidas com a página que são funcionárias públicas estaduais, simpatizantes do 

governo ou do partido que ele representa, o que exige uma postura cautelosa em relação ao 

grande número que representa aprovação. 

 

Figura 14- Relatório de monitoramento da página de Alagoas referente a novembro de 2016 

 

 

Fonte: relatório de monitoramento cedido pela Ascom 

 

 Já em dezembro, o total de menções ultrapassou os 4.400, o que resulta em uma média 

de 141 menções por dia. Comentários positivos e neutros ficaram em margens semelhantes 

(1700 e 1600, respectivamente) e os negativos aumentaram para 939. A “saúde da marca”, 

expressão utilizada pelos publicitários para expressar a forma como as pessoas encaram seu 

produto, esteve em 91 (em uma escala que vai até 100) no caso da fanpage em tela no mês de 

novembro. Em dezembro, este número caiu para 74. 
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 Voltando ao período anterior, quase 60% dos fãs externalizaram sentimentos positivos 

em relação à marca, 36.64% foram neutros e 3.97% a enxergaram de maneira negativa. Em 

dezembro, os sentimentos positivos e neutros se aproximaram (39,12% e 28,72%) e os 

negativos aumentaram para 22,17%. A rede com mais menções em novembro foi o 

Instagram, com 55,5% das menções dos interagentes, já o FB veio em segundo lugar, com 

21,8%, e o Twitter ocupou o terceiro lugar, com 12,5%. Em dezembro, as classificações são 

invertidas, com o FB ocupando o primeiro lugar e o Instagram o segundo. 

 O relatório de novembro indica que há um engajamento de 13,6% dos interagentes em 

todas as redes do governo, este número cai para 11%  no mês posterior, e os termos mais 

citados na interação com o governo são “alagoas”, “governodealagoas”, “governo”, “estado”, 

“maceio”, “porumanovaalagoas”, “trabalhandoserioagentechegala”, “governador”, entre 

outros de menos relevância. Estes termos citados são mais associados a emoções positivas. É 

importante destacar que os usuários que mais citam o Governo de Alagoas nas redes são 

oriundos do próprio governo, o que contesta o grande número de fãs da página em termos 

qualitativos, conforme figura a seguir: 

 

Figura 15- Lista de usuários que mais mencionaram o Governo de Alagoas nas redes em 

novembro de 2016 

 

 

 Fonte: relatório de monitoramento cedido pela Ascom 
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 Dos dez usuários que mais mencionaram o governo em novembro de 2016, nove 

fazem parte da estrutura do governo enquanto secretarias e apenas um está fora deste ciclo, 

mas refere-se a um perfil de turismo, portanto sua menção está voltada para divulgação de 

potenciais turísticos em Alagoas. Quando examinamos estes detalhes institucionais, esta lista 

se torna bastante parcial e restrita, não refletindo interação governamental para a comunidade, 

apenas uma retroalimentação da divulgação de redes dentro do próprio governo, o que acaba 

por “maquiar” a saúde da marca exposta anteriormente. O relatório também não mostra a 

resolução de problemas para os interagentes que entraram em contato com o governo por 

meio das mídias sociais. Foram registradas nove solicitações da comunidade e nenhuma 

resposta ou resolução para o problema apresentado.  

 Estes dados foram apresentados neste tópico de forma que possamos construir uma 

visão geral da página e de como ela é vista pelo interagente comum em seus aspectos visuais, 

de conteúdo e de interação. A partir do acesso aos relatórios internos da equipe, o exame do 

objeto de estudo foi aprofundado com dados que comprovam a expansão das redes de forma 

quantitativa, mas não qualitativa.  

 Este capítulo teve como objetivo apresentar a forte adesão da plataforma FB no Brasil, 

justificando a nossa escolha por ela como objeto de estudo, em seguida detalhamos a presença 

e a importância do governo nas mídias sociais nos dias atuais, destacando o exemplo da 

Prefeitura de Curitiba como gestão pública inovadora no meio digital. Os trâmites internos e a 

estrutura da assessoria de comunicação do Governo de Alagoas integraram o próximo tópico 

que procurou detalhar o funcionamento da equipe do trabalho de comunicação e 

contextualizar a fanpage. O último tema tratado nesta discussão que aprofunda o 

conhecimento sobre o objeto de estudo foi a própria fanpage do Governo de Alagoas. Esta 

parte é uma análise geral da página e trouxe alguns dados relacionados ao monitoramento da 

fanpage, todos eles comprovando que há um crescimento quantitativo inegável das mídias 

sociais do governo. Nas próximas linhas, prosseguiremos a discussão com o objetivo de 

atender à esfera qualitativa dos questionamentos que surgiram no decorrer da pesquisa. Para 

isso, faremos a apresentação da análise de conteúdo das postagens feitas durante todo o mês 

de novembro de 2016 e, posteriormente, traçaremos o perfil do interagente da página a partir 

da aplicação de um questionário online. 
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5 

Análise de conteúdo aplicada à fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Este capítulo é dedicado à parte empírica da pesquisa e tem como objetivo apresentar 

os dados que foram coletados a partir da análise de conteúdo de publicações da página, tendo 

como leitura de base a autora Bardin (2004). Um cruzamento dos dados coletados é feito de 

maneira a traçarmos um perfil do nosso objeto de estudo no que se refere ao tipo de conteúdo 

postado, interações entre governo e comunidade, temas mais abordados pela administração e 

reações dos seguidores às publicações. Ao final concluímos que a página do Governo de 

Alagoas é focada em conteúdos específicos, com a maioria das publicações relacionadas à 

imagem do governador Renan Filho, além do mais com linguagem excessivamente formal e 

institucional. As interações entre governo e comunidade são reduzidas e, por este motivo, as 

reações dos seguidores às publicações são majoritariamente passivas, com poucos registros de 

diálogos entre cidadão e gestão pública. O tópico apresentado a seguir é uma análise 

detalhada das publicações selecionadas para análise de conteúdo.  

 

5.1 Análise de conteúdo 

 Antes de iniciarmos as categorizações propostas, apresentamos uma pequena análise 

da fanpage de uma forma geral, sem a qual não poderíamos avançar nas discussões que se 

seguem e entender as considerações extraídas mais a seguir. Considerando o recorte temporal 

escolhido pela pesquisadora para a aplicação da metodologia de análise de conteúdo, que 

refere-se ao período de 10 de novembro a 10 de dezembro de 2016
29

, a fanpage do Governo, à 

época, tinha três de cinco estrelas e 224 avaliações, sendo 92 delas cinco estrelas e 90 com 

uma estrela. Observamos que as avaliações negativas estão em número proporcional às 

positivas e então confirmou-se que as categorizações com uma estrela obedeciam ao 

fenômeno do “enxameamento civil”, discutido no capítulo 1. No caso em questão, várias 

pessoas se uniram em torno de um objetivo em comum: cobrança do adicional de 

insalubridade ou periculosidade calculado sobre o subsídio recebido para servidores públicos 

das áreas de Saúde, Segurança e Educação. Este encadeamento de avaliações com 1 estrela foi 

                                            
29

 Este período foi selecionado pela pesquisadora pelo fato de ser após a realização das eleições municipais, fato 

que poderia interferir, ainda que de forma discreta, no conteúdo postado pela administração da fanpage do 

Governo de Alagoas, tendo em vista que toda gestão pública apoia determinados candidatos em época de 

eleições. Além disso, o período de 30 dias, considerando que há uma média de 4 postagens diárias, foi 

considerado satisfatório para os objetivos da pesquisa. 
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observado majoritariamente no mês de setembro: 53 das 90 avaliações negativas tratavam 

deste tema e todas eram curtidas ou reafirmadas por outros membros do movimento. 

 É interessante observar ainda que os comentários positivos da página não se referem, 

em sua maioria, ao Governo de Alagoas ou à gestão, mas são voltados para as belezas do 

estado, das praias e do litoral alagoano. Apenas seis avaliações entre 92 com cinco estrelas 

são voltadas ao governador. Muitos interagentes categorizaram a página como positiva, como 

se fosse relacionada ao turismo alagoano, mas destacando em seus textos o descaso do poder 

público na região alagoana. Os principais problemas apontados foram: saúde, violência, 

desemprego e educação. Aqueles que optaram por categorizar com três ou quatro estrelas 

normalmente eram pessoas insatisfeitas com o cenário político/econômico/cultural alagoano, 

mas que, concomitantemente, admiram o Estado pelas suas belezas naturais. A maioria deles 

era otimista em relação ao futuro e desejava melhorias para Alagoas. As postagens menos 

polêmicas ou com maior aceitação da comunidade são as turísticas e de locais charmosos de 

Alagoas. 

 

Figura 16- “Enxame” de interagentes em avaliação da página de Alagoas com um mesmo 

objetivo 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 De uma forma geral, observou-se ainda que há pouca ou nenhuma interação dos 

administradores de página com os seguidores e que a maioria das perguntas endereçadas ao 

governo não é respondida. Este fenômeno nos permite inferir que não há a formação de uma 
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rede nesta fanpage, assim como não existe coesão entre seus membros ou laços fortes entre 

administração e comunidade. Ademais, consideramos que não há, por parte do governo, real 

interesse naquilo que os interagentes têm a dizer. Por estes motivos, a metodologia de análise 

de rede, inicialmente considerada para este estudo, foi descartada quando se observou uma 

comunicação unilateral, focada no emissor, sem relacionamentos consolidados. 

 Um ponto positivo observado na fanpage foi o fato de cada mídia social ter um 

conteúdo diferenciado de acordo com seu público-alvo, o que indica que há planejamento e 

conteúdo efetivo, isto é, voltado para objetivos específicos da equipe de comunicação do 

governo. Adotando-se esta perspectiva, alguns conteúdos poderão ser publicados em algumas 

plataformas e outros não, além disso o mesmo conteúdo pode ter abordagens diferentes em 

cada espaço de entretenimento. Seguindo esta linha de raciocínio, nem todas as notícias 

publicadas no site da Agência Alagoas, agência de notícias do governo, estão na página do 

FB, apenas aquelas que têm relevância para a plataforma e seus seguidores. 

 No menu à esquerda da página, há uma parte intitulada “Notas”, onde há extratos de 

notícias em formato de blog. Neste espaço, há fotos em tamanho maior, citações em destaque 

e diagramação diferenciada, assemelhando-se a um jornal virtual com a produção de 

reportagens especiais, entretanto o espaço de tempo entre a publicação de um texto e outro é 

indefinido, varia bastante. Todas têm comentários, curtidas e compartilhamentos dos 

interagentes: 

 

Figura 17- Matérias especiais para a seção de “Notas” na fanpage do Governo de Alagoas 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 
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 É importante registrar ainda a existência de algumas publicações que são 

compartilhadas da página do governador Renan Filho. Pergunta-se qual a validade destas 

publicações, já que elas não têm muita adesão da comunidade. No dia 17 de novembro, por 

exemplo, há uma postagem da previsão de inauguração do Centro Integrado de Segurança 

Pública em Girau do Ponciano, com apenas 17 curtidas e nenhum engajamento das pessoas: 

 

Figura 18- Compartilhamento da página do governador Renan Filho 

 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Observamos ainda que há uma grande quantidade de vídeos e transmissões ao vivo 

referentes à ação “Governo Presente”, na qual o governador do Estado oferece serviços à 

comunidade nas cidades do interior. Há também um maior engajamento das pessoas com a 

adoção destes recursos audiovisuais pela fanpage, o que é próprio do ambiente digital, já que 

textos extensos são preteridos para leituras em smartphones, ou seja, as pessoas se interessam 
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por outro tipo de conteúdo nas plataformas sociais, mais voltado para imagens e até mesmo 

didático.
30

 

 A tabela 1 disposta abaixo foi elaborada por ordem decrescente de quantidade de 

postagens em cada categoria e é apresentada a fim de auxiliar na aplicação da metodologia de 

análise de conteúdo. Vejamos abaixo:  

 

Tabela 1: Quantitativo de postagens de acordo com categorias temáticas 

 

Categoria temática Quantidade de postagens 

Transmissões ao vivo Governo Presente 30 

Infraestrutura/Estradas/Obras 13 

Turismo/Fotos Leitor 11 

Comemorativo/Homenagem 10 

Saúde/Hospitais/UPAs 9 

Segurança 9 

Vídeos Jornalismo 9 

Institucional/Governamental 8 

Educação 7 

Economia 6 

Geral 5 

Meio Ambiente 3 

Cultura 3 

Agricultura 1 

Gastronomia 1 

Entretenimento 1 

Total 126 
 

Fonte: elaboração própria 

 

 Como se observa na tabela 1 apresentada acima, as categorias mais adotadas pelo 

governo para atualização de página no FB é a de Infraestrutura/Estradas, tema bastante 

popular entre os seguidores da página e bem aceito pela comunidade, com alto envolvimento 

dos interagentes e efeito viral na plataforma, o que alavanca a popularidade da página. Esta 

publicação teve 482 reações positivas, 13 compartilhamentos e 17 comentários, o que 

evidencia o envolvimento e a repercussão das pessoas em relação à duplicação da avenida. 

Apesar de alguns comentários negativos ou fora do tema proposto, a maioria é de aprovação, 

comemoração ou sugestões ao que já foi feito. Veja exemplo a seguir: 

 

                                            
30

 Matéria de 2014 informa que, na internet, uma boa imagem equivale a 60 mil palavras. A falta de tempo para a 

leitura acabou por supervalorizar a utilização de imagens nos meios digitais, especialmente no Facebook, onde 

as curtidas e visualizações são maiores em postagens que aderem ao recurso imagético. Informações disponíveis 

em: http://vocali.com.br/marketing-digital/a-comunicacao-por-meio-das-imagens/.  

http://vocali.com.br/marketing-digital/a-comunicacao-por-meio-das-imagens/
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Figura 19- Uma das postagens da categoria “Infraestrutura” que mais teve interação da 

comunidade 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Outro tema que agrega efeitos quantitativos e qualitativos nas postagens é aquele 

voltado para o turismo e para as belezas naturais do Estado, fato que se justifica pelo 

reconhecimento nacional de Alagoas como local que possui as mais belas praias do Brasil
31

, 

inclusive com matérias veiculadas na mídia, especialmente na gestão deste último governo 

que vem investindo no turismo como forma de estimular a economia, apesar dos altos índices 

de violência do Estado. A publicação a seguir é referência para os dados acima apresentados: 

 

                                            
31

 Matéria intitulada “Maceió e o litoral de Alagoas oferecem belas praias e tradições culturais” veiculada no site 

Globo.com em janeiro de 2017 é exemplo de divulgação positiva do Estado na imprensa: 

https://oglobo.globo.com/boa-viagem/maceio-o-litoral-de-alagoas-oferecem-belas-praias-tradicoes-culturais-

20797897. Maragogi é um dos destinos mais conhecidos pelos turistas por ter sido eleita, em 2015, uma das dez 

melhores praias do Brasil: http://www.alagoas24horas.com.br/375112/maragogi-esta-entre-as-10-melhores-

praias-do-brasil/.  

https://oglobo.globo.com/boa-viagem/maceio-o-litoral-de-alagoas-oferecem-belas-praias-tradicoes-culturais-20797897
https://oglobo.globo.com/boa-viagem/maceio-o-litoral-de-alagoas-oferecem-belas-praias-tradicoes-culturais-20797897
http://www.alagoas24horas.com.br/375112/maragogi-esta-entre-as-10-melhores-praias-do-brasil/
http://www.alagoas24horas.com.br/375112/maragogi-esta-entre-as-10-melhores-praias-do-brasil/
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Figura 20- Postagens que exaltam as belezas do Estado têm grande repercussão entre os 

seguidores 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Postagens relacionadas a comemorações ou homenagens a determinadas profissões, 

classes ou categorias são outro recurso do governo para se aproximar da população, visto que 

reconhecem o papel e a importância daquele grupo homenageado por meio das mídias sociais. 

Este tipo de postagem conta com grande número de compartilhamentos: alguns compartilham 

pela homenagem em si, outros por conhecer alguém daquela categoria e outros por estarem 

inseridos em grupos sociais/políticos que estejam relacionados ao tema. Isto significa que a 

probabilidade de se alcançar um grande número de pessoas com essas publicações é 

significativa. Desta categoria, a publicação que mais teve repercussão foi a que está 

representada na figura que vem abaixo, que registrou 112 reações, 32 compartilhamentos e 

sete comentários. Podemos afirmar que não é uma postagem neutra ou positiva, mas com 

muitos comentários e reações negativas ou críticas ao conteúdo. Em contrapartida, também 

não se observam respostas ou interação do governo com os seguidores, o que acaba por 

subutilizar o potencial da internet e da plataforma digital, tornando-os meios de comunicação 

unilaterais. 

 

Figura 21- Postagem da categoria “Comemorativa” que mais teve aceitação da comunidade 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 As categorias “Saúde” e “Segurança” empataram no ranking de quantidade de 

publicações, caracterizando uma derivação de grandes problemas observados em todo o 

estado de Alagoas, como carência de médicos, superlotação de leitos hospitalares, unidades de 

saúde deterioradas, profissionais de saúde e da segurança mal remunerados, insegurança da 

população, grande quantidade de assaltos e estupros, além da vulnerabilidade social de grupos 

excluídos, como mulheres, negros, homossexuais e deficientes
32

. Todos estes fatores são 

propulsores de uma dinâmica que posiciona o Estado entre os mais violentos do país para se 

morar
33

, cenário que preocupa os turistas que aqui vêm para passear. São temas, portanto, 

sensíveis, que necessitam de mais habilidade dos administradores da página para serem 

veiculados e neste ponto deveria se aproveitar este espaço para dialogar com a comunidade e 

avaliar o que pode ser feito nestas áreas de forma a melhorar a qualidade de vida da 

população.   

                                            
32

 Um estudo feito pelo Mapa da Violência em 2016 demarcou Alagoas como o estado mais violento para a 

população negra. De acordo com a pesquisa, a cada 13 vítimas de homicídio nos municípios alagoanos, 12 são 

negras. Disponível em: http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=17028.  
33

 Matéria do site Exame, de setembro de 2016, aponta que Alagoas é o estado mais violento do Brasil, levando-

se em conta o tamanho da população como perspectiva para a formação do ranking. De acordo com a matéria, 

em 2016 foram registradas 66,5 mortes a cada 100 mil habitantes. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/brasil/os-estados-mais-violentos-do-brasil-2/. Outra matéria relata que Maceió é a 18ª 
cidade mais violenta do mundo, segundo ranking da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgado no início 

de 2016. Dados estão disponíveis em: http://www.alagoas24horas.com.br/948949/maceio-e-18a-cidade-mais-

violenta-mundo-segundo-ranking-da-onu/.  

http://gazetaweb.globo.com/portal/noticia.php?c=17028
http://exame.abril.com.br/brasil/os-estados-mais-violentos-do-brasil-2/
http://www.alagoas24horas.com.br/948949/maceio-e-18a-cidade-mais-violenta-mundo-segundo-ranking-da-onu/
http://www.alagoas24horas.com.br/948949/maceio-e-18a-cidade-mais-violenta-mundo-segundo-ranking-da-onu/
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 Em “Saúde”, por exemplo, a publicação mais polêmica foi um vídeo sobre a 

construção do Hospital da Mulher, que seria entregue em apenas 18 meses. O vídeo teve mais 

de mil visualizações, 126 reações e 16 comentários, sendo estes últimos concentrados em 

críticas e descrédito com o prazo anunciado. Em alguns comentários que abordavam a questão 

da falta de investimentos no Hospital Geral do Estado (HGE), o administrador de página 

respondeu alegando que a construção do novo complexo serviria para desafogar a 

superlotação do HGE, sendo ainda um suporte para a saúde no Estado. Abaixo temos mais 

detalhes: 

 

Figura 22- Publicação que trata da construção do Hospital da Mulher em Alagoas 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 
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 Na categoria “Segurança”, a promoção de mais de 400 bombeiros no dia da celebração 

dos 69 anos de criação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas foi uma publicação de 

grande destaque na fanpage, sendo que o mais visualizado foi um pequeno vídeo sobre o tema 

ao invés do texto e galeria de fotos em outra postagem no mesmo dia. Esta última publicação 

teve 59 curtidas e três compartilhamentos, já o vídeo teve mais de cinco mil visualizações, 

156 reações e sete comentários. De uma forma geral, considera-se que a publicação foi 

positiva e teve aceitação da comunidade por se tratar de um segmento ligado à Segurança do 

Estado, área carente de investimentos, conforme discutimos acima. Nomeações, promoções, 

convocações e temas correlatos têm como resposta, na maioria das vezes, reações otimistas da 

população, pois representam estabilidade financeira e compromisso da gestão em cumprir 

com os prazos de convocação. Observou-se ainda que este é um assunto recorrente na página 

e bastante explorado pela administração por render comentários positivos e, de maneira 

adjacente, estimular a credibilidade pública. Além disso, como a promoção era inédita pela 

grande quantidade de bombeiros nomeados em um mesmo dia e também por coincidir com a 

comemoração de aniversário da criação do Corpo de Bombeiros em Alagoas, foi amplamente 

divulgada e veiculada nas mídias sociais do Governo em uma forma de destaque político. 

Vejamos a seguir: 

 

Figura 23- Promoção do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e sua repercussão nas redes 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 
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 Com o mesmo quantitativo de postagens que estas categorias mencionadas acima, 

temos os vídeos jornalísticos publicados pela página semanalmente, seja o “Alagoas em 

Movimento” - conteúdo engajador produzido pela própria equipe de Mídias Sociais do 

Governo de Alagoas, com duração média de dois minutos e apresentado por jornalista 

assessora de comunicação do Governo -, ou o “Agência Alagoas”, um resumo das principais 

notícias da semana produzido pela equipe de jornalistas que atualiza e prepara conteúdo para 

o site Agência Alagoas. Estes últimos vídeos têm duração média de um minuto, mas vale 

ressaltar que os dois materiais audiovisuais são mais informais, sem a rigidez de um noticiário 

de televisão, prova disso é que as apresentadoras sempre estão sentadas e com um notebook à 

vista do interagente.  

 No período da análise de conteúdo, apenas dois vídeos da Agência Alagoas foram 

publicados, já o “Alagoas em Movimento” teve sete publicações, isto significa quase dois 

vídeos por semana, periodicidade que tornou-se cansativa para o seguidor que acompanhava 

as publicações, conforme observações pessoais registradas no Diário de Bordo da 

pesquisadora, elaborado especificamente para este estudo. Uma prova dessa falta de interesse 

pelo excesso de publicações é a baixa interação da comunidade. Estes vídeos com teor 

noticioso têm poucas visualizações e engajamento limitado ou inexistente, caberia repensar o 

tipo de conteúdo veiculado e sua continuidade na página, ao menos na quantidade que vem 

sendo feito. Dentre todos estes vídeos, o que mais teve visualizações foi um da Agência 

Alagoas com 478 visualizações, 32 reações e dois compartilhamentos, sendo que a maioria 

dos comentários era direcionado à jornalista que apresenta o vídeo, não ao conteúdo em si. 

Vejamos abaixo: 

 

 

Figura 24- Vídeo da Agência Alagoas publicado na fanpage do Governo 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 As publicações institucionais ou governamentais seguem a lógica dos vídeos acima, ou 

seja, são amplamente utilizadas pela página, o que a faz subir no ranking de postagens de cada 

categoria, mas isso não significa que haja um real engajamento ou aceitação da comunidade 

em relação ao conteúdo. O “conteúdo posto”, a comunicação unilateral e a polarização entre 

emissor e receptor de conteúdo permanecem sendo fatores preponderantes na atualização de 

páginas governamentais no FB. Esta categoria é essencialmente voltada para informações de 

cunho governamental, portanto na maioria das vezes está centrada na pessoa do governador 

Renan Filho, como um vídeo de uma entrevista com o governador tratando de uma das ações 

do Governo Presente, realizado nos dias 2 e 3 de dezembro nas cidades de Anadia, Boca da 

Mata, Campo Alegre, Junqueiro, São Miguel dos Campos e Teotônio Vilela. No total foram 

58 reações, 11 compartilhamentos e em torno de 1300 visualizações da entrevista em vídeo, 

ressaltando que os três comentários registrados são bastante partidários, até mesmo políticos. 

A figura a seguir ilustra as discussões: 

 

Figura 25- Entrevista com o governador de Alagoas publicada na página 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 A categoria “Educação” obteve apenas sete publicações no período de nossa análise. 

Em Alagoas sendo um estado pobre, com altos índices de analfabetismo e pouco investimento 

em educação, é de se esperar que as publicações que seguem este tema não tenham a devida 

atenção dos administradores da página. De um lado, temos uma parte significativa de 

interagentes que não enxergam a educação como investimento prioritário de governo (se 

considerarmos a adesão das pessoas a publicações que tratem de obras, estradas e turismo, 

esta é uma inferência válida), já por outro viés temos governantes que não investem em 

educação.  

 A desvalorização do professor no Brasil é um reflexo de como a educação é tratada 

por aqui, além do mais os cortes recentes da área da Educação, Ciência e Tecnologia por parte 

do atual governo federal também simbolizam o estágio de descaso com o setor. Sendo assim, 

as publicações de Educação não tiveram grande repercussão ou participação das pessoas, a de 

maior destaque foi a inauguração de uma unidade do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) no 

bairro Benedito Bentes, com 62 reações e cinco compartilhamentos. Um vídeo sobre o tema 

teve quase 500 visualizações, 51 reações, três compartilhamentos e um comentário. Já a 

publicação de galeria de fotos teve um pouco mais de adesão, registrando 62 reações e cinco 

compartilhamentos, sem nenhum comentário: 
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Figura 26- Publicação que trata da inauguração do Ifal Benedito Bentes 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 A categoria “Economia” também obteve considerável atenção dos administradores de 

página, com seis postagens e grande repercussão entre os seguidores, especialmente nos temas 

relacionados a concurso e emprego. Entretanto, a postagem que trata da abertura de novos 

concursos por parte do governador Renan Filho em 2017 foi a mais popular na categoria, 

registrando-se 226 reações, 74 compartilhamentos e 12 comentários, em sua maioria com 

sugestões dos internautas ou cobranças em relação a concursos anteriores. Os comentários 

positivos são minoria nesta publicação, contudo deve-se reconhecer o efeito viral da postagem 

e o apelo ao humor e criatividade para tratar de um tema relevante, gerando repercussão. A 

utilização de um GIF com uma mulher comemorando, que é facilmente relacionado ao 

anúncio do governador, foi uma boa estratégia para atiçar a curiosidade dos internautas e 

utilizar as ferramentas que o digital proporciona de maneira eficaz. Vejamos: 

 

 

Figura 27- Postagem sobre a abertura de novos concursos para Alagoas em 2017 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 



 

114 
 

 A categoria “Geral” é formada por postagens que tratam de temas diversos, que não se 

encaixam em nenhum dos grupos anteriormente categorizados e, ao mesmo tempo, não têm 

capacidade ou potencial para criar uma nova categoria. São temas isolados, que não guardam 

relação uns com os outros, e foram categorizados desta maneira pela pesquisadora a fim de 

considerar todos os elementos na análise de conteúdo proposta. Devido ao fato de não 

atenderem a um tema específico da agenda do governo, não possuem significativa adesão da 

comunidade ou efeito viral na plataforma. Um exemplo de publicação desta categoria que 

teve um pouco mais de atenção dos seguidores foi um vídeo de um casamento coletivo 

realizado durante a ação “Governo Presente”, em 2016. No total, foram registradas 32 

reações, 1 compartilhamento e 1 comentário, mas nada de muito relevante para nossos 

estudos. Veja abaixo: 

 

Figura 28- Postagem que integra a categoria “Geral” e teve mais adesão da comunidade 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 A próxima categoria por número de publicações elencada na tabela é a de “Meio 

Ambiente” e, assim como a “Geral”, não conta com muito envolvimento da comunidade nem 

o efeito desejado pelos administradores de página, que acabaram por focar suas publicações 

em outras categorias. Em Alagoas, há um déficit de consciência ambiental por parte da 

população. Temos o riacho Salgadinho como exemplo desta situação, bueiros entupidos em 
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épocas de chuva pelo acúmulo de lixo, praias poluídas com lixo dos próprios alagoanos, há 

poucas iniciativas de reciclagem de lixo e a cidade de Maceió, por exemplo, é poluída com 

papéis, restos de comida, etc. No nosso Estado, postagens dessa natureza não recebem a 

atenção devida dos seguidores, ao contrário do que acontece em cidades como Curitiba, com a 

página “Prefs”, mencionada anteriormente, na qual postagens deste tipo são bem populares e 

têm um apelo até educativo. Há a criatividade da fanpage de Curitiba para abordar conteúdo 

deste tipo, o que não acontece na página do Governo do Estado de Alagoas. O conteúdo 

apresentado a seguir, por exemplo, poderia ser tratado de outra maneira, de forma indireta, 

mostrando os benefícios da educação ambiental para os jovens e sem focar em ações do 

governo ou do político em questão. Este tipo de postura empobrece o conteúdo e minimiza os 

efeitos positivos que poderia gerar entre a comunidade. Vejamos a seguir: 

 

Figura 29- Publicação que aborda o meio ambiente de forma paralela e foca na ação do 

governo 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 “Cultura” é outro tema que poderia e deveria ser bastante explorado pela 

administração pública estadual, considerando que Alagoas é dos estados brasileiros onde mais 

existem mestres de cultura popular produzindo cultura, como exemplo podemos citar o título 
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de Patrimônio Vivo de Alagoas
34

. Apesar destes incentivos, a política de investimento em 

cultura pelo Governo do Estado é insuficiente para a diversidade cultural presente em 

Alagoas, o que se reflete no pouco espaço reservado para o tema na fanpage. Pode-se 

acrescentar ainda que, atualmente, poucos cidadãos têm acesso a atividades culturais e 

aquelas produzidas por artistas locais não têm o devido espaço na imprensa. Portanto, estamos 

imersos em um ciclo no qual os artistas daqui não se sentem contemplados pelos alagoanos e 

estes últimos não têm conhecimento do que vem sendo produzido por aqui, apenas aqueles 

que têm acesso a meios de comunicação alternativos. A publicação abaixo é outro exemplo de 

como um tema tão rico e significativo para outras comunidades digitais é subutilizado nas 

mídias do Governo do Estado, de forma a centrar em autoridades políticas e ações de governo, 

marginalizando o papel do artesão e da sua obra de arte, ainda que de forma discreta. Abaixo 

visualizamos mais detalhes: 

 

Figura 30- Publicação da categoria “Cultura” não é muito recorrente nas mídias do governo 

 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 É importante salientar que “Agricultura” e “Entretenimento” não são categorias muito 

abordadas pelo governo, mesmo em outros períodos de observação feitos pela pesquisadora. 

                                            
34

 Em agosto de 2017, o índio Antônio Celestino, da tribo Xukuru-Kariri, e a mestra de Guerreiro Iraci Ana Bonfim de 

Melo receberam o título de Patrimônio Vivo de Alagoas pela Secretaria de Estado da Cultura. Eles passaram a receber um 

incentivo no valor de um salário mínimo e meio com o objetivo de preservar aspectos da cultura tradicional ou popular da 

comunidade a qual pertencem. Matéria disponível em: http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/em-comemoracao-ao-dia-do-

folclore-alagoas-ganha-dois-patrimonios-vivos.ghtml.  

http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/em-comemoracao-ao-dia-do-folclore-alagoas-ganha-dois-patrimonios-vivos.ghtml
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/em-comemoracao-ao-dia-do-folclore-alagoas-ganha-dois-patrimonios-vivos.ghtml
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Apesar do desenvolvimento da agricultura no Estado, este tema não é muito destacado pelo 

governo por esse prisma, mas pelo viés econômico, conforme veremos a seguir. A publicação 

abaixo é uma abordagem positiva do tema por destacar o agricultor e desvincular a imagem 

do governador ao tema, mas a linguagem ainda poderia ser menos focada no institucional ou 

no papel das secretarias subordinadas ao Governo, adaptando-se à linguagem das redes: 

 

Figura 31- Publicação de “Agronomia” desvinculou a imagem do governador e focou em 

cidadãos 

 

Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Já a parte de “Entretenimento”, caracterizada pelo uso intenso do humor, 

definitivamente não faz parte da postura da página do Governo do Estado de Alagoas e, por 

este motivo, tem um espaço bem reduzido reservado pela equipe de comunicação. Ao 

contrário das fanpages mais consolidadas no âmbito da administração pública, observa-se em 

Alagoas um conteúdo mais sério e voltado a ações institucionais, sem muita abertura para os 

cidadãos. A postagem a seguir é uma exceção deste panorama e registrou-se uma conversação 

com linguagem mais informal: 

 

Figura 32- Publicação com conversação entre governo e internauta com linguagem diferente 

da usual 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 Já a categoria “Gastronomia” é um ponto forte em Alagoas e bastante utilizada pela 

administração da página, especialmente com fins turísticos, destacando chefs alagoanos de 

destaque no cenário nacional (como Wanderson Medeiros e Jonatas Moreira, por exemplo) e 

comidas regionais (cuzcuz, carne do sol, tapioca, queijo coalho, entre outras). Na publicação a 

seguir, por exemplo, foca-se na culinária quilombola e na gastronomia da região por meio do 

anúncio de um evento. Apenas 29 reações foram registradas, sem nenhum comentário ou 

compartilhamento: 

 

Figura 33- Publicação da categoria “Gastronomia” na página do Governo 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

 As transmissões ao vivo realizadas pelo Governo do Estado de Alagoas em sua página 

no FB ocupam um lugar de destaque se considerarmos o aspecto quantitativo na tabela, pois 

registraram-se 30 transmissões ao vivo em apenas dois dias, entretanto não são significativas 

as participações da comunidade nestes vídeos, exceto de pessoas visivelmente ligadas ao 

governo por questões partidárias/políticas. Além disso, para a pesquisadora que estava 

acompanhando a página, na condição de seguidora e internauta, o processo foi muito 

cansativo e, ao invés de chamar a atenção das pessoas para a ação do Governo Presente nas 

cidades do interior de Alagoas, gerou um afastamento por ser conteúdo repetitivo, sem 

espaçamento entre a publicação dos vídeos e aparentemente sem planejamento por parte da 

administração de página em explicar o que estava sendo transmitido. A impressão que se teve 

é que o conteúdo foi “jogado” no FB, um após o outro, sem que houvesse uma divulgação 

prévia do que estava acontecendo. O resultado é um conteúdo que tinha muito potencial para 

ser veiculado em uma ou duas transmissões ao vivo, desde que fossem explicadas ao seguidor 

da página com antecedência, mas que ficou fragmentado e sem sentido para quem assistia. A 

prova disso é que há poucas visualizações registradas. Vejamos um exemplo de uma 

transmissão que teve mais destaque: 

 

Figura 34- Transmissão ao vivo da ação “Governo Presente” 
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Fonte: fanpage do Governo de Alagoas 

 

  Abaixo trazemos ainda uma lista das cinco publicações que tiveram mais aceitação da 

comunidade, representada pelas interações, reações ao conteúdo (curtir, amar, rir, se 

impressionar, ficar triste ou se irritar) e aos compartilhamentos. As publicações a seguir 

registraram intensa interação por parte dos seguidores se compararmos com as demais 

publicações. Neste caso, é interessante observar que a postagem que obteve mais reações é da 

categoria “Infraestrutura/Estradas”, temos ainda uma postagem classificada em “Economia”, 

duas em “Segurança” e a última integra a categoria de “Saúde”. Observemos a tabela abaixo: 

 

Tabela 2: conteúdos mais acessados pelo requisito das reações dos seguidores 

 

Publicação Reações Comentários Compartilhamentos 

Duplicação e 

recuperação da Avenida 

Cachoeira do Meirim, no 

Benedito Bentes (texto e 

fotos) 

482 17 13 

Renan Filho comemora 

abertura de novos 

concursos para 2017 

(vídeo) 

226 21 74 

Renan nomeia promotor 

Alfredo Gaspar de 

Mendonça Neto como 

procurador geral de 

158 10 5 



 

121 
 

Justiça para o biênio 

2017-2019 (texto e fotos) 

Mais de 400 bombeiros 

são promovidos no dia 

da celebração da criação 

do Corpo de Bombeiros 

Militar de Alagoas 

(vídeo)  

156 7 59 

Dá uma olhada como vai 

ficar o novo Hospital da 

Mulher (vídeo) 

126 13 16 

 

Fonte: elaboração própria 

 

 Acima, as publicações foram hierarquizadas de acordo com as reações da comunidade 

ao conteúdo postado, mas também devemos considerar como critério de bom feeedback de 

postagem a quantidade de compartilhamentos, visto que, por meio desta ação, o conteúdo é 

replicado para outros interagentes da plataforma FB que não são seguidores da página, 

portanto podemos afirmar que o conteúdo ultrapassa o ciclo de seguidores que se propôs. É 

um novo critério de categorização e, neste caso, a tabela é reconstruída de forma que a 

categoria “Economia” ocupe o primeiro lugar, em seguida “Segurança”, “Saúde”, 

“Infraestrutura/Estradas” e “Segurança” novamente. Temos então a seguinte estrutura: 

 

 Tabela 3: conteúdos mais acessados pelo requisito dos compartilhamentos dos seguidores 

 
Publicação Reações Comentários Compartilhamentos 

Renan Filho comemora 

abertura de novos 

concursos para 2017 

(vídeo) 

226 21 74 

Mais de 400 bombeiros 

são promovidos no dia da 

celebração da criação do 

Corpo de Bombeiros 

Militar de Alagoas (vídeo)  

156 7 59 

Dá uma olhada como vai 

ficar o novo Hospital da 

Mulher (vídeo) 

126 13 16 

Duplicação e recuperação 

da Avenida Cachoeira do 

Meirim, no Benedito 

Bentes (texto e fotos) 

482 17 13 

Renan nomeia promotor 

Alfredo Gaspar de 

Mendonça Neto como 

procurador geral de 

158 10 5 
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Justiça para o biênio 

2017-2019 (texto e fotos) 
Fonte: elaboração própria 

 

 Esta análise de conteúdo pormenorizada nos faz deduzir que a página do Governo de 

Alagoas no FB apresenta as seguintes características: conteúdo exclusivo para cada mídia 

social; recurso imagético bastante utilizado, especialmente audiovisual; atualização diária de 

conteúdo; utilização da imagem do governador de forma intimista e próxima da população; 

vídeos e selfies feitos por ele mesmo também são recorrentes; por outro lado, há poucas 

interações entre governo e comunidade por meio dos comentários das publicações; o conteúdo 

é muito centrado na imagem do político Renan Filho; a linguagem adotada é excessivamente 

formal para uma plataforma social e de lazer, poderia ter mais humor; o recurso das 

transmissões ao vivo não está sendo utilizado de maneira a envolver a comunidade; a página 

poderia ser usada com intuito educativo/instrutivo e até mesmo provocativo, ao invés de focar 

apenas no aspecto informativo/noticioso ou utilitário; enquetes, votações e coletas de opinião 

poderiam ser utilizados nesta plataforma a fim de envolver os seguidores na elaboração e 

formulação de políticas públicas; alguma categorias como “Turismo” e “Meio Ambiente”, por 

exemplo, poderiam ser trabalhadas a partir de um viés mais educativo; as publicações são 

muito focadas em determinadas categorias, como “Infraestrutura” e “Economia”, mas 

deveriam ser mais pulverizadas, tratando de temas diversos. 

 Estas são algumas considerações que nos mostram que a interação política e o 

engajamento, premissas iniciais do estudo, são muito limitados a conteúdos isolados. O SAC 

acessível na página é um recurso que potencializa a participação e o contato do cidadão com a 

administração estadual, mas essa ferramenta não é suficiente para que possamos afirmar que 

esta plataforma contribui para o engajamento político dos cidadãos alagoanos. Ambientes de 

interação privada, na realidade, tornam o representante político menos exposto ao público e 

também menos comprometido com a prestação de contas. Quando observamos que a 

interação acontece predominantemente desta maneira, há uma nova forma de controle sobre o 

processo comunicativo de forma hierárquica. O real efeito das conversas mediadas de forma 

privada não vem à tona neste estudo acadêmico por conta dessa “cortina” que se estabeleceu 

por meio de uma ferramenta que deveria ser utilizada com outros fins. Há, de fato, uma 

interação com a esfera civil, mas recursos mais sofisticados de participação (como enquetes, 

votações e coletas de opinião) também não são utilizados nesta plataforma. No caso desta 

última sugestão, é necessário levar em consideração que poderia haver um grande volume de 
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informação coletado que provavelmente não seria processado de maneira adequada devido 

aos poucos profissionais dedicados às mídias sociais do Governo de Alagoas. 

 Assim, podemos afirmar que existe uma escala quantitativa relacionada à abundância 

de publicações na página e as possibilidades de participação que se apresentam aos 

interagentes, ainda que sem o retorno adequado da administração, e uma escala qualitativa 

que refere-se à profundidade e capacidade de interação a partir do grande número de 

postagens, sendo esta última a mais deficiente. Em termos técnicos/quantitativos, a fanpage 

do Governo de Alagoas atende ao que se propõe, mas se considerarmos o viés qualitativo a 

análise nos mostra que há muitos aperfeiçoamentos a serem feitos e, de forma ainda mais 

detalhada, ficam mais explícitos os objetivos da página que não estão alinhados com o 

engajamento político da população. Há outros motivos para a não participação, os quais serão 

explicitados no capítulo que vem a seguir, a partir do questionário que foi aplicado para os 

interagentes da página. Nesta parte da pesquisa, serão apresentadas as respostas que foram 

coletadas e analisadas pela pesquisadora. 
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6 

Delineando o seguidor: interagente da página do  

Governo de Alagoas no Facebook 
  

 Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados e gráficos obtidos a partir da 

aplicação de questionário online para os seguidores da fanpage Governo de Alagoas no FB. O 

tópico abordado a seguir nos permite entender o público que mais acessa a página do 

Governo, quais são seus motivos para seguir a fanpage, quais os seus interesses na página, seu 

nível de interação com a administração pública, seu engajamento político registrado dentro e 

fora do ambiente virtual e, por fim, sua visão em relação ao crescimento das mídias sociais 

frente aos meios de comunicação tradicionais nos últimos anos. Ao final do capítulo, 

concluímos que o interagente da página tem como objetivo principal de acesso o 

acompanhamento de conteúdo noticioso e não uma postura de contribuição, diálogo ou 

aproximação com o governo estadual. Muitos deles não gostam de discutir política ou não 

acreditam no potencial da mídia digital na resolução de problemas na sua comunidade. 

Vejamos abaixo. 

 

6.1 Perfil do interagente: aplicação de questionário 

 A primeira etapa desta pesquisa foi a aplicação de um questionário online de 16 

perguntas relacionadas aos seguintes aspectos: perfil socioeconômico dos seguidores; hábitos 

de navegação na internet; identificação com o conteúdo da página; atuação política dentro e  

fora das redes. O questionário ficou aberto a participações durante 30 dias e 79 pessoas 

responderam às questões propostas por meio de link disponibilizado via e-mail e/ou FB. 

 Os dados extraídos nos permitiram traçar o seguinte perfil dos respondentes: 96% 

moram em Alagoas, 67% possuem nível superior, 51% dos respondentes são do sexo 

masculino e a idade predominante é entre 18 e 34 anos. A renda salarial que prevalece é de até 

3 salários mínimos e 30% gasta mais de 3 horas diárias no FB. A partir destes dados, já pode-

se inferir que a maior parte das pessoas que curte a página do Governo de Alagoas é de 

escolaridade superior, proveniente de faixas etárias mais jovens e com uma maior 

disponibilidade de tempo livre. 

 O FB é a mídia social mais usada pelos respondentes: 78% o utilizam. Do total de 

respondentes, 72% acessam a plataforma pelo celular, via smartphone, já 27% acessa via 

computador. O gráfico abaixo mostra como essas pessoas chegaram à fanpage: 
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Gráfico 1- Gráfico com dados sobre acesso à página 

32,91%

10,13%

16,46%

40,51%

Amigos e/ou familiares Colegas de trabalho Através do site do 
Governo de Alagoas

Por conta própria

 

Fonte: gráfico obtido a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 

 

 A figura indica que 40% descobriram a página por conta própria e pouco mais de 30% 

por indicação de amigos ou familiares. Procurar por conta própria significa que essas pessoas 

tiveram um papel ativo na decisão de seguir o conteúdo postado pelo Governo de Alagoas e o 

alto índice de seguidores que foram influenciados por amigos ou familiares nessa decisão 

indica o forte papel dos laços e conexões estabelecidos via rede social. Quase 20% dos 

respondentes credita ao site do Governo de Alagoas o fato de ser seguidor da página, o que 

pode indicar uma presença significativa de interagentes da página que fazem parte de 

secretarias e órgãos do governo. Este dado é importante, pois representa que há um percentual 

de pessoas que seguem o conteúdo governamental no FB por se relacionar ao seu ambiente de 

trabalho, não necessariamente por identificação ou interesse pelo conteúdo. 

 O próximo gráfico traz informações sobre o motivo do acesso à fanpage do Governo 

de Alagoas: a opção “Em busca de informações governamentais” teve quase 90% de 

respostas. Todas as outras opções mais interativas e pró-ativas - “Fazer reclamações”, “Entrar 

em contato direto com o governo” e “Dar sugestões” - somam pouco mais de 10%. 

Traduzindo em números, apenas 7 ou 8 respondentes dos 79 totais assumem uma postura de 

participação na página governamental. Se as pessoas querem apenas acompanhar conteúdo 

noticioso ou se informar em relação a assuntos governamentais, questiona-se o diferencial da 

plataforma utilizada, visto que essa mesma postura pode ser adotada em sites institucionais ou 

via e-mail. Qualquer plataforma eletrônica supriria essa necessidade apontada pelos 

respondentes, o fato é que uma ferramenta social pode e deve propiciar novos patamares de 
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participação e envolvimento com o conteúdo. Este potencial não está sendo aproveitado pela 

comunidade, conforme vemos abaixo. 

 

Gráfico 2- Gráfico mostra qual a finalidade de acesso à página governamental 

 

5,06%

88,61%

2,53% 3,80%

Para fazer reclamações Em busca de 
informações 

governamentais

Para entrar em contato 
direto com o governo

Para dar sugestões

 

Fonte: gráfico obtido a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 

 

 O gráfico 3 indica o nível de participação destas pessoas na página: 67% 

reconhece que só curtiu a página, isto é, não interage. Cerca de 15% curte e comenta em 

postagens e 10% compartilha conteúdo da página, o que mostra que há intuito de trazer esse 

conhecimento para seu grupo de amigos. Menos de 10% já entrou em contato via inbox ou 

avaliou a página com estrelas. Somando os percentuais, apenas 25% dos respondentes têm 

alguma postura reativa às publicações e mais de 60% apenas curtiu a página e recebe 

conteúdo de forma passiva, em uma forma de comunicação verticalizada, fato que revela que 

a comunicação digital mantém certo distanciamento entre governo e população, inclusive há 

uma clara distinção entre emissor e receptor no processo comunicacional. Estes números 

mostram que a participação não é muito significativa e que as pessoas, pelos motivos 

elencados em análise anterior, não estão se apropriando deste espaço de construção e diálogo 

para mudar a realidade a sua volta a partir do engajamento.  

 

Gráfico 3- Números mostram a participação limitada dos interagentes da página 
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67,09%

5,06%
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15,19%
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página, não 
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Compartilho 
conteúdo

Porque ?

 

Fonte: gráfico obtido a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 

 

 O gráfico a seguir indica que há dois motivos predominantes para a falta de interação 

da comunidade com o governo na fanpage: 38% não gostam de discutir política e 36% não 

acreditam que a página seja um canal eficiente na solução de problemas. Em terceiro lugar, 

com porcentagem representativa, 16% afirmam que não se identificam com o conteúdo 

postado. 

 O fato de preferir não discutir o tema “política” faz parte da cultura política da maioria 

dos brasileiros e a desconfiança da eficiência do meio digital na solução de problemas da 

comunidade não é dado que se restringe a essa pesquisa, especialmente no tocante à política, 

mesmo entre pessoas mais jovens e familiarizadas com as ferramentas digitais. Não se 

identificar com o conteúdo postado é sinal de alerta para os gerenciadores da página, pois 

significa que os seguidores não se sentem representados pelas postagens diárias e não são 

estimulados a participar, fato que foi observado na análise de conteúdo apresentada 

anteriormente. A maioria das publicações não tem aceitação significativa da comunidade e 

isto pode indicar que o conteúdo não é consideravelmente atraente, criativo ou adequado às 

mídias sociais. Quase 10% dos respondentes mencionou que não obtêm respostas quando 

interage com a página, fato já observado na análise anterior na maioria das postagens, que não 

têm um diálogo ou interação da gestão com os comentários dos seguidores.  

 

Gráfico 4- Motivos elencados pelos seguidores para a falta de participação 
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Fonte: gráfico obtido a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 

 

 Das 79 pessoas que responderam ao questionário, apenas 4 relataram resultados em 

sua comunidade após interação com a página, quais sejam: “melhorias no meu bairro”, 

“limpeza das ruas”, “resolução de problemas”, “resultados positivos em meu bairro”. Este tipo 

de resultado era aguardado, já que o gráfico 3 mostrou que 67% apenas curtiu a página, sem 

interagir com ela. Além do mais, se quando o interagente entra em contato não obtém uma 

resposta, conforme vimos na figura anterior, comunicações futuras são evitadas a fim de se 

evitar aborrecimentos. Vejamos abaixo: 

 

Figura 35- Melhorias descritas pelos seguidores ao entrarem em contato com a página 

 

 
Fonte: imagem obtida a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 
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 Comportamentos offline são refletidos no comportamento online, de acordo com a 

literatura acadêmica
35

. Nesta pesquisa, por meio do gráfico 5, observa-se que quase 40% 

seguem comunidades ou figuras políticas no FB, isto é, são habituados a acompanhar 

conteúdos políticos na plataforma, o que não necessariamente representa alguma forma de  

participação política, pois muitos podem apenas querer acompanhar notícias e assuntos do 

governo, como mostram os dados expostos no gráfico 2.  Outros 24%, surpreendentemente, 

não se interessam pelo assunto, o que é incongruente com o fato de a maioria das pessoas 

terem chegado à fanpage por conta própria, conforme gráfico 1. Neste caso, porque 

acompanhar uma página do governo do Estado no FB? Esta porcentagem mostra que o 

conteúdo da página do Governo de Alagoas não fomenta participação ou discussão política 

entre os interagentes ou entre gestão/população, mas foca em aspectos institucionais e de 

cunho personalista, como apresentado em análise anterior. Discussões mais aprofundadas ou 

voltadas à elaboração de políticas públicas com envolvimento da comunidade, por exemplo, 

não acontecem neste espaço virtual, por isso o público que não gosta de política permanece 

seguindo o conteúdo da página.  

 Por fim, 22% participam de movimento social, o que explica o fato de escolher 

acompanhar o que vem sendo feito em âmbito estadual pelo governo. Mais de 10% dos 

respondentes é engajada em manifestações ou atos políticos. Desta forma, quase 35% dos 

participantes desta pesquisa são envolvidos com conteúdo político fora do ambiente virtual. 

Vejamos abaixo: 

 

Gráfico 5- Atuação política dos seguidores fora das redes 

 

22,78%

2,53%

11,39%

39,24%

24,05%

 

                                            
35

 Estudos relacionados ao tema podem ser vistos em SILVA; ROSETTO; CARREIRO, 2014. 
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Fonte: gráfico obtido a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 

 

Apesar da desconfiança relatada pelos respondentes em relação ao meio digital, a 

pesquisa indica que as mídias sociais têm igual importância em relação às mídias tradicionais 

para 48% dos seguidores, mais importância para 26% e 16% acreditam que vão substituir 

completamente as mídias tradicionais em breve. Aqueles que minimizam a importância das 

mídias digitais na atualidade somam menos de 10%, o que reflete o alto poder de penetração 

das redes e o espaço que ocupa em nosso cotidiano, sobrepujando, em muitos casos, a 

utilização das mídias tradicionais ou de massa. É importante lembrar que estes dados podem 

estar estritamente relacionados ao fato de a maioria dos respondentes desta pesquisa integrar 

um segmento mais jovem da população, o que explica a adesão às plataformas digitais com 

menos resistência. O gráfico é elucidativo: 

 

Gráfico 6- Papel das mídias sociais para os seguidores da página 
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Fonte: gráfico obtido a partir de questionário aplicado via plataforma Survey Monkey 

 

 A aplicação deste questionário foi fundamental para que os dados obtidos na análise 

de conteúdo fossem complementados com as respostas dos interagentes, que são os receptores 

de conteúdo diário da página do Governo de Alagoas. Os gráficos nos mostram um seguidor 

que acredita no potencial das redes, mas não na efetividade da fanpage que segue; que 

apresenta uma postura observadora, até mesmo contemplativa, em relação ao conteúdo 

postado, sem necessidade de participar de forma mais ativa ou entrar em contato com o 

governo; que não se identifica com o conteúdo postado e que, muitas vezes, não obtém 

respostas para os seus questionamentos ou críticas nas publicações; que acompanha conteúdo 



 

131 
 

político ou governamental no FB e possui certo engajamento político por meio de filiação a 

partidos, movimentos sociais ou manifestações, isto é, alguém que poderia se utilizar daquele 

espaço para contestar e participar, transformando-o em contra-espaço.  

 São poucas as pessoas que se utilizam do potencial desta ferramenta em prol de sua 

comunidade, mas esta postura não pode ser cobrada apenas do interagente, mas também deve 

partir de uma gestão mais interativa e aberta ao diálogo, que invista nas mídias sociais não 

somente com fins eleitorais ou de propaganda política, mas principalmente como mais um 

(senão o principal) canal de transparência, participação e informação da atualidade. 

 As conclusões aqui apresentadas podem não refletir o comportamento dos milhares de 

seguidores da fanpage do Governo de Alagoas, devido ao baixo número de respostas obtidas 

frente ao grande número de interagentes. Contudo, é inegável que elas nos permitem traçar o 

perfil dos respondentes tal qual o apresentado nesta dissertação. 
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7 

Considerações finais 

 

 A administração pública, a partir do surgimento e expansão da internet, poderia 

alcançar patamares de transparência e participação política inimagináveis sem o avanço do 

digital. A literatura acadêmica abordada no decorrer deste estudo nos mostra autores otimistas 

com a consolidação do governo eletrônico e outros nem tanto, que consideram como variáveis 

que interferem neste resultado fatores como exclusão digital, analfabetismo e outros 

elementos de conjuntura política e estrutural tipicamente brasileiros. Esta pesquisa, que tinha 

como premissa inicial estudar a interação política e a participação por meio do uso das mídias 

sociais, acabou por nos mostrar que há ainda grandes lacunas a serem preenchidas pelo 

governo que se afirma digital: maior abertura à participação, conteúdo que estimule a 

interação, apropriação de sugestões e iniciativas da comunidade na elaboração de novas 

políticas públicas, utilização de plataformas digitais como meio de aproximação com a 

comunidade, mais investimento em políticas de acesso à internet para todas as camadas da 

população, transparência que ultrapasse os objetivos informacionais e eleitoreiros e se 

comprometa com os ideais da democracia, entre outras iniciativas. 

 Quando iniciamos esta dissertação discutindo democracia nas redes, nosso objetivo era 

expor um panorama do que vem sendo observado no meio digital em termos de avanços 

políticos a partir do exercício da democracia virtual. São muitas as facilidades e formas de 

organização política quando se consideram as plataformas eletrônicas como ferramentas de 

base e movimentos sociais que surgem neste contexto são exemplos de manifestações 

originadas e arquitetadas a partir das redes. O cenário do governo eletrônico no Brasil, 

considerando diversos estudos apresentados ao longo desta pesquisa, não é muito positivo. 

Temos um governo que não estimula a interatividade, excessivamente burocrático e que foca 

em conteúdo informacional, promovendo uma comunicação unilateral na maior parte do 

tempo. A oferta de serviços online acaba por se tornar o ponto máximo de evolução do 

governo digital, o que não promove reformas administrativas nas gestões públicas ou novas 

políticas públicas a partir da interação propiciada pelo digital. Esta faceta revela um governo 

conservador no Brasil, que marginaliza a interação com receio da possibilidade de aumento 

do poder social. 

 Nosso país possui hoje um aparato jurídico que “força” a administração pública a 

adotar iniciativas de transparência por meio do uso das ferramentas eletrônicas, mas que ainda 

assim não é suficiente para a realização do governo eletrônico em sua complexidade e 
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totalidade. A simples utilização das TICs na adoção do governo digital não garante 

participação e engajamento político, como vimos no capítulo 2. A exclusão digital, seja 

impulsionada pela falta de investimento governamental no acesso às redes ou ainda motivada 

pela falta de políticas de cunho educacional que invistam na atuação política de forma 

igualitária, é outro entrave para a consolidação do governo eletrônico no Brasil. Aliado a este 

fator, temos uma cultura política de inércia e aceitação do povo brasileiro, o que dificulta a 

ampliação da participação e mudanças radicais no sistema político, que só poderão partir de 

movimentos que venham de uma sociedade consciente e disposta a lutar por seus direitos. 

 Resumindo, temos muito poder político centralizado no Executivo e gestores públicos 

que permanecem isolados das reais necessidades da população governada. As mídias sociais, 

neste contexto, acabam por relativizar este cenário quando se estabelecem como pontes de 

contato da comunidade com a administração pública. Estes espaços virtuais que hoje têm 

participação majoritária da população são formas de estreitar laços com conhecidos, estar 

informado do que acontece em termos de informação/notícia e também acompanhar o que os 

governos estão fazendo, seja em âmbito local/regional ou federal.  

 O potencial das mídias sociais no mundo moderno está em sua capacidade de ser 

permeável a conceitos como identidade, laços e capital sociais, conforme discutimos no 

capítulo 3. Além disso, o fato de se tornar um território com a noção de pertencimento dos 

seus membros também contribui para carregar em si um sentido simbólico e referencial que 

reforça sua importância na contemporaneidade. O conceito de TS também foi abordado neste 

tópico, de forma a relacioná-la às mídias sociais quando estas últimas são apropriadas pela 

comunidade para melhoria de vida, autonomia, inclusão social e coletividade. De uma forma 

geral, o que se conclui desta parte é que as mídias sociais hoje são ambientes de interação, 

fortalecimento de laços e também de organização política. 

 O FB no Brasil ainda é a mídia social que mais tem adesão dos interagentes e 

congrega um grande número de usuários na mesma plataforma. A página do Governo de 

Alagoas, objeto de estudo desta dissertação, é exemplo de administração pública presente nas 

mídias sociais de forma a estreitar os laços com a população e divulgar conteúdo noticioso, 

especialmente de âmbito institucional. Uma análise prévia da fanpage do Governo de 

Alagoas, feita no capítulo 4, nos mostra que a página não é exemplo de conversação com a 

comunidade e muitas de suas postagens não atraem as pessoas por ter um conteúdo muito 

informativo e com linguagem excessivamente séria, inapropriada para esta plataforma de 

lazer e entretenimento. Além disso, observamos ainda que há forte utilização da imagem do 
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atual governador Renan Filho na maioria das postagens feita pela administração, inclusive 

compartilhamento de conteúdo de sua página pessoal com certa frequência. 

 Rica em elementos imagéticos e audiovisuais, a fanpage do Governo tem seu conteúdo 

planejado por uma equipe responsável exclusivamente pelas mídias sociais, o que denota 

valorização destas mídias por parte do governo estadual, que possui contas ativas em outras 

plataformas de lazer. O engajamento dos seguidores à página não é significativo e os laços 

entre eles é quase inexistente, ademais a página reúne muitos seguidores, reações e 

comentários de pessoas ou órgãos ligados ao governo, o que nos faz refletir sobre a validade 

dos números apresentados pela administração. 

 A análise de conteúdo feita no capítulo 5 nos revela alguns pontos deficientes no nosso 

objeto de estudo, tais como a pouca interação observada nos comentários das postagens, 

transmissões ao vivo feitas de maneira muito institucional e pouco atraente para o seguidor, 

publicações majoritariamente de teor utilitário ou informativo, postagens educativas ou 

instrutivas não são recurso da página em questão, recursos mais sofisticados de participação 

não são utilizados nesta fanpage e publicações são muito centradas em determinadas 

categorias. É importante acrescentar ainda que a interação política e o engajamento são 

restritos a conteúdos isolados, como exemplo temos o SAC disponível na página. Outro 

entrave observado pela pesquisadora para a implantação de melhorias na fanpage em questão 

é o reduzido número de profissionais dedicados exclusivamente às mídias sociais do Governo 

de Alagoas. 

 De uma forma geral, podemos afirmar que a fanpage é liderada por uma equipe focada 

em planejamento e obtenção de resultados, com amplos conhecimentos relacionados à 

publicidade e comunicação, o que denota um grande avanço se considerarmos os aspectos 

técnicos desta análise. Entretanto, o viés qualitativo almejado nessa dissertação e discutido 

amplamente nos primeiros capítulos deste estudo a partir de autores renomados, expõe que os 

objetivos da página não estão alinhados com engajamento político por parte da população, 

mas sim com uma perspectiva eleitoreira e com uma comunicação que não está voltada para a 

esfera pública, mas sim política. 

 Já a aplicação do questionário online para os interagentes da página, com os gráficos 

elaborados e dispostos no último capítulo, reflete um interagente que, apesar de ter 

credibilidade nas mídias sociais e reconhecer sua expansão frente às mídias tradicionais, não 

acredita que a fanpage tenha efetividade na resolução de problemas locais. Além disso, foi 

traçado o perfil de um seguidor que é limitado a acompanhar os conteúdos governamentais 

postados, que não se envolve ativamente nas publicações ou interage com o governo, ademais 
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não se identifica com o conteúdo publicado. Um percentual significativo da pesquisa indica 

ainda que, quando há participação, não se registram respostas para os questionamentos ou 

críticas nas publicações. Em contrapartida, temos um seguidor que opta por acompanhar 

conteúdo governamental na plataforma FB e possui notável engajamento político 

representado pela filiação a partidos ou envolvimento em movimentos sociais e 

manifestações. 

 Todo este panorama traçado nos mostra que a página está aquém de desenvolver 

plenamente recursos que facilitem o exercício da democracia digital entre os alagoanos e que 

seu conteúdo não representa o que a maioria dos seguidores gostaria de ver diariamente. 

Estimular discussões políticas, abrir espaço para o diálogo com a comunidade e coletar 

opiniões e demandas da sociedade são fatores que devem ser levados em consideração pelos 

administradores de página. O fato é que não há muito espaço para interação na página, o que 

se reflete no alto número de seguidores que apenas acompanha conteúdo noticioso no espaço 

virtual. 

 Estudos que desconstruam esta cisão ainda muito forte entre governo/comunidade, que 

priorizem a atuação de ambos dentro do contexto digital, desconsiderando que um lado seja 

emissor e outro receptor de conteúdo, serão mais absorvidos pela comunidade acadêmica e até 

mais relevantes para a sociedade, pois levam em conta a perspectiva interdisciplinar na qual 

estamos envolvidos na contemporaneidade, especialmente quando se trata de política e 

engajamento nas redes.   
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APÊNDICE – QUESTIONÁRIO 

 

1- Qual a mídia social que você mais utiliza entre essas abaixo? 

a) Facebook 

b) Twitter  

c) Instagram 

d) Snapchat 

e) Youtube 

 

2- Qual o seu principal meio de acesso à rede social? 

a) Celular 

b) Tablet 

c) Computador (notebook ou de mesa) 

 

3- De onde você acessa a página do governo de Alagoas no Facebook? 

a) De casa 

b) Do trabalho 

c) Lan house 

 

4- Como você descobriu a página do governo de Alagoas no Facebook? 

a) Amigos e/ou familiares 

b) Colegas de trabalho 

c) Através do site do Governo de Alagoas 

d) Por conta própria 

 

5- Com que finalidade você acessa a página? 

a) Para fazer reclamações 

b) Em busca de informações governamentais 

c) Para entrar em contato direto com o governo 

d) Para dar sugestões 

 

6- Você apenas curte a página ou comenta, compartilha, isto é, participa ativamente? 

a) Só curti a página, não interajo 

b) Já avaliei a página com estrelas 

c) Entro em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) 

d) Curto e comento em postagens 

e) Compartilho conteúdo 

 

7- Se você respondeu a opção “ ” na questão anterior, porque? 

 

a) Não me identifico com o conteúdo postado 

b) Não gosto de discutir política 

c) Existe muita troca de ofensas na página 
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d) Não obtive resposta quando interagi  

e) Não acredito que seja um canal eficiente ou que vá solucionar o que preciso 

 

8- Você já obteve resultados (no seu bairro ou comunidade, por exemplo) após 

interações com a página? 

a) Não 

b) Sim 

 => Quais? ______________ 

 

9- Como você define sua participação política? 

a) Participo de movimento social 

b) Sou filiado a partido político 

c) Só participo de manifestações/atos públicos 

d) Sigo comunidades (figuras ou partidos políticos) no Facebook 

e) Não me interesso pelo assunto 

 

10- Em relação às formas de comunicação tradicional (TV, jornal, rádio), você acredita 

que as mídias sociais: 

a) têm mais importância 

b) têm igual importância 

c) têm menos importância 

d) vão substituir completamente as mídias tradicionais em breve 

e) são apenas um fenômeno passageiro 

 

11- Por dia, quanto tempo você gasta no Facebook? 

a) Menos de 30 minutos 

b) De 30 minutos a 1 hora 

c) De 1 hora a 2 horas 

d) De 2 horas a 3 horas 

e) Mais de 3 horas 

 

12- Qual o seu nível de escolaridade? 

a) Nível fundamental (até 9º ano) 

b) Nível médio 

c) Nível superior 

 

13- Qual seu sexo? 

a) Feminino 

b) Masculino 

 

14- Qual a sua idade? 

a) Menor de 18 anos 
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b) Entre 18-24 

c) Entre 25-34 

d) Entre 35-44 

e) Mais de 45 anos 

 

15- Qual a sua renda salarial? 

a) 1 salário mínimo ou menos 

b) de 1 a 3 salários mínimos 

c) De 3 a 5 salários mínimos 

d) Mais de 5 salários mínimos 

 

16- De qual Estado você acessa a página do Governo de Alagoas? 

 

a) Alagoas. 

 => Qual cidade? _____________ 

b) Outro. 

 => Qual? ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


