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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, estudos que debatem sobre a necessidade de se promover a 
accountability e a participação no setor público vêm se intensificando nos cenários 
internacional e nacional. Com o advento da internet e das mídias sociais, tais 
discussões se ampliaram, principalmente, devido ao fato de essas plataformas 
possuírem affordances, que privilegiam o diálogo e a interação e, além disso, de terem 
potencial para alterar o processo de comunicação entre Estado e sociedade. A partir 
desse contexto, esta pesquisa tem como objetivo analisar se, e, em que medida, a 
gestão da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) utiliza o Facebook 
para a promoção de accountability com participação e propor recomendações para a 
adoção de práticas ou melhorias na utilização dessa rede social com essa finalidade. 
De maneira complementar, foram verificados, também, os processos e as práticas de 
comunicação pública empreendidos pela instituição. Para o cumprimento desses 
propósitos, utilizou-se, na abordagem metodológica, o pressuposto filosófico 
pragmático, o método de pesquisa qualitativo e, como estratégia de pesquisa, o 
estudo de caso único. A coleta e a análise dos dados foram executadas em dois 
momentos distintos: i) diagnóstico dos posts realizados no Facebook da UNIR; e ii) 
análise das fanpages dos conteúdos postados pelas universidades pesquisadas para 
benchmarking das práticas realizadas de accountability e participação. Na primeira 
fase, a coleta de dados recorreu à análise documental, à observação participante e à 
observação on-line. Na segunda fase, empregou-se a observação on-line. A análise 
dos dados, nos dois momentos destacados, utilizou a técnica de categorização, sendo 
que seu processo de desenvolvimento ocorreu a partir do referencial bibliográfico, 
realizando-se, assim, a análise de conteúdo dos posts feitos nas fanpages das 
universidades. Os resultados obtidos demonstraram que a UNIR utiliza o Facebook 
para promover a transparência, proporcionando uma comunicação de mão única e 
apenas divulgando as informações dos atos praticados para a sociedade, sendo 
assim, não foram encontrados indícios de participação. Como recomendação, foi 
proposto que a UNIR desenvolva melhorias na transparência, ampliando as 
informações divulgadas e direcionando posts no Facebook que promovam o 
envolvimento do cidadão. Além disso, sugeriu-se que a instituição implementasse a 
participação por meio de parceria, colaboração e propriedade conjunta. Caso as 
recomendações sejam implementadas, vislumbra-se que a universidade objeto deste 
estudo seja uma instituição mais transparente, participativa e inovadora, além de 
possuir mais legitimidade e credibilidade perante o cidadão. De maneira 
complementar, a sociedade representada neste caso pelos atores que seguem o 
Facebook da UNIR, será composta de indivíduos mais conscientes, engajados, 
empoderados, construindo-se, desse modo, uma sociedade mais democrática. 
 

Palavras-chave: accountability, comunicação pública, Facebook, participação, 

universidade federal. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In the last decades studies which have debated about the necessity of promoting the 
accountability and participation in the public service has been intensifying in the 
national and international scene. With the advent of the internet and the social media, 
these discussions expanded, mainly, due to the fact that these platforms have 
affordances which privileged the dialogue and the interaction, can change the process 
of communication between state and society. From this context, this research aims to 
analyze if and to what extent the management of the Federal University of Rondonia 
Foundation (UNIR) uses the Facebook for the promotion of accountability with 
participation and propose recommendations for the adoption of practices or 
improvement in the use of this social network for this purpose. In a complementary 
manner, was also verified the processes and practices of public communication 
undertaken by the institution. For the fulfillment of these purposes which was uses in 
the methodological approach the pragmatic philosophical presupposition, the 
qualitative research method and as a research strategy, the single case study. The 
data collection and analysis were performed in two different times: i) diagnosis of the 
post made on Facebook of UNIR; ii) analysis of fanpages of the contents posted from 
the researched universities for benchmarking of the realized practices of accountability 
and participation. In the first phase the collection of data resorted to documentary 
analysis, participant observation and online observation. In the second phase was 
employed the online observation. The analysis of the data, in the two highlights, used 
the categorization technique, being that its development process occurred from the 
bibliographic reference, thus performing the content analysis of the posts made in the 
fanpages of the universities. The results obtained demonstrated that the UNIR used 
the Facebook to promote transparency, providing one-way communication and only 
disseminating the information of the acts practiced for society, thus, no evidence of 
participation was found. As a recommendation, it was proposed that UNIR develops 
improvements in transparency, expanding the information disclosed, in addition to 
targeting Facebook posts that promote citizen involvement. In addition, it was also 
suggested that the institution implement the participation through the partnership, 
collaboration and joint ownership. If the recommendations are implemented, it is 
envisaged that the university, object of this study, could be a more transparent 
institution, participatory and innovative, in addition to having more legitimacy and 
credibility before the citizen. In the same way society, represented in the case, by 
actors who follow the Facebook of UNIR, will be more conscious, engaged, 
empowered individuals, building a more democratic society. 
 

Keywords: Accountability, participation, Facebook, public communication, federal 

university. 
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1    INTRODUÇÃO 

 

A estrutura organizacional da sociedade e o processo de comunicação têm 

sofrido mudanças significativas com a inserção das Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação (TICs), dentre essas tecnologias, destaca-se a 

popularização da internet a partir da década de 1990 (CASTELLS, 2002).  

Segundo o último relatório disponibilizado pela União Internacional de 

Telecomunicações, aproximadamente 60% da população mundial possui acesso à 

internet (UIT, 2017). No Brasil, cerca de 66% dos brasileiros usam a internet 

(STATISTA, 2018). Ela está presente nos domicílios de todas as regiões brasileiras: 

Sudeste, 76,7% das residências possuem acesso à internet; Centro-Oeste, 74,7%; 

Sul, 71,3%; Norte, 62,4%; e Nordeste, 56,6% (IBGE, 2016).  

Aproximadamente 58% dos brasileiros utilizam a internet para acessar às 

mídias sociais. Dentre elas, o Facebook é a mídia social mais utilizada no mundo, com 

mais de 2 bilhões de usuários ativos, os quais 130 milhões estão no Brasil (STATISTA, 

2018). Em Rondônia, 62,2% da população utiliza a internet com as finalidades: enviar 

ou receber mensagens de texto, voz e imagem por aplicativos, tais como mídias 

sociais (93,1%); conversar por chamadas de vídeo ou de voz (73,5%); assistir a filmes 

e a programas (72,8%); e enviar e receber e-mail (66%) (IBGE, 2016). 

Inicialmente, é importante destacar que os conceitos de mídias sociais e de 

redes sociais, de acordo com Recuero (2009), são diferentes. Dessa forma, as redes 

sociais são as interações, os relacionamentos existentes entre as pessoas e as mídias 

sociais são as plataformas digitais utilizadas para estabelecer essas redes de 

relacionamentos. 

A relevância acadêmica deste tema pode ser verificada por meio da quantidade 

e da qualidade das publicações existentes que discutem a utilização dessas 

plataformas pelas organizações, no intuito de proporcionar uma comunicação 

transparente com a sociedade, prestar contas e incentivar a participação (RAUPP; 

PINHO, 2013; TERRA, 2011).  

Estudos demonstram que as mídias digitais estão sendo utilizadas em todos os 

tipos de organizações: privadas (e.g. DREYER, 2014; ROSA; RUSSEL, 2011), 

terceiro setor (e.g. WATERS et al., 2009) e públicas (e.g. SANTOS; SILVA, 2017; 

NASCIMENTO, 2014; ROCHA JR, 2017). Porém, para esta pesquisa, torna-se 

relevante a utilização dessa ferramenta no setor público. Magro (2012) destaca que a 
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partir de 2010 houve uma ascensão na utilização das mídias sociais pelo governo, no 

intuito de alcançar o envolvimento e a participação do cidadão.  

Na literatura, são disponibilizados trabalhos que demonstram os benefícios com 

a utilização das mídias sociais no setor público, sendo destacadas: a eficiência, a 

transparência, a participação (BERTOT; JAEGER; GRIMES, 2011), a confiança no 

governo pelo cidadão, a melhoria da democracia e a accountability (PICAZO-VELA; 

GUTIÉRREZ-MARTÍNEZ; LUNA-REYES, 2012). Em contrapartida, outros estudos 

demonstram preocupações em razão da exclusão digital (MAGRO, 2012) e da forma 

de utilização (NOGUEIRA; CASTRO, 2014; ZHENG; ZHENG, 2014) dessas 

ferramentas. 

Este estudo tem como unidade empírico-teórica principal a utilização das 

mídias sociais para o fortalecimento da accountability e da participação em 

organizações públicas. Considerando-se a complexidade e a diversidade de 

definições do termo encontrado na literatura, é interessante ressaltar que no contexto 

desta pesquisa o significado de accountability envolve transparência, prestação de 

contas e participação dos cidadãos (RAUPP; PINHO, 2013). 

As mídias sociais possuem affordances1 que possibilitam a accountability com 

participação, tais como: comunicabilidade, que permite uma linguagem única para a 

comunicação; interatividade, que promove um espaço de interação entre o governo e 

a sociedade; visibilidade, que propicia a transparência para os cidadãos, além de 

detectar opiniões, necessidades e desejos; habilidade colaborativa, que disponibiliza 

um espaço para que os cidadãos e o governo compartilhem informações importantes 

para a tomada de decisões; e anonimato, que permite ao cidadão expressar-se sem 

a necessidade de identificação, fazendo com que ele participe sem nenhuma forma 

de opressão (STAMATI; PAPADOPOULOS; ANAGNOSTOPOULOS, 2014). 

Em face dessa realidade, as organizações públicas nas Américas (e.g. 

BERTOT; JAEGER; GRIMES, 2011), na Ásia (e.g. ZHENG; ZHENG, 2014) e na 

Europa (e.g. BONSÓN; ROYO; RATKAY, 2014; STAMATI; PAPADOPOULOS; 

ANAGNOSTOPOULOS, 2014) identificaram ambientes propícios para operacionalizar 

a accountability e ampliar a comunicação com os seus públicos por meio dessas 

plataformas.  

                                                            
1 O termo affordance não possui tradução para o português, mas nesta pesquisa será adotado o conceito 
desenvolvido por James Gibson em 1977 para demonstrar as qualidades de um objeto, que permite ao ator 
reconhecer suas funcionalidades através dos seus atributos, de forma intuitiva, sem explicação.  
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No Brasil, as mídias sociais estão sendo utilizadas de forma ampla pelos três 

poderes: executivo, legislativo e judiciário. A última pesquisa realizada pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI), em 2015, verificou que 92% dos órgãos da 

administração pública federal, 74% dos órgãos estaduais e 66% dos municipais 

estavam ativos nas mídias sociais. O Facebook, além de ser a mídia social com maior 

número de usuários no Brasil, também é a mídia mais utilizada na administração 

pública brasileira (CGI, 2016). De acordo com levantamento realizado pela autora 

desta dissertação, em 24 de outubro de 2017, essa é a mesma realidade vivenciada 

nas universidades federais brasileiras, uma vez que todas possuem uma conta ativa 

no Facebook.  

São ainda escassos, porém vêm crescendo quantitativamente os estudos que 

apresentam a utilização desses canais de comunicação no contexto das 

universidades federais brasileiras (e.g. BRITO; DEANE, 2015; NUNES, 2015; SILVA, 

2012; BARICHELLO; SCHEID, 2017; RAMOS, 2012). De maneira geral, esses 

estudos externam preocupações com a forma que as universidades estão utilizando 

esses canais de comunicação, pois na maioria dos casos existe apenas uma 

disseminação da informação, não necessariamente uma comunicação eficiente, 

transparente e simétrica com a sociedade. 

 

1.1    Descrição da situação-problema ou oportunidade 

 

A comunicação pública destaca-se por tratar de assuntos de interesse público 

e relevantes para a sociedade, além de promover o diálogo, escutar anseios e 

necessidades e inserir a perspectiva do cidadão na comunicação (ZÉMOR, 1995). 

No intuito de promover uma comunicação pública mais transparente nas 

instituições públicas, foram criadas várias leis, tais como: Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal; Lei Complementar nº 

131/2009, que altera dispositivos da LRF no que tange à transparência da gestão 

fiscal; e Lei de Acesso à Informação (LAI) – Lei nº 12.527/2011, que assegura o direito 

constitucional de acesso às informações públicas.  

Com a inserção no contexto digital, além de transparência e prestação de 

contas, a comunicação pública necessita também promover ambientes propícios para 

o diálogo com o cidadão. No intuito de aproximar a relação entre Estado e sociedade, 
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foi desenvolvido, no início da década de 2000, o “governo eletrônico” (E-Gov), que 

possibilita ações do governo utilizando os recursos das TICs, para democratizar o 

acesso à informação. Dessa maneira, o E-Gov tem como finalidade promover uma 

comunicação participativa, fortalecer a democracia, prestar contas e melhorar a 

qualidade das informações disponibilizadas à sociedade (BRASIL, 2018). 

Entretanto, estudos realizados por Pinho (2008) e Raupp e Pinho (2013) 

examinaram a construção da accountability em órgãos governamentais, por meio da 

análise de portais eletrônicos do governo e perceberam que, apesar de as instituições 

estudadas possuírem recursos tecnológicos adequados, a operacionalização da 

accountability, no que tange à transparência, à prestação de contas e à participação, 

ainda precisava ser melhor desenvolvida. 

Os autores constataram que a transparência ainda está em evolução e é 

praticada de forma moderada pelas instituições. A prestação de contas muitas vezes 

é realizada apenas para cumprir as exigências previstas em lei e a participação é 

praticamente nula, exercida basicamente por formulários eletrônicos. Os portais não 

possibilitam canais para incentivar a participação da sociedade, que ainda é vista 

como um receptor passivo. Não existe uma abertura efetiva para accountability, sendo 

ainda um processo em construção. Estudo realizado por Angeli (2017) no judiciário, 

encontrou conclusões semelhantes. 

De acordo com o estudo realizado por Andrade (2016), no Núcleo de Ciências 

Sociais Aplicadas (NUCSA), da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

foi possível perceber que o cenário descrito por Pinho (2008), Raupp e Pinho (2013) 

e Angeli (2017), de maneira geral, é o mesmo vivenciado pela UNIR. 

A pesquisadora relata que, por mais que o NUCSA disponibilize informações, 

não acontece necessariamente uma comunicação clara e eficiente com os públicos 

da instituição. A autora destaca, ainda, que existem dificuldades em compreender os 

conteúdos disponibilizados, além de alguns pontos expressos pela LAI não serem 

totalmente cumpridos, o que dificulta a fiscalização por parte da sociedade. Foi 

salientado, também, que não existem práticas que proporcionem a participação do 

cidadão (ANDRADE, 2016). 

Esses fatores evidenciaram que a accountability na UNIR está prejudicada em 

vários aspectos. A autora conclui sua pesquisa sugerindo que a instituição busque 

novas formas para promover a transparência, a prestação de contas e, principalmente, 

a participação da sociedade, reforçando o exercício da cidadania. 
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Em face dessa realidade, esta pesquisa identificou uma oportunidade de 

fortalecer a accountabiity com participação na UNIR, por meio da utilização das mídias 

sociais, mais especificamente o Facebook. O intuito dessa medida é desenvolver uma 

comunicação pública simétrica, que ofereça voz ao cidadão e estabeleça um diálogo 

pautado na informação, na consulta, na deliberação, na negociação e nos 

compromissos (LÓPEZ, 2004). 

 

1.2    Objetivos da pesquisa 

 

Os objetivos do trabalho estão divididos em geral e específicos, conforme 

demonstrados a seguir. 

 

1.2.1   Objetivo geral 

 

 O objetivo geral é analisar se, e, em que medida, a gestão da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) utiliza o Facebook para a promoção de 

accountability com participação e propor recomendações para adoção de práticas ou 

melhorias na utilização dessa rede social com tal finalidade. 

 

1.2.2   Objetivos específicos 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos para a pesquisa: 

• Construir uma estrutura de dimensões e categorias de accountability com 

participação, a partir do referencial bibliográfico, para análise dos conteúdos 

postados no Facebook da UNIR e das universidades federais brasileiras 

pesquisadas; 

• Verificar, por meio dos posts realizados no Facebook, os processos e as 

práticas de comunicação pública empreendidos pela UNIR, no intuito de 

classificá-los de acordo com os modelos e os paradigmas comunicacionais 

estabelecidos nesta pesquisa; e 

• Analisar os conteúdos postados no Facebook das universidades federais 

brasileiras tomadas como amostra para este estudo, para fins de identificar 

práticas de accountability com participação nessas instituições. 
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1.3    Contribuições do trabalho 

 

Existem três fatores que justificam a realização deste trabalho. Inicialmente, é 

importante destacar que não foi encontrado, pelo menos em nível nacional, pesquisas 

que abordam a accountability com participação, via mídia social, como está se 

propondo neste estudo, caracterizando-se, assim, a originalidade deste trabalho. 

Em segundo lugar, a pesquisa se justifica pelo momento vivenciado pelos 

brasileiros com a exposição de vários atos ilícitos que envolvem o governo e que 

fizeram com que o Brasil piorasse no ranking que avalia a percepção da corrupção 

mundial no setor público. Realizando-se um comparativo com o ano de 2016, o Brasil 

caiu 17 posições e ocupava, em 2017, o 96º lugar entre os 180 países pesquisados 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017). 

Diante desse cenário, há uma demanda da sociedade para que os órgãos 

públicos tenham uma postura mais ética, sejam transparentes e envolvam o cidadão 

no processo de decisão. Autores como Oliveira (2007), Gonçalves (2013), Barreiros 

(2015), afirmam que uma instituição accountable tem credibilidade e confiança 

perante a sociedade e que esses são conceitos eminentes para a administração 

pública. 

Dessa maneira, a proposta de tais estratégias de comunicação poderá 

contribuir para que a UNIR cumpra sua função social no estado de Rondônia e 

desenvolva sua missão com a sociedade, tendo como princípios a cooperação, a 

integração e a transformação social, para ampliar o nível de confiança entre a 

instituição e o cidadão, uma vez que a universidade possui em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) a preocupação com a participação e o 

envolvimento da sociedade.  

O terceiro ponto para justificar a pesquisa, baseia-se na possibilidade de o 

material elaborado tornar-se referência para outras instituições que pretendam 

potencializar a comunicação de forma ética, transparente e com fins de participação, 

por meio das estratégias desenvolvidas. 

De forma geral, esta pesquisa possui relevância em três áreas: social – ao 

evidenciar a transparência e a moralidade e possibilitar à universidade promover a 

accountabillity por meio do diálogo com a sociedade; profissional – uma vez que o 

resultado final será composto por recomendações que possibilitam a utilização do 

Facebook da UNIR para ampliar a accountability com participação na instituição; e 
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acadêmica – devido à originalidade do tema, que necessita ser aprofundado e 

discutido no contexto das universidades federais brasileiras. 

 

1.4    Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em sete capítulos: o primeiro apresenta a 

introdução; o segundo aborda o referencial teórico constituído pelos modelos, 

conceitos, teorias e estudos empíricos sobre a comunicação na sociedade em rede, a 

comunicação pública, a accountability e as mídias sociais; o terceiro demonstra os 

métodos e as técnicas de pesquisas utilizados para a realização dos objetivos 

propostos. O quarto capítulo apresenta o diagnóstico do Facebook da universidade 

estudada e realiza a análise das fanpages das universidades federais brasileiras 

pesquisadas; o quinto discute os resultados e as alternativas encontradas, além de 

apresentar a proposta de recomendação para alcance do objetivo proposto, que está 

fundamentada nas concepções teórica e empírica discorridas sobre o tema; o sexto 

aborda as contribuições e os desdobramentos da solução apresentada; e, por último, 

as considerações finais, que permitem à pesquisadora expressar observações sobre 

os benefícios e as oportunidades das análises e propostas desenvolvidas, seguidas 

das referências e apêndices. 
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2    REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Neste capítulo, serão expostos os principais conceitos, modelos teóricos e 

trabalhos empíricos que deverão contribuir para um melhor entendimento do contexto 

estudado.  

 

2.1    A inserção das mídias sociais no contexto da internet 

 

É importante destacar, ainda que de forma breve, uma contextualização 

histórica das mídias digitais e, também, a explicação de alguns termos que poderão 

ser citados ao longo desta pesquisa. 

Primeiramente, é preciso entender a diferença existente entre internet e web. 

A internet foi utilizada inicialmente em 1969, pela Agência de Projetos e Pesquisas 

Avançadas (ARPA), no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com o nome 

de ARPANET e foi resultante da interação estratégica militar, da grande cooperação 

científica, da iniciativa tecnológica e da inovação contracultural. Contudo, devido a sua 

complexidade de utilização, poucos conheciam a internet. À vista disso, por volta de 

1990, na Europa, foi desenvolvido um aplicativo, a teia mundial (world wide web), que 

propiciou a disseminação da internet para a sociedade em geral e promoveu a 

utilização dela em diversos segmentos (CASTELLS, 2002). 

Desde então a web vem sofrendo grandes reconfigurações (NASCIMENTO, 

2014), inicialmente foi criada na versão 1.0, na qual os papeis do emissor e do receptor 

eram claramente definidos, havia pouca intervenção do usuário ou do receptor no 

conteúdo da mensagem. Existia a promessa de uma comunicação interativa, mas o 

seu efeito não era concretizado. Nesse momento, a web era composta por intranets, 

portais corporativos, boletins digitais e correios eletrônicos (CORRÊA, 2009). 

Houve uma evolução desse cenário com o surgimento da web 2.0, termo esse 

criado por O’Reilly (2005). De acordo com o autor, as principais características da web 

2.0 são inteligência colaborativa, gestão de banco de dados, criação de plataformas 

confiáveis para o compartilhamento de informações e inserção de novas mídias de 

navegação (smartphones). Nesse cenário, o usuário é capaz de produzir conteúdo, 

existindo uma ruptura do fluxo tradicional de comunicação (emissor-receptor), para 

um fluxo bidirecional de comunicação (CORRÊA, 2009). As plataformas destacadas 
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nesse ambiente são blogs, microblogs, redes sociais, sistemas de compartilhamento 

de fotos e vídeos, podcasts, entre outros.  

Alguns autores (e.g. CORRÊA, 2009; CORRÊA; BERTOCCHI, 2012; 

SANTAELLA, 2010) argumentam também sobre o surgimento da web 3.0 e 4.0. A 

plataforma 3.0 está centrada no conceito de web semântica, “manifestações 

ciberculturais contemporâneas que alteram as formas de sociabilidade” (CORRÊA, 

2009; CORRÊA; BERTOCCHI, 2012 p. 124). É, portanto, o aprimoramento das 

versões anteriores, com o objetivo aperfeiçoar as formas de pesquisa e de maximizar 

a interação entre o homem e a máquina. A web 4.0 será o cenário da ubiquidade, uma 

revolução de tudo que já foi demonstrado, existirá uma interação constante entre 

homem e máquina, visto que a máquina poderá dialogar com o ser humano recorrendo 

à tecnologia 3D e à inteligência artificial (DREYER, 2014). 

Outra diferença conceitual importante que cabe ressaltar neste estudo é a 

distinção dos termos rede social e mídia social. A rede social é um fenômeno anterior 

ao surgimento das mídias sociais, que se refere às conexões existentes entre as 

pessoas (SILVA, 2015; RECUERO, 2009; TERRA, 2011) em busca de informação, 

referência e pertencimento (TERRA, 2011). No entanto, outras formas de socialização 

também constituem redes sociais, tais como escolas, clubes, igrejas e outros 

ambientes que proporcionem que as pessoas se reúnam com interesses em comum. 

Porém, após o surgimento da web 2.0 o conceito de rede social passou a ser 

relacionado à comunicação no ciberespaço, sendo também chamada de redes sociais 

on-line (TERRA, 2011).   

As mídias sociais ou sites de redes sociais “são os espaços utilizados para a 

expressão das redes sociais na internet” (RECUERO, 2009, p. 102), a autora 

esclarece que essas plataformas são utilizadas como suporte para que as interações 

aconteçam. As mídias sociais possuem várias funcionalidades, dentre estas 

destacam-se: a criação de um perfil, a apresentação pública de uma instituição ou 

pessoa, a participação (TERRA, 2011; RECUERO, 2009), o compartilhamento de 

informações e a criação de conteúdos (SILVA, 2015).  Em suma, conforme destaca 

Recuero:  

 

Embora os sites de redes sociais atuem como suporte para as interações que 
constituirão as redes sociais, eles não são, por si, redes sociais. Eles podem 
apresentá-las, auxiliar a percebê-las, mas é importante salientar que são, em 
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si, apenas sistemas. São os atores sociais, que utilizam essas redes, que 
constituem essas redes (RECUERO, 2009, p. 103). 

 

A partir dessa explanação, é possível aferir que as mídias sociais são um 

produto da web 2.0, que favorece uma mudança na maneira de produzir, de 

compartilhar e de disseminar informações e transformam o cidadão em usuário-mídia 

(TERRA, 2011). Com o objetivo de acompanharem essa tendência, as organizações 

devem se conscientizar da necessidade de proporcionar para seus públicos um 

ambiente digital que possibilite, além da disponibilização de informações, uma 

comunicação simétrica. Para isso, precisam estar realmente determinadas a se 

comunicarem nessas plataformas. 

Em face dessa realidade, de acordo com o Mapa da Comunicação Brasileira 

(FSB Comunicações, 2013), realizado com 50 gestores de comunicação de órgãos 

públicos brasileiros, verificou-se que o principal foco das instituições públicas para os 

próximos anos está direcionado para as mídias sociais. Comparando-se a pesquisa 

realizada em 2011 com a de 2013, o Mapa demonstra que a utilização do Facebook 

pelas instituições públicas cresceu 35%. Em 2013, as mídias sociais mais utilizadas 

pelos órgãos governamentais eram Facebook (78%), Twitter (76%), logs (32%) e 

YouTube (24%). 

Em breve pesquisa realizada pela autora verificou-se que a rede social 

Facebook é utilizada por 100% das universidades federais brasileiras e, em razão da 

sua importância, foi eleita como objeto de estudo.  

Criado por Mark Zuckerberg e lançado no ano de 2004, o Facebook foi 

desenvolvido com base em uma dinâmica de comunidades e perfis e seu diferencial 

era pautado na privacidade, pois apenas usuários ligados em uma mesma rede 

poderiam ver os perfis uns dos outros. Além disso, destacava-se a possibilidade de 

seus usuários criarem aplicativos para o sistema. Devido à abrangência e à 

possibilidade de interação com diversos públicos, é a rede social mais utilizada pelas 

empresas no Brasil (RECUERO, 2009).  

A ferramenta possibilita que os usuários interajam de diversas formas. É 

possível curtir uma publicação (like) e, até mesmo, expressar sua reação diante dela 

com emojis, denominados Facebook Reactions: “amei/love”, “haha”, “uau/wow”, 

“triste/sad’ e “grr/angry”, entre outros. Comentários podem ser enviados com diversas 

finalidades, como dúvidas, sugestões ou questionamentos. É possível também 
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interagir por meio da criação de fóruns e grupos de discussões, além de possibilitar a 

elaboração de pesquisas e enquetes para verificar a opinião dos usuários. Ademais é 

viável o compartilhamento de posts realizados por outros usuários para expressar 

opiniões positivas ou negativas referentes à publicação.  

A partir do momento em que o usuário se torna seguidor de uma página no 

Facebook (fanpage), as atualizações realizadas por aquela instituição/indivíduo 

aparecerão automaticamente na linha do tempo (timeline) do seguidor, que poderá 

emitir opiniões sobre os assuntos postados e até mesmo compartilhar novos fatos em 

sua rede social. 

 

2.2    Elementos do processo comunicacional 

 

A ação comunicativa é única, porém, de maneira geral, para que ela ocorra são 

necessários alguns elementos básicos, os quais destacam-se: emissor, codificador, 

mensagem, canal, decodificador e receptor. Com esses elementos é possível elaborar 

o processo de comunicação (BERLO, 2003). Ressalta-se a utilização da palavra 

“processo”, que caracteriza um fenômeno em constante evolução, dinâmico, 

interdependente e que não possui uma sequência fixa, caracterizado por sua 

incompletude (BERLO, 2003). 

Destaca-se, na literatura, a incidência de vários modelos comunicacionais (e.g. 

SHANNON; WEAVER, 1949; LASSWELL, 1977; KATZ; LAZARSFELD, 1955), porém, 

de maneira geral, existem similaridades entre eles e algumas divergências apenas na 

terminologia, na subtração ou na adição de elementos ou devido ao contexto 

disciplinar emergido. 

Para existir a comunicação, uma ‘fonte ou emissor’ deve ter como objetivo 

passar uma ‘mensagem’ ao ‘recebedor ou receptor’. Os objetivos da fonte são 

traduzidos em um ‘código’, que transmitirá essa mensagem por meio do ‘canal’, que 

deverá ser ‘decodificado’ para que a comunicação ocorra de forma eficiente. No meio 

desse processo, podem acontecer alguns ‘ruídos’ que poderão causar impactos na 

comunicação (BERLO, 2003). Esse processo é demonstrado de forma simplificada na 

Figura 1.  
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Figura 1 – Elementos do Processo de Comunicação 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Berlo (2003) 

 

Para Berlo (2003), a fonte ou o emissor é aquele que emite a mensagem, 

podendo ser uma pessoa, um grupo ou uma instituição. O recebedor ou receptor é 

aquele que recebe a mensagem, podendo também ser uma pessoa, um grupo ou uma 

instituição.  

O autor esclarece que não existe um início (emissor) e um fim (receptor) da 

comunicação, essa situação existe apenas para explicar melhor o processo. Mesmo 

falando-se em emissor e em receptor de formas separadas, esses não são elementos 

independentes, pois aquele que em algum momento já foi emissor em outro poderá 

ser receptor. Ratifica-se que o modelo não é linear, sendo assim, não é descartada a 

dialogia, a complexidade e a interatividade do processo comunicativo (PEREIRA, 

2012; SAMPAIO, 2001). 

A mensagem é o conteúdo da comunicação, que pode ser expressa de várias 

formas: discurso, escrita, pintura, gestos, entre outras. O canal é o meio utilizado para 

que a mensagem seja transmitida para o receptor, por meio do estabelecimento de 

uma ligação entre emissor e receptor. Nesse processo, a escolha do canal é relevante 

para a efetividade da comunicação (BERLO, 2003). 

Outro elemento destacado por Berlo (2003) é o código. Quando ele é utilizado 

para transmitir a mensagem, esse procedimento é chamado de codificação. O 

receptor reconhece a mensagem e deve realizar sua decodificação. Os processos de 

codificação e de decodificação não necessariamente serão realizados pelo emissor e 

pelo receptor, respectivamente, pois dependem do tipo de comunicação realizado 

pelos diferentes agentes no processo.  

Dentro desse cenário da codificação e da decodificação existem os ruídos, 

caracterizados como fatores indesejáveis que podem ocorrer durante o processo 
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comunicacional e reduzir a fidelidade da comunicação. Dentre eles, é possível 

destacar as habilidades comunicativas (BERLO, 2003); a atitude para consigo e com 

o assunto; o nível de conhecimento; o sistema cultural-social (BERLO, 2003; SOUSA, 

2006) e as estruturas físicas (SOUSA, 2006). 

Na maioria das vezes em que se pretende estudar o processo comunicacional, 

é necessário examinar os seus elementos separadamente (BERLO, 2003). Portanto, 

nesta pesquisa serão analisadas as mensagens produzidas pelas universidades 

(emissor) disponibilizadas no Facebook, no intuito de verificar se esse canal está 

sendo utilizado para ampliar a accountability com participação nas instituições. De 

acordo com a pesquisa realizada por Medaglia; Zheng (2017), esse é o foco da maioria 

dos estudos realizados até 2017 sobre mídias sociais no setor público, nos quais 

buscam-se analisar o emissor (governo ou instituição) e o conteúdo produzido por 

esses atores. 

Contudo, mesmo analisando-se separadamente alguns elementos do processo 

comunicacional, é importante esclarecer que a comunicação não ocorre em partes e 

que todos esses elementos discutidos anteriormente devem permanecer conectados 

para que a comunicação ocorra (BERLO, 2003).  

 

2.3    A comunicação na sociedade em rede 

 

 No final do século XX, as TICs acarretaram mudanças significativas no 

processo comunicacional e na organização estrutural da sociedade (CASTELLS, 

2002). Elas, que podem ser entendidas como um conjunto de tecnologias que unem 

telecomunicação, transmissão via satélite, informática, telefonia móvel e internet 

(RAUPP; PINHO, 2013), criaram condições para a emergência da sociedade em rede 

(CASTELLS, 2002). 

 A sociedade em rede, de acordo com Castells (2002), é uma estrutura social 

globalizada, pautada no conhecimento e em inovações tecnológicas, estabelecida em 

torno de fluxos de informação, de tecnologia, de interação organizacional, de imagens, 

de sons e de símbolos. Essa nova forma de estruturação da sociedade acarreta 

impactos em diversos aspectos, tais como: econômico, social, comunicacional, 

educacional, organizacional e político.  

Neste trabalho, serão discutidos os impactos da sociedade em rede, 

principalmente, no que se refere ao processo comunicacional e seus efeitos na forma 
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como as instituições públicas estão se comunicando com seus públicos, uma vez que 

a sociedade em rede é caracterizada por uma comunicação horizontal, com troca de 

mensagens multidirecionais e interativas (TERRA, 2011).  

Decorrente das mudanças no processo comunicacional na sociedade em rede, 

houve a necessidade de as instituições buscarem paradigmas de comunicação que 

superem as formas lineares de disseminação de informação por modelos de 

comunicação que incitem a opinião e a participação dos seus públicos no processo 

decisório (NASCIMENTO, 2014). 

 

2.3.1   Paradigmas e Modelos Comunicacionais: do instrumental ao estratégico 

 

A comunicação comumente realizada pelas instituições, pautada na simples 

difusão de mensagens de forma persuasiva e assimétrica, vem sendo substituída por 

paradigmas e modelos comunicacionais que estabelecem uma comunicação 

estratégica e simétrica marcada pelo diálogo. Essas abordagens comunicacionais são 

discutidas de maneira profunda por Grunig (2009a), por meio da Teoria da Excelência.  

Na década de 90, Grunig e uma equipe de seis pesquisadores da Universidade 

de Maryland, nos Estados Unidos, realizaram um projeto denominado The Excellence 

Study, no qual foram efetuadas pesquisas em organizações dos Estados Unidos, 

Canadá e Reino Unido, sendo esse o estudo mais extenso desenvolvido na área de 

relações públicas. É relevante destacar que o profissional dessa área tem como intuito 

gerenciar o comportamento e a estratégia da comunicação de uma instituição com os 

seus públicos, planejando e executando a comunicação da organização em sua 

totalidade (GRUNIG, 2009a). 

Ao final desse projeto, emergiu a Teoria Geral de Relações Públicas, a qual 

possui dez princípios genéricos sobre as práticas da gestão da comunicação nas 

organizações: 1) Envolvimento do profissional de relações públicas na gestão 

estratégica da instituição; 2) Relacionamento direto com a alta administração; 3) 

Função integrada de relações públicas; 4) Relações públicas como função 

administrativa separada de outras funções como o marketing ou recursos humanos; 

5) Departamento coordenado por um “gestor” e não por um “técnico”; 6) Uso do 

modelo simétrico de relações públicas em todas as suas ações; 7) Uso do modelo 

simétrico na comunicação interna; 8) Conhecimento do papel de gestor em relações 

públicas simétricas; 9) Diversidade nos papéis desempenhados dentro do 
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departamento de relações públicas; 10) Cultura organizacional participativa para a 

excelência da comunicação. 

O Excellence Study não tem como finalidade impor uma única teoria de 

relações públicas, mas reunir teorias complementares e concorrentes para promover 

soluções para estudiosos e profissionais da área (GRUNIG; GRUNIG; FERRARI, 

2009). 

Para esta pesquisa, serão destacados apenas dois desses princípios, por 

apresentarem relações com o tema accountability e participação: 1) Organizações 

excelentes utilizam a gestão estratégica de comunicação; e 6) promovem o modelo 

simétrico de relações públicas em todas as suas ações. A comunicação nas 

instituições estudadas por Grunig foi denominada como excelente, pois as 

organizações cumpriam sua missão com o apoio dos seus públicos, de maneira 

harmônica entre estrutura, cultura e ambiente (GRUNIG, 2009a; GRUNIG; GRUNIG; 

FERRARI, 2009). 

O primeiro princípio enfatiza que organizações excelentes possuem uma 

gestão estratégica da comunicação, que conferem voz ativa ao seu público no 

processo decisório. Esse princípio se baseia em duas abordagens concorrentes de 

relações públicas: o paradigma simbólico e interpretativo e o paradigma 

comportamental e do gerenciamento estratégico (GRUNIG, 2009a). 

O paradigma simbólico e interpretativo explora uma comunicação persuasiva, 

tenta manipular o público e influenciar a maneira como ele enxerga a organização. 

Essa persuasão ocorre por meio da disseminação de informações, da ênfase em 

mensagens positivas, da publicidade e da relação com a mídia, que busca incorporar 

um processo de comunicação pautado na imagem, na reputação e na identidade, e 

faz com que a organização se comporte da maneira que desejar. Nesse paradigma, a 

comunicação está pautada no nível técnico (GRUNIG, 2009a). 

 Em contrapartida, o paradigma comportamental e de gerenciamento 

estratégico trabalha um processo comunicacional de mão dupla, fazendo com que o 

público tenha participação no processo decisório, por meio da melhoria do diálogo 

entre a instituição e o público. Esse paradigma não exclui as estratégias de 

disseminação de mensagens, todavia essas mensagens irão contemplar as 

necessidades dos públicos e das organizações. A comunicação poderá ser trabalhada 

de forma técnica, mas será predominantemente gerencial (GRUNIG, 2009a). 
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 O autor evidencia a premência de reinstitucionalizar a comunicação nas 

instituições como uma disciplina fundamentada na gestão estratégica, no intuito de 

obter um relacionamento mais próximo, transparente e ético com seus públicos. Essa 

necessidade fica ainda mais evidente com a inserção das mídias digitais e suas 

habilidades interativas e dialógicas, pois as organizações devem perceber seus 

participantes como públicos e não simplesmente como audiência, buscando envolvê-

los nas decisões. Grunig (2009b) afirma que as mídias digitais possuem affordances 

que auxiliam nessa mudança de paradigma e na aplicação da Teoria da Excelência 

pelas instituições. 

 O segundo princípio da Teoria da Excelência, destacado neste trabalho, aborda 

os modelos de relações públicas identificados por Grunig e Hunt em 1984 e que ainda 

subsistem. Esses modelos descrevem quatro formas típicas utilizadas pelos 

profissionais de relações públicas para realizarem a comunicação no ambiente 

organizacional. O processo de comunicação pode ser realizado de forma unilateral, 

tendo como prioridade apenas a difusão de mensagens ou pode ser realizado de 

maneira simétrica, fazendo com que haja uma participação de mão dupla entre a 

instituição e seus públicos. 

O modelo de agência de imprensa/divulgação é o primeiro apresentado pelos 

autores e tem como objetivo apenas disseminar as informações positivas e nem 

sempre verdadeiras sobre a organização. É praticada a comunicação de mão única e 

não existe preocupação com as necessidades dos públicos da instituição (GRUNIG, 

2009a). O segundo modelo, de informação pública, é bastante parecido com o 

primeiro, pois utiliza uma via de mão única e as relações públicas atuam apenas para 

propagar informações positivas, porém autênticas da organização, nos mais variados 

meios de comunicação (GRUNIG, 2009a). 

Esses modelos são, portanto, assimétricos, de mão única, pois consideram 

apenas a necessidade de promoção da organização, não verificam a necessidade dos 

públicos envolvidos e tentam modificar somente a atitude e o pensamento dos 

públicos, mas não da organização. 

O terceiro modelo, assimétrico de duas mãos, emprega a pesquisa para 

desenvolver mensagens que irão fazer com que os públicos se comportem da maneira 

como a organização deseja. Porém, todo o relacionamento entre organização e 

público está baseado na mudança de comportamento sempre do público, nunca da 

organização. A organização parte do pressuposto de que ela sempre estará correta e 
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o público deverá se adaptar às suas decisões. Esse tipo de comunicação poderá 

funcionar se não existir conflito entre a organização e o seu público e enquanto este 

enxergar benefício com a sua mudança de comportamento (GRUNIG, 2009a). 

O quarto modelo descrito pelos autores é o modelo simétrico de duas mãos, 

baseado em pesquisa, ele emprega a comunicação para administrar conflitos, prestar 

contas, convocar o público para o diálogo, possibilitar abertura para negociações e 

concessões. A instituição não possui uma postura de sempre estar correta frente às 

situações, ela realiza uma comunicação na qual pretende ouvir e negociar com seus 

públicos. Esse tipo de comunicação não é somente mais eficaz, mas também mais 

ética perante os envolvidos (GRUNIG, 2009a). 

A Teoria da Excelência afirma que organizações excelentes atuam baseadas 

no paradigma comportamental e de gerenciamento estratégico e, também, no modelo 

simétrico de duas mãos, buscando equilibrar os interesses da instituição e dos seus 

públicos (GRUNIG, 2009a). 

É importante ressaltar que essas estratégias comunicacionais se aplicam a 

diferentes tipos de organizações (GRUNIG, 2003), elas podem e devem ser 

operacionalizadas por organizações públicas, uma vez que essa comunicação é 

estratégica, interativa, dialógica e socialmente responsável, o que torna as instituições 

ainda mais éticas e transparentes (GRUNIG, 2009a). Neste estudo, pretende-se 

verificar se em termos de accountability com participação pública esses paradigmas e 

modelos comunicacionais estão sendo promovidos no Facebook UNIR. 

 

2.4    O processo da comunicação pública 

 

A comunicação pública é um conceito debatido por autores internacionais (e.g. 

ZÉMOR, 1995; LÓPEZ, 2012; ROLANDO, 2011) e nacionais (e.g. BRANDÃO, 2007; 

MATOS, 2007; DUARTE, 2007). Os países europeus foram os precursores na 

abordagem e na práxis do conceito (DUARTE, 2007). Nos EUA, a prática e a definição 

do termo estão ligadas à comunicação organizacional e, na América Latina, a 

comunicação pública possui uma perspectiva libertadora, identificada com as 

demandas e condutas populares (BRANDÃO, 2007). 

No campo acadêmico, destaca-se o posicionamento do autor francês Pierre 

Zémor (1995), no qual defende que a comunicação pública tem como objetivo o 

“interesse geral”, devendo permanecer associada aos propósitos das instituições 



31 
 

públicas, sendo esses: a) informar, levar ao conhecimento, prestar contas; b) ouvir 

demandas, expectativas e necessidades; c) contribuir para garantir a relação social, o 

sentimento de pertencimento; e d) acompanhar as mudanças, monitorar e fiscalizar.   

Brandão (2007) identifica cinco áreas diferentes do conhecimento em que a 

expressão possui sentidos distintos: comunicação organizacional; comunicação 

científica; comunicação do Estado e/ou governamental; comunicação política; e 

comunicação da sociedade civil organizada.  No entanto, a autora destaca que mesmo 

existindo múltiplas acepções do termo, é possível encontrar uma similaridade entre 

eles no que diz respeito “a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, 

o governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da cidadania” 

(BRANDÃO, 2007, p. 9).  

No Brasil, a comunicação pública foi, historicamente, relacionada à visibilidade 

e à legitimidade, possuía caráter publicitário, era marcada por uma linguagem 

persuasiva e tinha como objetivo criar uma imagem positiva de uma instituição ou de 

um gestor. Porém, desde a redemocratização do país, existe um movimento para 

alterar o foco dessa comunicação, no intuito de priorizar os interesses do cidadão e 

de garantir não apenas o direito à informação, mas também de incitar a participação 

e o diálogo (DUARTE, 2007).   

Dessa maneira, compreende-se que a comunicação pública necessita mais do 

que informar, ela exige uma comunicação efetiva, uma busca de significação e uma 

obrigatoriedade de relação entre Estado e cidadão. A informação seria o ponto inicial 

para promover uma comunicação simétrica entre o Estado e a sociedade. No âmbito 

da comunicação pública, a informação pode ser agrupada nas seguintes categorias: 

  

a) institucionais: referentes ao papel, políticas, responsabilidades e 
funcionamento das organizações. Em geral, são ligadas à projeção da 
imagem e à consolidação da identidade; 
b) de gestão: relativas ao processo decisório e de ação dos agentes que 
atuam em temas de interesse público. Incluem discursos, relato de intenções, 
motivações, prioridades e objetivos dos agentes; 
c) de utilidade pública: sobre temas relacionados ao dia a dia das 
pessoas, geralmente serviços e orientações. Buscam informar, mobilizar, 
prevenir ou alertar a população ou setores específicos dela para temas de 
seu interesse. Informações legais, horários de eventos, campanhas de 
vacinação, sinalização, causas sociais, sobre dados, direitos, produtos e 
serviços à disposição do interessado e seu uso são exemplos típicos; 
d) de interesse privado: as que dizem respeito exclusivamente ao 
cidadão, empresa ou instituição. Exemplos: dados de Imposto de Renda, 
cadastros bancários; 
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e) mercadológicos: referem-se a produtos e serviços que participam de 
concorrência no mercado;  
f) de prestação de contas: dizem respeito à explicação sobre decisões 
políticas e uso de recursos públicos, viabilizando o conhecimento, a avaliação 
e a fiscalização;  
g) dados públicos: aqueles de controle do Estado e que dizem respeito 
ao conjunto da sociedade e a seu funcionamento. Exemplos: estatísticas, 
jurisprudência, documentos históricos, legislação e normas (DUARTE, 2007, 
p. 62). 
 

Na mesma direção, Novelli (2006) enfatiza que a comunicação pública é aquela 

praticada pela administração pública e a ela compete extrapolar o âmbito da 

divulgação de informações e atuar como ferramenta para fortalecer as relações com 

os cidadãos e estimular sua participação, promovendo um fluxo comunicacional 

horizontal entre cidadão e Estado, melhorando a qualidade da democracia e a 

capacidade cívica da população.  

Visando construir uma comunicação pública estratégica, Kondo (2002) 

estabelece a seguinte caracterização dos fluxos comunicacionais entre governo-

cidadão: Informação, caracterizada por uma relação de mão única em que o governo 

fornece informações aos cidadãos, refere-se tanto ao acesso passivo do cidadão em 

face de informações e de demandas, quanto às medidas ativas do governo para 

divulgação da informação aos cidadãos; Consulta – é uma relação de mão dupla em 

que os cidadãos oferecem feedback ao governo, baseia-se na definição prévia dos 

temas sobre os quais o governo solicitará que o cidadão opine; e Participação ativa – 

relação que se baseia na parceria com o governo, em que os cidadãos se engajam 

diretamente na formulação das políticas públicas. 

Depreendendo-se que o processo de comunicação deva ser realizado de 

maneira integrada e articulada, López (2012) desenvolve a Proposta Geral de 

Comunicação Pública. O modelo proposto pelo autor baseia-se em quatro princípios: 

1) comunicação corporativa – desenvolve a imagem institucional projetada para a 

sociedade; 2) comunicação informativa – verifica os conteúdos que serão divulgados 

e os canais que serão utilizados na disseminação da informação; 3) comunicação 

mobilizadora – incita a participação, convoca a sociedade para interagir, discutir e 

alcançar um objetivo comum; e 4) comunicação organizacional – é o resultado do 

trabalho compartilhado e colaborativo em que grupos seguem na mesma direção.  

Para estabelecer uma comunicação efetiva e consensual, López (2004) 

determina as competências necessárias para esse processo, sendo elas: informação, 



33 
 

consulta, deliberação, negociação e compromisso. Dessa maneira, é possível afirmar 

que a comunicação pública presume a manutenção de um relacionamento simétrico 

e bidirecional entre emissor e receptor, proporcionando a participação e a mobilização 

da sociedade. 

Como espaço de mediação entre instituições e sociedade, pode-se optar em 

realizar uma comunicação do tipo “efeito vitrine” em que prevalece a divulgação de 

informações e prioriza-se a promoção institucional ou do tipo “transmissão de poder 

social”, na qual a sociedade é convidada a participar, a extrapolar a postura de apenas 

receber as informações e a garantir o poder de ser ouvida, exercendo sua cidadania 

e construindo um estado democrático (MONTEIRO, 2007). 

Nesse contexto, as mídias sociais assumem um papel protagonista, uma vez 

que possibilitam a visibilidade, a comunicabilidade, a colaboração e a interatividade e 

proporcionam a divulgação de informações e a interação entre os usuários, 

estabelecendo-se uma comunicação direta, que pode ampliar a participação e a 

accountability nas instituições.  

 

2.5    Accountability pública: um termo em construção 

 

A palavra accountability, conforme descrita por Campos (1990), não possui 

uma definição única e literal para o português, sendo também um processo em 

construção no cenário prático brasileiro (PINHO, 2008). Na literatura, o termo 

accountability é utilizado como um guarda-chuva conceitual, abrigando conceitos 

díspares, tais como: transparência, equidade, democracia, integridade, moralidade, 

responsabilidade e boa governança (BOVENS, 2010). 

Existem vários autores com diferentes filiações disciplinares e epistemológicas 

que procuram elaborar sua conceituação (e.g. O’DONNEL, 1998; SCHEDLER, 1999; 

PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2002; PINHO; SACRAMENTO, 2009; BOVENS, 2010). 

As origens da accountability estão relacionadas aos formatos da democracia e aos 

modelos de administração pública empregados em vários países e que implicam 

acepções diferentes na utilização da expressão (GOULART, 2011). 

No intuito de verificar essas várias abordagens sobre o termo no contexto da 

Accountability Theory, Klein (2017) realizou uma revisão sistemática da literatura e 

ratificou a amplitude da accountability e suas diversas concepções. Em síntese, para 

esse autor a accountability aborda a responsabilidade legal para coordenar e justificar 
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o comportamento dos indivíduos, sendo eles responsáveis por cumprir obrigações 

perante audiências que tenham competência para recompensar ou sancioná-los. 

Alinhados com os achados desse estudo, Pinho e Sacramento (2009), ao 

buscar compreender o termo por meio de dicionários e da literatura, apreenderam que 

a accountability refere-se à responsabilidade objetiva, à subjetiva, ao controle e à 

obrigação de prestar contas e justificar ações, tendo como sua dimensão a 

transparência. Schedler (1999) acrescenta que a accountability além da obrigação do 

ator de informar sobre as ações realizadas e justificá-las, apresenta a possibilidade 

de sofrer sanções por violação das regras de atuação. 

Dessa maneira, é importante entender que a responsabilidade subjetiva vem 

de dentro da pessoa (virtude), enquanto a responsabilidade objetiva é a obrigação do 

indivíduo ou da instituição em responder algo, perante a alguém, por um desempenho 

ou por alguma outra situação, sendo que se ocorrer desvios no cumprimento dessas 

diretrizes o sujeito estará exposto a penalidades (AVELINO, 2013). A prestação de 

contas funciona como uma forma de controle do poder, que obriga os atores a 

fornecerem informações sobre os seus atos e decisões (PAULINO, 2008). As sanções 

ou recompensas podem ser legais e institucionalizadas ou indiretas e simbólicas 

(MAINWARING, 2003). 

Analisando-se a literatura, é possível perceber que, de maneira geral, as 

definições do termo accountability estão sob a égide da Teoria da Agência, pois 

envolvem transparência, responsabilidade, prestação de contas, controle, 

fiscalização, justificativa e sanção. Todas essas tipologias estão envoltas por um ou 

mais contratos, formais ou simbólicos, entre os atores que se relacionam de forma 

complexa por meio de uma ou várias organizações (CARVALHO, 2014). Sendo esses 

contratos a essência da Teoria da Agência. 

Uma relação de agência pode ser conceituada como aquela em que uma ou 

mais partes (principal) delega uma tarefa ou responsabilidade a outra (agente) para 

executar algo ou tomar decisões em seu nome, sendo que todas as ações delegadas 

pelo principal ao agente, apesar de impactarem em ambas as partes, devem sempre 

pretender maximizar o bem-estar do principal (EISENHARDT, 1989).   

A abordagem principal-agente, neste estudo, concentra-se no relacionamento 

existente entre Estado-sociedade. A sociedade (principal) delega aos gestores 

(agente) a função de administrar o Estado para promover o seu bem-estar. Os 

gestores e a burocracia do Estado assumem a responsabilidade de agir e de decidir 
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sobre políticas públicas em prol do principal, devendo atuar de forma transparente e 

prestar contas para controle e fiscalização da sociedade para que, dessa maneira, ela 

possa decidir sobre recompensá-lo ou promover possíveis sanções. 

Constituindo o conceito base deste estudo e alinhado com essa perspectiva, 

Bovens (2010) afirma que a accountability é uma relação entre ator (agente) e fórum 

(principal), sendo que o ator tem a obrigação de explicar e justificar para o fórum suas 

ações e o fórum poderá concordar ou não com tais decisões, impondo possíveis 

sanções.  

Partindo-se desse pressuposto, para que ocorra a relação entre principal-

agente visando operacionalizar a accountability, três fatores são essenciais: 

informação, debate e consequências. O agente (ator) deve prestar contas, 

disponibilizar informações sobre sua conduta para o principal (fórum), que discutirá e 

julgará suas ações, podendo aquele sofrer consequências (sanções). O terceiro fator 

abordado pelo autor, consequência, está ligado à possibilidade de sanção, e não à 

sua imposição efetiva, pois o fórum não tem como objetivo principal encontrar desvios 

de conduta realizados pelos atores. Sendo assim, tais consequências podem ser 

formais ou informais, implícitas ou explícitas, pois funcionam como uma espécie de 

pressão sobre os agentes (BOVENS, 2007). 

As informações podem ser disponibilizadas para a sociedade (principal) de 

várias formas: detalhamento da conduta, emissão de relatórios com indicadores que 

forneçam seus desempenhos, divulgação de notícias e informações. Enfim, tudo que 

auxilie os cidadãos a se manterem informados em relação à conduta dos gestores, 

possibilitando que o principal monitore e fiscalize as ações e as decisões do agente. 

As discussões podem ser formais ou informais, o principal pode solicitar aos agentes 

mais informações, além das divulgadas recorrentemente, ou pode apenas avaliar o 

trabalho exercido, discutindo as ações e as decisões realizadas, não necessariamente 

de forma presencial. 

Essa discussão pode até variar de intensidade, todavia, a relação principal-

agente deve permanecer em constante debate para que, finalmente, o principal 

consiga analisar e julgar o comportamento dos agentes, podendo, inclusive, ocorrer 

consequências positivas como bônus e recompensas ou negativas, como exposição 

pública, quebra de contrato, entre outros. (BOVENS, 2007; BRANDSMA, 

SCHILLEMANS, 2012).  
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As relações de agência podem e, habitualmente, estão submetidas a conflitos, 

quando o agente, visando seus interesses particulares ou muitas vezes portador de 

informações privilegiadas, realiza decisões e atitudes que beneficiam a si próprio em 

detrimento do bem-estar do principal, causando desvios no contrato inicial 

(EISENHARDT, 1989), esses são denominados conflitos de agência.   

As relações entre o principal e o agente normalmente podem incorrer em custos 

de agência, que são os dispêndios realizados para controlar as divergências entre o 

agente e o principal e atenuar os conflitos de agência (EISENHARDT, 1989).  No caso 

deste estudo, os custos de agência podem ocorrer por meio dos gastos realizados 

com mídias sociais nas instituições. Por exemplo, os custos com profissionais para 

fazer a gestão dessas redes e os treinamentos destinados a qualificar esses técnicos, 

entre outros. Todo esse investimento é necessário para reduzir ou atenuar a 

assimetria de informação com a sociedade. 

A assimetria de informação é causada pelo desequilíbrio de informação na 

relação principal-agente. A informação é um dos mecanismos mais importantes 

utilizado pelo principal para monitorar e fiscalizar o agente e, quando ocorre um 

desnivelamento de informação e o principal fica desinformado, essa situação pode ser 

um incentivo para que o agente possa se beneficiar, maximizando o seu bem-estar 

por meio de ações e decisões desconhecidas do principal (CARVALHO, 2014). 

Dessa maneira, uma das alternativas para as instituições reduzirem a 

assimetria de informação é construir ambientes que proporcionem a transparência e 

o diálogo com a sociedade, destacando a utilização das mídias sociais. As mídias 

sociais possuem affordances que irão possibilitar uma comunicação de mão dupla e 

simétrica entre as instituições e os cidadãos (SILVA, 2016). É importante ressaltar que 

nesta pesquisa a participação é uma unidade teórica que não está sob a égide da 

Teoria da Agência. 

  

2.5.1    Tipologias e Modelos da Accountability 
 

As tipologias e os modelos da accountability são usados para explicar a 

multiplicidade do conceito no setor público (GOULART, 2011). Na literatura existem 

diversas tipologias, porém, serão apresentadas a seguir as mais relevantes para o 

desenvolvimento desta pesquisa.  
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O’Donnel (1998) possui uma visão mais restrita do termo e sua classificação é 

uma das principais referências na literatura da ciência política. O autor conceitua 

accountability associando-a com as democracias da América Latina, definindo o termo 

em dois níveis: Vertical e Horizontal.  

A accountability vertical “são ações realizadas, individualmente, ou por algum 

tipo de ação organizada e/ou coletiva, com referência àqueles que ocupam posições 

em instituições do Estado, eleitos ou não”, tendo as eleições como seu principal canal 

(O’DONNEL, 1998, p. 28). Dessa forma, essa visão estabelece uma relação de 

desiguais que ocorre sob a configuração do sistema eleitoral e pela decisão dos 

governados, de dispensar ou reeleger os governantes (controle político de baixo para 

cima) ou sob a forma da hierarquia das burocracias do Estado (controle da 

administração pública de cima para baixo). Além das eleições, os instrumentos de 

democracia direta como plebiscitos e consultas públicas são considerados pelo autor 

como mecanismos da accountablity vertical. 

A accountability horizontal refere-se “à existência de agências estatais que têm 

o direito e o poder legal e que estão de fato dispostas e capacitadas para realizar 

ações institucionais”. (O’DONNEL, 1998, p. 40). Essa vertente aborda os mecanismos 

de controle e fiscalização mútuas, caracterizada por uma relação entre iguais, na 

forma de freios e contrapesos entre os poderes (check and balances). Nesse sentido, 

existe também a atuação de outras instituições governamentais que possui como 

finalidade principal a fiscalização e o monitoramento, para verificar a adesão da 

administração pública aos procedimentos legais e constitucionais vigentes. No Brasil, 

podemos destacar os tribunais de contas e os ministérios públicos, por exemplo. 

Desenvolvendo um conceito mais ampliado do termo, destaca-se a inclusão de 

uma perspectiva social da accountability. Essa visão entende que as vertentes 

horizontais e verticais não são mais suficientes para assegurar a ampliação e o 

aprofundamento do processo democrático. O’Donnel apresentava, em seus estudos, 

os déficits institucionais existentes em algumas democracias latino-americanas e, de 

acordo com o autor, era necessário elaborar uma tipologia particular da accountability 

que atendesse às características dessas poliarquias, que divergiam do modelo de 

democracia representativa baseado na prestação de contas que prevalecia nos países 

ocidentais (PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2002). 

A característica específica que acontece nas poliarquias, mencionada pelo 

autor, refere-se ao fato de o processo de delegação de autoridade política não estar 
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sendo complementado com mecanismos efetivos da accountability. Apesar de as 

eleições legitimarem os representantes da sociedade, ainda não existe um sistema 

qualificado para monitorar e aplicar sanções às ações realizadas que possam ser 

consideradas ilegais. Essa lacuna faz com que surja a accountability social.  

(PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2002). 

A accountability social representa uma política baseada na inserção da 

sociedade civil, de ONGs, de movimentos sociais e da mídia no espaço público das 

novas democracias. Esses agentes somam-se às vertentes tradicionais de 

instrumentos eleitorais (vertical) e legais de controles (horizontal), no intuito de 

melhorar o funcionamento das instituições públicas, para aumentar a transparência e 

a participação do cidadão. Dessa forma, a accountability social utiliza-se de 

mecanismos híbridos e não institucionais, tais como: conselhos de gestão, ouvidorias 

(onbudmans), audiências públicas, ONGs e associações de bairro, para ampliar os 

mecanismos de accountability, monitorar e supervisionar condutas dos agentes, além 

de pensar e desenvolver políticas públicas (PERUZZOTTI; SMULOVITZ; 2002). 

Para maximizar o impacto da accountability social, é importante que seus três 

protagonistas políticos: sociedade civil, movimentos sociais e mídia, realizem ações 

em conjunto, pois dessa maneira conseguem alcançar maior mobilização e impacto 

na opinião pública, gerando castigos simbólicos maiores aos indivíduos ou às 

agências em pauta (PERUZZOTTI; SMULOVITZ; 2002). A accountability social 

ressalta a importância de uma sociedade mobilizada e consciente dos seus direitos, 

visto que “somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de 

seus direitos haverá condição para a accountability. Não haverá tal condição enquanto 

o povo se definir como tutelado e o Estado como tutor” (CAMPOS,1990, p. 35).  

Bovens (2010) compartilha do entendimento de Peruzzotti; Smulovitz (2002), e 

acrescenta que no meio acadêmico é possível perceber a existência de duas 

modalidades para o termo accountability: a accountability como virtude e a 

accountability como mecanismo, sendo ambas abordagens importantes para uma boa 

governança.  

A accountability como virtude está ligada ao comportamento que os gestores 

públicos irão desempenhar. Dessa maneira, ela poderia ser vista como uma qualidade 

desejável. Porém, mensurar tal comportamento se torna algo difícil, uma vez que não 

existe um consenso geral para os padrões de accountability, tudo dependerá do 

contexto, da função e do papel em que a organização ou o indivíduo estará inserido. 
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A accountability como mecanismo possui um sentido mais restrito e pretende 

estudar as relações entre o ator (agente) e o fórum (principal) e como esses arranjos 

institucionais acontecem. O ator pode ser representado por uma instituição ou por um 

indivíduo público e o fórum pode ser constituído por indivíduo(s), pela mídia ou por 

uma instituição.  

Bovens et al. (2008), utilizando-se do conceito da accountability como 

mecanismo, destaca ainda três perspectivas normativas diferentes: Democrática – 

fundamental para o controle dos representantes eleitos, baseada na teoria do 

principal-agente; Constitucional – essencial para prevenir atos de corrupção e abusos 

de autoridade, possui autonomia para a aplicação de sanções aos infratores; e 

Aprendizagem – fundamental para tornar os governos eficazes e sensíveis às 

necessidades dos cidadãos, demonstra uma atuação baseada na informação, no 

diálogo e no feedback. 

Este estudo está fundamentado na perspectiva social da accountability 

(PERUZZOTTI; SMULOVTZ, 2002), amparado pelo conceito de accountability pública 

como mecanismo (BOVENS, 2010) e possui elementos da perspectiva da 

aprendizagem (BOVENS et al., 2008). Adiante, pretende-se estudar a relação dialética 

da accountability com participação. 

 

2.5.2    Operacionalizando a Accountability: da transparência à participação 
 

2.5.2.1    Da transparência 
 

É importante ressaltar a complexidade do conceito de transparência na 

literatura, pois ela possui várias especificidades que se complementam entre si 

(ANGELI, 2017). 

De acordo com Marques (2014), o conceito de transparência não é consensual, 

porém existe uma concordância ainda que mínima, entre os autores, que evidencia 

que a transparência é fundamental para a democracia, e oferece aos cidadãos mais 

acesso e controle sobre a coisa pública.  Ao debater sobre os conceitos mais simples 

até os mais complexos de transparência, Marques esclarece que:  

 

a transparência se refere à condução aberta da administração da res publica, 
oferecendo aos cidadãos a capacidade de controlar o Estado e a atuação de 
seus agentes por meio do aprimoramento das estruturas de fiscalização, de 
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denúncia e de punição daqueles que causarem prejuízos ao interesse 
coletivo (MARQUES, 2014, p. 6). 

 

 Margetts (2011) afirma que o conceito de transparência é multifacetado e pode 

abranger termos como abertura, vigilância, accountability e fiscalização. Esse conceito 

pode disponibilizar ao cidadão informações sobre o governo e garantir integridade, 

equidade e eficiência à administração pública.   

A transparência é vista como uma forma de reduzir a corrupção tornando a 

relação entre Estado e sociedade mais democrática (RAUPP; PINHO, 2013), por ser 

um dos pilares constituintes da administração pública (ALLEGRETTI; PLATT NETO, 

2010). 

Essa iniciativa por mais transparência não está condicionada aos países com 

democracias liberais consolidadas como Reino Unido e Alemanha, ela abrange, 

também, novas democracias, a exemplo da África do Sul e de países não 

democráticos como a China (ANGELI, 2017). 

O Brasil, em particular, no intuito de promover uma gestão pública mais 

transparente e responsável, vem implementando várias leis com a finalidade de 

proporcionar um controle social efetivo. Inicialmente, destaca-se o artigo 37 da 

Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece os princípios da administração 

pública direta e indireta: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 

eficiência, eficácia e economicidade. Dentre eles, ressalta-se a publicidade que foi 

definida no § 1º: 

 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos (BRASIL, 1988). 

 

Depreende-se que o princípio da publicidade assegura ao cidadão o direito de 

saber dos atos praticados pela administração pública (ALLEGRETTI; PLATT NETO, 

2010). 

 O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, também, a prestação de contas 

das instituições públicas à comunidade. O artigo 70 da CF/88, em seu parágrafo único, 

define quem tem obrigação de prestar contas “qualquer pessoa física ou jurídica, 

pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 
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bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, 

assuma obrigações de natureza pecuniária” (BRASIL, 1988). 

A criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 

101/2000, consolidou ainda mais a transparência na administração pública brasileira, 

por estabelecer mecanismos e instrumentos para sua execução, baseando-se em 

princípios como o planejamento, a transparência e a participação popular (PLATT 

NETO, 2005).  

Outro texto legal que cabe ressaltar é a Lei de Acesso à Informação – Lei nº 

12.527/2011, que regulamentou o inciso XXXIII do art. 5º da CF/88 e evidenciou a 

relevância da transparência na administração pública. A LAI, além de fortalecer o 

incentivo à transparência pública, reforça aspectos para promover a accountability 

(JAHNS; RAUPP, 2016). 

O artigo 48 da LRF determina que aos instrumentos da transparência, sejam 

dados ampla divulgação, inclusive, por meio eletrônico de acesso público. Dessa 

forma, pode ser notada uma preocupação para que a administração pública recorra a 

formas mais modernas para divulgar suas informações (ALLEGRETTI; PLATT NETO, 

2010).  

Contudo, apenas liberar essas informações para a sociedade não assegura o 

entendimento e, consequentemente, não estabelece o vínculo de confiança e ligação 

entre Estado e cidadão. No que tange à transparência das informações, Platt Neto et 

al. (2007), afirmam que toda informação disponibilizada pela administração pública 

deve ser clara, confiável e relevante aos interesses dos usuários, apoiando o processo 

decisório.  

Corroborando com esse conceito, Raupp e Pinho (2013) afirmam que 

desenvolver a transparência significa criar mecanismos que possibilitem aos cidadãos 

possuírem informações sobre os mais diversos assuntos e ações realizadas pelos 

governantes ou instituições (RAUPP; PINHO, 2013). 

Ao promover maior transparência, as instituições têm o dever de divulgar 

informações e decisões relevantes ao cidadão e incentivar a participação da 

sociedade na tomada de decisões (JAHNS; RAUPP, 2016). A transparência é 

primordial para a participação popular, pois sem informação as decisões da sociedade 

são prejudicadas (PLATT NETO, 2005). 
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2.5.2.2    Da accountability com participação 

 

A participação é um termo polissêmico que pode ser compreendido 

simultaneamente como:  

 

categoria nativa da prática política de atores sociais, categoria da teoria 
democrática com pesos variáveis segundo as vertentes teóricas e os autores, 
e procedimento institucionalizado com funções delimitadas por leis e 
disposições regimentais (LAVALLE; VERA, 2011, p. 101). 

 

Nesta pesquisa, será adotado o conceito de participação desenvolvido por 

Arnstein (1969), que se refere à redistribuição do poder aos cidadãos e compreende 

que a inclusão do cidadão no processo deliberativo é algo essencial para o exercício 

da cidadania. A autora argumenta que o poder deve ser compartilhado entre os 

cidadãos e os governantes/instituições e a sociedade devem exercer influência sobre 

as metas, as políticas, a alocação de recurso e o desenvolvimento de programas.  

Na Grécia antiga, a participação política era realizada de maneira direta pelos 

cidadãos na deliberação de assuntos públicos, sem a presença de representantes 

(GOULART, 2011). Nas democracias contemporâneas, emergiu a forma 

representativa de participação, justificada pelo alargamento territorial e populacional 

do Estado. Sendo assim, a forma direta de participação só seria possível em 

sociedades pequenas e a representação seria a única forma para gerir grandes 

populações (LAVALLE; VERA, 2011).  

Contudo, essa afirmação pode ser questionada, uma vez que no contexto 

moderno existem meios disponíveis que redefinem a lógica de tempo e espaço 

(AMARAL, 2014). As mídias sociais seriam uma dessas formas, por possuírem 

affordances que possibilitam a retomada da participação direta da sociedade, e por 

promoverem, dessa maneira, um novo pacto social de representação com 

participação, podendo reduzir o “Leviatã Hobbesiano”. 

Diante desse cenário, os autores Lavalle; Vera (2011) argumentam que está 

ocorrendo um deslocamento conceitual entre os termos: representação, participação 

e accountability. Devido às circunstâncias históricas, ‘participação’ e ‘representação’ 

ocuparam posições polares na trama da crítica democrática; ‘participação’ e 

‘accountability’ não possuíam nenhuma interligação e ‘representação’ e 

‘accountability’ mantinham relações estreitas.  
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Entretanto, devido às transformações recentes na representação política 

marcada pelo alargamento das críticas democráticas, a participação e a 

representação perderam suas posições polares. O governo representativo, ao passar 

por um processo de reconfiguração, começa a aceitar novas formas políticas, 

admitindo formas extraparlamentares de representação formal e informal (LAVALLE; 

VERA, 2011). 

Dessa maneira, a accountability aparece como um aspecto teórico que tem o 

desafio de garantir legitimidade para as novas modalidades de representação política. 

A participação se revaloriza e começa a possibilitar um senso de pertencimento do 

cidadão com a sociedade, que ajuda a construir uma sociedade mais justa e gera uma 

conexão intrínseca com a base da democracia (LAVALLE; VERA, 2011). Bobbio 

reforça essa visão ao afirmar que:  

 

Em termos sintéticos, pode-se dizer que, se hoje se deve falar de um 
desenvolvimento da democracia, ele consiste não tanto, como erroneamente 
muitas vezes se diz, na substituição da democracia representativa pela 
democracia direta (substituição que é de fato, nas grandes organizações, 
impossível), mas na passagem da democracia na esfera política, isto é, na 
esfera em que o indivíduo é considerado como cidadão, para a democracia 
na esfera social, onde o indivíduo é considerado na multiplicidade de seus 
status, por exemplo de pai e de filho, de cônjuge, de empresário e de 
trabalhador, de professor e de estudante (BOBBIO, 1987, p. 156). 

 

A perda da polarização entre representação e participação veio acompanhada 

de um processo de ressignificação da representação, e possibilitou pensar em 

experiências de pluralização institucional da democracia. Possibilitou, também, iniciar 

a articulação de mecanismos mistos da participação, voltada para a linguagem da 

accountability social. Diante disso, sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos 

tornam-se atores da participação direta, deliberativa democrática e política, sendo, 

portanto, compatíveis com governança, transparência e prestação de contas 

(LAVALLE; VERA, 2011). 

Essa discussão resgata as formas diretas de participação do cidadão e reforça 

a necessidade de novos canais, para que a população tenha voz, argumente e tenha 

capacidade de interferir em todo o processo decisório, pautando e ajudando a 

desenvolver políticas públicas. Esse envolvimento do cidadão, além do processo 

fundamental das eleições parlamentares, caracteriza a accountability com 

participação (DAMGAARD; LEWIS, 2014). 
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Aprofundando-se ainda mais nessa perspectiva, Damgaard; Lewis (2014) 

apresentam um quadro analítico com o objetivo de verificar empiricamente o nível de 

participação do cidadão no processo de accountabilty. As autoras criaram esse 

framework baseadas na escala de participação de Arnstein (1969) e no conceito de 

accountability pública voltada para a perspectiva da aprendizagem, proposto por 

Bovens et al. (2008). 

A escala de participação de Arnstein (1969) aborda exclusivamente a 

participação cidadã e explica a diferença entre ‘controle cidadão’ e ‘manipulação’. Os 

tipos de participação da autora são compostos por oito níveis de participação, e 

iniciam-se por formas de Não Participação: manipulação e terapia; Tokenism: 

informação, consulta e envolvimento; e Poder Cidadão: parceria, poder delegado e 

controle cidadão. 

Ratificando-se neste trabalho o conceito proposto por Bovens et al. (2008 e 

2010), a accountability pública voltada para a perspectiva da aprendizagem, 

compreende a relação entre ator (agente) e fórum (principal), sendo que o ator tem a 

obrigação de explicar e justificar para o fórum suas ações e o fórum poderá concordar 

ou não com tais decisões, caso não concorde, pode impor algumas sanções. 

Compreendendo-se a necessidade de os governos serem sensíveis às necessidades 

dos cidadãos, demonstrando uma atuação baseada na informação, no diálogo e no 

feedback. 

Diante desses conceitos, são propostas por Damgaard; Lewis (2014) cinco 

níveis de participação, que indicam o envolvimento dos cidadãos no quadro da 

accountability participativa. Nessa tipologia, os graus de participação iniciam com a 

não participação, caracterizada pela simples divulgação da informação 

‘transparência’, até o nível mais elevado, descrito como um esforço colaborativo, uma 

governança participativa em que o cidadão está presente em todas as etapas do 

processo de decisão: planejamento, execução e controle. Conforme explicados a 

seguir no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Níveis de participação do cidadão na accountability 

Níveis de 

participação 
Características da participação 

Formas de 

participação 

Educação 

Os cidadãos recebem a informação passivamente, a qual pode 

ser persuasiva e distorcida, direcionada para proporcionar a 

aceitação por parte do cidadão. É exercida a comunicação de 

mão única, impossibilitando uma participação efetiva. Entretanto, 

esse nível torna-se essencial para a accountability devido à 

disponibilização de dados e informações. 

Não 

participação 

Envolvimento 

Nesse nível de participação, o cidadão monitora os processos 

existentes, discute as informações colocadas em pauta e 

questiona assuntos estabelecidos. Porém, não possuem poder 

para influenciar o processo decisório. 

Participação 

simbólica 

“tokenism” 

Conselho 

Os cidadãos possuem tipos mais formais de influência, 

conseguem questionar e colocar novos assuntos em pauta e 

ainda possuem poder de julgar alguns assuntos pré-

estabelecidos. Inicia-se efetivamente a redistribuição do poder 

entre os cidadãos e os tomadores de decisão. 

Poder cidadão 
Colaboração 

Nessa forma de participação, o cidadão consegue influenciar na 

agenda política, assumir o poder deliberativo em alguns planos 

e programas e alterar os serviços desenvolvidos. Os cidadãos 

possuem a maior influência no processo de decisão e irão julgar 

questões que eles ajudaram a formular. 

Propriedade 

conjunta 

A característica principal nesse nível de participação é a relação 

indissociável entre representantes e representados, os cidadãos 

realizam uma autogestão.  

Fonte: Elaborado a partir de Damgaard; Lewis (2014) 

 

O Quadro 1 esclarece que, na não participação, os cidadãos são apenas 

informados sobre as decisões realizadas, sem a possibilidade de questionar. São 

dados que podem ser manipulados para gerar um cenário mais positivo do governo 

ou da instituição, ou seja, podem produzir a desinformação. 

Essa não participação destacada pelas autoras pelo nível ‘Educação’, 

assemelha-se muito aos dois modelos de comunicação de mão única, descritos por 

Grunig e Hunt, em 1984: modelo de agência de imprensa/divulgação e o modelo de 

informação pública, no qual existe uma preocupação das instituições em apenas 

divulgar as informações positivas, estimulando uma linguagem persuasiva, no intuito 

de convencer os seus públicos, sem disponibilizar espaço para diálogo e 

questionamentos. 

A participação simbólica estabelecida pelo nível ‘Envolvimento’ esclarece que 

os cidadãos são informados e podem até questionar sobre assuntos preestabelecidos, 
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mas não possuem influência no processo decisório. As decisões são tomadas e a 

sociedade é apenas informada sobre o que já foi definido.   

Os conceitos de não participação e de participação simbólica são similares ao 

conceito apresentado de accountability, visando à transparência, à responsabilidade, 

à prestação de contas, ao controle, à fiscalização, à justificativa e à sanção 

(O’DONNEL, 1998; SCHEDLER, 1999; MAINWARING, 2003; PINHO; 

SACRAMENTO, 2009). As instituições públicas divulgam as mensagens, mas não 

existe uma preocupação se essas informações são relevantes para o cidadão, além 

disso, não incitam o debate, nem verificam as necessidades informacionais da 

sociedade. 

O poder cidadão é a última forma de participação, esse tipo de participação 

está presente nos níveis: ‘Conselho’, ‘Colaboração’ e ‘Propriedade Conjunta’, esses 

são os níveis mais elevados de participação. Nesse momento, predomina-se 

efetivamente a accountability com participação, que convida os atores sociais a se 

envolverem de forma ativa no processo decisório e, também, no controle e na 

fiscalização das ações (PERUZZOTTI; SMULOVITZ, 2002).  

Iniciando com o terceiro nível de participação, ‘Conselho’, o cidadão é orientado 

a questionar, a expressar sua opinião e a julgar assuntos pautados pelo Estado. O 

que diferencia o nível ‘Colaboração’ do nível apresentado anteriormente é o fato de o 

cidadão influenciar na agenda política e a possibilidade de poder alterar os serviços 

ofertados. No quinto nível de participação, ‘Propriedade conjunta’, o cidadão possui 

um papel gerencial completo. As autoras Damgaard; Lewis (2014) destacam que 

mesmo que níveis mais elevados de participação estejam em ascensão, exemplos 

demonstrando o nível ‘Propriedade Conjunta’ não existem ou raramente são 

encontrados.  

A forma de participação ‘Poder cidadão’ está alinhada com o modelo de 

comunicação de duas mãos apresentado por Grunig (2009a). O autor salienta a 

preocupação das instituições em escutar os seus públicos, prestar contas, possibilitar 

o diálogo e realizar a abertura para negociações e concessões.  

Outra tipologia de participação relevante é proposta por Pretty et al. (1995), que 

caracteriza as formas de participação baseadas no nível de poder que os cidadãos 

possuem no processo de tomada de decisão. Essa tipologia está detalhada no Quadro 

2.  
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Quadro 2 – Tipologia da participação no processo de decisão 

 

Tipos de 

participação 
Características da participação  

Participação 

passiva 

Os participantes são apenas informados do que irá acontecer ou aconteceu. 

Existe uma comunicação unilateral. 

Participação na 

informação dada 

As pessoas participam respondendo a questionários e discutindo assuntos pré-

estabelecidos. Não possuem poder para influenciar o processo, uma vez que 

o resultado das pesquisas e votações não são compartilhados. 

Participação por 

consulta 

Os participantes apenas expressam sua opinião, existe controle e manipulação 

das informações coletadas. É um processo meramente consultivo e não existe 

uma obrigação em considerar as opiniões dos participantes. 

Participação por 

incentivos 

materiais 

Os participantes oferecem recursos próprios na implementação de novos 

projetos. Porém, em troca, são beneficiados com recursos financeiros ou bens 

materiais. Não existe troca de experiência entre os envolvidos e, normalmente, 

quando acabam os incentivos, termina também a participação. 

Participação 

funcional 

Os participantes cumprem projetos estabelecidos por agentes externos, ou 

seja, não existe participação nas etapas de planejamento, os indivíduos são 

envolvidos quando os pontos centrais do projeto já foram decididos. Pode gerar 

uma dependência dos participantes com os agentes externos.  

Participação 

interativa 

As pessoas são envolvidas em análises conjuntas, são criadas instituições 

locais para assumir o controle das decisões e a utilização dos recursos, o que 

resulta em um trabalho participativo.  

Automobilização 

As pessoas possuem iniciativas independente dos agentes externos e têm 

autonomia para alterar processos. A automobilização pode expandir-se e 

questionar ou não a distribuição de recursos e o poder existente. 

Fonte: Elaborado a partir de Pretty et al. (1995) 
 

Ao se realizar uma análise entre os tipos de participação no processo de 

decisão expostos por Pretty et al. (2005) e os níveis de participação do cidadão na 

accountability apresentados pelas autoras Damgaard; Lewis (2014), é possível 

perceber algumas semelhanças, as quais foram destacadas no Quadro 3.  

 

Quadro 3 – Comparativo entre tipologias de participação 

Tipos de 

participação Pretty 

(2005) 

Níveis de 
participação 

Damgaard; Lewis 
(2014)   

Similaridades 

Participação 

passiva 
Educação 

Em ambas não existe participação. As informações 

são apenas divulgadas e proporcionam 

comunicação de mão única e assimétrica. 

Participação na 

informação dada 
Envolvimento 

Existe participação simbólica, os cidadãos discutem 

assuntos preestabelecidos, podem até expressar 

sua opinião, mas não possuem poder para 

influenciar no processo decisório. 
Participação por 

consulta 
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Tipos de 

participação Pretty 

(2005) 

Níveis de 
participação 

Damgaard; Lewis 
(2014)   

Similaridades 

Participação 

interativa 
Colaboração 

Nessa etapa, o cidadão possui poder de influenciar 

e de decidir e atua de forma ativa no processo 

decisório.  

Automobilização 
Propriedade 

Conjunta 
Pautada pela autogestão do cidadão. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Pretty et al. (2005) e Damgaard; Lewis (2014) 

 

É importante destacar que existe uma relação de codependência entre os tipos 

e formas de participação e a comunicação pública, pois, no intuito de estabelecer uma 

comunicação simétrica entre o Estado e a sociedade, a comunicação pública baseia-

se na informação, na consulta, na deliberação, na negociação e no compromisso 

(LÓPEZ, 2004). 

 

2.6    Ampliando a accountability por meio do E-Gov e das mídias sociais  

 

No intuito de ampliar a accountability nas instituições públicas, a partir da 

década de 1990, vários países da União Europeia, Américas (BONSÓN; ROYO; 

RATKAI, 2014) Ásia e Oceania (ROCHA; PEREIRA, 2011), têm se destacado na 

implementação do governo eletrônico (e-government).  

No Brasil, a expressão “governo eletrônico” surgiu em 1996, mas apenas em 

2000 iniciou-se a cultura de uma sociedade digital. O E-Gov é uma iniciativa global, 

que visa alterar a maneira como o governo interage com outros governos, com seus 

fornecedores e com o cidadão (VIEGAS; RABELO, 2011). 

O governo eletrônico tem se destacado em três frentes fundamentais: G2G – 

relação intra ou intergovernos; G2B – relação entre governo e fornecedores; e G2C – 

relação entre governo e cidadãos. O E-Gov não é apenas uma modernização do 

governo para simplesmente prestar informações, mas uma forma de comunicação 

completa com todos os seus stakeholders, ele incentiva a participação e o 

envolvimento dos cidadãos e gera valor para o governo e para a sociedade (BONSÓN; 

ROYO; RATKAI, 2014). 

Ainda nessa concepção Linders (2012) defende uma taxonomia distinta, 

relacionada a ideia do “we-government”, e define uma tipologia para a coprodução do 

cidadão com a inserção das mídias sociais: Citizen Sourcing (C2G) – baseado na 

consulta, os cidadãos estão capacitados a dividir suas opiniões e necessidades com 
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o governo; Government as a Platform (G2C) – o governo fornece informações, incita 

e habilita o cidadão a participar do processo decisório; e Do it Yourself Government 

(C2C) – há possibilidade de auto-organização, o governo não possui mais um papel 

ativo no processo, mas sim a função de facilitador.  

No e-government, as mídias sociais ganham relevância nas relações G2C e 

C2G, pois propõem um papel mais atuante para o cidadão, em uma nova forma de 

contrato social (BONSÓN; ROYO; RATKAI, 2014). 

As mídias sociais têm ampliado a possibilidade de comunicação entre o setor 

público e a sociedade, por meio de melhorias na transparência e no destaque como 

uma plataforma capaz de proporcionar a participação e o engajamento do cidadão 

(LEE; KWAK, 2012; BONSÓN; ROYO; RATKAI, 2014; MERGEL, 2013), 

características essas não suportadas pelas mídias tradicionais (MERGEL, 2013).  

Estudos demonstram que diversas instituições públicas têm aderido às mídias 

sociais, porém poucas têm conseguido incentivar a participação do cidadão e, 

efetivamente, ampliar a accountability (e.g. WATERS et al., 2009; NASCIMENTO 

2014; ZHENG; ZHENG, 2014).  

De acordo com Raupp; Pinho (2013), a realidade da sociedade brasileira é 

caracterizada por um baixo potencial de participação, já que a população parece não 

acreditar no Estado e nas suas instituições. Por isso, a participação requer 

mecanismos que incitem a sociedade a dialogar, a debater e a participar do processo 

decisório. 

Em contextos em que existe um baixo engajamento do cidadão, destaca-se a 

necessidade da utilização das mídias sociais, para transformar e ampliar a 

cooperação, a cidadania e a participação (LINDERS, 2012). Acredita-se, portanto, que 

a inserção e a utilização adequada das mídias digitais nas instituições públicas, 

promoverá um crescimento na participação da sociedade, pois tais plataformas 

possibilitam a interação e a simetria da comunicação entre administração e cidadão. 

 

2.7 Trabalhos empíricos nacionais e internacionais que abordam mídias sociais 
e accountability 
 

Analisando-se as pesquisas empíricas nas áreas de administração pública, 

ciências contábeis, ciências políticas, comunicação e direito, que utilizam as mídias 

sociais no intuito de promover a accountability, é possível verificar que essas 
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ferramentas estão sendo usadas em todas as esferas do poder público: executivo, 

legislativo e judiciário. Entretanto, existe uma diversidade na utilização desses canais 

de comunicação, que causa diferentes conclusões nos trabalhos desenvolvidos. 

Esses estudos empíricos apresentam resultados dessemelhantes. Algumas 

pesquisas entendem que as mídias sociais estão sendo utilizadas da mesma maneira 

que as mídias tradicionais e que não há ampliação da accountability, outras, no 

entanto, chegam a conclusões inversas e demonstram que essas ferramentas 

ajudaram a melhorar a accountability nas instituições. Na maioria dos trabalhos, é 

possível notar que as instituições estão utilizando as mídias sociais e priorizando a 

transparência em detrimento dos outros atributos da accountability. 

Também é importante ressaltar que não foi encontrado, pelo menos em nível 

nacional, pesquisas que abordam a accountability com participação, como está se 

propondo neste estudo. 

A pesquisa de Nascimento (2014) analisou a comunicação realizada nas mídias 

sociais de cinco empresas públicas federais: Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Correios, Embrapa e Infraero. O estudo destacou que as mídias sociais são 

canais que possibilitam a transparência, a prestação de contas e a participação. 

Contudo, de maneira geral, foi identificada a utilização desses canais, apenas para a 

distribuição massiva de informações. Verificou-se, também, a disponibilidade de as 

organizações em manter o diálogo com a sociedade, porém, sem o compromisso com 

as opiniões emitidas por esses cidadãos, não colocando em prática as necessidades 

expostas pelo público, o que pode acarretar redução na participação. 

Waters et al. (2009) elaborou um estudo no qual abordava especificamente a 

rede social Facebook e como ela era utilizada pelas organizações americanas sem 

fins lucrativos. Foram analisados os conteúdos de 275 fanpages, dessas, 34 

organizações de artes, 50 organizações educacionais, 47 organizações de saúde, 39 

organizações de serviços humanos, 89 organizações de benefício público/sociedade 

e 16 organizações religiosas. Para a análise dessa pesquisa, foram utilizados os 

seguintes critérios: divulgação organizacional, difusão de informações e envolvimento.  

O estudo concluiu que a estratégia mais utilizada nas postagens realizadas 

pelas organizações americanas, baseava-se na divulgação de informações. O 

envolvimento foi o critério mais ignorado pelas instituições e a maioria das 

organizações não aproveitou o caráter interativo da rede social.  
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É possível perceber que os dois estudos iniciais, mesmo realizados em 

contextos diferentes, identificaram problemáticas na usabilidade da característica 

interativa da ferramenta e na forma de gerenciamento da rede social. Essa mesma 

vertente pode ser notada nos trabalhos de Nogueira e Castro (2014) e Lourenço 

(2012).  

Esse cenário também foi encontrado no estudo empreendido por Ramos 

(2012), que verificou a utilização da rede social Twitter em 13 universidades públicas 

brasileiras: USP, UFRJ, UFSC, UFMG, UNB, UFF, UFPA, UNESP, UFG, UFMS, 

UFPR, UFPB e UFSCAR. Foi realizada uma análise dos conteúdos postados pelas 

universidades na ferramenta, segmentando-os entre mensagens informacionais e 

conversacionais, categorizando-os em visibilidade, influência e engajamento e 

subdividindo-os em pesquisa, ensino e extensão. Concluiu-se que o Twitter tem sido 

utilizado de forma restrita pelas universidades, caracterizado apenas por uma 

finalidade, o ato de informar. Não foram encontradas no estudo características das 

categorias de visibilidade, influência e engajamento. Os assuntos disponibilizados 

nessa rede social referiam-se, em sua maioria, à administração, à divulgação de 

eventos e à organização de atividades dentro do ambiente universitário. Não houve 

conteúdo voltado para a transparência dos assuntos educacionais, para prestação de 

contas a sociedade e para indícios de uma comunicação participativa. 

Ainda nesse contexto, é possível destacar o estudo realizado por Silva (2012) 

nas universidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), o qual obteve 

conclusões bem próximas as de Ramos (2012). Contudo, foi verificado, ainda que de 

forma limitada, que algumas instituições tentavam realizar uma comunicação mais 

participativa com a sociedade. 

Rocha Jr (2017) analisou a relação entre a transparência pública e o uso das 

mídias sociais nos 98 municípios mais populosos do Brasil. A pesquisa constatou uma 

relação negativa entre o conteúdo divulgado nas páginas do Facebook e o aumento 

da transparência. Os municípios estudados publicavam conteúdos que poderiam 

aumentar o número de seguidores, mas não obrigatoriamente poderiam elevar a 

transparência pública. No intuito de melhorar essa situação, o autor salienta que os 

governos devem divulgar informações completas, de fácil entendimento e 

disponibilizar conteúdos de qualidade. De maneira geral, os governos produzem 

conteúdo para sua legitimidade e promoção pessoal, política e institucional, o que não 
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contribui para a transparência pública. Verificou-se, também, que a participação está 

em construção e em muitos municípios ainda é inexistente. 

Conclusões semelhantes ao estudo de Rocha Jr (2017) foram encontradas no 

contexto chinês pelos pesquisadores Zheng e Zheng (2014). A pesquisa identificou 

que a maioria dos conteúdos postados seriam para a autopromoção dos governos e 

não para a prestação de contas. As interações realizadas eram insuficientes e 

superficiais, situação também destacada no estudo de Parmeggiani (2015). 

De forma paradoxal, Barreiros (2015) analisou o Facebook como uma 

ferramenta para combater a corrupção e aumentar a confiança da sociedade nas 

instituições públicas. O autor examinou a fanpage da Controladoria Geral da União 

(CGU) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2014, a página da CGU 

conseguiu alcançar um milhão de seguidores e ocupar o quarto lugar em 

representatividade entre os órgãos governamentais brasileiros.  

O autor delimita seu estudo e analisa a campanha “Pequenas Corrupções – 

Diga não!”, desenvolvida pela CGU e CNJ, a qual alerta a população sobre atitudes 

cotidianas de corrupção. De acordo com o autor, a ação gerou vários 

compartilhamentos por parte dos usuários, alavancou a conscientização da sociedade 

e promoveu a discussão do tema. Uma das estratégias utilizadas para maior interação 

com o público foi a mudança da linguagem para a produção da campanha, sendo 

utilizado um estilo comunicacional mais coloquial e com traços de humor.  

De maneira geral, todos os estudos destacados ressaltam que as mídias 

sociais são ferramentas que podem ser empregadas para promover a accountability.  

Esses canais de comunicação possuem funcionalidades que possibilitam a prestação 

de contas, favorecem o acompanhamento das ações por parte da sociedade, a 

transparência e a participação, aspectos essenciais para o processo democrático. No 

entanto, o alcance desses objetivos dependerá da maneira como as mídias sociais 

serão utilizadas pelas instituições (BONSÓN; ROYO; RATKAY, 2014). 
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3   MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem como finalidade apresentar o tipo de pesquisa, as técnicas e 

as estratégias aplicadas para cumprimento do objetivo proposto. Todas as etapas do 

trabalho foram descritas, assim como a forma de coleta e a análise dos dados.  

 

3.1    Método de pesquisa 

 

Este trabalho está baseado no pressuposto filosófico pragmático, pois sua 

atenção está voltada para a resolução do problema estudado. Existe uma flexibilidade 

na escolha dos métodos de coleta e de análise dos dados para atingimento dos 

objetivos propostos, colocando-se como ponto central os encadeamentos práticos da 

pesquisa (CRESWELL, 2014). 

O método de pesquisa configura-se como qualitativo. Tal abordagem possui 

diversas formas de definição porém, de maneira geral, ela pode ser entendida como 

um meio de compreender as relações sociais e/ou humanas. Os pesquisadores 

realizam seus estudos dentro do contexto natural em que eles ocorrem, buscam 

entender os fenômenos existentes (CRESWELL, 2014) e examinam as interações e 

comunicações desenvolvidas (ANTUNES; OCTAVIO NETO; VIEIRA, 2016). 

Creswell (2014) acrescenta que, além da definição do método em termos 

gerais, é necessário conhecer as características específicas da pesquisa qualitativa. 

A seguir, são destacadas algumas características apresentadas pelo autor, que vão 

ao encontro das utilizadas neste estudo: habitat natural – os pesquisadores buscam 

as informações onde elas ocorrem; utilização de múltiplos métodos de pesquisa; 

raciocínio complexo por meio da lógica indutiva-dedutiva e reflexão – o pesquisador 

pode se posicionar em relação ao assunto e transmitir experiências acumuladas. 

O objetivo geral da pesquisa demanda uma aproximação com a pesquisa do 

tipo intervencionista, tendo como propósito solucionar problemas práticos, além do 

pesquisador está diretamente envolvido com o objeto de estudo. Dessa forma, a 

pesquisa intervencionista tem como finalidade principal contribuir com a teoria e com 

a prática (BRACCI, 2017; OYADOMARI, et al., 2014), trazer melhorias para a 

organização estudada e consequentemente, proporcionar um ambiente de 

experimento para o pesquisador (OYADOMARI, et al., 2014). Destaca-se que a 

pesquisa não pode ser considerada em sua completude intervencionista, por se limitar 
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as recomendações de práticas de melhorias, não promovendo a implantação e a 

avaliação dos resultados dessas ações (OYADOMARI, et al., 2014).  

Essa perspectiva metodológica também se torna relevante por ser adequada 

para utilização em estudos desenvolvidos nos mestrados profissionais, uma vez que 

ambos priorizam a integração da teoria e da prática. O mestrado profissional está 

orientado pela flexibilidade, organicidade, inovação e aplicabilidade, e a pesquisa 

intervencionista, além de produzir resultados práticos, abandona padrões tradicionais 

e engloba o conhecimento teórico e o método científico (ANTUNES; OCTAVIO NETO; 

VIEIRA, 2016).  

Como estratégia de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso. De acordo com Yin 

(2005), esse método de investigação possui atributos que estão diretamente ligados 

aos propósitos deste estudo, dos quais destacam-se: 

• Examinar acontecimentos contemporâneos – a pesquisa possui como unidade 

de análise principal a utilização do Facebook para promoção da accountability 

com participação;  

• Entender fenômenos sociais complexos – o estudo pretende verificar a 

accountability com participação e os processos e as práticas de comunicação 

pública empreendidos pela UNIR, por meio do Facebook;  

• Esclarecer questões de pesquisa do tipo “como” ou “por que” – a 

problematização desse trabalho pode ser considerada do tipo “como”;  

• Investigar eventos dentro do contexto da vida real – não houve separação entre 

o fenômeno estudado e o seu contexto; 

• Desenvolver primeiramente as proposições teóricas para condução da análise 

e coleta de dados – para desenvolvimento das categorias de análise, 

inicialmente foi desenvolvido todo o referencial teórico da da presente 

pesquisa; e  

• Utilizar fontes diversas de evidências – o estudo recorreu à análise documental, 

à observação participante e não participante on-line. 

Segundo a classificação apresentada por Yin (2005), é possível aferir que este 

é um estudo de caso único, representativo ou típico, que utiliza projeto incorporado. 

Dessa maneira, o objeto de estudo desta pesquisa é a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia e tem como sua unidade de análise principal a utilização do 

Facebook para promoção da accountability com participação e, como unidade de 
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análise incorporada, o estudo dos processos e práticas comunicacionais 

operacionalizados pela instituição em sua rede social.  

Após evidenciar a orientação filosófica pragmática da pesquisa, a utilização do 

método qualitativo e a estratégia de estudo de caso intervencionista, posteriormente 

serão discutidas as técnicas de coleta e análise de dados que foram utilizados para o 

cumprimento do objetivo geral do estudo. 

 

3.2    Coleta e análise de dados 

 

Para melhorar a descrição e a compreensão, os processos de coleta e de  

análise dos dados serão apresentados em duas fases de acordo com a ordem de 

desenvolvimento da pesquisa: i) Diagnóstico dos conteúdos postados no Facebook 

da UNIR – no intuito de verificar se, e, em que medida, a gestão da UNIR utiliza o 

Facebook para a promover a accountability com participação. Analisando também a 

gestão da rede social para verificar em que contexto operacional, político e 

administrativo se dá a construção desses conteúdos; e ii) Análise dos posts realizados 

no Facebook das dez universidades federais brasileiras com maior número de 

seguidores e curtidas (Top 10) e das universidades federais brasileiras da região Norte 

– com a finalidade de identificar práticas de accountability com participação, para 

contribuir na construção das recomendações desenvolvidas para a UNIR. 

É importante salientar que nos dois momentos destacados a coleta de dados 

foi realizada com um corte longitudinal de 60 dias. A janela de tempo fixada para o 

estudo foi entre 29 de outubro de 2018 a 29 de dezembro de 2018. Optou-se por esse 

período, pois, devido às eleições, a comunicação nos órgãos públicos federais sofreu 

alterações no intervalo de 7 de julho de 2018 a 28 de outubro de 2018. 

 

3.2.1    Primeira Fase: técnicas e instrumentos de dados empregados no diagnóstico 
do Facebook da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 
 

Para a realização da coleta dos dados, foram utilizadas as seguintes técnicas: 

análise documental, observação participante e observação on-line. Cabe ressaltar que 

a opção ou a necessidade por uma múltipla forma de recolha de dados possui fins de 

complementariedade e não fins de convergência de informações, para tratamento por 

meio de triangulação. 
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Inicialmente, utilizou-se a análise documental por meio do PDI, do Relatório de 

Gestão e da página institucional da ASCOM, no intuito de verificar se havia, nesses 

documentos, declarações explícitas da instituição em ser uma universidade 

transparente e com gestão participativa. Essa forma de análise permite extrair de um 

documento informações diversas da sua representação original e é uma interpretação 

da informação de forma condensada, para consulta ou armazenamento (BARDIN, 

2013). Como técnica de coleta de dados, a análise documental torna-se relevante, por 

ser mais uma evidência reunida por outro instrumento, o que transmite mais 

confiabilidade e qualidade para os resultados encontrados (MARTINS, 2006). 

Posteriormente, foi realizada a observação participante, na qual a pesquisadora 

atuou com o status de participante observadora, recolhendo informações relevantes 

para a pesquisa em seu ambiente de trabalho, tais como: rotina de trabalho, funções 

e diretrizes da Assessoria de Comunicação da UNIR, número de servidores, mídias 

sociais ativas na universidade e gestão do Facebook, entre outras. A observação 

participante é uma técnica diferenciada de coleta de dados, uma vez que permite ao 

pesquisador recolher informações e compartilhar experiências mesmo inserido no 

contexto da pesquisa (SAUNDERS; LEWIS, THORNHILL, 2012). 

Os autores acrescentam, ainda, que existem quatro papéis distintos nos quais 

o pesquisador pode atuar na observação participante: a) Participante completo – 

pesquisador deseja se tornar um membro do grupo investigado, mas não revela os 

seus verdadeiros objetivos; Observador  completo – pesquisador não revela seus 

verdadeiros propósitos, porém não interage de forma direta com o grupo analisado; 

Observador como participante – pesquisador revela seus objetivos para o grupo 

investigado e, em alguns momentos, poderá ser exigida a participação do pesquisador 

no ambiente estudado; e Participante como observador – pesquisador revela seus 

propósitos para os investigados e participa do grupo analisado. Salienta-se que em 

todas as situações destacadas haverá um elevado nível de imersão no cenário 

pesquisado (SAUNDERS, LEWIS, THORNHILL, 2012). 

Em seguida, foram coletados e analisados todos os materiais postados no 

Facebook da UNIR em texto, imagem e vídeo, porém, foram utilizados somente os 

dados que se referem à accountability e à participação, de acordo com as categorias 

construídas a partir do referencial teórico. Nessa situação, a técnica utilizada foi a 

observação não participante on-line, que se fez necessária por ocorrer dentro de um 

contexto digital (SANTOS; COSTA, 2015). De acordo com Martins (2006), a 
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observação não participante é uma técnica essencial em pesquisas que utilizam como 

estratégia o estudo de caso, pois não se resume apenas ao ato de ver uma 

determinada situação, mas sim atribuir sentido ao contexto estudado. 

Após a coleta das informações na fanpage da universidade, foi realizada uma 

análise de conteúdo, para sistematizar melhor e buscar compreender os dados 

levantados. Nesta pesquisa, torna-se complexa a descrição desassociada da coleta e 

da análise dos posts do Facebook, uma vez que tal processo foi realizado pela 

pesquisadora de forma concomitante, no intuito de compreender como a ferramenta 

está sendo utilizada para contribuir na construção da accountability com participação. 

A análise de conteúdo foi utilizada nesse momento da pesquisa por ser um 

instrumento metodológico em eterno aprimoramento, que pode ser empregada em 

diversos tipos de discursos, sendo definida de forma resumida como: 

 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2013, p. 44).  

 

 Dessa maneira, cabe ressaltar que nesta pesquisa os dados foram tratados de 

forma qualitativa, baseando-se na presença ou na ausência de traços de 

accountability e participação, bem como os processos e práticas de comunicação 

realizados nos conteúdos postados no Facebook da UNIR e das universidades 

pesquisadas. 

Simultaneamente, foi realizada uma análise de conteúdo para identificar, 

também, os modelos e as estratégias de comunicação adotada pela UNIR no 

Facebook. Para a compreensão desse fenômeno, foram utilizados os quatro modelos 

de relações públicas e os paradigmas de comunicação propostos por Grunig (2009a). 

A análise de conteúdo foi realizada tomando-se como base as categorias 

estabelecidas previamente e com base no referencial teórico, conforme será 

detalhado mais cuidadosamente no item 3.3 deste capítulo.  

 

3.2.2    Segunda Fase: técnicas e instrumentos de dados empregados na análise do 
Facebook das universidades pesquisadas 
 

A segunda fase desta pesquisa analisou o Facebook de dois grupos de 

universidades. O primeiro grupo foi constituído pelas dez universidades federais 
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brasileiras com o maior número de seguidores e curtidas: Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade Federal de Goiás 

(UFG), a  Tabela 1 demonstra a classificação das universidades. 

 

Tabela 1 – Ranking das universidades federais brasileiras 

Ranking IFES Seguidores Curtidas Ranking IFES Seguidores Curtidas 

1º UFPR 215.804 216.189 33º UFU 32.728 32.527 

2º UFPA 190.805 190.368 34º FURG 32.496 32.238 

3º UFMG 148.846 149.628 35º UFOP 30.345 30.428 

4º UFF 130.750 131.233 36º UFAC 29.051 28.751 

5º UFRGS 124.198 124.132 37º UFCSPA 28.061 28.070 

6º UFSC 109.447 109.341 38º UFRA 27.524 27.315 

7º UnB 107.568 107.257 39º UFS 27.188 27.131 

8º UFRJ 95.009 94.316 40º UNIFEI 26.072 25.954 

9º UFSM 85.987 86.239 41º Unipampa 24.925 24.803 

10º UFG 79.847 79.855 42º UFBA 24.915 24.913 

11º UFJF 74.032 73.842 43º Ufopa 22.377 22.237 

12º UFRPE 72.776 72.860 44º UFT 21.893 21.719 

13º UFC 71.259 70.620 45º UFRB 21.564 21.453 

14º UFLA 70.398 70.603 46º UFSCar 21.304 21.153 

15º UFPel 69.831 70.236 47º UFSJ 20.314 20.230 

16º UFAM 68.000 67.450 48º UFMT 18.952 18.911 

17º UFMA 64.362 64.270 49º UNIR 18.000 18.056 

18º UFPE 55.008 54.099 50º UFRR 17.583 17.574 

19º UFPB 54.753 54.686 51º Univasf 16.358 16.263 

20º UFV 54.519 54.076 52º Unifesspa 16.269 16.113 

21º UFFS 51.716 51.961 53º UFSB 15.000 15.092 

22º UTFPR 51.358 51.401 54º UFERSA 14.502 14.345 

23º Unila 50.221 50.201 55º UFOB 13.457 13.355 

24º Unifesp 44.713 44.006 56º UFTM 11.153 11.230 

25º UFPI 41.674 41.293 57º Unifap 9.825 9.643 

26º UFRN 40.211 40.148 58º Unifal 7.864 7.875 
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Ranking IFES Seguidores Curtidas Ranking IFES Seguidores Curtidas 

27º UFAL 39.771 39.421 59° UFCA 7.781 7.686 

28º UFABC 39.437 39.481 60° UFCG 7.569 7.469 

29º UFMS 37.940 37.507 61º UFVJM 6.901 6.894 

30º UFES 34.586 34.182 62º Unirio 4.660 4.572 

31º UFGD 32.797 32.779 63º Unilab 3.199 3.195 

32º UFRRJ 32.765 24.395     

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para melhor entendimento do contexto regional, o segundo grupo foi formado 

pelas universidades federais da região Norte: Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), Universidade Federal do Acre (UFAC), Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), Universidade Federal de Roraima (UFRR), Universidade 

Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) e Universidade Federal do Amapá 

(Unifap).  Na região Norte existem dez universidades federais, porém a UFPA está no 

primeiro grupo e a UNIR é a instituição foco desta pesquisa. 

A finalidade desta análise está na verificação de práticas de accountability e de 

participação realizadas por outras Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), 

efetuando um benchmarking em universidades referência na utilização do Facebook. 

Colaborando, dessa maneira, com as recomendações que serão propostas a UNIR.   

A pesquisadora utilizou o perfil da UNIR no Facebook para coletar as 

informações nas fanpages das universidades destacadas. Também foi considerado e 

analisado todo o material disponibilizado em texto, imagem e vídeo. Porém, da mesma 

maneira que na etapa anterior, foram utilizados somente os dados que se referem à 

accountability com participação, de acordo com as dimensões e as categorias 

desenvolvidas (devidamente apresentadas no item 3.3). 

Nesse momento, foi utilizada a observação não participante on-line, por ser o 

Facebook uma plataforma digital e devido ao cenário de comunicação on-line. A 

estratégia é caracterizada como observação simples, pois permite ao pesquisador 

atuar como espectador, não exercendo nenhuma atividade direta no contexto 

analisado (SANTOS; COSTA, 2015). É sabido que a aplicação de uma observação 

rigorosa e organizada poderá atribuir confiabilidade e validade ao estudo (MARTINS, 

2006). 
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Após a coleta das informações nas fanpages das universidades, foi realizada a 

sistematização e a análise de conteúdo, com vistas a compreender melhor as 

informações colhidas. A aplicabilidade da técnica nessa fase destaca-se, também, 

devido à sua importância em torno da comunicação, pois identifica tendências, 

padrões, compreensões, estilos e intenções (MARTINS, 2006). Além de possuir 

algumas características básicas, tais como: focar em mensagens; possibilitar a análise 

de categoria-temática; e manusear a mensagem de forma que se obtenha uma nova 

informação que não a mensagem inicial (BARDIN, 2013). 

Posteriormente, assim como na fase anterior, foi realizada a mesma técnica de 

análise para identificação dos modelos e estratégias de comunicação adotados por 

essas universidades no Facebook. Essa análise baseou-se nos quatro modelos de 

relações públicas e nos paradigmas de comunicação propostos por Grunig (2009a). 

Após concluir a análise dos dados e verificar as práticas adotadas por essas 

universidades, a proposta de intervenção será realizada apoiando-se nas teorias 

destacadas no referencial e nos achados empíricos realizados nas fanpages de outras 

instituições. 

 

3.3    Desenvolvimento e apresentação das categorias de análise  

 

Com o objetivo de analisar os conteúdos postados no Facebook da UNIR e das 

universidades estudadas, foram desenvolvidas dimensões e categorias de análise 

cujas finalidades foram estabelecer parâmetros para identificar se essa mídia social é 

utilizada pelas instituições como espaço para promover práticas de accountability com 

participação, além de verificar os processos e as práticas de comunicação pública, 

destacando os modelos e os paradigmas de comunicação praticados por essas 

instituições. Destaca-se que essas dimensões e categorias de análise foram criadas 

a partir do referencial teórico da presente pesquisa. 

 De acordo com Bardin (2013), o processo de categorização é um dos 

procedimentos mais comumente praticado quando realizada a análise de conteúdo. 

Para a autora, categorização é: 

 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto 
por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero 
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são rubricas 
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ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registro, 
no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse 
efetuado em razão das características comuns desses elementos (BARDIN, 
2013, p. 145). 

 

Cabe ressaltar, também, que o método das categorias empregado neste estudo 

recorreu ao procedimento de “caixas” ou “gavetas”, no qual as dimensões e categorias 

foram inicialmente criadas e, posteriormente, os posts foram classificados e colocados 

dentro das respectivas gavetas fazendo surgir uma nova ordem e sentido aos dados 

iniciais (BARDIN, 2013). 

As categorias desenvolvidas foram baseadas nos níveis de participação cidadã 

na accountability propostos por Damgaard; Lewis (2014), nos quais estabelecem os 

cinco níveis de participação: educação, envolvimento, conselho, colaboração e 

propriedade conjunta. Esse framework estabelecido pelas autoras é uma adaptação 

da escada de participação cidadã proposta por Arnstein (1969). 

Ao examinar mais detalhadamente os níveis de accountability com participação 

estabelecidas por Damgaard; Lewis (2014), foi possível perceber que os dois 

primeiros níveis de participação: educação e envolvimento, considerados pelas 

autoras como formas de não participação e participação simbólica “tokenism”, 

respectivamente, vão ao encontro do conceito de transparência desenvolvido pelos 

autores Pinho; Sacramento (2009) e Platt Neto et al. (2007).  

Devido a essa situação, os níveis de accountability com participação foram 

segmentados em duas dimensões: transparência e participação. Bardin (2013) 

destaca que na análise de conteúdo pode ser necessária a divisão das categorias em 

uma ou várias dimensões de análise, o que permite o agrupamento de mensagens 

que possuem similaridades. 

 Realizada a criação das duas dimensões destacadas, foi possível perceber que 

a dimensão transparência, composta pelas categorias: informação e envolvimento 

estão diretamente ligadas aos modelos de comunicação de mão única e o paradigma 

simbólico e interpretativo proposto por Grunig (2009a). Em contrapartida, a dimensão 

participação, composta pelas categorias: parceria, colaboração e propriedade 

conjunta demandam um modelo de comunicação de mão dupla e do paradigma 

comportamental e de gerenciamento estratégico também estabelecido pelo autor. 

 É importante destacar que as tipologias de participação desenvolvidas por 

Pretty et al. (1995) também foram importantes na elaboração das categorias, uma vez 
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que os tipos de participação desempenhados pelo cidadão no processo decisório 

assemelham-se bastante aos níveis de accountability com participação estabelecido 

por Damgaard; Lewis (2014).    

 Desse modo, a significação e os parâmetros de cada categoria de análise foram 

explicitados de acordo com o referencial teórico deste estudo, tendo como 

embasamento os autores: Damgaard; Lewis (2014); Arnstein (1969); Pinho; 

Sacramento (2009); Platt Neto et al. (2007); Grunig (2009a); Pretty et al. (1995). O 

Quadro 4 apresenta detalhadamente as dimensões e as categorias de análise 

estabelecidas. 

 

Quadro 4 – Categorias de análise da accountability com participação 

Dimensões de 
Accountability 

Categorias de 
análise da 

Accountability 

Características de 
significação 

Referencial 
Parâmetros de 

análise 

Transparência 
Informação 
(Educação) 

A informação é apenas 
divulgada para o 
cidadão e a 
comunicação é 
unilateral. O cidadão 
recebe a informação 
passivamente. As 
mensagens podem ser 
manipuladas e 
persuasivas, para 
provocar uma imagem 
positiva ou aceitação. 

Arnstein 

(1969); 

Damgaard; 

Lewis (2014); 

Pretty et al. 

(1995);   

Grunig (2009a);  

Pinho; 

Sacramento 

(2009); e  

Platt Neto et al. 

(2007). 

Postagens promovidas 
pelas IFES de caráter 
institucional, gestão, 
utilidade pública, 
interesse privado, 
mercadológico, 
prestação de contas e 
dados públicos. Não 
existe a intenção de 
provocar/encorajar a 
participação do público. 
Posts que intencionam 
comunicar o que 
aconteceu ou o que irá 
acontecer em termos de 
ações ou decisões 
realizadas. 
Comunicação de mão 
única. Pautada pelo 
paradigma simbólico-
interpretativo e os 
modelos de agência de 
imprensa/ divulgação e 
de informação pública.   
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Dimensões de 
Accountability 

Categorias de 
análise da 

Accountability 

Características de 
significação 

Referencial 
Parâmetros de 

análise 

Envolvimento 

As mensagens são 
disponibilizadas, o 
cidadão monitora os 
processos realizados, 
discute e opina em 
algumas questões 
estabelecidas. Porém, 
não conseguem 
influenciar no processo 
decisório. 

Arnstein 

(1969); 

Damgaard; 

Lewis (2014);  

Pretty et al., 

(1995);  

Grunig (2009a); 

Pinho; 

Sacramento 

(2009); e  

Platt Neto et al. 

(2007). 

Posts realizados pelas 
IFES cujo conteúdo 
solicita apreciação, 
opiniões ou discussões. 
Porém, não existe uma 
obrigação ou 
compromisso em 
considerar as opiniões 
dos usuários, uma vez 
as ações e decisões já 
foram realizadas. 
Comunicação de mão 
única. Pautada pelo 
paradigma simbólico-
interpretativo e os 
modelos de agência de 
imprensa/ divulgação e 
de informação pública.   

Participação 

Parceria 

Existência de tipos mais 
formais de influência do 
cidadão, que coloca 
assuntos em pauta para 
a discussão e julga 
assuntos pré-
estabelecidos. 

Arnstein 

(1969); 

Damgaard; 

Lewis (2014);  

Grunig, 

(2009a). 

Postagens nas quais as 
IFES instam os 
usuários a analisar e a 
julgar suas ações e 
desempenho pretéritos. 
Dispõe a promover 
mais informações sobre 
o tema e encorajar o 
cidadão a sugerir ideias 
que irão ajudar na 
construção de 
melhorias futuras.  
(votações, pesquisas, 
enquetes e opiniões). 
Comunicação pautada 
pelo paradigma 
comportamental e de 
gerenciamento 
estratégico e o modelo 
assimétrico de duas 
mãos.  

Colaboração 

O cidadão influência na 
agenda política, 
participa de todo o 
processo deliberativo e 
julga os projetos que ele 
ajudou a desenvolver. 
Essa ação resulta em 
um trabalho 
participativo. 

Arnstein 

(1969); 

Damgaard; 

Lewis (2014);  

Pretty et al. 

(1995);  

Grunig (2009a). 

Postagens em que as 
IFES propõem, aos 
usuários, fóruns de 
discussões, audiências 
públicas para elaborar, 
planejar, acompanhar e 
avaliar, de forma 
colaborativa, projetos, 
políticas e ações 
públicas. Comunicação 
pautada pelo 
paradigma 
comportamental e de 
gerenciamento 
estratégico e o modelo 
simétrico de duas 
mãos. 
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Dimensões de 
Accountability 

Categorias de 
análise da 

Accountability 

Características de 
significação 

Referencial 
Parâmetros de 

análise 

Propriedade 
conjunta 

A gestão é 
compartilhada com o 
cidadão em sua 
totalidade, existe uma 
distribuição plena do 
poder. 

Arnstein 

(1969); 

Damgaard; 

Lewis (2014);  

Pretty et al. 

(1995);  

Grunig (2009a). 

Posts em que as IFES 
incentivam os usuários 
a pautarem suas ações 
e políticas públicas, a 
controlarem e a 
fiscalizarem a execução 
dessas políticas. 
Comunicação baseada 
no paradigma 
comportamental e de 
gerenciamento 
estratégico e no modelo 
simétrico de duas 
mãos. 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

3.4    Validade e confiabilidade do estudo de caso  

 

Existem vários critérios para julgar a qualidade de uma pesquisa empírica, Yin 

(2005) apresenta quatro testes e várias táticas que devem ser aplicadas em diferentes 

fases do estudo de caso para obter a sua validação. 

O primeiro teste destacado pelo autor é a validade de constructo. Ele tem como 

finalidade determinar medidas operacionais sóbrias, para os conceitos que estão sob 

pesquisa (YIN, 2005). Destaca-se a complexidade desse teste devido ao fato de as 

críticas negativas levantadas sobre o estudo de caso remeterem à “subjetividade” na 

coleta de dados.  

Sendo assim, para aumentar a validade do constructo, o pesquisador poderá 

recorrer a três táticas: utilizar várias fontes de evidências; estabelecer o 

encadeamento de evidências; e garantir que o rascunho do relatório do estudo de 

caso seja revisado por informantes-chave (YIN, 2005). 

A validade interna é o segundo teste apresentado pelo autor, porém esse tipo 

de teste aplica-se, predominantemente, em pesquisas experimental e quase-

experimental e é uma preocupação apenas em estudos de caso causais, situação 

essa, inexistente nesta pesquisa. 

O terceiro teste é a validade externa e ocupa-se em examinar se as 

descobertas de um estudo são generalizáveis além do estudo de caso imediato. A 
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utilização da teoria em estudos de caso único reflete na apropriada coleta de dados e 

é indispensável para a generalização teórica do estudo de caso (YIN, 2005). 

O último teste destacado por Yin (2005) garante a confiabilidade do estudo de 

caso e reduz os seus possíveis erros e vieses, ou seja, assegura que pesquisadores 

diferentes que realizam os mesmos procedimentos descritos na pesquisa, devem 

depreender conclusões semelhantes.  

O autor destaca duas maneiras para se alcançar a confiabilidade no estudo de 

caso: utilizar protocolo – orienta na realização da coleta de dados, além de relembrar 

o tema de pesquisa e antecipar possíveis problemas; e desenvolver banco de dados 

– documentar os materiais coletados, formalmente e apresentáveis, de forma que 

outros pesquisadores possam recorrer às evidências, caso necessário. 

Dessa maneira, salienta-se que este estudo de caso apresenta os elementos 

necessários à validade de constructo (com exceção da revisão do rascunho do 

relatório do estudo de caso, devido ao fato de não existir informantes), à validade 

externa e à confiabilidade, conforme destacados por Yin (2005).  
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4     DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA E A BUSCA POR 

OPORTUNIDADE DE MELHORIA 

 

Neste capítulo, serão apresentados e discutidos os resultados das análises 

realizadas no Facebook da UNIR e das universidades federais brasileiras tomadas 

como amostra para a presente pesquisa. 

Dessa maneira, a apresentação do tópico será composta por dois momentos 

distintos: i) diagnóstico do nível de accountability com participação no Facebook da 

UNIR e do contexto em que essas práticas são realizadas – nessa fase será possível 

verificar se, e, em que medida, essa rede social é utilizada pela instituição como um 

canal de comunicação para promoção de accountability com participação; ii) análise 

dos posts realizados no Facebook das  universidades federais brasileiras pesquisadas 

– a finalidade precípua dessa fase empírica é identificar junto a esse canal de 

comunicação institucional as práticas de accountability e participação social 

promovidas por outras universidades e que possam ser tomadas como 

benchmarketing para a construção das recomendações aos gestores da UNIR.  

Ademais, nos dois momentos destacados, serão realizados de maneira 

concomitante a verificação, por meio dos posts realizados no Facebook, os processos 

e as práticas de comunicação pública empreendidos pela UNIR e pelas universidades 

federais brasileiras estudadas, classificando-os de acordo com os modelos e 

paradigmas comunicacionais estabelecidos no referencial teórico.  

 

4.1 Aspectos gerais da utilização e da gestão do Facebook da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia 

 

A UNIR é uma instituição pública criada pela Lei nº 7011, de 08 de julho, de 

1982. Possui uma estrutura multicampi, com sua sede administrativa na cidade de 

Porto Velho e mais sete campi situados nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-

Mirim, Ji-Paraná, Presidente Médici, Rolim de Moura e Vilhena.  

Em Porto Velho está localizada a sede administrativa da UNIR, a Reitoria e as 

Pró-Reitorias de Administração (PRAD); Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis 

(PROCEA); Graduação (PROGRAD); Planejamento (PROPLAN); e Pós-Graduação e 

Pesquisa (PROPESQ) (UNIR, 2018). 
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A Fundação Universidade Federal de Rondônia, nos anos de 2014, 2015 e 

2016, apresentava em sua estrutura, respectivamente, 10.038, 10.656 e 11.086 

pessoas. Em 2017, foram contabilizados 9.039 discentes, 727 docentes, 411 técnicos 

e 110 estagiários, totalizando uma população acadêmica de 10.287 indivíduos, 

conforme descrição na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Dados Institucionais 

Ano Discentes Docentes Técnicos Estagiários Total  

2014 8.680 737 480 141 10.038 

2015 9.212 771 488 185 10.656 

2016 9.650 800 475 161 11.086 

2017 9.039 727 411 110 10.287 

Fonte: Relatório de Gestão 2014 a 2017 

 

Com base no PDI da organização, o foco da UNIR é promover uma educação 

superior de qualidade, com a missão de produzir e difundir conhecimento, 

considerando-se as peculiaridades amazônicas e objetivando o desenvolvimento da 

sociedade. A sua visão é ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e 

inovação na Amazônia, até 2018.  

Ainda de acordo com o PDI, os princípios organizadores são balizamentos para 

o processo decisório e para o comportamento da organização no cumprimento de sua 

missão, já os valores são diretrizes permanentes de uma instituição. No Quadro 5, 

são destacados os princípios e os valores da universidade que estão alinhados com 

o desenvolvimento deste estudo.  

 
Quadro 5 – Princípios e Valores da UNIR 

Princípios Valores 

Cooperação e 

Integração 

Valorização do trabalho em equipe 

Gestão participativa 

Liderança integradora 

Alinhamento e convergência de ações 

Transparência e 

Moralidade 

Inovação, monitoramento e avaliação permanentes 

Responsabilidade social 

Visibilidade da produção da UNIR 

Coerência nas atitudes e práticas 

Zelo pela imagem e patrimônio da UNIR 
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Princípios Valores 

Compartilhamento de informações e conhecimento 

Garantia do interesse coletivo 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional – 2014-2018 

 

Baseando-se na missão, na visão, nos princípios e nos valores da instituição é 

possível compreender a importância da accountability e da participação na UNIR.  

Existe uma preocupação com o desenvolvimento e com os anseios da 

comunidade, bem como com a transparência, a moralidade, a cooperação e a 

integração expressas no PDI da UNIR, visando uma gestão participativa. Contudo, 

para a concretização desses valores e princípios, eles devem permanecer alinhados 

com a estratégia comunicacional da UNIR. Todos os seus canais de comunicação, 

inclusive o Facebook, unidade de análise deste estudo, deverão também ter como 

foco principal tais princípios e valores.  

De acordo com a página institucional da Assessoria de Comunicação (ASCOM) 

da UNIR, a universidade possui uma Assessoria de Comunicação que atua como um 

órgão de direção e serviço subordinado à reitoria, operando como mecanismo 

comunicacional integrador da universidade com as unidades acadêmicas e com a 

sociedade em geral.  

A principal atribuição da ASCOM é propor e executar as diretrizes de uma 

política global de comunicação social para a instituição, além de coordenar os serviços 

ligados a essa área. Sua visão é ser associada como participante ativa e estratégica 

no que tange à promoção do diálogo entre a comunidade universitária e dessa com a 

sociedade, por meio de uma comunicação dinâmica e integrada, de forma 

indissociável com o ensino, a pesquisa e a extensão.  

A missão da ASCOM é atender às necessidades e criar oportunidades 

comunicacionais em todas as esferas acadêmicas e administrativas da UNIR. Seus 

valores e princípios visam promover a integração de todos os campi, sobretudo dos 

departamentos competentes, na elaboração e na divulgação das atividades 

acadêmicas, culturais e científicas, promovendo a universidade para a sociedade e 

para a sua comunidade acadêmica (ASCOM, 2018). 

Para o cumprimento da missão e da visão, a ASCOM possui oito profissionais: 

um assessor de comunicação, um jornalista, um programador visual, um relações 

públicas, um diagramador, um técnico administrativo e dois estagiários.  
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De acordo com a assessoria, a instituição está presente nas mídias sociais com 

uma fanpage no Facebook, um canal no Youtube e uma conta no Twitter.  Porém, a 

única mídia que é atualizada periodicamente é o Facebook. A gestão dessa mídia 

social é realizada pela ASCOM, com o acompanhamento do profissional de relações 

públicas. Entretanto, não existe na equipe um servidor dedicado exclusivamente a 

essa função e especializado na gestão de mídias sociais. 

A página da UNIR no Facebook está ativa desde o dia 30 de agosto de 2012. 

De acordo com dados levantados em outubro de 2018, foi verificado que a fanpage 

da UNIR possui 18.000 seguidores e 18.056 curtidas.  

Diariamente, são realizadas, em média, 2 ou 3 postagens, sendo todas 

oriundas da página institucional. Não existe, portanto, um conteúdo com linguagem 

específica desenvolvido exclusivamente para o Facebook. As postagens são 

efetuadas em horários aleatórios, normalmente, nos seguintes períodos: manhã, tarde 

e noite. O formato de texto é o mais utilizado para a realização das publicações, 

seguido do formato de imagens. Quase não existem posts em formato de vídeo. A 

transmissão ao vivo de eventos institucionais é um recurso pouco utilizado, o último 

evento transmitido foi a posse do reitor da instituição que aconteceu no dia 8 de 

dezembro de 2016. 

Não existe monitoramento do retorno das postagens na fanpage, o que dificulta 

a verificação dos seguintes itens: melhor horário de publicação, conteúdo de maior 

interesse, posts mais curtidos, comentados e compartilhados. 

A Assessoria de Comunicação da instituição responde às mensagens 

recebidas por meio do Facebook, esclarecendo para seus públicos assuntos diversos 

sobre o órgão. Diante desse cenário, foi realizada a análise das postagens realizadas 

pela UNIR no Facebook para compreender melhor a situação-problema. 

 

4.1.2    Diagnóstico do Facebook da Fundação Universidade Federal de Rondônia 
(UNIR) 
 

  A análise dos posts da UNIR será realizada por categorias, portanto, a 

apresentação e a discussão dos resultados iniciará pela dimensão transparência, 

começando com as categorias ‘informação e envolvimento’ e, posteriormente, pela 

dimensão participação, com as categorias ‘parceria, colaboração e propriedade 

conjunta’, respectivamente. 
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Baseando-se nessa categorização, é possível verificar que os posts realizados 

pela UNIR estão limitados à proporcionar a transparência das informações ao cidadão. 

Tal situação pode ser verificada no post realizado pela instituição no dia 5 de 

dezembro de 2018, no qual a UNIR presta contas à sociedade sobre um prédio que 

foi inaugurado no departamento de Libras (Figura 2). 

Nessa postagem, a UNIR garante visibilidade e transparência dos seus atos. 

Contudo, nota-se um caráter promocional no conteúdo disponibilizado, pois não 

existem informações financeiras e operacionais da obra, tão pouco os planos de 

ocupação do prédio.  

Além disso, não foi encontrado um post no Facebook que envolvesse a 

comunidade no intuito de verificar se essa obra seria prioridade para a sociedade ou 

se existiriam outros projetos que, na concepção do cidadão, fossem mais relevantes. 

 

Figura 2 – Conteúdo postado pela UNIR sobre obras realizadas 

 

Fonte: Facebook UNIR 



71 
 

Verifica-se, também, que os conteúdos postados pela UNIR em sua grande 

maioria abordam eventos, processos seletivos e pesquisas. Esses conteúdos são 

disponibilizados de uma maneira que projetam uma imagem positiva da instituição, 

ajudando a consolidar sua identidade e caracterizando uma informação institucional 

(Figura 3).  

 

Figura 3 – Conteúdo postado pela UNIR sobre a qualidade dos seus cursos 

 
Fonte: Facebook UNIR 

  

Alguns posts realizados pela UNIR divulgam editais que serão efetuados, como 

o conteúdo postado no dia 7 de novembro de 2018 (Figura 4), que aborda um edital 

de eleição para diretor do Núcleo de Ciências Humanas (NCH).  
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Existe transparência ao divulgar a data para a inscrição e a publicização do 

edital, porém ele não possui uma linguagem que incite a comunidade acadêmica a 

participar, a se inscrever e a dialogar com a universidade, no intuito de tornar o 

processo mais colaborativo e fazer com que a comunidade acadêmica esteja 

envolvida nas ações que poderão afetar diretamente a vida dos seus membros.  

 

Figura 4 – Conteúdo postado pela UNIR sobre eleição 

 
Fonte: Facebook UNIR 

 

Após a análise do Facebook da UNIR, na janela temporal estabelecida (29 de 

outubro a 29 de dezembro de 2018), verificou-se que todas as postagens são 

informativas, ou seja, a instituição apenas noticia ao cidadão o que aconteceu, ou irá 

acontecer. Não existe uma participação efetiva do usuário, ele apenas recebe a 

informação e, na concepção da gestão da universidade, ele deve aceitar as decisões 

da instituição passivamente.  

  Platt Neto (2005) afirma que a transparência é fundamental para a participação, 

pois sem informação o cidadão não terá como influenciar no processo decisório. 

Duarte (2007) acrescenta que a informação é a base primária do conhecimento, da 

interpretação e do diálogo, porém o processo de comunicação pública no seu sentido 
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pleno extrapola a estratégia de apenas transmitir mensagens e se realiza de forma 

ampla quando possibilita ao interlocutor participar dos assuntos que ele possui 

interesse e o afetam.  

  Dessa maneira, é possível entender que a informação e a transparência são 

etapas importantes na comunicação que a UNIR estabelece com a sociedade, 

contudo é necessário que ela ultrapasse esse nível e desenvolva uma comunicação 

pública que envolva o cidadão em suas ações e decisões. 

Utilizando-se a taxonomia estabelecida por Duarte (2007), foi possível 

identificar nos conteúdos postados pela UNIR no Facebook, informações de utilidade 

pública, mercadológica e, principalmente, institucional. São disponibilizadas 

informações sempre positivas, que favorecem a consolidação de uma imagem 

favorável da instituição. Conforme salientado por Grunig (2009a), instituições que 

possuem a comunicação pautada predominantemente na imagem, na identidade e na 

reputação estão direcionadas para o paradigma simbólico-interpretativo e praticam 

uma comunicação de mão única, apenas por meio da disseminação da informação.  

Considerando-se esse cenário, é possível depreender que essa é a estratégia 

de comunicação realizada pela UNIR, ao disponibilizar mensagens persuasivas, no 

intuito de influenciar o cidadão na forma como ele enxerga a universidade e, ao 

mesmo tempo, consolidar uma imagem positiva da instituição.   

  A UNIR, em sua rede social, não procura envolver o cidadão em suas decisões, 

ela apenas divulga as medidas tomadas, realiza a publicidade dos seus atos e presta 

contas à sociedade. Esse cenário é similar aos achados de Pinho (2008) e Raupp e 

Pinho (2013) que examinaram a accountability em órgãos governamentais. Os autores 

constataram que o receptor ainda é visto nessas instituições como um sujeito passivo 

e que a participação deles era praticamente nula. 

  Analisando-se, ainda, a comunicação estabelecida entre a UNIR e a sociedade, 

por meio do Facebook, é possível perceber uma comunicação assimétrica, 

caracterizada por Grunig (2009a) como comunicação de mão única, mais 

especificamente marcada por utilizar os modelos de agência de imprensa/divulgação 

e o modelo de informação pública, que valorizam a necessidade de promover a 

organização e não levam em consideração a necessidade dos públicos envolvidos. 

  Não foram encontrados posts no Facebook da UNIR que poderiam ser 

classificados nas categorias ‘envolvimento’, ‘parceria’, ‘colaboração’ e ‘propriedade 

conjunta’. Em face desses achados, depreende-se que os conteúdos postados pela 



74 
 

instituição encontram-se vinculados apenas à primeira dimensão de participação 

‘informação’, o que se caracteriza, de acordo com Damgaard; Lewis (2014); Arnstein 

(1969); e Pretty et al. (1995), como uma não-participação. 

  Esse cenário pode estar ocorrendo devido ao fato de os gestores da UNIR não 

considerarem o Facebook como uma ferramenta com capacidade para promover a 

accountability e a participação. Contudo, de acordo com Bertot; Jaeger; Grimes 

(2011), Picazo-Vilela; Gutiérrez-Martínez; Luna-Reyes (2012), Stamati; 

Papadopoulos; Anagnostopoulos (2014); Zheng; Zheng (2014); Bonsón; Royo; Ratkay 

(2014) esse é um espaço favorável para incitar e promover uma comunicação pública 

voltada para a accountability e para a participação social. 

É possível perceber que a UNIR está subutilizando o Facebook, enquanto um 

potencial canal de comunicação institucional para promoção da accountability com 

participação. Até mesmo a linguagem utilizada na rede social da universidade é a 

mesma empregada no portal institucional, o que demonstra um uso inadequado da 

ferramenta. O Facebook possui affordances para promover uma comunicação 

simétrica e de mão dupla, que propicia a interação, a comunicabilidade, a 

interatividade, a visibilidade e a colaboração (STAMATI; PAPADOPOULOS; 

ANAGNOSTOPOULOS, 2014). 

 

4.2 Análise da utilização do Facebook nas universidades federais brasileiras 

para fins de accountability 

 

No intuito de verificar as práticas de accountability e a participação em outras 

universidades, serão analisados os conteúdos postados no Facebook das dez 

universidades federais brasileiras com maior número de seguidores e curtidas (Top 

10) e das universidades federais brasileiras da região Norte.  

O propósito é identificar, junto a esse canal de comunicação institucional, 

práticas desempenhadas por outras universidades, que possam ser tomadas como 

benchmarketing para a construção das recomendações aos gestores da UNIR e 

potencializar a utilização do Facebook como instrumento para promover a 

accountability com participação e desenvolver uma comunicação simétrica e de mão 

dupla. 

De acordo com o portal da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES, 2018), no Brasil existem 63 universidades 
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federais. Conforme levantamento realizado em outubro de 2018, 100% dessas 

universidades utilizam alguma mídia social para realizar a comunicação com seus 

públicos. Constatou-se, ainda, que o Facebook é a mídia social mais utilizada por 

essas universidades, 100% delas possuem fanpages nesse canal de comunicação. 

Esse levantamento também permitiu verificar as dez universidades federais 

brasileiras com maior número de seguidores e curtidas, conforme demonstrado no 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Universidades Top 10 

 

Fonte:  Elaboração da autora 

  

É possível observar que a primeira colocada, Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), possui aproximadamente 216 mil seguidores, enquanto a 10ª colocada, 

Universidade Federal de Goiás (UFG), possui aproximadamente 79 mil seguidores. 

Ao se comparar essas duas universidades, verifica-se que a UFG possui 

aproximadamente 63% menos seguidores do que a UFPR. 

No intuito de compreender a realidade regional em que a UNIR está inserida, 

foram analisados o Facebook das universidades federais brasileiras da região Norte, 

conforme destacado no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Universidades Região Norte 

 

Fonte:  Elaboração da autora 

 

 

4.2.1    Análise do Facebook das universidades federais brasileiras Top 10 e da região 
Norte: em busca de oportunidades para adoção de práticas ou de melhorias na 
utilização do Facebook da UNIR 
 

  Inicialmente, é importante destacar que não houve diferenças significativas 

entre os conteúdos postados pelas universidades Top 10 e as universidades da região 

Norte. Desse modo, a análise não será apresentada e discutida de forma segmentada. 

  A análise dos posts das universidades também será realizada por categorias, 

portanto, a apresentação e a discussão dos resultados serão iniciadas pela dimensão 

transparência, a começar com as categorias ‘informação e envolvimento’ e, 

posteriormente, pela dimensão participação com as categorias ‘parceria, colaboração 

e propriedade conjunta’, respectivamente. 

 

4.2.1.1    Informação 

 

  A categoria ‘informação’ foi encontrada em todas as páginas do Facebook das 

universidades pesquisadas, essa tipologia é fortemente na maioria dos posts 

realizados pelas instituições. Verificou-se que a comunicação pública realizada nas 

universidades por meio do Facebook está predominantemente ancorada na 

divulgação das informações.  

  As informações postadas são bem diversificadas, visto que é possível encontrar 

posts de todos os tipos de informação, de acordo com a classificação apresentada por 

Duarte (2007).  
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a) Informação institucional: destinada a divulgar atos, ações, programas, obras, e 

serviços, no intuito de publicizar os projetos e as decisões realizadas pelas 

organizações, além de valorizar a imagem e a identidade da instituição. Esse 

foi o tipo de informação mais publicado nas fanpages das universidades, como 

pode ser verificado pelo conteúdo postado pela UFMG no dia 20 de dezembro 

de 2018 (Figura 5). O post enfatiza sua classificação entre as melhores 

universidades do Brasil, uma forma de demonstrar o resultado em termos 

acadêmicos e de pesquisa para a sociedade. 

 

Figura 5 – Conteúdo postado pela UFMG sobre sua nota no IGC 

 

Fonte: Facebook UFMG 
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b) Informação de gestão: relacionadas às decisões que estão sendo 

implementadas pela gestão administrativa. A Unifap tem realizado vários posts 

nessa linha, em que salienta as ações praticadas pela nova gestão da 

universidade (Figura 6). 

 

Figura 6 – Conteúdo postado pela Unifap sobre uma obra realizada pela nova gestão 

 

Fonte: Facebook Unifap 

 

c) Informação de utilidade pública: postagens realizadas pelas universidades que 

orientam e alertam o cidadão para a adoção de comportamentos que produzam 

benefícios individuais ou coletivos. A UFRGS realizou um post no dia 30 de 

novembro de 2018, informando à população sobre a campanha de vacinação 

que estava sendo realizada na universidade (Figura 7). 
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Figura 7 – Conteúdo postado pela UFRGS sobre uma campanha de vacinação 

 

Fonte: Facebook UFRGS 

 

d) Informação de interesse privado: conteúdos que priorizam situações que 

beneficiam um determinado público-alvo, tais como sociedade, professores, 

alunos ou técnicos. Esse tipo de informação pode ser demonstrado pelo 

achado representado pelo post da UFPA, o qual informa aos servidores 

públicos federais sobre o direito a solicitar horário especial em determinadas 

situações (Figura 8).  
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Figura 8 – Conteúdo postado pela UFPA sobre horário especial do servidor público federal 

 

Fonte: Facebook UFPA 

 

e) Informação mercadológica: são conteúdos postados com a finalidade de 

promover um serviço ou um produto no mercado. A UFRR realizou um post no 

dia 28 de dezembro de 2018, com a finalidade de promover para a sociedade 

o curso de Engenharia Civil ofertado pela universidade e destacá-lo em relação 

aos demais disponibilizados por outras instituições no mercado (Figura 9). 
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Figura 9 – Conteúdo postado pela UFRR sobre o curso de Engenharia Civil 

 

Fonte: Facebook UFRR 

 

f) Informação de prestação de contas: as universidades disponibilizam conteúdos 

sobre os recursos recebidos e como esses recursos estão sendo utilizados 

pelas instituições. A UFG divulgou para a sociedade as emendas recebidas e 

como elas estão sendo utilizadas para a realização de obras na universidade 

(Figura 10). 
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Figura 10 – Conteúdo postado pela UFG sobre recurso recebido 

 

Fonte: Facebook UFG 

 

g) Informação de dados públicos: poucas universidades disponibilizam 

informações que deveriam ser de conhecimento da sociedade e, que, por 

vezes, são até disponibilizadas, mas não possuem uma linguagem acessível. 

A UFF foi muito assertiva em realizar posts explicando de forma compreensível, 

dados e estatísticas que já são disponibilizados pelo INEP ou por meio do 

Relatório de Gestão. Contudo, a instituição postou essas notícias com uma 

linguagem mais compreensível (Figura 11). 
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Figura 11 – Conteúdo postado pela UFF sobre dados das universidades 

    

Fonte: Facebook UFF 

 

  Foi possível perceber que a categoria ‘informação’ é realizada por 100% das 

universidades, todas as instituições possuem em sua timeline conteúdos informativos 

dos mais diversos assuntos. Entretanto, os tipos de informação que mais se 

destacaram foram as informações institucionais, mercadológicas e de utilidade 

pública. Em menor incidência, foram encontradas as informações de dados públicos, 

prestação de contas, interesse privado e de gestão, conforme taxonomia de Duarte 

(2007). 

  As universidades UFMG, UFRR e Unifap, realizaram postagens vinculadas 

somente à categoria ‘informação’. Não foram encontrados posts realizados por essas 
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instituições no Facebook que pudessem ser classificados nas categorias 

‘envolvimento’, ‘parceria’, ‘colaboração’ e ‘propriedade conjunta’.  

  Esse cenário possibilita afirmar que a comunicação pública nas universidades 

está fortemente acorada no primeiro estágio dos fluxos comunicacionais 

estabelecidos por Kondo (2002). Estágio esse em que o cidadão recebe passivamente 

a divulgação das decisões realizadas pelas instituições. Tal comportamento permite 

inferir que a atuação das universidades no Facebook está apoiada no modelo de 

informação pública de Grunig (2009a), pois essas instituições praticam uma 

comunicação assimétrica e de mão única. 

  A publicidade garante à sociedade o direito de saber acerca dos atos praticados 

pela instituição (ALLEGRETTI; PLAAT NETO, 2010). As universidades utilizam o 

Facebook, principalmente, com esse intuito, ao prestar contas e dar transparência às 

suas ações, e isso é essencial e primário no processo de comunicação pública 

(LÓPEZ, 2004).  

  As universidades motivadas em divulgar informações para a sociedade estão 

adotando o paradigma simbólico-interpretativo, conforme salientado por Grunig 

(2009a). Todavia, as instituições poderiam extrapolar o âmbito da divulgação das 

informações e utilizar o Facebook como ferramenta para fortalecer o relacionamento 

com os cidadãos e incitar a participação. Novelli (2006) afirma que é necessário que 

o Estado desenvolva uma comunicação horizontal com a sociedade, para melhorar, 

dessa forma, a qualidade da democracia e a capacidade cívica da população.  

  A utilização das redes sociais de maneira eficiente, de acordo com Grunig 

(2009b), pode auxiliar as instituições a promover uma comunicação simétrica e de 

mão dupla.    

 

4.2.1.2    Envolvimento 

 

  Analisando-se, ainda, a dimensão transparência, porém na categoria 

‘envolvimento’, foi verificado que aproximadamente 80% das universidades possuem 

conteúdos postados que podem ser classificados nessa tipologia. Contudo, com uma 

quantidade de posts inferior em relação à categoria ‘informação’ analisada 

anteriormente. 

  As universidades realizam postagens de conteúdos que solicitam a apreciação, 

o monitoramento e a opinião dos cidadãos. Entretanto, não existe de fato o 
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compromisso de aceitar ou considerar as contribuições realizadas pelos usuários, 

proporcionando o que Arnstein (1969) classifica como ‘tokenism’ ou participação 

simbólica.  

  As universidades Ufopa, Ufac, UFPR, UFPA, UFF e UFG, destacam-se por 

postar conteúdos que incitam esse nível de accountability com participação. As 

instituições, em seus posts, buscam sugestões, opiniões e contribuições, mas todas 

as ações e decisões já foram realizadas pela administração e nada poderá ser 

modificado, independentemente da opinião dos usuários. Não há indicativo nos post’s 

de que essas solicitações resultarão em melhorias futuras.  

  Essa situação pode ser claramente evidenciada pelo post realizado pela Ufac 

no dia 18 de dezembro de 2018, no qual a universidade realiza uma pesquisa sobre a 

limpeza e a manutenção do campus (Figura 12). Porém, não fica claro se as propostas 

serão consideradas pela universidade e também não foi encontrado outro post que 

abordasse o resultado dessa pesquisa ou as sugestões que foram realizadas pelos 

usuários.  

  Além disso, destaca-se, ainda, que foi realizado o convite para que os usuários 

respondessem à pesquisa, mas essa participação foi realizada por meio de outra 

plataforma e não no Facebook, dessa forma, apenas o chamamento para o diálogo 

foi realizado no Facebook, a pesquisa foi respondida em outro canal. 
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Figura 12 – Conteúdo postado pela Ufac sobre pesquisa na área de limpeza e manutenção do 
campus 

  

Fonte: Facebook Ufac 

 

  A UFT também realizou uma postagem na mesma data, que demonstra esse 

modo de participação simbólica. A universidade questiona se os usuários sabem como 

é realizada a distribuição orçamentária da universidade, explica com uma linguagem 

acessível todo o processo e a evolução da execução orçamentária da UFT (Figura 

13). Entretanto, não existe a possibilidade de participação da sociedade na alteração 

da distribuição dos recursos. A comunidade é incitada a interagir de forma limitada, 

pois caso alguém discorde da execução ou da divisão orçamentária realizada pela 

universidade, não terá espaço para alterar o modelo já implementado. 
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Figura 13 – Conteúdo postado pela UFT sobre orçamento 

 

Fonte: Facebook UFT 

 

  Essa forma de comunicação acarreta uma sensação de pertencimento e de 

aproximação com a sociedade, todavia pode gerar também uma frustração por parte 

do cidadão que participa, por não ter suas ideias consideradas ou um feedback do 

motivo da não aceitação de sua sugestão.  

  A UFPR, recorrentemente, coloca uma pergunta para o usuário em seus posts, 

mas esse questionamento proporciona uma falsa sensação de interação, pois 

normalmente são perguntas retóricas. A UFPA também realiza essa estratégia, com 

um adicional de utilizar uma linguagem predominantemente regional. Por sua vez, a 
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UFG emprega a mesma estratégia, mas utiliza-se de uma linguagem coloquial com 

traços de humor.  

  Essas estratégias realizadas pelas universidades acabam gerando uma maior 

proximidade entre a instituição e a sociedade, o que proporciona um maior diálogo 

com o cidadão, porém não se observa no conteúdo dos posts uma obrigação em 

considerar as sugestões ou as opiniões levantadas a partir desses diálogos 

simbólicos. Essa situação pode gerar uma redução na participação, conforme 

destacado por Nascimento (2014). 

  O ‘envolvimento’, por mais que incite a participação simbólica e estreite a 

comunicação, ainda é uma estratégia comunicacional de mão única. As universidades 

que realizam posts classificados nessa categoria continuam adotando o paradigma 

simbólico-interpretativo e o modelo de informação pública de Grunig (2009a). Visto 

que elas ainda estão realizando a comunicação vertical, caracterizada pelo fluxo 

comunicacional linear entre emissor e receptor. Situação essa descrita por Berlo 

(2003) como imprópria, uma vez que a comunicação eficiente ocorre de forma 

dinâmica, dialógica e interativa.  

  A dimensão transparência aparece fortemente nesta pesquisa, uma vez que 

foram encontrados números expressivos de post’s, no Facebook de todas as 

universidades pesquisadas, que pudessem ser classificados nas categorias 

informação e envolvimento. As universidades possuem uma estratégia de 

comunicação pautada na divulgação de informações e praticam um modelo 

assimétrico de comunicação entre emissor e receptor, no qual os interesses das 

instituições acabam prevalecendo em detrimento dos interesses dos seus públicos. 

  Dessa maneira, é verificada uma comunicação baseada no ‘efeito vitrine’ 

(MONTEIRO, 2007), preocupada em gerar conteúdos que não incitam ou não levam 

em consideração a participação da sociedade. 

  Esse cenário é semelhante aos resultados dos estudos realizados por Waters 

et al. (2009), Nogueira e Castro (2014), Lourenço (2012) e Nascimento (2014), em 

outros contextos e organizações. Tal situação pode ser explicada historicamente, uma 

vez que, de acordo com Duarte (2007), a comunicação pública foi realizada 

inicialmente fundamentada na transparência e na busca por visibilidade e promoção 

institucional.  

  Contudo, gradativamente, debates e ações vêm sendo realizados na tentativa 

de modificar esse cenário, a fim de direcionar a comunicação pública para os 
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interesses da sociedade (DUARTE, 2007). Essa situação foi verificada, quando ao 

realizar esta pesquisa encontrou-se, ainda que de forma reduzida, conteúdos 

postados pelas universidades que se enquadram na dimensão participação, ou seja, 

que envolvem o cidadão no processo decisório das universidades, prevalecendo nos 

projetos e nas políticas as opiniões da sociedade, ainda que essa interação não seja 

realizada no Facebook, e sim em outras plataformas ou de forma presencial. 

 

4.2.1.3    Parceria 

 

  Após ultrapassar as abordagens unicamente informativas, foi possível 

identificar, ainda que de maneira mais restrita, conteúdos postados no Facebook das 

universidades Top 10 e da região Norte, que além de incitar a opinião dos usuários, 

consideram suas sugestões para melhorias futuras. Nesse estágio, inicia-se 

efetivamente a accountability com participação em assuntos pré-determinados e 

pretéritos de acordo com os níveis de participação proposto por Damgaard; Lewis 

(2014); Arnstein (1969); e Pretty et al. (1995).  

  A maioria das universidades pesquisadas possuía conteúdos postados que 

caracterizavam a ‘parceria’, porém é importante ressaltar que com um número muito 

reduzido de posts, do que as demais categorias já analisadas.  

  Outro fator relevante observado nessa categoria, é o fato de 80% das 

universidades apresentarem dados empíricos de ‘parceria’, devido a normas internas 

e externas da instituição, sendo mais específico, as universidades possuíam 

conteúdos classificados nessa categoria devido à pesquisa de avaliação institucional 

(Figuras 14 e 15). Caso não existisse essa normativa para a publicação da avaliação 

institucional, apenas 50% das universidades teriam conteúdos postados que poderiam 

se enquadrar nessa tipologia.  
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Figura 14 – Conteúdo postado pela UFPR sobre a Avaliação Institucional 

 

Fonte: Facebook UFPR 
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Figura 15 – Conteúdo postado pela UFRA sobre a Avaliação Institucional 

 

Fonte: Facebook UFRA 
 
 

  Os conteúdos coletados nesta pesquisa, que estão classificados na categoria 

‘parceria’, incitam a comunidade acadêmica ou a sociedade para contribuir com 

sugestões sobre assuntos institucionais, tais como segurança, redes sociais, 

segurança digital, políticas públicas, sítio eletrônico, biblioteca, restaurante 

universitário, comunicação, internet, dentre outros. 

  Silva (2012) e Ramos (2012) ao analisarem as redes sociais de algumas 

universidades, concluíram que sua utilização era constituída predominantemente pelo 

aspecto informacional, porém notava-se, ainda que de forma limitada, uma tentativa 

em realizar uma comunicação mais próxima com a sociedade. Nesta pesquisa, 
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também foi evidenciado esse aspecto, pois verifica-se uma preocupação das 

instituições em interagir com a comunidade. 

  Essa situação pode ser verificada nas universidades Ufopa, UnB, UFAM, UFRJ 

e UFF que se destacam nessa categoria por realizarem postagens que solicitavam a 

parceria da comunidade acadêmica e da sociedade em algumas ações.  

  A Ufopa realizou uma postagem no dia 11 de dezembro de 2018, na qual 

requisita a participação dos usuários por meio do Sigaa/Sipac, para responderem 

sobre a qualidade da internet na universidade, sendo que as sugestões levantadas 

seriam consideradas no Plano Diretor em tecnologia da instituição (Figura 16). 

 

Figura 16 – Conteúdo postado pela Ufopa sobre pesquisa na área de tecnologia da informação 

 

Fonte: Facebook Ufopa 
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  Outro post interessante foi realizado pela UnB pedindo que a comunidade 

acadêmica respondesse a algumas questões voltadas para a vitimização, com o 

intuito de construir uma universidade mais segura para todos (Figura 17).  

 

Figura 17 – Conteúdo postado pela UnB sobre pesquisa na área de segurança 

 

Fonte: Facebook UnB 

 

  Nesse mesmo sentido, a UFAM também efetuou um post no dia 3 de dezembro 

de 2018, perguntando ao seu público, por meio de um questionário, como ela poderia 

melhorar seus canais de redes sociais (Figura 18). 
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Figura 18 – Conteúdo postado pela UFAM sobre pesquisa na área de comunicação 

 
Fonte: Facebook UFAM 

 
 

  A UFRJ também pediu auxílio aos usuários para responderem a um 

questionário e ajudarem a construir um novo sítio eletrônico para a universidade 

(Figura 19). 
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Figura 19 – Conteúdo postado pela UFRJ sobre pesquisa para a construção de novo sítio eletrônico 

 

Fonte: Facebook UFRJ 

 

  E, por último, a UFF, preocupada com a segurança digital da instituição, 

solicitou aos usuários que preenchessem um formulário que ajudaria na elaboração 

do planejamento de ações para a segurança do ambiente digital da organização 

(Figura 20).  
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Figura 20 – Conteúdo postado pela UFF sobre pesquisa na área de segurança digital 

 

Fonte: Facebook UFF 

 

  É muito importante ressaltar que todos os conteúdos postados pelas 

universidades solicitando a participação do usuário, não oportunizavam que essa 

participação acontecesse no próprio Facebook. As sugestões e opiniões foram 

sempre obtidas por meio de questionários e formulários externos ou o usuário era 

direcionado para outras plataformas.  

  De certa forma, esse fato se contrapõe ao objetivo desta pesquisa, pois a ideia 

central é investigar o uso da rede social para promover a accountability com 

participação. Dessa maneira, apesar de evidenciados traços de participação por parte 

das universidades estudadas, esse fenômeno está sendo construído fora da rede 

social. O Facebook é utilizado simplesmente para informar ou convidar a sociedade a 

participar da gestão fora da plataforma.  

  Ao analisarmos as universidades que possuíam posts nessa categoria, é 

possível identificar uma mudança de paradigma. As instituições começam a adotar 
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uma comunicação pautada no paradigma comportamental e de gerenciamento 

estratégico, envolvendo a sociedade em suas decisões, além de aderirem ao modelo 

simétrico de duas mãos de Grunig (2009a), no qual as universidades têm interesse 

em ouvir os cidadãos e abrem espaço para o diálogo, para a consulta, para a 

deliberação, para a negociação e para o compromisso (LÓPEZ, 2004).  

  É reconhecida nesse contexto, uma mudança de comportamento das 

universidades em convidar a sociedade a participar, extrapolando a postura de apenas 

divulgar as informações e priorizando uma comunicação pública do tipo “transmissão 

de poder social” (MONTEIRO, 2007), garantindo que a sociedade seja ouvida e 

gerando um espaço mais democrático. 

  Entretanto, essa mudança está acontecendo fora da rede social, pois ao se 

analisar a accountability com participação dentro do Facebook, as universidades ainda 

estão apenas convidando e incitando a participação, fato caracterizado por Grunig 

(2009a) como modelos assimétricos de duas mãos. 

  O Facebook possui várias funcionalidades, que possibilitariam às 

universidades obterem as opiniões dos usuários na própria rede social, seja por meio 

dos comentários, de enquetes ou de pesquisas on-line. Acredita-se que caso a 

participação ocorresse dentro da ferramenta, poderia gerar maior interação da 

sociedade.  

 

4.2.1.4    Colaboração 

 

  Categoria da dimensão participação, insta a sociedade a participar de 

discussões no intuito de produzir, acompanhar e avaliar projetos e políticas públicas 

de maneira conjunta.  

  O grande diferencial entre a ‘colaboração’ e a ‘parceria’ é a inclusão da 

sociedade. O cidadão participa não apenas na identificação de melhorias e sugestões, 

mas também na construção de todo o processo (planejar, elaborar, avaliar, monitorar) 

de políticas públicas ou projetos. A sociedade consegue, dessa maneira, alterar a 

agenda pública e modificar os serviços desenvolvidos.   

  Foram encontrados posts classificados na categoria ‘colaboração’ apenas em 

duas universidades (11%). A Unifesspa realizou uma postagem no dia 19 de 

novembro de 2018, solicitando a colaboração da comunidade acadêmica na 

elaboração de uma minuta sobre Mobilidade Discente Interna (Mobin) e Mobilidade 
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Acadêmica Externa (Mobex), o arquivo ficou disponível na plataforma do ‘Participa 

Unifesspa’, para que as pessoas conjuntamente fossem aperfeiçoando o documento 

(Figura 21).  

 

Figura 21 – Conteúdo postado pela Unifesspa para elaboração de minuta 

 

Fonte: Facebook Unifesspa 

 

  A UFRJ, no dia 11 de dezembro de 2018, realizou uma postagem convidando 

a todos os interessados para a realização de uma audiência pública para discutir o 

atual estado dos benefícios financeiros e iniciar a elaboração de uma nova política de 

assistência estudantil (Figura 22). 

 



99 
 

Figura 22 – Conteúdo postado pela UFRJ convidando para audiência pública 

 

Fonte: Facebook UFRJ 

 

  A colaboração, mesmo sendo encontrada na timeline de apenas duas 

universidades (UFRJ e Unifesspa), é algo bastante promissor, uma vez que ratifica a 

intenção das universidades em promover uma comunicação pública pautada na 

informação, na consulta, na deliberação, na negociação e no compromisso (LÓPEZ, 

2004).  

  Nesse estágio, as universidades intencionam realizar o que Linders (2012) 

apresenta como “we-government”, ou seja, uma forma de chamar o cidadão para a 

coprodução de projetos e políticas nas redes sociais. Os dados encontrados estão 

ligados à discussão de ações afirmativas dentro das universidades, obviamente é 

necessário ainda diversificar e expandir os assuntos que devem ser compartilhados 

com a sociedade.  

  Porém, novamente as discussões não ocorreram no Facebook, os usuários 

foram convidados a realizarem uma audiência pública de maneira presencial ou 

colaborarem em outras plataformas. Ratifica-se que no Facebook podem ser criados, 
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por exemplo, grupos de discussões ou fóruns para que tais eventos possam ocorrer 

de forma mais otimizada. 

  Um dos motivos salientados por Lavalle; Vera (2011) que reduziram a 

participação direta do cidadão nas democracias contemporâneas foi o tamanho 

territorial e populacional do Estado. Contudo, no ambiente digital essa dinâmica de 

tempo e espaço é fisicamente reduzida, o que possibilita com que a sociedade discuta 

de forma direta assuntos por meio do Facebook e colabore com a construção de 

políticas e projetos. 

  Verifica-se uma iniciativa de reinstitucionalização da comunicação nas 

universidades, fundamentada pelo paradigma comportamental e de gerenciamento 

estratégico (GRUNIG, 2009a), que trabalha a comunicação horizontal. Nesse estágio, 

existe a preocupação com os anseios do cidadão e a instituição passa a atuar de 

maneira mais ética e próxima da sociedade.   

  A comunicação nesse estágio é pautada pelo modelo simétrico de duas mãos 

(GRUNIG, 2009a), pois nesse momento além de as universidades prestarem contas, 

e convocarem o público para o diálogo, elas possibilitam também a abertura de um 

espaço para negociações e concessões. Promovendo um equilíbrio maior entre os 

interesses das universidades, da comunidade acadêmica e da sociedade. 

  Porém, novamente a participação ocorre fora da rede social, o que causa uma 

subutilização da ferramenta e reduz a utilização do canal para um papel meramente 

informativo. Existem intenções de encorajar a accountability com participação nas 

universidades, todavia esse processo está ocorrendo fora do Facebook.  

  As universidades podem utilizar o Facebook para ampliar a possibilidade de 

comunicação com a sociedade. De acordo com Lee; Kwak (2012), Bonsón; Royo; 

Ratkai (2014), Mergel (2013), essa plataforma é capaz de proporcionar a 

transparência e, também, a participação e o engajamento do cidadão, funcionalidades 

essas não desempenhadas pelas mídias tradicionais (MERGEL, 2013).  

 

4.2.1.5    Propriedade Conjunta 

 

  Esse é o nível de accountability participativa mais elevado, no qual a instituição 

deveria incentivar a sociedade a pautar suas políticas e projetos. São ações que foram 

planejadas, executadas e monitoradas pela sociedade. Nesse estágio, existe um 
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compartilhamento igualitário do poder e não há desigualdades entre os agentes nessa 

relação. 

  Conforme já destacado pelas autoras Damgaard; Lewis (2014) a ‘propriedade 

conjunta’ é um nível de accountability participativa raramente encontrada ou 

inexistente. Essa situação foi confirmada nesta pesquisa, uma vez que não foram 

identificados conteúdos nas fanpages das universidades que tivessem traços dessa 

categoria. Considera-se, portanto, uma categoria sem evidências empíricas ou uma 

categoria teórica vazia.  

  Possivelmente, as instituições estudadas ainda estão em um processo de 

amadurecimento na utilização do Facebook para promover a accountability com 

participação e para utilizar os affordances da ferramenta para essa funcionalidade. 

As mídias sociais geridas de forma eficiente, destacam-se por possibilitar que 

as instituições públicas alcancem três objetivos: divulgar (promover a transparência 

dos seus atos para sociedade); proporcionar interesse aos atores envolvidos (as 

publicações realizadas devem estar alinhadas com o interesse do público e da 

instituição, dessa forma é necessário que a instituição conheça as necessidades do 

seu público para que as notícias divulgadas possam ter relevância para ambos os 

lados); e viabilizar a interatividade (estabelecendo um relacionamento de confiança, 

de mão dupla entre a instituição e seu público, gerando, assim, uma comunicação 

participativa com o cidadão) (WATERS et al., 2009). 
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5    PROPOSTA DE INOVAÇÃO/INTERVENÇÃO/RECOMENDAÇÃO 

 

  Este capítulo tem como finalidade propor recomendações aos gestores da 

UNIR, no intuito de construir um espaço, por meio do Facebook, para promover a 

accountability com participação na universidade, considerando que o diagnóstico 

realizado junto ao Facebook da Universidade, constatou a subutilização da mídia 

social para este objetivo. As recomendações foram baseadas no referencial teórico 

deste estudo e nos achados empíricos realizados em outras universidades que 

evidenciaram práticas de accountability com participação via a rede social Facebook. 

  As propostas sugeridas serão apresentadas por categorias, porém, 

principiando pelo nível mais alto de participação. Dessa maneira, as recomendações 

iniciarão pela dimensão participação e começarão com as categorias ‘propriedade 

conjunta, colaboração e parceria’ e, posteriormente, a dimensão transparência com 

as categorias ‘envolvimento e informação’, respectivamente. 

  Buscando ser didaticamente mais explicativo, nas recomendações deste 

estudo, foram utilizados exemplos fictícios de posts no Facebook, que estão ligados 

ao objeto da referida categoria em discussão. Esse recurso, ainda que meramente 

ilustrativo, poderá auxiliar no processo de compreensão do leitor em verificar como 

sucederiam as práticas de transparência e de participação da UNIR na rede social. 

 

5.1    Dimensão participação: propriedade conjunta 
 

  A categoria ‘propriedade conjunta’ estabelece o nível mais elevado de 

participação, de acordo com o framework definido por Damgaard; Lewis (2014), a 

escala de participação de Arnstein (1969) e os níveis de participação de Pretty et al. 

(2005). Ao se realizar o diagnóstico da UNIR e a análise das páginas de Facebook 

das universidades estudadas, essa foi uma categoria sem evidências empíricas. Não 

foram encontrados posts que incentivassem uma divisão do poder e da decisão entre 

as universidades estudadas e a sociedade. 

   É importante destacar que a unidade de análise deste estudo é demonstrar 

que o Facebook pode ser utilizado como um canal de transparência e de participação. 

Dessa maneira, não será discutido nesta e nem em outra categoria, se a gestão da 

UNIR possui uma cultura gerencial de democratização do poder e de transparência. 
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Parte-se do pressuposto de que essa cultura precisa ser implantada, uma vez que foi 

institucionalizada no PDI (e.g. UNIR, 2014). 

  Com base nos achados empíricos desta pesquisa, foi possível perceber que os 

projetos e as ações são todos iniciados pelas universidades, não sendo 

desencadeados pelos cidadãos. Por esse motivo, sugere-se que no Facebook da 

UNIR sejam disponibilizados conteúdos que convidem a sociedade a participar e a 

propor ações, projetos e melhorias para a universidade.  

  Vislumbra-se, nesse espaço, a possibilidade da UNIR em provocar a 

sociedade, via rede social, para que venham planejar o futuro da universidade em 

determinados momentos, tais como na elaboração do PDI, na construção da proposta 

do orçamento de capital anual e na discussão de projetos políticos pedagógicos dos 

cursos de graduação e de pós-graduação, entre outros.  

  Dessa maneira, com a finalidade apenas exemplificativa, sugere-se duas 

experiências possíveis, de como o Facebook poderia ser utilizado para provocar a 

participação social. A primeira forma seria por meio da criação de um evento, 

convidando a sociedade a participar de um Fórum on-line, para propor ações e 

projetos para a UNIR. A reunião aconteceria de forma anual ou semestral, para que a 

comunidade acadêmica e a sociedade expressassem seus desejos e necessidades 

em relação à UNIR e ajudassem a planejar, a gerir e a fiscalizar a instituição. A 

sociedade pautaria políticas públicas e ações a serem inclusas no PDI da UNIR 

(Figura 23). 
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Figura 23 – Modelo de post convidando para Fórum no Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  A segunda forma, também exemplificativa, que poderia incitar a participação do 

cidadão de maneira contínua e atemporal, seria por meio da criação e do 

monitoramento de uma hashtag (#). A UNIR, dessa forma, conseguiria captar 

intervenções dos cidadãos com frequência, o que possibilitaria à sociedade expressar 

suas necessidades e melhorias a qualquer momento (Figura 24). 

  Assim sendo, os gestores da universidade estariam compartilhando o poder, 

via rede social, com as pessoas que são diretamente impactadas com suas decisões 

e ações, por meio de uma comunicação pública que seria acima de tudo inclusiva e 

democrática. 
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Figura 24 – Modelo de post convidando para a utilização da hashtag (#) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Ambas as formas sugeridas poderiam auxiliar a UNIR a ouvir o cidadão de 

forma interativa e a construir ações pautadas pela sociedade por meio do Facebook. 

Essas práticas sugeridas vão ao encontro dos valores estabelecidos pela própria 

UNIR em seu PDI, no qual visa uma liderança integradora, uma gestão participativa, 

com visibilidade e garantia do interesse coletivo.  

  Agindo dessa maneira, os gestores da UNIR conseguiriam captar os anseios 

da sociedade, exercendo dentro desse processo a função de facilitadores, em outras 

palavras, estariam adotando a estratégia denominada por Linders (2012) de Do it 

Yourself Government (C2C).  
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  Caso a UNIR utilizasse o Facebook com esse propósito, poderia possibilitar ao 

cidadão, além de pautar suas ações, projetos ou políticas, também as implementar, 

monitorar, avaliar e realizar possíveis correções e atuar em ambos os lados do 

processo (DAMGAARD; LEWIS, 2014).  

  Todas essas ações ocorrendo por meio do Facebook, seria uma forma de 

praticar uma comunicação mais próxima entre a UNIR e a sociedade, superando todas 

as variáveis que tornariam complicado o acontecimento deste relacionamento de 

modo presencial.  

 

5.2    Dimensão participação: colaboração 
 

  Os assuntos iniciados pela sociedade na categoria ‘propriedade conjunta’ 

podem ou devem continuar sendo desenvolvidos em cooperação com a universidade.  

Além de outros projetos e políticas públicas, nos quais a instituição pode requerer a 

participação da comunidade, por meio do apoio do cidadão no planejamento, na 

elaboração, no acompanhamento e na avaliação das ações, tornando o processo 

decisório bilateral. Dessa maneira, a comunicação pública ocorreria de forma 

completa, conforme destacado por López (2004). 

  Baseado nos achados empíricos, foram encontrados posts realizados pelas 

universidades que solicitavam a participação dos cidadãos na construção de minuta e 

de política pública, porém essa colaboração ocorreu fora do Facebook, sendo 

realizada em outra plataforma ou de forma presencial. Dessa maneira, sugere-se que 

a UNIR possa realizar ou solicitar a colaboração da sociedade utilizando a rede social, 

além de diversificar as pautas e os projetos discutidos e construídos conjuntamente 

com a comunidade.  

  A instituição poderia propor audiências públicas on-line, fóruns de discussões 

via rede social, para discutir, por exemplo as políticas pedagógicas, as políticas sociais 

inclusivas, os projetos de extensão, os orçamentos, as decisões sobre execução de 

obras de infraestrutura dos campi, as avaliações institucionais e de cursos, e outras 

atividades ligadas ao cotidiano de uma universidade pública. Sendo que essas 

colaborações on-line precisariam sempre ser consideradas, analisadas e, na medida 

do possível, implementadas com fins de melhoria institucional.  

  A UNIR, ao promover uma gestão colaborativa, via rede social, passaria por 

uma mudança de paradigma, ao desenvolver uma comunicação simétrica de mão 
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dupla, pautada no paradigma comportamental e de gerenciamento estratégico 

(GRUNIG, 2009a). Proporcionaria, assim, o diálogo com a sociedade e abriria espaço 

para negociações e concessões, além de realizar uma comunicação pública voltada 

para as necessidades dos cidadãos, exercendo a construção da cidadania 

(BRANDÃO, 2007).  

  Nesse contexto, a UNIR poderia disponibilizar, por exemplo, posts no Facebook 

com a intenção de propor um grupo de discussão sobre uma ação sugerida pela 

sociedade que se iniciou no Fórum “INTEGRAUNIR”, realizado na categoria anterior, 

dando continuidade a projetos estabelecidos pelo cidadão (Figura 25). 

 

Figura 25 – Modelo de post convidando para grupo de discussão no Facebook sobre orçamento 
participativo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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  A UNIR, também com fins apenas ilustrativos, poderia realizar posts em sua 

fanpage instando a sociedade a colaborar ou propor projetos que poderiam ter 

impacto direto na vida da comunidade local, como os projetos de extensão (Figura 

26). Dessa maneira, mesmo as ações que seriam iniciadas pela UNIR estariam 

alinhadas com as necessidades da sociedade. 

 

Figura 26 – Modelo de post convidando para grupo de discussão no Facebook sobre projeto de 
extensão 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Cabe ressaltar, diferentemente das universidades pesquisadas, que 

operacionalizaram a ‘colaboração’ por meio de outras plataformas ou de forma 
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presencial, sugere-se que na UNIR a ‘colaboração’ seja realizada no Facebook, 

utilizando-se os affordances disponibilizados pela ferramenta. 

 

5.3    Dimensão participação: parceria 

 

  A categoria parceria pode ser realizada no Facebook da UNIR com a intenção 

de discutir assuntos com a sociedade e com a comunidade acadêmica por meio de 

enquetes, pesquisas e votações. O Facebook tem como característica principal ser 

uma ferramenta interativa (TERRA, 2011), o que possibilita que a UNIR solicite a 

opinião da sociedade para realizar ações visando melhorias. 

  Encontra-se, dentro da gestão universitária, uma diversidade de assuntos que 

podem demandar a parceria on-line da sociedade nas suas tomadas de decisões. 

Sem a intenção de exaurir tais temas, foram destacadas três situações. 

  Na primeira hipótese, a universidade poderia, por exemplo, colocar em 

julgamento social o seu desempenho orçamentário para que seja criticado e oferecido 

um parecer coletivo de aprovação ou não, acompanhado com notas de 

recomendações de melhoria. Outra situação sugerida, seria a exposição da avaliação 

institucional da universidade on-line, para incitar a análise e o julgamento dos 

seguidores do Facebook. Por fim, pode ser publicado, por exemplo, o desempenho 

acadêmico e de pesquisa dos departamentos educacionais da universidade para 

debate e busca de opiniões de melhorias das unidades acadêmicas. 

  Na análise realizada dos posts publicados pelas universidades, foi possível 

verificar que mais da metade das instituições pesquisadas já possuíam posts que 

solicitavam a parceria da sociedade em diversos assuntos. Contudo, nenhuma delas 

utilizava o Facebook para obter a opinião dos cidadãos. Dessa maneira, a UNIR pode 

se pautar nessas instituições e também postar em sua fanpage conteúdos que 

busquem a parceria da sociedade em seus projetos ou ações, mas com o diferencial 

de utilizar o Facebook para a realização dessa estratégia. 

  A UNIR poderia, ainda, estabelecer a parceria com a sociedade, para dar 

andamento aos projetos que foram iniciados pela comunidade e necessitariam de 

sugestões do cidadão para continuarem. Como, por exemplo, postar um conteúdo 

solicitando que o cidadão participe de uma enquete e demonstre qual obra ele teria 

interesse que fosse executada pela UNIR (Figura 27 e 28). Dessa maneira, a 



110 
 

universidade solicitaria que a sociedade continuasse participando da construção das 

ações juntamente com a instituição. 

 

Figura 27 – Modelo de post convidando os usuários para responderem enquete no Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 28 – Modelo de enquete realizada no Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Outro post exemplificativo apresentado para facilitar a compreensão do tema, 

diz respeito a uma temática colocada de forma unilateral pela universidade, mas que 

necessitaria da opinião dos cidadãos. Essa avaliação da sociedade poderia ser obtida 

por meio de uma pesquisa realizada na rede social (Figura 29).  

  Cabe ressaltar que no Facebook é possível realizar pesquisas (Figura 30) que 

comportam perguntas abertas e fechadas (múltipla escolha, dicotômica, resposta 

única, matriz, ranking). Além de fornecer o resultado de forma simples, utilizando-se 

de gráficos para facilitar a compreensão da informação. 
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Figura 29 – Modelo de post convidando os usuários para responderem pesquisa no Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 30 – Modelo de pesquisa realizada no Facebook 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Nesse momento, a UNIR se destacaria por utilizar o Facebook em duas frentes 

principais: Citizen Sourcing (C2G), em que a instituição estaria incitando a 

participação dos cidadãos, interessada em ouvir suas opiniões e necessidades; e 

Government as a Plataform (G2C), em que seriam fornecidas informações no intuito 

de capacitar o cidadão para participar do processo decisório (LINDERS, 2012). 

 

5.4    Dimensão transparência: envolvimento 

 

  A transparência é primordial e essencial à participação, sendo um processo 

inicial e básico da comunicação pública (DUARTE, 2007). Dessa maneira, a UNIR 

poderia promover posts que se enquadrassem também na categoria ‘envolvimento’. 
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  Praticamente todas as universidades estudadas apresentaram posts que foram 

classificados nessa tipologia. Dessa forma, recomenda-se que a UNIR peça a opinião 

e a apreciação da sociedade, porém, diferentemente das universidades pesquisadas, 

sugere-se que, caso a UNIR não considere as opiniões dos cidadãos, ela possa 

esclarecer aos envolvidos o motivo da não aceitação de tais sugestões. Essa 

explicação poderia ser realizada no momento do debate com o cidadão, como, por 

exemplo, respondendo aos comentários realizados pelos usuários. 

  Acredita-se que a UNIR, assumindo esse comportamento, iria minimizar a 

apatia da sociedade ao perceber que suas opiniões não estão sendo consideradas 

pela instituição. Uma vez que a categoria envolvimento é caracterizada por uma 

participação do tipo tokenism, conforme descrita por Arnstein (1969).  

  Dessa maneira, a UNIR poderia postar conteúdos de ações que foram 

instituídas pela sociedade, mas que nesse momento necessitariam apenas da 

apreciação do cidadão, uma vez que toda a ação já tenha sido elaborada, executada 

e acompanhada pela sociedade. Essa situação pode ser verificada de maneira 

ilustrativa, no post em que a UNIR solicita a apreciação do cidadão no projeto 

desenvolvido (Figura 31). 
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Figura 31 – Modelo de post sobre a realização da creche 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Outra forma de realizar a categoria envolvimento seria por meio da promoção 

de posts pedindo a opinião da sociedade sobre decisões implementadas pela gestão 

da UNIR de forma unilateral, sem participação social. A ideia do exemplo 

disponibilizado é proporcionar à sociedade a visibilidade de decisões ou políticas 

públicas já implementadas pela instituição (Figura 32). 
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Figura 32 – Modelo de post sobre a mudança de campus do curso de Jornalismo 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Cabe destacar que se faz necessária a adaptação da linguagem nos posts 

realizados, na hipótese de a informação ter sido retirada de canais tradicionais de 

comunicação, como, por exemplo, do portal da transparência ou do portal institucional 

da universidade. As informações não devem ser migradas de forma mimética para o 

Facebook, é importante que seja realizada uma modificação da linguagem para a rede 

social.  

  Considerando-se os achados empíricos, foi verificado que algumas 

universidades já realizam essa ação e utilizam uma linguagem parcialmente coloquial, 

valendo-se do humor e de falas regionais. Dessa maneira, ressalta-se a importância 

de que os conteúdos postados pela UNIR em quaisquer das categorias, também 

possam apresentar esses recursos linguísticos, uma vez que apenas disponibilizar as 
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informações para o cidadão não os certifica do entendimento. Tal estratégia 

fundamenta-se no fato de que toda informação concedida pela administração pública 

deve ser clara, compreensível e relevante aos usuários contribuindo para o processo 

decisório (PLATT NETO et al., 2007). 

 

5.5    Dimensão transparência: informação 

 

  Fundamentando-se no diagnóstico realizado, essa foi a única categoria 

encontrada no Facebook da UNIR. Entretanto, recomenda-se que a universidade 

diversifique os assuntos publicados.  

  Utilizando a taxonomia de Duarte (2007) sobre os tipos de informação no 

processo de comunicação pública, foram encontrados na fanpage da instituição dados 

voltados para a informação de utilidade pública, mercadológica e, principalmente, 

institucional. Dessa maneira, sugere-se que os posts realizados pela UNIR possam 

versar também sobre a informação de gestão, de interesse privado, de prestação de 

contas e de dados públicos, abrangendo todas as tipologias. 

  A UNIR poderia realizar, por exemplo, posts com o resumo das reuniões dos 

Conselhos. As atas já são disponibilizadas para a sociedade e a comunidade 

acadêmica, porém possuem uma linguagem nem sempre compreensível a todos. Por 

isso, os posts com esses textos reescritos, iriam abordar uma informação de dados 

públicos, mas utilizariam uma linguagem mais acessível e se apoiariam em recursos 

audiovisuais o que tornaria mais atrativa a publicação (Figura 33).  
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Figura 33 – Modelo de post sobre pautas debatidas na reunião dos Conselhos 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Outra forma de a UNIR utilizar o Facebook e estabelecer posts na categoria 

‘informação’, seria informando as ações que foram ou estariam sendo implementadas 

pela universidade, porém derivadas de sugestões apresentadas pela sociedade e que 

foram desenvolvidas de forma conjunta em etapas anteriores (Figura 34). 
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Figura 34 – Modelo de post sobre inauguração de obra sugerida pela sociedade 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Dessa maneira, mesmo os posts sendo classificados na dimensão 

transparência e relacionados à informação, à publicização e à prestação de contas, 

poderiam ser pautados pelo paradigma comportamental e de gerenciamento 

estratégico, utilizando-se o modelo de comunicação simétrico de duas mãos de Grunig 

(2009a).  

  Nessa conjuntura, o processo de comunicação pública da universidade deixaria 

de ser realizado de forma vertical, em que o receptor aceita passivamente as 

informações do emissor e passaria a ser realizado de forma dinâmica, 

interdependente e dialógica, conforme descrito por Berlo (2003). 
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6     CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA/SOCIAL 

 

  Baseado nos estudos realizados por vários autores (e.g. LINDERS, 2012; 

MEDAGLIA; ZHENG, 2017; LEE; KWAK, 2012; BONSÓN; ROYO; RATKAI, 2014; 

MERGEL; 2013; HOSSAIN et.al, 2018) e, também, nos achados empíricos e teóricos 

desta pesquisa, foi possível identificar os benefícios alcançados com a utilização das 

mídias sociais no setor público e as potenciais contribuições para a UNIR e para a 

sociedade.  

  Inicialmente, é importante destacar a contribuição deste trabalho também no 

âmbito acadêmico, uma vez que não foram encontrados estudos no cenário nacional 

que tivessem como intuito analisar a accountability com participação em redes sociais 

na esfera pública, destacando a originalidade deste estudo. 

  De acordo com os achados empíricos, observa-se que existe uma subutilização 

do Facebook pela UNIR, ao compará-la com as demais universidades pesquisadas. 

Uma vez que as instituições analisadas, mesmo de forma restrita, já estão 

promovendo a accountability com participação. Em contrapartida, a UNIR ainda está 

utilizando o Facebook como um simples canal de transparência e de divulgação de 

informações. 

  Dessa maneira, reforça-se a necessidade de a instituição utilizar o Facebook 

como espaço público virtual para promover a accountability com participação e 

destacam-se as possíveis contribuições para a UNIR com a realização dessa 

estratégia, porém sem intenção de esgotá-las: 

• Transparência – redução da assimetria de informação, evitando-se 

possíveis divergências entre a instituição e a sociedade;  

• Responsabilização – prestação de contas para a sociedade, tornando-

se responsável pelos seus atos e ações, para inibir possíveis atos de 

corrupção e cumprir as expectativas do cidadão; 

• Participação – comunicação próxima com o cidadão, estimulando-se a 

interação e conhecendo-se suas necessidades, a fim de encorajar o 

diálogo, o feedback e possibilitar uma comunicação de mão dupla;   

• Gestão inovadora – descentralização das decisões, atuando-se de 

forma compartilhada, flexível, para agilizar os serviços prestados e 

melhorar seu desempenho; 
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• Legitimidade – difusão das informações aliada à participação, fazendo 

com que a sociedade reconheça a instituição e suas ações;   

• Modernidade – adoção de práticas inovadoras, reforçando-se a imagem 

de uma instituição atualizada e dinâmica. 

• Credibilidade – ampliação da transparência e da participação do 

cidadão, promovendo-se uma gestão mais próxima da sociedade, a fim 

de transmitir mais confiança e possibilitar uma opinião pública positiva 

sobre a universidade; 

• Reinstitucionalização da comunicação – construção de uma nova 

estratégia de comunicação por meio do Facebook, promovendo-se uma 

comunicação mais próxima, transparente e interativa com a sociedade.  

  Assim sendo, esta pesquisa poderia contribuir positivamente em vários 

aspectos na UNIR, criando práticas para viabilizar e melhorar a transparência, a 

participação e a interação com o cidadão, propondo-se, dessa forma, alternativas mais 

acessíveis para o diálogo. 

  Ademais, é importante salientar as potenciais contribuições proporcionadas à 

sociedade com a utilização da rede social para promover a accountability com 

participação, não tendo como propósito esgotá-las:  

• Democracia – construção de uma sociedade democrática, atuando-se 

de forma engajada nas políticas, para expressar suas necessidades e 

desejos; 

• Conscientização – criação de valores públicos para a sociedade, uma 

vez que desempenharão um papel mais ativo diante dos projetos e das 

ações; 

• Melhoria da qualidade de vida – ações pautadas pelos anseios da 

comunidade terão um impacto positivo nos serviços gerados para a 

sociedade, melhorando-se a rotina dos cidadãos;   

• Empoderamento – os cidadãos providos de informação, irão ampliar o 

seu conhecimento e sua visão, capacitando-se para participarem 

ativamente do processo decisório e atuando como fontes de ideias e 

iniciativas; 
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• Confiança – transparência e participação proporcionarão à sociedade 

mais confiança na instituição, evitando-se conflitos e atribuindo-se à 

universidade um significado positivo para a comunidade. 

• Engajamento – o convite constante para que a sociedade participe em 

projetos e políticas colocará o cidadão como protagonista ao propor 

soluções e/ou votar propostas, maximizando o seu interesse pelas ações 

desenvolvidas na UNIR.   

• Identidade – o diálogo constante entre a universidade e o cidadão 

poderá gerar um relacionamento mais próximo, acarretando um 

sentimento de pertencimento com a instituição.   

  Nesse cenário é possível perceber que os cidadãos, quando reconhecidos 

como agentes ativos na democracia, são capazes de gerar crescimento mútuo para a 

sociedade e para a instituição e os ganhos poderão acontecer tanto para a UNIR, 

quanto para a sociedade, com a produção de ciclos de retorno recíproco. 

  Dessa forma, pode-se afirmar que o Facebook é uma plataforma on-line 

diferenciada dos canais tradicionais de comunicação, uma vez que possibilita a 

operacionalização da accountability com participação. E pode, assim, proporcionar 

uma comunicação pública transparente, participativa e eticamente responsável. 
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7     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Convém, nesse momento, recapitular alguns dos elementos introdutórios deste 

trabalho, no intuito de relembrar os propósitos que direcionam a pesquisa. Dessa 

maneira, é importante destacar que o objetivo do estudo foi analisar se, e, em que 

medida, a gestão da UNIR utiliza o Facebook para a promover a accountability com 

participação e propor recomendações para adoção de práticas ou melhorias na 

utilização dessa rede social com esta finalidade.  

  Essa situação surgiu, primeiramente, a partir da experiência vivenciada pela 

pesquisadora em seu ambiente de atuação e se ratificou com estudos realizados na 

UNIR (e.g. ANDRADE, 2016) e em outras instituições (e.g. NASCIMENTO, 2014; 

NOGUEIRA e CASTRO, 2014; LOURENÇO, 2012; RAMOS, 2012; SILVA, 2012). Foi 

identificada uma oportunidade em fortalecer a accountability com participação na 

universidade por meio do Facebook, uma vez que essa mídia social, diferentemente 

das plataformas tradicionais de comunicação, possui affordances que possibilitam sua 

utilização com esta finalidade.  

Para atingir o propósito geral deste trabalho, foi necessário estabelecer, 

também, objetivos específicos. Desse modo, inicialmente houve a necessidade de 

avaliar além dos conteúdos postados no Facebook da UNIR, instituição foco deste 

trabalho, os posts realizados por outras universidades que se destacavam na 

utilização dessa mídia social e que compunham o contexto regional da universidade 

pesquisada.   

Ademais, foi verificado, por meio dos posts realizados na fanpage, os 

processos e as práticas de comunicação pública empreendidos pela UNIR, 

classificando-os de acordo com os modelos e paradigmas comunicacionais 

estabelecidos neste estudo. Sendo assim, foi necessária a criação de uma estrutura 

de dimensões e categorias para avaliar os conteúdos postados por essas instituições.   

  No diagnóstico deste trabalho foi verificado, por meio dos achados empíricos, 

que existe uma subutilização da mídia social da UNIR, em comparação com as 

universidades pesquisadas, em promover a accountability com participação. Foi 

possível verificar por meio dos posts realizados no Facebook que a universidade está 

se limitando a promover, de forma restrita, a transparência das suas ações, ao 

transformar a rede social em um mero instrumento de informação. Ao desenvolver 
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uma comunicação de mão única, pautada apenas na disseminação massiva de 

mensagens, a universidade não gera interação e diálogo com a sociedade. 

  Nas demais universidades pesquisadas também não foi possível identificar 

dados que demonstrassem que o Facebook está sendo utilizado como ferramenta 

para promover a accountability com participação. Pois mesmo os posts que incitavam 

a participação do cidadão, solicitavam que essa interação fosse efetuada em outras 

plataformas ou realizadas de forma presencial.  

  Desse modo, mesmo a ferramenta possuindo affordances que poderiam 

auxiliar as universidades a promoverem o diálogo e a participação, tais situações não 

estão ocorrendo de maneira efetiva. As instituições não estão promovendo uma 

comunicação de mão dupla por meio do Facebook, existe apenas o chamado para 

participar, mas recorre-se a outros meios para que esse diálogo aconteça. A mídia 

social está sendo utilizada pelas universidades como um canal de comunicação de 

mão única, descaracterizando-se as funcionalidades dessa plataforma de 

comunicação.   

  Feita a constatação dessa situação, foram sugeridas à UNIR, recomendações 

com a intenção de utilizar o Facebook para construir um espaço público virtual 

participativo. Essas propostas basearam-se no referencial teórico e nos achados 

empíricos das universidades pesquisadas. Todavia, é relevante destacar que para a 

realização das recomendações sugeridas será necessária uma estrutura mínima de 

recursos materiais, humanos e tecnológicos para a gestão das redes sociais e 

interligação dessa área com os demais departamentos da instituição.  

  Após o alcance dos objetivos propostos inicialmente, salienta-se que a 

pesquisa, assim como as demais, também possui limitações, que precisam ser 

consideradas quando utilizadas em situações futuras. Foram avaliados os conteúdos 

postados no Facebook de 19 universidades federais brasileiras, sendo que, 

atualmente, o Brasil possui um universo de 63 universidades federais. Dessa maneira, 

pode ser que existam universidades que não foram analisadas e que promovam a 

accountability com participação de forma mais completa.  

  Outro ponto de atenção é o período analisado, uma vez que o lapso temporal 

foi de 60 dias e devido à dinâmica e à atualização constante da mídia social, podem 

ter existido posts fora do período estipulado que não foram examinados, mas que 

possam ter incitado participação e o diálogo. 
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  A accountability com participação é um campo de pesquisa pouco explorado, 

porém vem crescendo e ampliando consideravelmente, com a inserção das mídias 

sociais no contexto contemporâneo. Por meio dessas plataformas de comunicação a 

sociedade tem a oportunidade de participar e de expor suas necessidades e desejos, 

ampliando a democracia e o empoderamento do cidadão. 

  Dessa maneira, considera-se importante realizar estudos que analisem a 

accountabilty com participação em outras mídias sociais, tais como Twitter, Instagram, 

WhatsApp e outras que venham a surgir futuramente. Além disso, que sejam 

consideradas, como campo de investigação, outras instituições públicas, uma vez que 

o foco da comunicação pública é o cidadão, ou seja, identificar as necessidades e 

promover o bem-estar desses sujeitos.    
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APÊNDICE – PRODUTO TÉCNICO 

PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO 

 

   

Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Administração Pública 

Mestranda: Priscila de Oliveira Borba 

Orientador: Prof. Dr. Erasmo Moreira de Carvalho 

Título: FACEBOOK: Construção de um espaço público virtual para operacionalização 

de accountability com participação na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

Data da defesa: 26/04/2019 

Unidade responsável pela intervenção: Reitoria – Assessoria de Comunicação  

 

  Este produto técnico tem como finalidade propor recomendações aos gestores 

da UNIR, no intuito de construir um espaço, por meio do Facebook, para promover a 

accountability com participação na universidade, considerando que o diagnóstico 

realizado junto ao Facebook da Universidade, constatou a subutilização da mídia 

social para este objetivo. As recomendações foram baseadas no referencial teórico 

deste estudo e nos achados empíricos realizados em outras universidades que 

evidenciaram práticas de accountability com participação via a rede social Facebook. 

  As propostas sugeridas serão apresentadas por categorias, porém, 

principiando pelo nível mais alto de participação. Dessa maneira, as recomendações 

iniciarão pela dimensão participação e começarão com as categorias ‘propriedade 

conjunta, colaboração e parceria’ e, posteriormente, a dimensão transparência com 

as categorias ‘envolvimento e informação’, respectivamente. 

 

a) Dimensão participação: propriedade conjunta 

 

  A categoria ‘propriedade conjunta’ estabelece o nível mais elevado de 

participação, de acordo com o framework definido por Damgaard; Lewis (2014), a 

escala de participação de Arnstein (1969) e os níveis de participação de Pretty et al. 

(2005). Ao se realizar o diagnóstico da UNIR e a análise das páginas de Facebook 

das universidades estudadas, essa foi uma categoria sem evidências empíricas. Não 

foram encontrados posts que incentivassem uma divisão do poder e da decisão entre 

as universidades estudadas e a sociedade. 
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   É importante destacar que a unidade de análise deste estudo é demonstrar 

que o Facebook pode ser utilizado como um canal de transparência e de participação. 

Dessa maneira, não será discutido nesta e nem em outra categoria, se a gestão da 

UNIR possui uma cultura gerencial de democratização do poder e de transparência. 

Parte-se do pressuposto de que essa cultura precisa ser implantada, uma vez que foi 

institucionalizada no PDI (e.g. UNIR, 2014). 

  Com base nos achados empíricos desta pesquisa, foi possível perceber que os 

projetos e as ações são todos iniciados pelas universidades, não sendo 

desencadeados pelos cidadãos. Por esse motivo, sugere-se que no Facebook da 

UNIR sejam disponibilizados conteúdos que convidem a sociedade a participar e a 

propor ações, projetos e melhorias para a universidade.  

  Vislumbra-se, nesse espaço, a possibilidade da UNIR em provocar a 

sociedade, via rede social, para que venham planejar o futuro da universidade em 

determinados momentos, tais como na elaboração do PDI, na construção da proposta 

do orçamento de capital anual e na discussão de projetos políticos pedagógicos dos 

cursos de graduação e de pós-graduação, entre outros.  

  Dessa maneira, com a finalidade apenas exemplificativa, sugere-se duas 

experiências possíveis, de como o Facebook poderia ser utilizado para provocar a 

participação social. A primeira forma seria por meio da criação de um evento, 

convidando a sociedade a participar de um Fórum on-line, para propor ações e 

projetos para a UNIR. A reunião aconteceria de forma anual ou semestral, para que a 

comunidade acadêmica e a sociedade expressassem seus desejos e necessidades 

em relação à UNIR e ajudassem a planejar, a gerir e a fiscalizar a instituição. A 

sociedade pautaria políticas públicas e ações a serem inclusas no PDI da UNIR. 

  A segunda forma, também exemplificativa, que poderia incitar a participação do 

cidadão de maneira contínua e atemporal, seria por meio da criação e do 

monitoramento de uma hashtag (#). A UNIR, dessa forma, conseguiria captar 

intervenções dos cidadãos com frequência, o que possibilitaria à sociedade expressar 

suas necessidades e melhorias a qualquer momento. 

  Assim sendo, os gestores da universidade estariam compartilhando o poder, 

via rede social, com as pessoas que são diretamente impactadas com suas decisões 

e ações, por meio de uma comunicação pública que seria acima de tudo inclusiva e 

democrática. 
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  Ambas as formas sugeridas poderiam auxiliar a UNIR a ouvir o cidadão de 

forma interativa e a construir ações pautadas pela sociedade por meio do Facebook. 

Essas práticas sugeridas vão ao encontro dos valores estabelecidos pela própria 

UNIR em seu PDI, no qual visa uma liderança integradora, uma gestão participativa, 

com visibilidade e garantia do interesse coletivo.  

  Agindo dessa maneira, os gestores da UNIR conseguiriam captar os anseios 

da sociedade, exercendo dentro desse processo a função de facilitadores, em outras 

palavras, estariam adotando a estratégia denominada por Linders (2012) de Do it 

Yourself Government (C2C).  

  Caso a UNIR utilizasse o Facebook com esse propósito, poderia possibilitar ao 

cidadão, além de pautar suas ações, projetos ou políticas, também as implementar, 

monitorar, avaliar e realizar possíveis correções e atuar em ambos os lados do 

processo (DAMGAARD; LEWIS, 2014).  

  Todas essas ações ocorrendo por meio do Facebook, seria uma forma de 

praticar uma comunicação mais próxima entre a UNIR e a sociedade, superando todas 

as variáveis que tornariam complicado o acontecimento deste relacionamento de 

modo presencial.  

 

b) Dimensão participação: colaboração 

 

  Os assuntos iniciados pela sociedade na categoria ‘propriedade conjunta’ 

podem ou devem continuar sendo desenvolvidos em cooperação com a universidade.  

Além de outros projetos e políticas públicas, nos quais a instituição pode requerer a 

participação da comunidade, por meio do apoio do cidadão no planejamento, na 

elaboração, no acompanhamento e na avaliação das ações, tornando o processo 

decisório bilateral. Dessa maneira, a comunicação pública ocorreria de forma 

completa, conforme destacado por López (2004). 

  Baseado nos achados empíricos, foram encontrados posts realizados pelas 

universidades que solicitavam a participação dos cidadãos na construção de minuta e 

de política pública, porém essa colaboração ocorreu fora do Facebook, sendo 

realizada em outra plataforma ou de forma presencial. Dessa maneira, sugere-se que 

a UNIR possa realizar ou solicitar a colaboração da sociedade utilizando a rede social, 

além de diversificar as pautas e os projetos discutidos e construídos conjuntamente 

com a comunidade.  
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  A instituição poderia propor audiências públicas on-line, fóruns de discussões 

via rede social, para discutir, por exemplo as políticas pedagógicas, as políticas sociais 

inclusivas, os projetos de extensão, os orçamentos, as decisões sobre execução de 

obras de infraestrutura dos campi, as avaliações institucionais e de cursos, e outras 

atividades ligadas ao cotidiano de uma universidade pública. Sendo que essas 

colaborações on-line precisariam sempre ser consideradas, analisadas e, na medida 

do possível, implementadas com fins de melhoria institucional.  

  A UNIR, ao promover uma gestão colaborativa, via rede social, passaria por 

uma mudança de paradigma, ao desenvolver uma comunicação simétrica de mão 

dupla, pautada no paradigma comportamental e de gerenciamento estratégico 

(GRUNIG, 2009a). Proporcionaria, assim, o diálogo com a sociedade e abriria espaço 

para negociações e concessões, além de realizar uma comunicação pública voltada 

para as necessidades dos cidadãos, exercendo a construção da cidadania 

(BRANDÃO, 2007).  

  Nesse contexto, a UNIR poderia disponibilizar, por exemplo, posts no Facebook 

com a intenção de propor um grupo de discussão sobre uma ação sugerida pela 

sociedade que se iniciou no Fórum “INTEGRAUNIR”, realizado na categoria anterior, 

dando continuidade a projetos estabelecidos pelo cidadão. 

  A UNIR, também com fins apenas ilustrativos, poderia realizar posts em sua 

fanpage instando a sociedade a colaborar ou propor projetos que poderiam ter 

impacto direto na vida da comunidade local, como os projetos de extensão. Dessa 

maneira, mesmo as ações que seriam iniciadas pela UNIR estariam alinhadas com as 

necessidades da sociedade. 

  Cabe ressaltar, diferentemente das universidades pesquisadas, que 

operacionalizaram a ‘colaboração’ por meio de outras plataformas ou de forma 

presencial, sugere-se que na UNIR a ‘colaboração’ seja realizada no Facebook, 

utilizando-se os affordances disponibilizados pela ferramenta. 

 

c) Dimensão participação: parceria 

 

  A categoria parceria pode ser realizada no Facebook da UNIR com a intenção 

de discutir assuntos com a sociedade e com a comunidade acadêmica por meio de 

enquetes, pesquisas e votações. O Facebook tem como característica principal ser 
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uma ferramenta interativa (TERRA, 2011), o que possibilita que a UNIR solicite a 

opinião da sociedade para realizar ações visando melhorias. 

  Encontra-se, dentro da gestão universitária, uma diversidade de assuntos que 

podem demandar a parceria on-line da sociedade nas suas tomadas de decisões. 

Sem a intenção de exaurir tais temas, foram destacadas três situações. 

  Na primeira hipótese, a universidade poderia, por exemplo, colocar em 

julgamento social o seu desempenho orçamentário para que seja criticado e oferecido 

um parecer coletivo de aprovação ou não, acompanhado com notas de 

recomendações de melhoria. Outra situação sugerida, seria a exposição da avaliação 

institucional da universidade on-line, para incitar a análise e o julgamento dos 

seguidores do Facebook. Por fim, pode ser publicado, por exemplo, o desempenho 

acadêmico e de pesquisa dos departamentos educacionais da universidade para 

debate e busca de opiniões de melhorias das unidades acadêmicas. 

  Na análise realizada dos posts publicados pelas universidades, foi possível 

verificar que mais da metade das instituições pesquisadas já possuíam posts que 

solicitavam a parceria da sociedade em diversos assuntos. Contudo, nenhuma delas 

utilizava o Facebook para obter a opinião dos cidadãos. Dessa maneira, a UNIR pode 

se pautar nessas instituições e também postar em sua fanpage conteúdos que 

busquem a parceria da sociedade em seus projetos ou ações, mas com o diferencial 

de utilizar o Facebook para a realização dessa estratégia. 

  A UNIR poderia, ainda, estabelecer a parceria com a sociedade, para dar 

andamento aos projetos que foram iniciados pela comunidade e necessitariam de 

sugestões do cidadão para continuarem. Como, por exemplo, postar um conteúdo 

solicitando que o cidadão participe de uma enquete e demonstre qual obra ele teria 

interesse que fosse executada pela UNIR. Dessa maneira, a universidade solicitaria 

que a sociedade continuasse participando da construção das ações juntamente com 

a instituição. 

 Outro post exemplificativo apresentado para facilitar a compreensão do tema, diz 

respeito a uma temática colocada de forma unilateral pela universidade, mas que 

necessitaria da opinião dos cidadãos. Essa avaliação da sociedade poderia ser obtida 

por meio de uma pesquisa realizada na rede social.  

  Cabe ressaltar que no Facebook é possível realizar pesquisas que comportam 

perguntas abertas e fechadas (múltipla escolha, dicotômica, resposta única, matriz, 
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ranking). Além de fornecer o resultado de forma simples, utilizando-se de gráficos para 

facilitar a compreensão da informação. 

  Nesse momento, a UNIR se destacaria por utilizar o Facebook em duas frentes 

principais: Citizen Sourcing (C2G), em que a instituição estaria incitando a 

participação dos cidadãos, interessada em ouvir suas opiniões e necessidades; e 

Government as a Plataform (G2C), em que seriam fornecidas informações no intuito 

de capacitar o cidadão para participar do processo decisório (LINDERS, 2012). 

 

d) Dimensão transparência: envolvimento 

 

  A transparência é primordial e essencial à participação, sendo um processo 

inicial e básico da comunicação pública (DUARTE, 2007). Dessa maneira, a UNIR 

poderia promover posts que se enquadrassem também na categoria ‘envolvimento’. 

  Praticamente todas as universidades estudadas apresentaram posts que foram 

classificados nessa tipologia. Dessa forma, recomenda-se que a UNIR peça a opinião 

e a apreciação da sociedade, porém, diferentemente das universidades pesquisadas, 

sugere-se que, caso a UNIR não considere as opiniões dos cidadãos, ela possa 

esclarecer aos envolvidos o motivo da não aceitação de tais sugestões. Essa 

explicação poderia ser realizada no momento do debate com o cidadão, como, por 

exemplo, respondendo aos comentários realizados pelos usuários. 

  Acredita-se que a UNIR, assumindo esse comportamento, iria minimizar a 

apatia da sociedade ao perceber que suas opiniões não estão sendo consideradas 

pela instituição. Uma vez que a categoria envolvimento é caracterizada por uma 

participação do tipo tokenism, conforme descrita por Arnstein (1969).  

  Dessa maneira, a UNIR poderia postar conteúdos de ações que foram 

instituídas pela sociedade, mas que nesse momento necessitariam apenas da 

apreciação do cidadão, uma vez que toda a ação já tenha sido elaborada, executada 

e acompanhada pela sociedade. Por exemplo, uma situação que a UNIR solicita a 

apreciação do cidadão em algum projeto já desenvolvido. 

  Outra forma de realizar a categoria envolvimento seria por meio da promoção 

de posts pedindo a opinião da sociedade sobre decisões implementadas pela gestão 

da UNIR de forma unilateral, sem participação social. A ideia desse exemplo é 

proporcionar à sociedade a visibilidade de decisões ou políticas públicas já 

implementadas pela instituição. 
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  Cabe destacar que se faz necessária a adaptação da linguagem nos posts 

realizados, na hipótese de a informação ter sido retirada de canais tradicionais de 

comunicação, como, por exemplo, do portal da transparência ou do portal institucional 

da universidade. As informações não devem ser migradas de forma mimética para o 

Facebook, é importante que seja realizada uma modificação da linguagem para a rede 

social.  

  Considerando-se os achados empíricos, foi verificado que algumas 

universidades já realizam essa ação e utilizam uma linguagem parcialmente coloquial, 

valendo-se do humor e de falas regionais. Dessa maneira, ressalta-se a importância 

de que os conteúdos postados pela UNIR em quaisquer das categorias, também 

possam apresentar esses recursos linguísticos, uma vez que apenas disponibilizar as 

informações para o cidadão não os certifica do entendimento. Tal estratégia 

fundamenta-se no fato de que toda informação concedida pela administração pública 

deve ser clara, compreensível e relevante aos usuários contribuindo para o processo 

decisório (PLATT NETO et al., 2007). 

 

e) Dimensão transparência: informação 

 

  Fundamentando-se no diagnóstico realizado, essa foi a única categoria 

encontrada no Facebook da UNIR. Entretanto, recomenda-se que a universidade 

diversifique os assuntos publicados.  

  Utilizando a taxonomia de Duarte (2007) sobre os tipos de informação no 

processo de comunicação pública, foram encontrados na fanpage da instituição dados 

voltados para a informação de utilidade pública, mercadológica e, principalmente, 

institucional. Dessa maneira, sugere-se que os posts realizados pela UNIR possam 

versar também sobre a informação de gestão, de interesse privado, de prestação de 

contas e de dados públicos, abrangendo todas as tipologias. 

  A UNIR poderia realizar, por exemplo, posts com o resumo das reuniões dos 

Conselhos. As atas já são disponibilizadas para a sociedade e a comunidade 

acadêmica, porém possuem uma linguagem nem sempre compreensível a todos. Por 

isso, os posts com esses textos reescritos, iriam abordar uma informação de dados 

públicos, mas utilizariam uma linguagem mais acessível e se apoiariam em recursos 

audiovisuais o que tornaria mais atrativa a publicação. 
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  Outra forma de a UNIR utilizar o Facebook e estabelecer posts na categoria 

‘informação’, seria informando as ações que foram ou estariam sendo implementadas 

pela universidade, porém derivadas de sugestões apresentadas pela sociedade e que 

foram desenvolvidas de forma conjunta em etapas anteriores. 

  Dessa maneira, mesmo os posts sendo classificados na dimensão 

transparência e relacionados à informação, à publicização e à prestação de contas, 

poderiam ser pautados pelo paradigma comportamental e de gerenciamento 

estratégico, utilizando-se o modelo de comunicação simétrico de duas mãos de Grunig 

(2009a).  

  Nessa conjuntura, o processo de comunicação pública da universidade deixaria 

de ser realizado de forma vertical, em que o receptor aceita passivamente as 

informações do emissor e passaria a ser realizado de forma dinâmica, 

interdependente e dialógica, conforme descrito por Berlo (2003). 

 

 

 


