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RESUMO 

 

CARVALHO, R. P. Aspectos de Ativismo Digital na política municipal de São Gonçalo: um 

estudo das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão. Niterói, 2019. Dissertação 

(Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

 

Neste trabalho percebemos como a internet e as redes sociais online formadas nos softwares 

sociais, em especial o Facebook, vêm se consolidando como plataformas de articulação social 

e mobilização para ações sociais e políticas, a partir da proliferação de comunidades virtuais 

com aspectos ativistas. Algumas dessas mídias sociais podem ser consideradas novos canais 

comunicativos de bairros e cidades, dotados da urgência da sociedade em cobrar providências, 

reivindicar melhorias, criticar agentes públicos/governo e conquistar visibilidade no ambiente 

digital, como vem ocorrendo no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio 

de Janeiro. A partir deste contexto, são analisadas duas comunidades virtuais do município de 

São Gonçalo – “Fala Coroado” e “São Gonçalo dá Depressão” – utilizando-se o método 

netnográfico das postagens e comentários, empregado conjuntamente a análise quantitativa e 

uma entrevista online com os administradores de ambas as páginas. Concluímos que, 

enquanto a página “Fala Coroado” se constitui como um meio de ativismo digital 

embrionário, cujo maior desafio é ultrapassar os interesses do mandonismo e do proselitismo 

local, a página “São Gonçalo dá Depressão” atua como um parlatório digital que faz uso do 

humor para abordar temas sociopolíticos no município de São Gonçalo, e não como um meio 

de ativismo digital propriamente dito. Não obstante, a pesquisa mostra que novas formas de 

associativismos vêm sendo articuladas por cidadãos comuns, que utilizam as ferramentas 

disponibilizadas no meio digital para formar redes de ações ou apenas fomentar a 

sociabilidade e a troca de experiências de sujeitos que compartilham uma realidade social 

similar. 

 

 

Palavras-chave: Ativismo Digital; Movimentos Sociais; Comunicação Comunitária; Mídias 

sociais; São Gonçalo. 

VII 



ABSTRACT 

 

CARVALHO, R. P. Aspectos de Ativismo Digital na política municipal de São Gonçalo: um 

estudo das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão. Niterói, 2019. Dissertação 

(Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade 

Federal Fluminense, Niterói, 2019. 

 

 

In this work we perceive how the internet and social networks formed in social software, 

especially Facebook, have been consolidating as platforms of social articulation and 

mobilization for social and political actions, from the proliferation of virtual communities 

with activist aspects. Some of these social media can be considered as new communicative 

channels of neighborhoods and cities, endowed with the urgency of society to collect 

provisions, claim improvements, criticize public agents / government and gain visibility in the 

digital environment, as has been happening in the municipality of São Gonçalo, in the 

metropolitan region from Rio de Janeiro. From this context, two virtual communities of the 

municipality of São Gonçalo - "Fala Coroado" and "São Gonçalo dá Depressão" - are 

analyzed using the netnographic method of posts and comments, together with the 

quantitative analysis and an online interview with the administrators on both pages. We 

conclude that while the page "Fala Coroado" constitutes a means of digital embryonic 

activism, whose biggest challenge is to overcome the interests of local government and 

proselytism, the page "São Gonçalo dá Depressão" acts as a digital parlatory that makes use 

of humor to address sociopolitical issues in the municipality of São Gonçalo, rather than as a 

means of digital activism itself. Nonetheless, research shows that new forms of associations 

are being articulated by ordinary citizens, who use the tools available in the digital medium to 

form networks of actions or only foster sociability and the exchange of experiences of 

subjects who share a similar social reality. 

 

 

Key-words: Digital Activism; Social Movements; Community Communication; Social 

media; São Gonçalo. 

 

VIII 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Mapa do município de São Gonçalo ....................................................................... 29 

Figura 2 – Mapa dos distritos de São Gonçalo ......................................................................... 30 

Figura 3 – Jornal O São Gonçalo impresso .............................................................................. 68 

Figura 4 – Jornal O São Gonçalo online .................................................................................. 68 

Figura 5 – Jornal O Fluminense impresso ................................................................................ 72 

Figura 6 – Jornal O Fluminense online .................................................................................... 73 

Figura 7 – Jornal Extra impresso .............................................................................................. 74 

Figura 8 – Jornal Extra online .................................................................................................. 75 

Figura 9 – Folder Lucas Muniz ................................................................................................ 87 

Figura 10 – Mensagem Dia do Trabalho Dejorge Patrício ..................................................... 103 

Figura 11 – Memes do prefeito e pré-candidato Neilton Mulim ............................................ 137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Percentual de frequência dos temas-chaves – Maio a Julho de 2016 .................. 100 

Gráfico 2 – Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves – Maio a 

Julho de 2016 .......................................................................................................................... 100 

Gráfico 3 – Percentual de frequência dos temas-chaves – Maio a Julho de 2018 .................. 122 

Gráfico 4 – Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves – Maio a 

Julho de 2018 .......................................................................................................................... 122 

Gráfico 5 – Percentual de frequência dos temas-chaves – Maio a Julho de 2016 .................. 147 

Gráfico 6 – Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves – Maio a 

Julho de 2016 .......................................................................................................................... 148 

Gráfico 7 – Percentual de frequência dos temas-chaves – Maio a Julho de 2018 .................. 169 

Gráfico 8 – Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves – Maio a 

Julho de 2018 .......................................................................................................................... 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Distribuição local da população.............................................................................. 31 

Tabela 2 – Divisão de bairros por distrito ................................................................................ 31 

Tabela 3 – Páginas de notícias .................................................................................................. 63 

Tabela 4 – Páginas de comunidades virtuais ............................................................................ 65 

Tabela 5 – Total de reações, comentários e compartilhamentos – Maio a Julho de 2016 ....... 99 

Tabela 6 – Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2016 ......................................... 99 

Tabela 7 – Total de reações, comentários e compartilhamentos – Maio a Julho de 2018 ..... 121 

Tabela 8 – Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2018 ....................................... 121 

Tabela 9 – Total de reações, comentários e compartilhamentos – Maio a Julho de 2016 ..... 146 

Tabela 10 – Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2016 ..................................... 146 

Tabela 11 – Total de reações, comentários e compartilhamentos – Maio a Julho de 2018 ... 168 

Tabela 12 – Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2018 ..................................... 168 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ARENA – Aliança Renovadora Nacional 

CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

CEPERJ – Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do 

Estado do Rio de Janeiro  

COMPERJ – Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

CSN – Companhia Siderúrgica Nacional 

CSU – Centro Social Urbano 

DEM - Democratas  

EJA - Educação de Jovens e Adultos 

FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro  

GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ISP – Instituto de Segurança Pública 

IURD – Igreja Universal do Reino de Deus  

MDB - Movimento Democrático Brasileiro 

MPRJ – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 

ONG – Organização Não-Governamental 

OS – Organização Social 

PDT – Partido Democrático Trabalhista 

PFL – Partido da Frente Liberal 

PHS – Partido Humanista da Solidariedade 

PIB – Produto Interno Bruto  

PL – Partido Libertador 

PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 

PMSG – Prefeitura Municipal de São Gonçalo  

PNUD -  Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento  

POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares  

PPS – Partido Popular Socialista 

PR – Partido da República 

PRTB – Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

PSB – Partido Socialista Brasileiro 

XII 



PSCSG – Pronto Socorro Central de São Gonçalo  

PSD – Partido Social Democrático 

PSF – Programa de Saúde da Família 

PTN – Partido Trabalhista Nacional 

REDUC – Refinaria de Duque de Caxias 

RMRJ – Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

SEG – Sociedade Expansionista Gonçalense  

SGDD – São Gonçalo dá Depressão 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TCE/RJ – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

TSE – Tribunal Superior Eleitoral 

UPP – Unidade de Polícia Pacificadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 



SUMÁRIO  

 

INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 17 

CAPÍTULO 1 – São Gonçalo: da Manchester Fluminense à cidade-dormitório das 

comunidades virtuais .............................................................................................................. 27 

1.1 Divisão territorial, população e características demográficas ............................................ 28 

1.1.1 1º Distrito (Centro/São Gonçalo) - Centro/Rodo, Alcântara, Zé Garoto e Brasilândia 

 ........................................................................................................................................... 32 

1.1.2 2º Distrito (Ipiíba) - Santa Isabel, Jockey e Rio do Ouro ......................................... 35 

1.1.3 3º Distrito (Monjolos) - Jardim Catarina, Guaxindiba e Vista Alegre ..................... 36 

1.1.4 4º Distrito (Neves) - Neves, Vila Lage e Porto da Madama .................................... 38 

1.1.5 5º Distrito (Sete Pontes) - Venda da Cruz, Covanca e Barro Vermelho .................. 39 

1.2 Antecedentes históricos e socioeconômicos ....................................................................... 41 

1.3 Aspectos sociais: dificuldades e desigualdades da cidade-dormitório ou periférica .......... 44 

1.3.1 Dados e indicadores socioeconômicos ..................................................................... 48 

1.4 Breve panorama político (1930-atual): passado e presente moldam os caminhos da cidade 

............................................................................................................................................       51 

1.4.1 Assistencialismo, clientelismo, governismo e corrupção na política gonçalense ........... 54 

1.5 Cultura e identidade gonçalense: festejos, arquitetura e equipamentos culturais ............... 57 

1.6 Panorama das redes sociais online dedicadas ao município de São Gonçalo .................... 62 

1.7 Jornal O São Gonçalo ......................................................................................................... 66 

1.8 Jornal O Fluminense ........................................................................................................... 70 

1.9 Jornal Extra ......................................................................................................................... 73 

CAPÍTULO 2 – Página Fala Coroado: unidos pelo bairro!, movidos pelo 

candidato..................................................................................................................................78 

2.1 Conhecendo a página Fala Coroado ................................................................................... 79 

2.2 Netnografia – Maio a Julho de 2016 .................................................................................. 80 

2.2.1 Apoio a associações locais ....................................................................................... 81 

2.2.2 Relação com os agentes políticos do bairro ............................................................. 85 

 

XIV 



2.2.3 Disputas políticas e discurso de imparcialidade ...................................................... 89 

2.2.4 Problemas constantes relativos ao espaço da Fundação Leão XIII (CSU) .............. 94 

2.3 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2016 ..................................................................... 99 

2.4 Netnografia – Maio a Julho de 2018 ................................................................................ 101 

2.4.1 Apoios declarados a políticos “de fora” ................................................................. 102 

2.4.2 Confraternização e reconhecimento social............................................................. 108 

2.4.3 Violência ................................................................................................................ 112 

2.4.4 Crítica social e política ........................................................................................... 113 

2.5 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2018 ................................................................... 120 

CAPÍTULO 3 – Página São Gonçalo dá Depressão: a realidade gonçalense #semcry .. 124 

3.1 Conhecendo a página São Gonçalo dá Depressão ............................................................ 125 

3.2 Netnografia – Maio a Julho de 2016 ................................................................................ 127 

3.2.1 Modo de vida e cotidiano gonçalense .................................................................... 127 

3.2.2 Atuação política ..................................................................................................... 133 

3.2.3 Reclamações e reivindicação social ....................................................................... 139 

3.2.4 Violência ................................................................................................................ 142 

3.3 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2016 ................................................................... 146 

3.4 Netnografia – Maio a Julho de 2018 ................................................................................ 149 

3.4.1 Modo de vida e cotidiano gonçalense .................................................................... 149 

3.4.2 Reclamações e reivindicação social ....................................................................... 154 

3.4.3 Atuação política ..................................................................................................... 159 

3.4.4 Violência ................................................................................................................ 163 

3.5 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2018 ................................................................... 168 

CAPÍTULO 4 – Ativismo digital, movimento social em rede e comunicação comunitária: 

aproximações e reveses conceituais nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá 

Depressão ............................................................................................................................... 172 

4.1 Ativismo digital: conceitos e pressupostos teóricos ......................................................... 173 

4.1.1 Capacidade das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão em despertar 

mobilizações, participação social e a conscientização para a cidadania ......................... 176 

 

XV 

 



4.1.2 Exercício de deliberação nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão182 

4.1.3 Atuação social e política das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá 

Depressão...................................................................................................................      188 

4.2 Movimentos sociais: conceitos e pressupostos teóricos ................................................... 194 

4.2.1 Movimentos sociais em rede: conceitos e aproximações às páginas Fala Coroado e 

São Gonçalo dá Depressão .............................................................................................. 197 

4.2.2 Relação das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão com movimentos 

sociais e associações locais ............................................................................................. 201 

4.3 Comunicação comunitária: conceitos e pressupostos teóricos ......................................... 204 

4.3.1 Perspectivas comunitárias nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão: 

cotidiano, linguagem e identidade comunal .................................................................... 209 

4.3.2 Conformação das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão em canais de 

comunicação comunitária: conceitos e problematizações............................................... 213 

4.4 Afinal, as páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão se constituem como 

ferramentas de ativismo digital no município de São Gonçalo? ............................................ 219 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................... 227 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 236 

ANEXOS ............................................................................................................................... 246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI



17 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

As origens dos atuais espaços de conversação e de colaboração digital já estavam nos 

serviços de correio eletrônico (e-mail), depois nos grupos de discussão (newsgroups), nas 

salas de bate papo (chat room), nos jogos compartilhados e naquilo que Howard Rheingold 

(1993) denominou com o nome de “comunidades virtuais”, ainda na lógica da web 1.0. O 

sistema de documentos em hipermídia interligados e executados na internet (world wide web) 

idealizado por Tim Berners-Lee na década de 1990 viria escrever uma nova página na história 

do ciberespaço, lugar inicialmente concebido pelos militares para o controle, comando, 

comunicação, computação e informação na rede. O ciberespaço, entretanto, caminhou em 

uma direção contrária ao de um isolamento nas redes de comunicações, desenvolvendo-se 

através do crescimento da participação comunitária nas comunidades virtuais e nas redes de 

parcerias (par-a-par) com seus projetos de atividades compartilhados, integrando o espaço 

topológico da rede com o espaço das redes sociais e o espaço geográfico mundial (MALINI; 

ANTOUN, 2013).  

De acordo com André Lemos e Pierre Lévy (2010) uma comunidade virtual é “um 

grupo de pessoas que estão em relação por intermédio do ciberespaço” (p.101). Os softwares 

sociais (Facebook), blogs e microblogs (Twitter) e wikis (Wikipédia), exemplos de 

comunidades virtuais ambientadas na web 2.0, só vieram acrescentar, com programas 

desenhados para facilitar e expandir a interação online, os mesmos princípios, ainda limitados, 

dos anos anteriores. As comunidades virtuais e redes sociais do ciberespaço constituem um 

espaço simbólico de permanência temporal onde seus membros compartilham um sentimento 

de pertença a um grupo comunitário.  

Fábio Malini e Henrique Antoun (2013) apontam que a partir da emergência do 

ciberespaço a comunicação compartilhada propicia uma série de ativismos que vai da 

“distribuição de hacks à articulação de ações coletivas contra sistemas totalitários; de 

campanhas de adesão para determinadas causas sociais ao trabalho de debate intelectual 

através de um fluxo constante de replies ligados a uma discussão teórica” (idem, p.19).  

Do surgimento do Movimento Zapatista até a explosão da Batalha de Seattle, 

as comunidades virtuais nascidas do ciberespaço incorporaram nas novas 

manifestações a lógica da multiplicação do conhecimento produzido e 

apropriado como um bem comum, a reunião dos participantes através de 

grupos de afinidade, sua distribuição em clusters de processamento paralelo 

e sua coordenação nos acontecimentos através dos conselhos de porta-vozes, 

reinventando o sentido das práticas democráticas nas delicadas relações entre 
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grupos de atuação política de diversos matizes (MALINI; ANTOUN, 2013, 

p.140). 

Grande parte do recente empoderamento da multidão no tocante às manifestações 

ocorridas em diferentes partes do mundo a partir de 20101 ocorreu em simultaneidade com a 

assimilação e a incorporação dos novos meios de comunicação por parte da população. A 

partir da última década do século XX, as novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC) tornaram possível novas formas de articulação e mobilização por parte da população, 

principalmente a partir da década de 1990, com a explosão da comunicação sem fio e o 

conseqüente aumento da capacidade de conectividade e largura de banda em sucessivas 

gerações de telefones celulares (MALINI; ANTOUN, 2013; CASTELLS, 2009). A 

disseminação do acesso aos dispositivos móveis e às redes sociais online fez surgir uma nova 

forma de produção e difusão de conteúdo em que pessoas comuns tornaram-se 

tecnologicamente aptas a relatar suas próprias vidas e suas experiências de mundo, 

constituindo-se em cidadãos construtores de suas próprias narrativas, para além das amarras 

das fontes tradicionais e hegemônicas de informação. 

A partir do contexto apresentado, infere-se que a internet e as redes sociais online 

formadas nos softwares sociais, em especial o Facebook2, vêm se consolidando como 

plataformas de articulação social e mobilização para ações políticas. Seja na própria rede ou 

mesmo em espaços formais, seus modos de atuação estão tanto articulados a organizações e 

movimentos sociais já estabelecidos, como a usuários que se identificam com causas comuns 

e interagem na internet, atuando a partir dela em instâncias públicas, mobilizando-se por 

causas pontuais ou mesmo formulando e/ou contribuindo para a implementação de políticas 

públicas em distintas instâncias, do global ao local. Não obstante, os cidadãos enxergaram nas 

redes sociais da internet uma forma de conquistar visibilidade no ambiente digital e chamar a 

atenção para as questões políticas e sociais não só de seus países, mas de suas cidades, como 

vem ocorrendo no município de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.  

Fundado em 06 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves e emancipado 

politicamente da cidade de Niterói em 22 de setembro de 1890, o município de São Gonçalo 

equipara-se a outras cidades da metrópole fluminense no que tange à sua ocupação e 

                                                           
1
 O ano de 2010 foi o marco inicial do levante de imensos protestos globais, tomados por uma onda de 

indignação despertada por diferentes fatores. Em dezembro desse ano, teve início a Primavera Árabe, no oriente 

médio e no norte africano. Em maio de 2011, um movimento intitulado 15-M (Indignados), tomou as ruas da 

Espanha. No mesmo ano, nos Estados Unidos, o movimento Occupy Wall Street de fato ocupou diversas cidades 

do país. No Brasil, as Jornadas de Junho de 2013 levaram milhares de pessoas para as ruas, protestando contra a 

corrupção. 
2
 De acordo com André Lemos e Pierre Lévy (2010), hoje no Brasil, as relações de proximidade baseadas em 

comunidades virtuais se dão preferencialmente em softwares sociais, como o Facebook.   
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desenvolvimento. Localizado à margem oriental da Baía da Guanabara, este município-

limítrofe à antiga capital do Estado do Rio de Janeiro tinha na agricultura sua mais importante 

atividade econômica. Com a chegada do desenvolvimento industrial na década de 1920, 

instalam-se as primeiras indústrias de grande porte na região: de cerâmicas a metalúrgicas, 

passando pela transformação de pescado a produtos químicos.  

O ápice do desenvolvimento econômico e industrial no Município ocorreu entre as 

décadas de 1940/50, quando a cidade ganhou o apelido de “Manchester fluminense” – em 

alusão à cidade industrial de Manchester, na Inglaterra. Entretanto, nas décadas seguintes 

diversos fatores sociais, políticos e econômicos prejudicaram o próspero desenvolvimento da 

cidade. Nos dias de hoje, São Gonçalo caracteriza-se como cidade-dormitório e padece com 

problemas crônicos de infraestrutura, bolsões de miséria, marginalidade e uma crescente onda 

de violência. Apesar de ser o segundo maior colégio eleitoral do Estado do Rio de Janeiro e 

figurar em 15º lugar no Brasil, a cidade sofre com a negligência sistemática das esferas 

estadual e federal. Ademais, os agentes políticos locais parecem ainda se apoiar no antigo 

sistema de “currais eleitorais”, mantendo relações à base de fisiologismo entre o governo 

municipal e alguns veículos jornalísticos da cidade. Desde 2017, São Gonçalo é governada 

pelo prefeito José Luiz Nanci, do Partido Popular Socialista (PPS), que tem como principais 

aliados agentes políticos ligados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB) e Democratas (DEM) e, como principais opositores, figuras 

políticas ligadas ao Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e Partido Renovador 

Trabalhista Brasileiro (PRTB).  

A escolha pelo município de São Gonçalo não é aleatória. A motivação sobre este 

estudo originou-se de uma pesquisa inicial exploratória a partir do monitoramento diário de 

diversas páginas da mídia social Facebook com características políticas e reivindicatórias 

dedicadas ao município de São Gonçalo, trabalho realizado pela própria pesquisadora da 

dissertação, que atua como Analista em Comunicação Social na Subsecretaria de 

Comunicação Social da Prefeitura Municipal de São Gonçalo.  

A conjuntura do Município de São Gonçalo como cidade-dormitório assemelha-se a 

inúmeros outros municípios brasileiros nos dias atuais. As cidades-dormitórios são 

caracterizadas pelos seus baixos indicadores socioeconômicos, vinculados à precariedade de 

equipamentos públicos, moradias inadequadas, mão de obra pouco qualificada, infraestrutura 

urbana e saneamento básico insuficientes e carências de serviços públicos adequados. Nos 

últimos anos, o aumento do acesso online através de aparelhos de telefonia móvel 

proporcionou ao cidadão a mobilidade para se conectar em qualquer lugar com acesso à rede e 
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a qualquer hora, abrindo espaço para o uso corrente de mídias sociais. O panorama de intensa 

mobilidade viabilizou a proliferação de páginas de comunidades da mídia social Facebook, 

dedicadas a discorrer sobre as adversidades sociais encontradas pelos cidadãos, seja na cidade 

como um todo, seja em uma localidade, como um bairro ou sub-bairro. Com aspectos 

ativistas, algumas dessas páginas podem ser consideradas novos canais comunicativos de 

bairros e cidades, dotados da urgência da sociedade em cobrar providências, reivindicar 

melhorias e criticar agentes públicos/governo. Destarte, a relevância do estudo ancora-se na 

percepção da amplitude do fenômeno, na medida em que pode ser verificado em diversos 

municípios brasileiros, sobretudo nas regiões classificadas como espaços periféricos, onde os 

problemas sociais são mais latentes.  

Serão analisadas duas páginas do município de São Gonçalo, com perspectivas 

diferentes de mobilização social: Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão. Dentre diversas 

páginas de comunidades virtuais relacionadas ao Município, a Fala Coroado e a São Gonçalo 

dá Depressão foram escolhidas por apresentarem frequência de postagens, participação 

contínua de usuários e temas/conteúdos pertinentes ao cotidiano da cidade. 

A página Fala Coroado3 foi criada em 06 de julho de 2015, atualmente conta com 

2.935 seguidores4, denomina-se como um canal de comunicação formado por moradores do 

bairro Brasilândia e adjacências – região conhecida como Coroado – e afirma buscar, através 

da união dos moradores, benfeitorias e realizações significativas para o bairro. Produzida e 

administrada por um líder de opinião local declaradamente ligado a um dos grupos políticos 

da cidade, a página é atravessada por discursos político-ideológicos, além de, por vezes, servir 

de plataforma de divulgação de ações de agentes políticos do Município.  

Já a página São Gonçalo dá Depressão5 foi criada em 2012 e atualmente conta com 

99.519 seguidores6. Afirma convidar o internauta a conhecer as mazelas do município de São 

Gonçalo de forma bem humorada, ao recorrer ao uso da ironia, da sátira e do humor para falar 

sobre as adversidades dos bairros e regiões, abordar os contratempos cotidianos enfrentados 

pelos gonçalenses e ridicularizar a imagem dos agentes políticos do município. Apresenta 

cunho apartidário e seus criadores, que não revelam suas identidades, manifestam-se através 

do perfil da própria página ou através de perfis-fantasias. 

                                                           
3
 https://www.facebook.com/falacoroado/ 

4
 Último levantamento realizado pela autora em 31 jan. 2019. 

5
 https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/ 

6
 Último levantamento realizado em 31 jan. 2019. 
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O crescente aparecimento de comunidades virtuais da mídia social Facebook, que 

atuam como canais destinados a relatar adversidades sociais encontradas pelos cidadãos 

gonçalenses, bem como a falta de atuação do poder público e seus agentes políticos 

municipais – seja na cidade como um todo ou em uma localidade específica – levantam 

alguns questionamentos: podem estas mídias sociais atuarem como ferramentas de ativismo 

digital, capazes de obter ou estimular ações concretas no desenvolvimento de políticas 

públicas que beneficiem, de fato, a vida do cidadão gonçalense? Podem, ainda, se articular a 

movimentos sociais, coletivos ou entidades sociais, a fim de fortalecerem a sociedade civil em 

busca de mudanças sociais efetivas para o Município e suas localidades? Estas mídias sociais, 

através de participações e conteúdos publicados, podem vir a gerar mobilizações sociais que 

extrapolem os limites do ambiente virtual e promovam a conscientização cidadã em torno de 

soluções para os problemas da cidade e seus bairros? 

A partir destas questões norteadoras, identifica-se o problema central da dissertação: 

quais características concernentes ao conceito de ativismo digital são desenvolvidas pelas 

páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão, observadas de acordo com suas atuações; 

características culturais e linguísticas e capacidade de gerar mobilizações e articulações 

sociopolíticas no município de São Gonçalo, através da construção de redes de relações no 

ambiente digital? Desta forma, esta dissertação tem como objetivo geral analisar tais 

características. 

Dentre os objetivos específicos estão:  

 Apresentar os fatores históricos, socioeconômicos, políticos e culturais da cidade que 

levaram à proliferação de comunidades virtuais dedicadas a retratar as adversidades 

sociais do Município e criticar a política gonçalense;   

 Analisar as postagens da página Fala Coroado e a participação dos diferentes atores a 

partir das reações, comentários e compartilhamentos; 

 Analisar as postagens da página São Gonçalo dá Depressão e a participação dos 

diferentes atores a partir das reações, comentários e compartilhamentos; 

 Discutir os aspectos que evidenciem ou não a capacidade das páginas Fala Coroado e 

São Gonçalo dá Depressão – de acordo com os conceitos de ativismo digital, 

movimento social em rede e comunicação comunitária – de se constituírem como 

instrumentos de ativismo digital no município de São Gonçalo.  

Em um primeiro momento, identifica-se a compreensão de que as mídias sociais 

analisadas desenvolvem aspectos de ativismo digital – ancorados nas características fundantes 
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dos conceitos de movimento social e comunicação comunitária – demonstrando tentativas de 

conscientização cidadã, para além dos interesses político-partidários que se formam na página 

Fala Coroado e do conteúdo humorístico despretensioso da página São Gonçalo dá 

Depressão. Assim, ambas as mídias sociais estabelecem compreensões distintas em torno do 

modo de agir cidadão no contexto político da cidade, ora intensificando a participação política 

de modo mais engajado, ora ratificando críticas na forma de humor diante das limitações - 

também cidadãs – em incidir com eficiência na formulação e implementação das políticas 

públicas.  

Em torno deste contexto, esta dissertação assume uma metodologia que compreende 

uma pesquisa bibliográfica, a partir da obra de autores como Fábio Malini e Henrique Antoun 

(2013), Manuel Castells (1999, 2003, 2009, 2017), Maria da Glória Gohn (2012, 2013), 

Cicilia Peruzzo (1998, 2009, 2011, 2015, 2017) e Luís Mauro Sá Martino (2014), entre 

outros, bem como um levantamento do uso e dos temas postados nas mídias sociais 

apresentadas, articulando compreensões em torno do uso das redes e das ações políticas 

empreendidas. Para tanto, será utilizado o método netnográfico através da observação 

participante a fim de mapear as interações e o engajamento estabelecidos nas relações 

usuário-página e usuário-usuário nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão, da 

plataforma digital Facebook.  

 

Metodologia  

 

De acordo com Robert Kozinets,  

a netnografia é pesquisa observacional participante baseada em trabalho de 

campo online. Ela usa comunicações mediadas por computador como fonte 

de dados para chegar à compreensão e à representação etnográfica de um 

fenômeno cultural ou comunal (2014, p.61-62). 

 

Ao diferenciar a etnografia clássica praticada em ambiente offline da etnografia em 

ambiente online, Kozinets postula que “as experiências sociais online são significativamente 

diferentes das experiências sociais face-a-face” o que engendra, portanto, uma experiência de 

estudá-las via etnografia “significativamente diferente” (KOZINETS, 2010, p.5). Entretanto, a 

netnografia ainda se ancora nas bases do método etnográfico ao seguir seus seis passos: 

planejamento do estudo, entrada, coleta de dados, interpretação, garantia de padrões éticos e 

representação da pesquisa. Uma questão que baseia parte das discussões a respeito de como 

realizar trabalhos etnográficos em ambientes digitais é sobre o papel do pesquisador, seus 

graus de inserção e implicações éticas. Haveria basicamente dois tipos extremos de 
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pesquisador na rede em termos de seu grau de inserção: o silencioso (lurker) e o insider 

(FRAGOSO, RECUERO E AMARAL, 2011). Para os fins da pesquisa, foi escolhido o grau 

silencioso ou lurker, uma vez que se definiu apenas observar os grupos sociais de ambas as 

páginas, objetivando interferir o mínimo possível em suas práticas cotidianas, tendo em vista 

que a presença anunciada pode vir a afetar o objeto de estudo. Assim, após ter me tornado 

uma seguidora das páginas, prossegui com a captação e o estudo das postagens feitas pelos 

administradores e também dos comentários feitos pelos usuários e administradores (em todos 

os casos considerei texto, imagem e vídeo). 

Cada página foi analisada diariamente, com entradas remotas durante o horário diurno, 

no período de seis meses. A coleta e análise dos corpora foi realizada em duas etapas, com 

três meses cada: a primeira no segundo semestre de 2016, entre os meses de maio e julho. A 

segunda etapa, no segundo semestre de 2018, durante o mesmo período. Os períodos foram 

selecionados por coincidirem com duas pré-campanhas eleitorais – municipal em 2016 e 

estadual em 2018 – e demonstrarem as articulações políticas engendradas nas páginas. É 

primordial salientar que as duas páginas possuem dinâmicas bem diferentes quanto ao número 

de comentários/dia, muito em função do número de seguidores de cada uma. A página Fala 

Coroado, por possuir menos seguidores e número reduzido de comentários/postagem, teve os 

comentários analisados em sua integralidade durante o período indicado. Já a página São 

Gonçalo dá Depressão, por deter grande número de seguidores e amplo número de 

comentários/dia, teve os dez primeiros comentários analisados por cada postagem, durante o 

período estabelecido. Além disso, por apresentar amplo número de publicações por mês, 

decidiu-se analisar 10 postagens aleatórias de cada mês na página São Gonçalo dá Depressão, 

enquanto na página “Fala Coroado” as postagens foram analisadas em sua integralidade.  

É importante ressaltar também que frequentemente a netnografia é feita em conjunto 

com outros métodos de pesquisa, configurando o que Kozinets chama de “multimétodos”. 

Além da pesquisa netnográfica, será utilizada a análise quantitativa (com o uso de tabelas) 

através do uso da ferramenta Fanpage Karma7, a fim de mensurar as reações, comentários e 

compartilhamentos dos usuários da página em ambos os intervalos propostos. Após, as 

diferentes reações foram mensuradas e categorizadas: likes (curtidas), amor, haha 

(gargalhadas), surpresa, triste, com raiva e gratidão. Da mesma forma, utilizando-se gráficos, 

os temas-chaves foram hierarquizados de acordo com o percentual de frequência e, após, 

correlacionados ao levantamento do total de reações, comentários e compartilhamentos. Ao 

                                                           
7 http://www.fanpagekarma.com/ 
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fim das análises, foram realizadas algumas inferências relacionando-se o percentual de 

ocorrência dos temas-chaves com a participação dos usuários de acordo com as questões-

chaves verificadas.  

Os dados obtidos na análise quantitativa servem para contextualizar a pesquisa 

levantada pelo método netnográfico, com o objetivo de aprofundar o conhecimento acerca dos 

temas-chaves identificados nas publicações e observar a participação dos usuários frente aos 

diferentes temas. Além disso, a fim de alargar a compreensão acerca da atuação dos criadores 

e responsáveis pelas mídias sociais, bem como as inter-relações de suas atividades online com 

outras atividades sociais na comunidade, foi realizada uma entrevista online com os 

administradores de ambas as páginas – o jornalista Márcio Tibone, da Fala Coroado e o 

“Prefeito”, principal administrador da São Gonçalo dá Depressão.  

O primeiro capítulo pretende apresentar os fatores históricos, socioeconômicos, 

políticos e culturais do município de São Gonçalo que levaram a proliferação de comunidades 

virtuais dedicadas a narrar o cotidiano e as adversidades sociais vividas na cidade. A partir 

dos aportes teóricos de autores como Maria Nelma Carvalho Braga (2006), Adalton da Motta 

Mendonça (2007), Milton Santos (2002), dentre outros, na primeira parte busca-se mapear, 

estruturar e retratar o município de São Gonçalo em relação ao conjunto de municípios da 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a partir da correlação de dados socioeconômicos do 

Município e da Região Metropolitana. Logo após, é efetuada uma breve reconstrução 

histórica de São Gonçalo, a partir do levantamento histórico e demográfico dos principais 

bairros dos cinco distritos municipais. A seguir, são expostos os aspectos sociais, políticos e 

culturais que formam o esboço do Município, com suas mazelas e desigualdades sociais que 

conformam o estigma da cidade-dormitório ou periférica. A partir do levantamento destes 

aspectos, é possível verificar os elementos que levaram ao surgimento de diversas 

comunidades virtuais e páginas de notícias com aspectos ativistas no Município. Mesmo 

empenhadas em relatar as mazelas sociais e criticar o poder público, constata-se que algumas 

dessas páginas possuem relações fisiologistas com o governo municipal e agentes políticos.  

Para completar o cenário midiático no Município, os principais veículos jornalísticos de 

circulação na cidade também são analisados.          

Em confluência aos pressupostos teóricos de autores como Kozinets (2010, 2014) e 

Fragoso et al. (2011), o segundo capítulo visa iniciar o estudo netnográfico das postagens e 

comentários referentes aos períodos de maio a julho de 2016 (pré-campanha eleitoral 

municipal) e maio a julho de 2018 (pré-campanha eleitoral estadual e federal) na página Fala 

Coroado, a partir dos temas de maior evidência verificados durante a análise das publicações. 
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Primeiramente, é apresentada a origem, o motivo de existência (ao que se propõe) e a 

identidade do administrador da página Fala Coroado. Em seguida, o estudo das postagens é 

dividido em quatro temas ou questões-chaves e aplicado o método netnográfico na análise de 

posts e comentários de administradores e usuários. Por último, a fim de contextualizar as 

interações percebidas na pesquisa netnográfica, é aplicada em conjunto a análise quantitativa 

das reações, comentários e compartilhamentos dos usuários da página em ambos os períodos, 

bem como a hierarquização dos temas-chaves verificados e sua inter-relação ao total de 

reações, comentários e compartilhamentos levantados. Os dados obtidos objetivam detalhar o 

conhecimento acerca das questões-chaves identificadas nas publicações e observar a 

participação dos usuários frente aos temas mais recorrentes. 

Também de acordo com os pressupostos teóricos de Kozinets (2010, 2014) e Fragoso 

et al. (2011), o terceiro capítulo objetiva iniciar o estudo netnográfico das postagens e 

comentários relativas aos períodos de maio a julho de 2016 (pré-campanha eleitoral 

municipal) e maio a julho de 2018 (pré-campanha eleitoral estadual e federal) na página São 

Gonçalo dá Depressão, a partir dos temas de maior recorrência observados durante a análise 

das postagens. De início, é apresentada a origem, o motivo de sua existência (ao que se 

propõe) de acordo com seus administradores, a estética e as identidades (pseudônimos) dos 

administradores da página São Gonçalo dá Depressão. Após, o estudo das publicações é 

fragmentado em quatro temas ou questões-chaves e aplicado o método netnográfico na análise 

de postagens e comentários de administradores e usuários. Ao final, com o intuito de 

contextualizar as interações constatadas na pesquisa netnográfica, é aplicada em conjunto a 

análise quantitativa das reações, comentários e compartilhamentos dos usuários da mídia 

social em ambos os períodos, bem como a hierarquização dos temas-chaves observados e sua 

inter-relação ao total de reações, comentários e compartilhamentos levantados. Os dados 

obtidos pretendem aprofundar o conhecimento sobre as questões-chaves identificadas nas 

postagens e observar a participação dos usuários frente aos temas mais recorrentes. 

O quarto e último capítulo aborda as características de ativismo digital que venham a 

ser encontradas nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão, também localizando 

aspectos de movimento social e comunicação comunitária nas duas mídias sociais, que 

possam aproximá-las ou afastá-las do conceito de ativismo digital. A princípio, o escopo 

teórico sobre o conceito de ativismo digital é correlacionado ao exercício de deliberação dos 

atores sociais possibilitado pelas mídias sociais no ambiente digital; à atuação social e política 

das páginas, especialmente nos intervalos pré-eleitorais verificados e à performance das 
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páginas em articular mobilizações e participação social e gerar conscientização cidadã nos 

atores sociais.  

A seguir, são analisados os aspectos que possibilitam ou não às páginas se 

constituírem como movimentos sociais e canais de comunicação comunitária no Município, 

verificados em conjunto aos pressupostos teóricos apresentados acerca dos temas. Finalizado 

o estudo dos aspectos de ativismo digital, movimento social e comunicação comunitária 

apresentados pelas duas páginas, é possível compreender a forma de ativismo digital 

desenvolvida pelas mídias sociais verificadas de acordo com suas atuações e articulações 

sociais e políticas; mobilizações engendradas e características culturais e linguísticas no 

espaço virtual. Para a análise deste capítulo, utilizam-se autores como Nico Carpentier (2012), 

Manuel Castells (1999, 2003, 2009, 2017), Evelina Dagnino (2004), Maria da Glória Gohn 

(2012, 2013), Cicilia Peruzzo (1998, 2011, 2015, 2017), Dênis de Moraes (2009, 2018), 

Jürgen Habermas (2003, 2006), entre outros.  
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CAPÍTULO I 

SÃO GONÇALO: DA MANCHESTER FLUMINENSE À CIDADE-DORMITÓRIO 

DAS COMUNIDADES VIRTUAIS 

 

O parque industrial de São Gonçalo, considerado o mais importante do 

Estado do Rio de Janeiro e dos notáveis de todo o Brasil, coloca o Município 

em posição de grande destaque entre as demais regiões industriais do país. 

Bem merecida é a denominação “Manchester Fluminense” dada à cidade 

(PALMIER, 1940, p.121).  

 

 

Fundado em 1579, o município de São Gonçalo sempre foi celeiro de importantes 

atividades econômicas. Entre as décadas de 1940/50 a cidade vivenciou um crescimento 

meteórico, com a instalação de grandes fábricas e indústrias, o que lhe valeu o apelido de 

“Manchester fluminense” – uma referência à cidade industrial de Manchester, na Inglaterra. 

No entanto, o sonho do Município de ser o maior polo industrial da região não se concretizou. 

A perda do capital econômico e político nas décadas seguintes conduziu a cidade a um 

crescente ostracismo. O consequente sentimento de abandono da população gonçalense 

produziu um imenso desgaste na relação com o poder público, gerando o cenário ideal para a 

proliferação de comunidades virtuais dedicadas ao Município. Assim, o objetivo deste 

capítulo é apresentar os fatores históricos, socioeconômicos, políticos e culturais que levaram 

a este quadro, bem como descrever as principais redes sociais online e veículos jornalísticos 

de circulação no Município.   

Inicialmente, pretende-se localizar o município de São Gonçalo no mapa do Estado do 

Rio de Janeiro, delineando sua divisão territorial, características populacionais e 

demográficas. Os dados obtidos servem para reconhecer, estruturar e revelar as peculiaridades 

do território e do povo gonçalense. A fim de aprofundar os conhecimentos acerca do 

território, é realizado um breve levantamento histórico e demográfico dos principais bairros 

dos cinco distritos municipais. Logo após, é efetuada uma breve reconstrução histórica de São 

Gonçalo, intrinsecamente ligada ao seu processo econômico e industrial, desde a sua 

ocupação pelos portugueses até a configuração socioeconômica atual.  

A seguir, são abordados os aspectos sociais, políticos e culturais que constituem o 

retrato e oferecem elementos para um melhor entendimento sobre o Município. Os aspectos 

sociais apresentam as dificuldades e desigualdades sociais que caracterizam São Gonçalo 

como cidade-dormitório ou periférica. Dados e indicadores socioeconômicos são apresentados 
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a fim de embasar e contextualizar o conceito de cidade-dormitório dado ao Município. A 

história da política gonçalense, revisitada desde 1930 até os dias atuais, traça o panorama de 

sucessivos governos municipais e mostra resquícios e vícios de antigas administrações que 

persistem na gestão atual. Nos aspectos culturais, são descritos os festejos, formas 

arquitetônicas e equipamentos culturais que transmitem o modo de vida e a identidade 

gonçalense, também marcada pelo estigma da vida na cidade-dormitório.   

Terminada a reconstrução dos aspectos sociais, políticos e culturais do Município, é 

possível perceber os fatores que levaram à ascensão de comunidades virtuais dedicadas a 

retratar as adversidades sociais e criticar a política gonçalense. Num último momento, é 

realizado o levantamento das principais páginas de comunidades virtuais e páginas de notícias 

da mídia social Facebook destinadas a destacar os problemas cotidianos de São Gonçalo e a 

inter-relação, ou não, dessas páginas com o governo municipal. Igualmente, é elaborada uma 

análise dos principais veículos jornalísticos de circulação na cidade – O São Gonçalo, O 

Fluminense e Extra – bem como suas relações com o governo municipal e a notoriedade em 

relatar os acontecimentos políticos da cidade.          

 

1.1 Divisão territorial, população e características demográficas 

 

São Gonçalo é o segundo maior Município em população na Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro (RMRJ), que também abrange os Municípios de Rio de Janeiro, Belford Roxo, 

Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, 

Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. Sua 

área territorial é, segundo dados do IBGE de 2017, de 248.319 km². Localiza-se na orla 

Oriental da Baía de Guanabara e, por isso, tem limites a Norte e a Leste com o município de 

Itaboraí, ao Sul com o município de Maricá, a Sudoeste com o Município de Niterói e a Oeste 

com a Baía de Guanabara (vide fig.1). Além disso, São Gonçalo é cortado pelas rodovias 

estaduais RJ-104 e RJ-106, além da Rodovia Federal BR-101, fatores que favorecem sua 

localização privilegiada no eixo entre a Capital Fluminense e outras cidades do Norte do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 O território consiste de terrenos relativamente planos, com exceção da região sul, 

onde se localizam as Serras do Calaboca e do Engenho Pequeno (onde existe uma área de 

proteção ambiental), além do Morro do Arrastão. Assim, o território gonçalense possui 60% 
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de terrenos de baixada; 25% de elevações e 15% de praias e restingas, que perfazem 20 km 

que margeiam a Baía de Guanabara8 (BRAGA, 2006, pp. 155-160). 

 

Fig 1. Mapa do município de São Gonçalo. 

 

Fonte: GoogleMaps. Disponível em: <https://goo.gl/FMuNFa>. Acesso em 13 out. 2018. 

 

São Gonçalo apresentava no censo de 2010 uma população de 999.728 habitantes, e 

em 2018, 1.077.687 habitantes, figurando em segundo lugar no Estado do Rio de Janeiro, 

atrás apenas da capital (6.320.446 habitantes). Também possui elevada densidade 

demográfica com 4.035,90 habitantes/km². Dados obtidos sobre o Município indicaram uma 

taxa média de crescimento populacional no período de 2000 a 2010 de 1,16% ao ano9. O 

Município tem um contingente de 652.973 eleitores, que representam aproximadamente 65% 

da sua população, segundo dados do IBGE de 2018, configurando-se o 2º colégio eleitoral 

fluminense e 15º do país. Ainda segundo dados do IBGE de 2010/2016, o Município tem um 

número total de 325.722 domicílios, com uma taxa de ocupação de 12,4%.  

De acordo com dados do censo do IBGE, colhidos em 2010, a faixa etária 

predominante encontra-se entre os 30 e 59 anos (42%). Os idosos representam 12% da 

população do Município contra 20% de crianças entre zero e 14 anos. As mulheres 

representam 52,46% da população, enquanto os homens representam 47,54%. Conforme 

dados do censo de 2010, a religião Católica Apostólica Romana (41,77%) é predominante, 

                                                           
8 As restingas, a maioria das praias e manguezais foram destruídas com a abertura da BR-101, também 

conhecida como Niterói – Manilha. 
9 Fonte: Fundação CEPERJ – Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro – 2013. 

https://goo.gl/FMuNFa
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seguida logo após pela Evangélica e suas vertentes (35%) e, por último,  a religião Espírita e 

suas vertentes (11%). 

A divisão política do Município compreende 91 (noventa e um) bairros, entretanto 

existem inúmeros bairros e sub-bairros que não são computados pela Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo (PMSG10), que ainda divide administrativamente o Município, desde a década 

de 1940, em cinco distritos: 1º Distrito (Centro/São Gonçalo); 2º Distrito (Ipiíba); 3º Distrito 

(Monjolos); 4º Distrito (Neves) e 5º Distrito (Sete Pontes), conforme a figura seguinte: 

 

Fig 2. Mapa dos Distritos de São Gonçalo 

 
              Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. <  

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php>. Acesso em 13 de out. 2018. 

 

A taxa de urbanização é de 99,9%11 e a população local distribui-se no território 

municipal conforme o quadro a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10Para que o texto discorra de forma mais fluida, será usada a sigla PMSG em referência à Prefeitura Municipal 

de São Gonçalo daqui por diante.   
11 Fonte: Fundação CEPERJ – Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro – 2013. 

http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php
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Tabela 1. Distribuição local da população 

São Gonçalo 337.273

Monjolos 223.058

Ipiíba 194.718

Neves 161.721

Sete Pontes 82.958

TOTAL 999.730

Fonte: Censo do IBGE - 2010.

  Distritos de São Gonçalo                                   Habitantes por Distrito

 

Os bairros se dividem entre os distritos de acordo com o quadro a seguir: 

 

Tabela 2. Divisão de bairros por distrito 

1º Distrito 2º Distrito 3º Distrito 4º Distrito 5º Distrito

(30 bairros) (20 bairros) (17 bairros) (13 bairros) (10 bairros)

Palmeira Almerinda Jardim Catarina Boa Vista Venda da Cruz

Itaoca Jardim Nova República Raul Veiga Porto da Pedra Convanca

Fazenda dos Mineiros Arsenal Vila Três Porto Novo Santa Catarina

Porto do Rosa Maria Paula Laranjal Gradim Barro Vermelho

Boaçu Arrastão Santa Luzia Porto Velho Pita

Zé Garoto Anaia Pequeno Bom Retiro Neves Zumbi

Brasilânda Joquei Gebara Vila Lage Tenente Jardim

Rosane Coelho Vista Alegre Porto da Madama Morro do Castro

Vila Lara Amendoeira Lagoinha Paraíso Engenho Pequeno

Centro (Rodo de S.G.) Jardim Amendoeira Miriambi Patronato Novo México

Rocha Vila Candoza Tiradentes Mangueira

Lindo Parque Anaia Grande Pacheco Parada 40

Tribobó Ipiíba Barracão Camarão

Colubandê Engenho do Roçado Guarani

Mutondo Rio do Ouro Monjolo

Galo Branco Várzea das Moças Marambaia

Estrela do Norte Santa Isabel Largo da Idéia

São Miguel Eliane Guaxindiba

Mutuá Ieda

Mutuaguaçu Sacramento

Mutuapira

Cruzeiro do Sul

Antonina

Nova Cidade

Trindade

Luiz Caçador

Recanto das Acácias

Itaúna

Salgueiro

Alcântara

Fonte: Site da Prefeitura Municipal de São Gonçalo. Disponível em: < http://www.saogoncalo.rj.gov.br/mapas.php>. 

Acesso em 13 out. 2018.  

 

São Gonçalo possui atualmente 91 (noventa e um) bairros e outros tantos sub-bairros, 

oriundos de novas divisões de terras. Os nomes dos bairros dão indícios sobre suas origens: 

vários receberam denominações indígenas, perpetuando a memória dos primeiros habitantes 
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do território gonçalense; muitos têm suas origens nos nomes dados a fazendas, engenhos, 

sítios ou chácaras, frutos de desmembramentos e loteamentos de terras a partir da década de 

1940; outros receberam nomes em lembrança das antigas vias de transportes 

(rios/portos/ferrovias) que mais tarde se tornaram núcleos populacionais. Nos subtópicos 

seguintes, serão elencados brevemente os principais bairros de cada distrito, selecionados pelo 

ponto de vista histórico, político-financeiro e ampla densidade demográfica:  

 

- 1º Distrito (Centro/São Gonçalo) – Centro/Rodo, Alcântara, Zé Garoto e Brasilândia  

- 2º Distrito (Ipiíba) – Santa Isabel, Jockey e  Rio do Ouro  

- 3º Distrito (Monjolos) – Jardim Catarina, Guaxindiba e Vista Alegre  

- 4º Distrito (Neves) - Neves, Vila Lage e Porto da Madama 

- 5º Distrito (Sete Pontes) - Venda da Cruz, Covanca e Barro Vermelho 

 

1.1.1 1º Distrito (Centro/São Gonçalo) – Centro/Rodo, Alcântara, Zé Garoto e 

Brasilândia   

 

São Gonçalo apresenta dois grandes centros: o Rodo e o centro de Alcântara. O Centro 

de São Gonçalo possui população estimada em 6.233 habitantes, segundo dados do IBGE de 

2010. Trata-se da área em que estão instalados os mais importantes setores financeiros e 

políticos da cidade. No Centro, encontram-se diversos tipos de comércios e serviços: prédios 

comerciais e residenciais, escolas, restaurantes, lanchonetes, bancos, supermercados e lojas de 

diferentes ramos, o que denota a importância do local para a economia da cidade. Nele 

também estão localizadas as principais vias: as ruas Feliciano Sodré, Coronel Moreira César, 

Doutor Nilo Peçanha e a Avenida Presidente Kennedy. Na Rua Coronel Moreira César pode-

se avistar a Igreja Matriz São Gonçalo de Amarante, popularmente conhecida como Igreja da 

Matriz. Já na Rua Feliciano Sodré, encontra-se a sede principal da Prefeitura Municipal de 

São Gonçalo, onde se concentra grande parte dos setores administrativos do Município. 

O Rodo e o Centro correspondem à mesma localidade. No entanto, a região chamada 

de Rodo de São Gonçalo concentra-se em uma área específica do Centro, cuja localização 

exata não é um consenso entre os gonçalenses: alguns consideram que o Rodo situa-se 

precisamente na Praça Doutor Luiz Palmier – também conhecida como Praça da Marisa12 – 

                                                           
12 A Praça Doutor Luiz Palmier é informalmente chamada de Praça da Marisa por conta da loja de mesmo nome 

que está localizada no centro da praça. 
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enquanto outros concordam que fica próximo ao Rodo Shopping, uma galeria comercial 

situada na Rua Doutor Nilo Peçanha. 

Diferentemente do que ocorre no bairro de Alcântara, grande parte dos ambulantes do 

Centro se concentra em uma única rua, a Avenida 18 do Forte, conhecida como Rua do 

Camelô. Essa via é destinada exclusivamente aos camelôs, lojistas e pedestres, sendo, 

portanto, proibida a circulação de veículos no local. Ao fim dela, já na Avenida Presidente 

Kennedy, encontra-se o Partage Shopping, um importante shopping center da cidade. Por toda 

a região, circulam ônibus municipais e intermunicipais, tornando o local importante ponto 

central de baldeação de transportes, conectando os gonçalenses aos bairros da cidade e aos 

municípios próximos. 

O bairro do Alcântara surgiu junto a uma estação de trem existente na década de 1940 

e se desenvolveu interligado à rodovia estadual RJ-104, construída na década de 1970. Logo 

depois, foi instalado o terminal rodoviário do bairro (Terminal Rodoviário Jayme Mendonça 

Campos), popularmente conhecido como Terminal de Alcântara, localizado abaixo de um 

viaduto que corta a parte central do bairro. Com uma população estimada em 14.686 

habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o bairro do Alcântara é considerado um 

importante polo de negócios e comércio de São Gonçalo, onde encontram-se prédios e lojas 

mais modernos e as edificações mais altas do Município. 

 Na região, podem ser encontrados uma ampla gama de serviços e estabelecimentos 

comerciais, muitas vezes aglutinados de maneira desordenada: bares, lanchonetes, 

supermercados, shopping centers, lojas de móveis, lojas de eletrodomésticos, agências 

bancárias, hospitais, clínicas, escolas e diversos edifícios residenciais e comerciais. Na rua 

João Caetano está localizada a popular Rua da Feira , famosa na região pelo amplo comércio 

de têxteis, com muitas lojas conhecidas no setor varejista. Além de atrair gonçalenses de 

diversas regiões do Munícipio, a Rua da Feira exerce atratividade para “sacoleiros” e 

consumidores de muitos bairros e municípios da Região Metropolitana, sobretudo, Itaboraí, 

Silva Jardim, Rio Bonito e Maricá.  

Além dos inúmeros e variados estabelecimentos comerciais, a Rua da Feira, que a 

princípio é destinada exclusivamente ao fluxo de pessoas, apresenta uma grande concentração 

de ambulantes em toda a sua extensão, o que evidencia o grande desornamento urbano do 

local. Outro grave entrave da região é o trânsito caótico. Em seus estudos a respeito do 

trânsito gonçalense, Talitha Rocha (2017) observa que o trânsito desordenado do Alcântara é 

tamanho, que o bairro chega a ser  apelidado de “pequena Índia”, em alusão à cidade de Nova 

Déli, na Índia, reconhecida mundialmente por suas vias engarrafadas e trânsito desordenado.  
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Reconhecido por muitos como uma “terra sem lei” (ROCHA, 2017), a autora enfatiza 

que em diversas postagens de páginas da mídia social Facebook é possível verificar diferentes 

menções ao bairro: “pequena Índia”, “Hellcântara” e “Ocântara”, numa espécie de junção do 

nome com o artigo. Para a autora, essas menções fazem parte da representação que a 

população possui a respeito das peculiaridades positivas e negativas do Alcântara que o 

diferenciam das demais localidades do Município: o grande centro comercial, onde tudo se 

encontra, convive lado a lado com o sério desordenamento urbano presenciado em calçadas e 

vias que cortam o bairro.       

A história do bairro Zé Garoto, que segundo dados do IBGE de 2010 possui 3.929 

habitantes, está vinculada ao imigrante português José Alves de Azevedo. Maria Neuma 

Braga (2006) explica que o português era uma figura muito popular entre a população local, 

que passou a chamá-lo carinhosamente de Zé Garoto – Zé por causa de seu nome, José, e 

Garoto porque era comum chamar meninos desta forma. Zé Garoto era comerciante e possuía 

um armazém, a mais conceituada fábrica de groselhas da época e um alambique onde hoje se 

encontra o prédio do Antigo Fórum da cidade. Suas terras abrangiam a área em que hoje se 

situa a Escola Estadual Nilo Peçanha e a principal praça da cidade, a Praça Professora 

Estephania de Carvalho, conhecida popularmente como Praça do Zé Garoto, por causa do 

bairro de mesmo nome. Entre o armazém e o espaço onde hoje ficam a escola e a praça havia 

o Largo (do Zé Garoto), ponto obrigatório do bonde com destino ao bairro do Alcântara.  

A praça Professora Estephania de Carvalho, ou Praça do Zé Garoto, é um espaço 

afetivo e ponto de encontro dos gonçalenses. Seu significado para a população difere de 

outras praças comuns do Município: durante as décadas de 1940 e 1950, foi um importante 

cenário do movimento operário gonçalense, sendo palco de intensas manifestações da 

organização local. Por ser um espaço público e livre, a praça se tornou o reduto dos 

manifestantes (ligados aos estaleiros locais, fábricas de metalurgia e ao setor de pescado) que 

reivindicavam direitos trabalhistas (salário mínimo, repouso semanal, indenização para 

vítimas de acidentes de trabalho e eleições nos sindicatos). 

Atualmente, a Praça do Zé Garoto recebe a maioria dos eventos festivos e culturais da 

cidade, como o ponto de largada dos desfiles escolares de 22 de setembro, aniversário da 

cidade. Aos fins de semana é comum a praça receber diferentes eventos, realizados ou 

apoiados pela PMSG. 

O bairro da Brasilândia, construído por José Rodrigues Amorim, foi fundado em 20 de 

maio de 1945, data em que a pedra fundamental foi fixada. Inicialmente, o local onde o bairro 

está situado fora uma fazenda, cujo dono, Alberto Paiva, vendeu para o Sr. Coimbra, que a 
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loteou para a construção de casas populares (BRAGA, 2006). Os primeiros logradouros 

somavam 48 casas nas Ruas Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Ao longo 

dos anos, o bairro sofreu grande expansão, também provocada pela sua proximidade com o 

Centro da cidade, e se dividiu em sub-bairros, sendo o mais conhecido o Coroado – local de 

atuação de uma das páginas a serem analisadas na pesquisa. Segundo dados do censo do 

IBGE de 2010, o bairro da Brasilândia conta com 4.725 habitantes. No bairro, estão situados 

o Instituto de Educação Clélia Nanci e a Fundação Leão XIII, popularmente chamada de CSU 

(Centro Social Urbano) pelos moradores locais.  

 

1.1.2  2º Distrito (Ipiíba) – Santa Isabel, Jockey e Rio do Ouro  

 

O bairro de Santa Isabel possui uma grande área territorial e uma população estimada 

em 14.600 habitantes, segundo dados do censo do IBGE de 2010. O bairro é destino turístico 

da região devido às suas paisagens tipicamente rurais e de Mata Atlântica, onde está situado o 

Alto do Gaia, com 534 metros de altitude, considerado o ponto mais alto de São Gonçalo; as 

Cavernas de Santa Isabel; a Fazenda Santa Edwiges; a Igreja Nossa Senhora Aparecida e 

diversas cachoeiras e lagoas espalhadas pelas redondezas13. Com diversas localidades rurais, 

Santa Isabel é um bairro carente, de baixa renda e classe média baixa. Ao longo dos anos o 

bairro passou por uma favelização de sua área rural, adquirindo características de Favela-

Rural. O descaso de sucessivos governos transformou Santa Isabel em um dos bairros mais 

precários do Município em saneamento básico, asfalto e serviços de saúde, entretanto, a 

importância histórica da região ainda lhe rende prestígio político, pois é no bairro de Santa 

Isabel que a PMSG realiza há quinze anos o Desfile Cívico de 7 de Setembro (Independência 

do Brasil) no Município14.  

A história do bairro do Jockey ou Jóquei está atrelada ao Jockey Club de São Gonçalo. 

Braga (2006) explicita que, logo após a construção do Jockey Club, a região ao redor foi 

rapidamente habitada e recebeu muitas melhorias. Com o fechamento do Jockey, as melhorias 

foram encerradas, mas os moradores permaneceram no local e mantiveram o nome da 

localidade e futuro bairro. Conforme dados do IBGE de 2010, o bairro do Jóquei possui 

11.068 habitantes e figura entre um dos bairros residenciais mais populosos do Município. 

                                                           
13 Gonçalo organiza passeio para grutas. O Fluminense, Rio de Janeiro, 27 jun. 2015. Cidades. Disponível em: 

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/são-gonçalo-organiza-passeio-para-grutas. Acesso em: 20 out. 

2018.  
14  Desfile de 7 de Setembro em SG promete reunir mais de 20 mil em Santa Isabel . O São Gonçalo, São 

Gonçalo, 7 set. 2016. Geral. Disponível em: https://www.osaogoncalo.com.br/geral/18039/desfile-de-7-de-

setembro-em-sg-promete-reunir-mais-de-20-mil-em-santa-izabel. Acesso em: 20 out. 2018. 

http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/são-gonçalo-organiza-passeio-para-grutas
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/18039/desfile-de-7-de-setembro-em-sg-promete-reunir-mais-de-20-mil-em-santa-izabel
https://www.osaogoncalo.com.br/geral/18039/desfile-de-7-de-setembro-em-sg-promete-reunir-mais-de-20-mil-em-santa-izabel
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Nos dias atuais, o bairro sofre com a carência de infraestrutura e saneamento básico, além dos 

altos índices de violência urbana.    

O bairro do Rio do Ouro se desenvolveu na década de 1950, à margem esquerda da 

RJ-106, onde funcionava a cerâmica Rio do Ouro, antiga produtora de manilhas. A origem do 

bairro é um exemplo do processo de ocupação do solo gonçalense, com repartições irregulares 

de terras de antigas fazendas e núcleos populacionais se expandindo ao longo das margens de 

vias e ferrovias que cortam a cidade (BRAGA, 2006). Com a transferência da área distrital de 

Itaipu para Niterói15, o Rio do Ouro transformou-se em um bairro bimunicipal, passando a 

fazer parte tanto do município de Niterói quanto de São Gonçalo. Por muitos anos, o bairro 

teve importância estratégica para a economia da região: no lado de São Gonçalo, existiu até a 

década de 1960, uma estação ferroviária do ramal da Leopoldina que se estendia até o 

município de Campos. Era utilizada para escoamento do excedente da produção para outros 

locais do município de Niterói e do café vindo da fazenda de Várzea das Moças. Atualmente, 

funciona uma garagem de ônibus no local16. De acordo com dados do IBGE de 2010, o bairro 

possui 10.418 habitantes. 

 

1.1.3 3º Distrito (Monjolos) – Jardim Catarina, Guaxindiba e Vista Alegre  

 

Com 73.042 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2010, Jardim Catarina é o 

bairro mais populoso de São Gonçalo. O bairro, originado de uma fazenda que fora dividida 

em lotes na década de 1940, teve seu crescimento intensificado nas décadas de 1960 a 1980. 

O desenvolvimento do loteamento foi sofrendo grandes transformações, uma das principais 

foi a construção da rodovia BR-101, na década de 1980, que atravessou o loteamento 

modificando sua estrutura interna e promovendo novas ocupações. Atualmente os loteamentos 

são definidos com habitações em alvenaria, mas o bairro não possui infraestrutura e 

urbanização suficientes à demanda local. O abastecimento de água é instável, o saneamento 

básico precário, e o esgoto sanitário possui instalações precárias, tendo-se grande presença de 

valas a céu aberto como alternativa para os sistemas coletores. Jardim Catarina foi por muito 

tempo considerado como “um dos maiores loteamentos da América Latina” não somente pelo 

tamanho, mas também pela sua complexidade e ausência de planejamento desde o seu início. 

Adalton Mendonça (2007) esclarece que os loteadores, da empresa Sociedade Expansionista 

                                                           
15 Em 1943, em pleno Estado Novo ocorreu uma nova divisão territorial no estado do Rio de Janeiro, e São 

Gonçalo perde o distrito de Itaipu para Niterói. 
16 Fonte: https://www.culturaniteroi.com.br/blog/?id=339&equ=ddpfan. 
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Gonçalense (SEG), não respeitaram, na divisão do loteamento, a existência de rios e declives 

que provocam alagamentos constantes nas áreas abaixo do nível do mar e próximas à Baía de 

Guanabara. Ainda hoje algumas dessas áreas continuam sendo ocupadas e vendidas 

clandestinamente (idem, p.54).  

Ao lado do Jardim Catarina encontra-se Guaxindiba. A localidade recebeu seu nome 

ainda no século XVII, em homenagem ao rio Guaxindiba, o principal rio da cidade de São 

Gonçalo. O processo de ocupação do futuro bairro veio com a instalação da Fábrica de 

Cimentos Portland, em 1933, numa área que hoje pertence ao bairro Bom Retiro (BRAGA, 

2006). Guaxindiba conta com 3.926 habitantes (IBGE-2010). Sem investimentos há muitas 

décadas, o bairro se transformou em uma comunidade carente que não tem acesso aos 

serviços de água potável e tratamento de esgoto. Entretanto, Guaxindiba apresenta inúmeras 

facilidades para a expansão industrial desde a época da implantação da indústria de cimentos 

Portland, quando havia um canal que ligava o Rio Guaxindiba à Baía de Guanabara e um 

ramal da linha férrea que ligava o bairro da Rede Ferroviária Federal até o Barreto em Niterói 

(MENDONÇA, 2007). Graças à potencialidade do local para a instalação de grandes 

indústrias, iniciou-se em 2011 a construção do Polo Industrial de Guaxindiba, um grande polo 

de construção naval que visava a atender ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro 

(COMPERJ) de Itaboraí. Contudo, as obras foram interrompidas em 2015, paralisando o 

processo de desenvolvimento socioeconômico da região17. Em outubro de 2018, notícias 

acerca do retorno das obras do COMPERJ deram um novo sopro de esperança à região, que 

aguarda receber novos investimentos e reiniciar as obras no segundo semestre de 201918.   

O bairro de Vista Alegre surgiu com a Vila Operária, conjunto de casas para os 

empregados da Cerâmica Vista Alegre, que produzia louças e mosaicos (BRAGA, 2006). 

Com uma população estimada em 23.326 habitantes segundo censo do IBGE de 2010, o 

bairro, um dos principais do 3º distrito, conta com o crescimento do setor de serviços, como a 

instalação de novos supermercados em sua via principal, a Estrada Almirante Pena Boto, que 

dá acesso a RJ-104, e no sentido contrário, segue em direção a Monjolos.  

 

 

                                                           
17 As atividades do Comperj foram interrompidas em 2015 devido às denúncias em caso de corrupção na 

Petrobras, com a suspeita de participação de cartel de empreiteiras e pagamento de propina a diretores e políticos 

em troca de contratos. 
18 Jornal Hoje. Acordo para retomar obras do Comperj em 2019 leva esperança a trabalhadores de Itaboraí. 

Portal G1, Rio de Janeiro, 17 out. 2018. G1. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2018/10/17/acordo-para-retomar-obras-do-comperj-em-2019-leva-esperanca-a-trabalhadores-de-

itaborai.ghtml. Acesso em 19 out. 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/17/acordo-para-retomar-obras-do-comperj-em-2019-leva-esperanca-a-trabalhadores-de-itaborai.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/17/acordo-para-retomar-obras-do-comperj-em-2019-leva-esperanca-a-trabalhadores-de-itaborai.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/10/17/acordo-para-retomar-obras-do-comperj-em-2019-leva-esperanca-a-trabalhadores-de-itaborai.ghtml
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1.1.4  4º Distrito (Neves) – Neves, Vila Lage e Porto da Madama 

 

A origem do bairro de Neves remete ao funcionamento do porto de mesmo nome que 

funcionava no local. Aída de Souza Faria (2004) expõe que “entre as praias do Barreto e de 

Neves (...) as faluas19 de todo porte entravam e saíam num movimento de caráter comercial 

incrível” (idem, p.51). Assim, localizado num ponto estratégico por estar próximo às cidades 

de Niterói e Rio de Janeiro, o Porto de Neves promovia um escoamento facilitado de toda a 

produção oriunda de São Gonçalo, que incluía produtos da agricultura, aves e ovos, suínos e 

bovinos. Braga (2006) elucida que na região foi construído o Mercado Público Cônego 

Goulart, criado para atender à demanda de mercadorias de diversos setores. Entretanto, o 

grande volume de peixe trazido de todo o litoral gonçalense e revendido no mercado fazia 

com que o mesmo parecesse um local exclusivo de venda de peixes. 

Situado no limite com Niterói, Neves é considerado a porta de entrada do Município. 

Por décadas o bairro foi o maior polo industrial de São Gonçalo. Os preços baratos das terras, 

as regiões pouco povoadas e a mão de obra fácil e barata, oriunda da zona rural, alavancaram 

o processo de instalação de grandes indústrias a partir da década de 1930. Em 1940, a região 

já possuía um renomado parque industrial que, juntamente ao avanço de outras indústrias nos 

demais distritos em 1950, contribuíram para que a cidade recebesse a alcunha de “Manchester 

Fluminense”. 

Neves é o bairro que mais perdeu empresas nas últimas quatro décadas. A decadência 

industrial pode ser observada através da grande quantidade de fábricas fechadas na região. O 

bairro só voltou  a se reerguer na década de 1990, com a entrada da rede de supermercados 

Carrefour, no limite de Neves com o bairro Barreto, em Niterói. O Projeto São Gonçalo 2000, 

uma parceria entre Município e governo do Estado, revitalizou todo o bairro: as vias 

principais receberam novo asfalto; foram construídos uma Delegacia Legal e um Posto do 

Detran; praças e o Teatro Savalla Gomes (Palhaço Carequinha) foram restaurados. Com 6.038 

habitantes de acordo com dados do IBGE de 2010, atualmente as ruas do bairro sofrem com a 

sujeira, a falta de iluminação e o esgoto sanitário deficiente.   

O bairro Vila Lage, antes de ser conhecido por este nome, era denominado de Vila 

Operária. Inaugurada em meados da década de 1920, foi a primeira vila operária do Brasil, 

construída pelo industrial Henrique Lage – grande empresário que detinha aproximadamente 

80% da indústria naval brasileira (FARIA, 2004). A vila de casas geminadas foi construída a 

                                                           
19 Espécie de bote grande, com velas, utilizado na descarga de navios. Fonte: Grande Enciclopédia Larousse 

Cultural. São Paulo: Nova Cultural, 1998. 
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mando de uma fábrica local, a Cia. de Navegação Costeira, para a moradia dos operários. Em 

1942, a comunidade recebeu o Clube Social Vila Lage, denominado pelos moradores como 

Palácio das Rosas. Promovendo importantes eventos no Município, o Palácio das Rosas 

assumiu papel de destaque na vida social gonçalense. Hoje encontra-se desativado e sem 

perspectivas de reabertura. Ao final do século XX, as reformas diferenciadas das casas 

promoveram a descaracterização da vila. Entretanto, algumas construções ainda mantêm o 

padrão arquitetônico original. Conforme dados do IBGE de 2010, o bairro Vila Lage possui 

8.919 habitantes.    

Nas terras onde hoje se localiza o bairro Porto da Madama havia um porto muito 

importante, responsável pelo recebimento da lenha proveniente do município de Cachoeiras 

de Macacu. Braga (2006) esclarece que um ilustre comerciante local – Paulo José Leroux – 

que morava próximo ao porto, teve como colaboradora a avó, Maria Margarida Bazim 

Desmarest. Figura muito popular dentre os habitantes locais, a avó do comerciante era 

chamada de Madama (como os brasileiros entendiam a pronúncia francesa). O porto então 

passou a se chamar Porto da Madama. Quando fundado, o bairro que compreendia esta 

localidade passou a ser chamado pelo mesmo nome. De acordo com dados do IBGE de 2010, 

Porto da Madama possui 7.844 habitantes. 

 

1.1.5  5º Distrito (Sete Pontes) – Venda da Cruz, Covanca e Barro Vermelho  

 

Braga (2006) elucida que a área do bairro da Venda da Cruz foi definida a partir da 

junção das terras dos Beaurepaire Rohan – ilustre casal, acompanhante da família real vinda 

para o Brasil em 1808, “responsável por importante geração de gonçalenses nos tempos 

imperiais” (FARIA, 2004, p.26) – do Tenente Juvenal Jardim (Tenente Jardim), da Baronesa 

de Goitacazes e do comerciante Antônio Cruz. A Fazenda Sete Pontes, depois denominada 

Chácara do Paraíso, propriedade do Conde de Beaurepaire, é considerada ainda hoje um 

marco da fundação do bairro. Ali nasceram seus filhos, em especial o Visconde Henrique 

Pedro Carlos de Beaurepairre Rohan, que ocupou importante cadeira de Ministro da Guerra 

durante a Guerra do Paraguai (FARIA, 2004). Uma das versões que justificam o nome 

conferido ao bairro fala de uma grande cruz que foi incrustada no Morro do Cruzeiro. No 

início do século XX, o bairro Venda da Cruz tornou-se um bairro proletário, como tantos 

outros no Município.  

Conforme o censo do IBGE de 2010, Venda da Cruz possui 6.330 habitantes. Nos dias 

atuais, o bairro sofre com a sujeira das ruas e o esgoto sanitário deficiente, com línguas negras 
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beirando os meios-fios. A praça do bairro, Santo Siber Mendonça, popularmente conhecida 

como Praça da Venda da Cruz, encontra-se em estado de abandono, com muito lixo e 

degradação. Segundo relatos de moradores, por ser um bairro limítrofe ao Município de 

Niterói, Venda da Cruz sofre com a dinâmica irregular do serviço de recolhimento de lixo em 

algumas ruas transversais do bairro, consideradas pertencentes a Niterói. O resultado disso é 

que a praça virou uma espécie de ponto de encontro do lixo, a forma que todos encontraram 

para terem seus resíduos recolhidos20. 

Faria (2004) afirma que o bairro da Covanca é rico em histórias. A localidade já foi 

chamada de Sete Pontes, numa referência ao número de pontes existentes ao longo da via que 

corta o bairro, da Venda da Cruz ao Zé Garoto. De acordo com Braga (2006), o bairro recebeu 

o nome de Covanca pela forma do seu terreno (covanca significa “terreno cercado de morros 

com apenas uma entrada natural”). “A Covanca no passado foi um bairro de bela paisagem 

com suas colinas verdejantes cobertas por densa mata atlântica” (FARIA, 2004, p.28). O 

primeiro tipo de ocupação foi uma vila, com cerca de vinte casas, próxima ao casarão da 

fazenda Covanca, propriedade da família Beaurepaire Rohan.  

O bonde elétrico, inaugurado em 1908, determinou o alargamento da via principal, a 

Dr. March, levando o progresso que modificou demasiadamente o bairro, tornando-o 

densamente povoado. Assim, o ar interiorano de outrora foi substituído pela expansão urbana 

desordenada da área, considerada uma das principais vias de passagem em direção à sede do 

Município e a vários bairros. A Praça da Covanca, que um dia foi área de lazer para o 

tesoureiro de Dom Pedro I (FARIA, 2004), passou por revitalização durante o governo 

Neilton Mulim (2013-2016) após anos de completo abandono. Atualmente, a praça é cercada 

por empreendimentos imobiliários e segue como área de lazer da população local. Conforme 

dados do IBGE de 2010, o bairro Covanca possui 7.649 habitantes. 

Outrora área de chácaras e fazendas, a região onde o bairro Barro Vermelho foi 

fundado possuía um barro de cor avermelhada. Mais tarde, o barro passou a ser muito 

utilizado na produção de tijolos e telhas, a partir da construção de uma olaria que explorava a 

potencialidade local, dando origem a um bairro proletário. Segundo o censo do IBGE de 

2010, o Barro Vermelho possui 9.847 habitantes.  

 

 

                                                           
20 GRACIANO, Matheus. Praça da Venda da Cruz: abandono, lixo e degradação. Sim São Gonçalo, São 

Gonçalo, 06 out. 2018. Bairros. Disponível em: http://simsaogoncalo.com.br/cidadequebrada/praca-da-venda-da-

cruz-abandono/. Acesso em 08 dez. 2018. 

http://simsaogoncalo.com.br/cidadequebrada/praca-da-venda-da-cruz-abandono/
http://simsaogoncalo.com.br/cidadequebrada/praca-da-venda-da-cruz-abandono/
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1.2 Antecedentes históricos e socioeconômicos  

 

Recapitulando, São Gonçalo é um município da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Sua população é de 1.077.687 habitantes21, sendo, 

atualmente, o segundo município mais populoso do Estado (atrás apenas da capital). Ocupa 

uma área de 249.142 km² e contabiliza 91 bairros divididos em cinco distritos22. São Gonçalo 

foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu 

desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que instalaram 

uma fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII, às margens da 

atual rodovia RJ-104. No século XVIII, o progresso econômico do Município atingiu grandes 

proporções devido ao êxito das fazendas e seus engenhos de açúcar e aguardente, e das 

lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O comércio desenvolveu-se na mesma proporção 

das atividades agrícolas, e as dezenas de barcos de transporte de gêneros e passageiros davam 

maior movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros portos das diversas 

freguesias e com os do Rio de Janeiro. Em 22 de setembro de 1890, o Distrito de São Gonçalo 

foi emancipado politicamente e desmembrado de Niterói, através do decreto estadual nº 124. 

Em 1929, a Lei nº 2335, de 27 de dezembro, concedeu a categoria de cidade a todas as sedes 

do Município. A partir de então (1929), o município de São Gonçalo iniciou sua trajetória de 

forma independente (BRAGA, 2006).  

O Município é conhecido por ter sido grande produtor de açúcar desde o século XVIII, 

quando ainda era uma freguesia, até meados do século XIX, quando no final deste e início do 

século XX, sua atividade produtiva é alterada pelo surto industrial ocorrido na região, 

principalmente no período de 1892-1930. De acordo com Mendonça (2007) a importância da 

atividade portuária em São Gonçalo se explica, primeiro, “pela necessidade de escoamento da 

produção agrícola e via de acesso de mercadorias e pessoas para o interior do antigo Estado 

do Rio de Janeiro” (idem, p.20). 

Em 11 de novembro de 1925, o município de São Gonçalo foi beneficiado pela lei 

estadual 1.991, que concedia benefícios fiscais às duas primeiras empresas que se instalassem 

no Estado no prazo de quatro anos – o que possibilitou a instalação, em 1926, da Companhia 

Brasileira de Usinas Metalúrgicas no Município. Logo após, em 1931, São Gonçalo abrigou a 

Cia Nacional de Cimentos Portland. Localizada às margens do rio Guaxindiba, a empresa 

construiu um canal de acesso com seus próprios recursos para facilitar o embarque de sua 

                                                           
21 Dados do Censo do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2018.  
22 Fonte: http://www.pmsg.rj.gov.br/sao_goncalo.php 
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produção para o porto da Capital Federal, na cidade do Rio de Janeiro. Mendonça (2007) 

parametriza que, desde o início do século XX, o acesso aos portos, ou mesmo aos rios da 

região de São Gonçalo, foi um importante fator de atratividade industrial para o Município. 

Em 1933, foi fundada a Eletroquímica Fluminense, por intermédio do decreto 12.021 de 

março de 1928. José Lessa (2018) salienta que, mesmo com a perda da hegemonia industrial 

do Estado do Rio de Janeiro para São Paulo, a produção industrial gonçalense ainda 

encontrava-se em estágio crescente, “fator determinante para o crescimento constante da zona 

urbana acompanhado do aumento expressivo de loteamentos” (idem, p.2).  

Ainda de acordo com Lessa (2018), a eclosão da Segunda Guerra Mundial, na década 

de 1940, levou à estagnação do setor agrícola do Município, que enfrentou dificuldades na 

exportação de cítricos e redução de trabalhadores no setor, conforme o censo de 1940. 

Entretanto, neste mesmo período, destaca-se grande crescimento dos setores secundário e 

terciário e a consequente expansão urbana do Município. No início da década de 1940, São 

Gonçalo já ocupava as primeiras colocações no ranking do emprego industrial e possuía o 2º 

maior produto industrial do Estado, perdendo apenas para Petrópolis. Araújo e Melo (2014) 

explicam os fatores que facilitaram a expansão industrial no Município: a proximidade do 

distrito industrial de Neves com o município do Rio de Janeiro, então capital, e com o 

município de Niterói; grande disponibilidade de áreas planas – no total de 45 Km² – 

consideradas adequadas para a atividade industrial; terrenos mais baratos comparados aos de 

Niterói e disponibilidade de mão de obra barata. A instalação, em grande escala, de fábricas e 

indústrias transformou o parque industrial gonçalense no mais importante do Estado, 

recebendo a cidade a alcunha de Manchester Fluminense (uma referência à cidade de 

Manchester, na Inglaterra, reconhecida pelo seu grande desenvolvimento industrial).  

Consequência do declínio da agricultura fluminense, em 1950 o quantitativo da 

população urbana supera a população rural. Com quase 80% da população gonçalense fora da 

zona rural, o Município concentrava expressivamente sua população na área urbana (LESSA, 

2018, p.2). Neste período iniciam-se novos loteamentos como o Jardim Catarina, Trindade e 

Jardim Alcântara, estabelecendo-se na década de 1960 o fim da zona rural do Município, de 

acordo com a PMSG23. Contudo, já na década de 1950, a indústria gonçalense começou a 

perder fôlego. Os pequenos portos do litoral da cidade, que serviam ao escoamento da 

produção agrícola no passado, já não comportavam a escala de produção industrial e muitos já 

                                                           
23 Mesmo com controvérsias e comprovação visual, a Prefeitura Municipal de São Gonçalo (PMSG) declara que 

a taxa de urbanização municipal é de aproximadamente 100%, de acordo com dados da Fundação CEPERJ – 

Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro – 2013. 
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haviam encerrado suas atividades; havia dificuldades no abastecimento de água e a falta de 

uma elite industrial suficientemente forte comprometia o prosseguimento do desenvolvimento 

industrial da cidade (ARAÚJO; MELO, 2014). Deste modo, como causas do declínio estão a 

insuficiência de infraestrutura - negligenciada pelas esferas estadual e municipal - e a falta de 

apoio da esfera federal, que nunca escolheu o Município para sediar os grandes projetos 

industrializantes no Estado do Rio de Janeiro, posto que as principais indústrias instaladas no 

Município tinham suas sedes localizadas na capital.  

Os mais importantes eventos econômicos e políticos das décadas de 1960 e 1970 

continuaram sem ter São Gonçalo como beneficiário: de natureza econômica, pode-se citar a 

criação da Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) e os investimentos de expansão da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) em Volta Redonda; de natureza política, a 

transferência da capital federal para Brasília, na década de 1970. Ainda na década de 1970, 

percebe-se a retração da indústria naval e o início do processo de fechamento e de 

transferência de muitas indústrias de Niterói e São Gonçalo (MENDONÇA, 2007). Ao longo 

das décadas de 1970 e 1990, o fenômeno do declínio industrial gonçalense ganharia novas 

características, agora de perda de indústrias. Mesmo a construção da ponte Presidente Costa e 

Silva (reduzindo a distância entre a cidade do Rio de Janeiro e os municípios do outro lado da 

Baía de Guanabara) e a construção da rodovia BR-101 (ligando Niterói a Manilha), não foram 

fatores de atração para novas indústrias na região. Ao contrário, o que deveria servir como 

fator de estímulo à economia local contribuiu para o maior crescimento populacional sem 

ordenamento: em vez de indústrias, há hoje um grande número de favelas às margens da 

rodovia que corta grande parte do litoral do Município. A rodovia degradou os manguezais, 

causando problemas ambientais e consequentes entraves econômicos para o Município 

(ARAÚJO; MELO, 2014).   

Mendonça (2007) aponta que, além de não possuir apoio da FIRJAN para alavancar 

seu desenvolvimento econômico, diferente da cidade de Niterói, São Gonçalo ainda suportava 

uma forma esdrúxula de alternância de poder político municipal que se dava entre dois 

grupos: do ano de 1954 até o final da década de 1980 alternavam no poder o grupo Lavoura e 

a oposição. De 1989 até 2002, revezavam os grupos populistas ligados ao partido de Brizola 

(PDT) e o grupo de oposição. Ainda segundo Mendonça, “essa dualidade na política local só 

foi, aparentemente extinta, com a eleição de Aparecida Panisset no antigo Partido da Frente 

Liberal (PFL) – atual Democratas em 2005” (idem, p.31). 

Como bem elucida Mendonça (2007), por muitas décadas São Gonçalo sofreu com a 

falta de planejamento urbano, e essa ausência, dolosa ou não, associada às disputas nacionais 



44 

 

e regionais pela hegemonia no crescimento econômico corroborou para a atual conjuntura 

industrial. Para o autor, “as empresas ‘bem sucedidas’ atualmente fazem parte de um grupo 

hegemônico externo que ‘planejou’ essa expansão com prescrições homeopáticas” (idem, 

p.32). A perda do capital econômico e político, principalmente nas últimas três décadas, 

conduziu a cidade a um crescente ostracismo. O Município, que até a década de 1960 ocupou 

papel de destaque devido ao seu diversificado polo industrial, hoje se encontra esquecido pelo 

setor privado e desamparado pelo poder público. À luz do pensamento de Pierre Bourdieu 

(1986), a perda de prestígio sofrida pela cidade remete à redução do capital simbólico e à 

degradação do capital econômico, poderes sociais fundamentais que analisam “as relações 

entre as posições ocupadas nas distribuições dos recursos que são ou podem se tornar 

operantes na concorrência pela apropriação dos bens raros que tem lugar no universo social” 

(idem, p.154). A partir de 1970 até os dias atuais, o Município vem recebendo destaque, não 

mais pelo crescimento industrial, mas pelo crescimento demográfico, com um boom de 

loteamentos que o fez ser classificado como cidade-dormitório, uma vez que a população 

gonçalense vive em função das atividades econômicas dos centros urbanos vizinhos das 

cidades de Niterói e Rio de Janeiro, maiores e mais prósperos. Ainda de acordo com dados do 

Censo Demográfico 2010 do IBGE e Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), São Gonçalo 

apresenta alta incidência de pobreza, comparado aos demais municípios da Região 

Metropolitana.  

O último estudo socioeconômico do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

(TCE/RJ), de 2011, para São Gonçalo e os dados da Fundação CEPERJ indicam que, entre os 

anos de 2004 e 2009, a cidade detinha cerca de 2,7% do PIB do Estado do Rio de Janeiro, 

bem abaixo do índice da participação do PIB da capital fluminense (49,7%). Segundo 

prognóstico apresentado por Mendonça (2007) em sua tese, o esvaziamento econômico a 

partir da falta de investimentos de indústrias nacionais e globais, associado à crescente 

favelização e à tendência do Município para o setor de comércio e serviços pode indicar que a 

desigualdade social pode aumentar a distância entre São Gonçalo e os municípios vizinhos, 

contemplados por planos e projetos do Governo Federal. 

 

1.3 Aspectos sociais: dificuldades e desigualdades da cidade-dormitório ou periférica  

 

De acordo com estudos de Pereira Rosa (2010), o desenvolvimento urbano de São 

Gonçalo assemelha-se ao processo ocorrido na região conhecida como Baixada Fluminense, 

onde a expansão da linha férrea, associada ao baixo valor dos terrenos (devido principalmente 
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à baixa oferta de transportes, saneamento e serviços públicos básicos), conformou uma 

periferia marcada por ser uma grande área fornecedora de mão de obra pouco qualificada para 

o centro metropolitano. Durante a intensa urbanização do centro metropolitano fluminense, a 

cidade recebeu diversos migrantes (forças de trabalho) vindos do interior do Estado do Rio de 

Janeiro e do Norte-Nordeste do país que não conseguiram se instalar ou se manter em uma 

metrópole de solo urbano muito caro. Contudo, os impactos da fusão do Estado da Guanabara 

e da perda do status do Rio de Janeiro como capital nacional, acrescidos aos processos 

oriundos da reestruturação econômica regional, provocaram o quadro de baixo dinamismo 

econômico e altas taxas de crescimento demográfico no Município, pontos essenciais na 

condição de São Gonçalo como “cidade-dormitório” (ROSA, 2010) ou “cidade-periférica” 

(SANTOS, 2002). 

A noção de cidade-dormitório é compreendida na literatura urbana como uma 

consequência do fenômeno de metropolização, que diz respeito à “hierarquização do espaço a 

partir da dominação de centros que exercem sua função administrativa, jurídica, fiscal, 

policial e de gestão” (CARLOS, 2007, p. 35 apud ROSA, 2017, p.275). Pereira Rosa (2017) 

preconiza que “a concentração espacial de empresas, sedes administrativas, renda e postos de 

trabalho define a metrópole na medida em que para ela convergem majoritariamente fluxos de 

mercadorias e pessoas” (idem, p.275). Esta concentração espacial gera vantagens para a 

metrópole e a diferencia dos espaços que se encontram em seu entorno. Enquanto a metrópole 

desponta para a centralização de uma rede de fluxos globalizada, “a periferia, em geral, 

aparece como sua antítese, relegada às limitações da localidade, dependente do centro e de 

baixa relevância econômica” (ROSA, 2017, p.276). 

Conquanto os estudos da Escola de Chicago identifiquem a noção de periferia 

enquanto distância do núcleo comercial central, alguns pressupostos teóricos iniciados na 

década de 1970 reconhecem o declínio desse pensamento, acrescendo, além da distância do 

centro/núcleo comercial, fatores relacionados ao desenvolvimento socioeconômico dos 

espaços periféricos, conforme mostra Lago (2010):  

[…] a noção de “periferia” construída nos anos 70 nos marcos da sociologia 

urbana marxista e incorporada em seguida ao senso comum, qualifica um 

determinado território na metrópole pelo conjunto de carências ali 

observadas e não encontrado em outro lugar (p. 175). 

Embora a periferia seja, de fato, um espaço identificado a partir de uma distância do 

centro/núcleo, a cidade-dormitório “surgiu como síntese dessas carências e das enormes 

distâncias a serem percorridas diariamente, entre o lugar da moradia e o do trabalho” (LAGO, 
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2010, p. 175). Dessa forma, o termo periferia pode ser entendido como uma condição e não 

apenas enquanto distância do centro metropolitano. Milton Santos (2002) declara que “morar 

na periferia é se condenar duas vezes à pobreza” (idem, p.90). Para o geógrafo, os espaços 

periféricos não podem ser concebidos apenas a partir da distância do centro mais dinâmico, 

mas principalmente da observância das esferas de produção, circulação e consumo desses 

espaços. Nesta visão, periferia passa a ser sinônimo de pobreza, dados os baixos indicadores 

socioeconômicos das cidades limítrofes ao núcleo metropolitano. Estes indicadores são 

condicionados pela baixa oferta de empregos qualificados, escassez de saneamento básico e 

infraestrutura urbana, grande número de moradias inadequadas e um conjunto de 

equipamentos públicos que reforçam o contraste entre a periferia e o núcleo metropolitano.  

No caso de São Gonçalo, a condição periférica se funde à noção de cidade-dormitório 

ou cidade-periférica, quando o emprego industrial declina a partir dos anos 1960/70. Alguns 

problemas atuais da cidade ajudam a consolidar esta ideia, tais como:  

- O Pronto Socorro Central (PSC) é o único hospital de grande porte da rede de urgência e 

emergência atuante no sistema  “portas abertas 24 horas” e atualmente atende a população de 

1.077.687 habitantes. 

- Rede bancária insuficiente e concentrada nas regiões que exercem alguma centralidade.  

- Vias marginais ou coletoras com pavimentação de má qualidade ou incompletas e diversas 

vias locais sem qualquer pavimentação. 

- Coleta de lixo irregular. 

- Serviço de varrição precário.  

- Iluminação pública deficiente. 

- Poluição visual nas principais vias da cidade. 

- Sinalização inadequada de ruas e logradouros que dificultam a mobilidade dos citadinos e 

visitantes, bem como a localização e entrega de correspondências. 

- Equipamentos culturais insuficientes para o contingente populacional.  
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 A condição da cidade como espaço periférico da metrópole fluminense também pode 

ser observada no Relatório Técnico do Plano Diretor Municipal24, elaborado em 2008. Nele, 

consta que o Município, mesmo com a instalação de grandes redes de supermercados, como o 

Carrefour, da entrada de grandes cadeias de lanchonetes (Bob’s e McDonald’s) e da 

construção do São Gonçalo Shopping, ainda não possui quantidade de comércio varejista que 

atenda à maioria da população. As opções de entretenimento e lazer também são escassas: as 

áreas de lazer em torno da Baía de Guanabara como o Parque da Praia das Pedrinhas e o 

Piscinão de São Gonçalo (atualmente desativado), além da escola de samba Porto da Pedra, 

no bairro Vila Lage, não servem ao total da população. Tal demanda satisfaz-se 

principalmente em Niterói e cria um quadro pouco vantajoso na medida em que a renda deste 

consumo é deixada em outras cidades. 

Ainda de acordo com o Relatório Técnico do Plano Diretor, o grande contingente da 

população de baixa renda alavanca o processo de autoconstrução das moradias, atribuindo a 

São Gonçalo o aspecto de cidade inacabada.  

Desse modo, a “paisagem” mais frequentemente observada é uma 

quantidade significativa de casas com paredes sem revestimento, sem 

telhados, ausência de arborização. Iluminação pública, quando existente, é 

precária; falta pavimentação na maioria das ruas. No lugar do saneamento 

básico encontram-se valas negras, animais soltos pelas ruas, lixo e entulho 

em terrenos abandonados, construções invadindo os logradouros, ruas 

interrompidas, bairros separados por cursos d’água (PD, 2008, p.32).  

 

Consoante o documento, constariam ainda como sérios problemas diagnosticados na 

cidade: “o baixo poder aquisitivo da população” (PD, 2008, p.46) e a “incapacidade do 

município em criar no cidadão o vínculo com o espaço físico, ou seja, o orgulho de ser e de 

morar em São Gonçalo” (PD, 2008, p.47). Desta forma, o quadro da cidade como um espaço 

periférico da metrópole fluminense é reconhecido pelo relatório técnico de seu próprio Plano 

Diretor:  

É nesta cidade dormitório, com largas faixas de ocupações subnormais, 

grande contingente de população de baixa renda, mão-de-obra farta e com 

postos de trabalho mais qualificados fora do município, que alguns projetos 

se colocam dentro das expectativas da população de São Gonçalo: a 

necessidade de consolidar o desenvolvimento local, incorporando outras 

atividades, a viabilização da implantação da linha 3 do Metrô e a 

possibilidade de melhoria de habitabilidade em grande parte de seus 

assentamentos, sobretudo aqueles que abrigam famílias de renda mais baixa 

(PD, 2008, p.32).  

                                                           
24 Plano Diretor São Gonçalo_Volume I_Relatório Técnico. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/388184683/Plano-Diretor-Sao-Goncalo-Volume-I-Relatorio-Tecnico. A Lei 

Municipal nº 065/1991 institui as bases gerais e promulga o Plano Diretor Municipal de São Gonçalo. A Lei 

Complementar nº 001/2009 aprova a revisão do Plano Diretor Municipal de São Gonçalo. 
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Vivenciando o estigma de cidade-dormitório, São Gonçalo é uma cidade onde se 

encontram bairros populares, com valores e cultura diferentes de bairros de classe média de 

outros municípios do núcleo metropolitano. A cidade começou a se alterar depois do seu auge 

industrial, quando se intensificaram os problemas de uma urbanização precária que também é 

exemplar do modelo de uma cidade periférica brasileira. Não obstante, o passado 

desenvolvimentista deixou marcas em sua arquitetura e seus monumentos, referenciais de 

uma época em que industrialização e crescimento urbano eram sinônimos de progresso 

ininterrupto. No cenário atual, os antigos referenciais se opõem à situação presente, que 

muitos moradores apontam como de abandono ou decadência. A Manchester Fluminense 

desapareceu e em seu lugar surge a cidade-dormitório, pautada no caos urbano e no descaso 

com os bairros populares.  

 

1.3.1. Dados e indicadores socioeconômicos 

 

Alguns dados e indicadores ajudam a contextualizar o diagnóstico apresentado no 

relatório municipal. Com base no censo demográfico de 2010 realizado pelo IBGE, são 

analisados os dados referentes à situação dos domicílios sobre o abastecimento de água, 

esgoto sanitário, coleta de lixo, fornecimento de energia e urbanização de vias públicas, em 

relação ao conjunto regional metropolitano.  

Considerando o abastecimento de água, o Município apresenta um percentual elevado 

(79,7%), tomando-se o serviço, prestado pela CEDAE, como adequado para os padrões da 

Região Metropolitana (87,6%). Quanto ao esgoto sanitário, também sob a competência da 

CEDAE, toma-se como adequado a coleta pela rede geral. O Município apresenta um 

percentual de coleta adequado médio a alto (81,4%) em relação ao verificado para a Região 

Metropolitana (82,8%). Entretanto, analisando-se o conjunto de municípios da microrregião, 

percebe-se que a taxa de esgoto sanitário gonçalense fica bem abaixo de outros municípios, 

tais como Rio de Janeiro (94,4%), São João de Meriti (94,2%), Mesquita (93,3%) Niterói 

(91,1%), Duque de Caxias (85,3%) e Nova Iguaçu (83,1%). Com efeito, o serviço de coleta de 

esgoto é percebido como um problema crônico do Município. Além da rede oficial não chegar 

à maioria dos domicílios, os efluentes domésticos e industriais não possuem tratamento. 

Logo, a efetividade do serviço de coleta de esgoto encontra seu maior obstáculo na 

ineficiência e, até mesmo, inexistência das estações de tratamento na região. 
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Em relação ao serviço de coleta de lixo, realizado pela empresa Marquise, o Município 

apresenta um elevado percentual de atendimento domiciliar (88,8%), considerado adequado 

na escala da Região Metropolitana (87,3%). No entanto, ao analisarem-se os dados 

minuciosamente, constata-se que algumas considerações devem ser feitas: o percentual de 

lixo queimado irregularmente é elevado (3,6%) quando comparado à média percentual da 

Região Metropolitana (1,4%); também o percentual de lixo descartado em terrenos baldios ou 

logradouros é superior (2,2%) ao total observado para a Região Metropolitana (1,0%); ainda, 

o percentual de lixo descartado em rios do Município mantêm-se na média (0,1%) observada 

para a Região Metropolitana, que já não possui percentual animador. Este problema foi 

constatado no Relatório Técnico do Plano Diretor Municipal: apesar de o Município contar 

com serviço de coleta de lixo (...) realizado duas vezes por semana, “é comum a prática de 

lançamento de resíduos domésticos e entulhos em terrenos desocupados, nas vias públicas e 

nos cursos d’água do município” (PD, 2008, p.19). 

Sobre o fornecimento de energia, prestado pela empresa ENEL Distribuidora, verifica-

se que o percentual de domicílios atendidos no Município (medidor individual e 

compartilhado) é superior (96,7%) ao total verificado para a Região Metropolitana (86,8%). 

Quanto à urbanização de vias públicas, o Município possui um dos piores percentuais (28,7%) 

não só da Região Metropolitana, mas de todo o Estado, figurando em 67º lugar em um 

conjunto de 92 municípios. 

Quanto aos aspectos sociais, foram considerados os seguintes índices: Índice de 

Desenvolvimento Humano (com base nos dados do UN – PNUD 2010), o Índice de GINI 

(com base no Censo demográfico de 2010 e na Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 

2002/2003 – IBGE), indicadores de renda e escolaridade (Censo Demográfico de 2010/2016 – 

IBGE).  

De acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano para o ano de 2010, indicador 

baseado em dados de Educação, Longevidade e Renda, o município de São Gonçalo apresenta 

um grau de desenvolvimento alto (0,739) compreendendo-se como alto o índice de IDHM 

entre 0,700 e 0,799. A dimensão que mais contribui para o IDHM do Município é 

Longevidade (0,833), seguida de Renda (0,711), e de Educação (0,681). Sua média é 

ligeiramente abaixo da média do conjunto da Região Metropolitana (0,771), entretanto 

bastante abaixo da média da vizinha Niterói (0,837) e do Rio de Janeiro (0,799).  

Considera-se também o Coeficiente de Gini, um índice importante a fim de avaliar o 

nível de desigualdade social em termos de distribuição de renda. Sabendo que os índices 

variam entre 0 e 1 (da condição de igualdade de renda à extrema desigualdade), percebe-se 
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que o município de São Gonçalo apresenta um indicador igual à média para a Região 

Metropolitana (0,41), considerado de desigualdade moderada à alta (até 0,5). Ainda, o 

percentual de incidência de pobreza é elevado (39, 86%) quando comparado aos municípios 

de Niterói (12,47%) e Rio de Janeiro (23,85%).  

É interessante observar, no Município, a relação inversamente proporcional entre o 

Índice de Desenvolvimento Humano e o Coeficiente de Gini, com vistas à relação entre 

desenvolvimento social e renda. Apesar de apresentar indicador de IDHM considerado alto 

para o total da Região Metropolitana, verifica-se elevado percentual de pobreza e 

desigualdade social em São Gonçalo, o que leva a refletir sobre a concentração de renda e os 

diferentes níveis de acesso de grande parte da população à escola, saúde e riqueza produzida, 

de acordo com o seu status de renda.  

Analisando os indicadores referentes à escolaridade, apreende-se que o Município 

possui alta taxa de escolarização na faixa de 6 a 14 anos de idade (96,7%). Entretanto, ao se 

observar o indicador de escolaridade da população adulta (IDHM Educação), considerando-se 

a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 4,25% eram analfabetos, 61,72% tinham 

o ensino fundamental completo, 41,49% possuíam o ensino médio completo e 7,12%, o 

superior completo. Em relação ao indicador de renda, cerca de metade da população do 

Município (50,6%) se encontra na faixa compreendida por até dois salários mínimos e o 

percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo 

alcançou 34,5% segundo dados de 2010.  Quando se compara o percentual da faixa de renda 

compreendida por até dois salários mínimos à média da Região Metropolitana (34,6%) 

percebe-se que São Gonçalo possui índice de pobreza acima da média da região. De acordo 

com dados já disponíveis em 2016, o salário médio mensal continua estagnado em 2.1 salários 

mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 12.4%.  

Em relação aos aspectos econômicos, foi examinado o Produto Interno Bruto per 

capita (Censo Demográfico de 2010 – IBGE/série revisada em 2016) do Município. Observa-

se que São Gonçalo apresenta um valor abaixo (R$ 16.216,45) da média para o recorte da 

Região Metropolitana, ficando atrás de municípios como Rio de Janeiro (R$ 50.690,82), 

Niterói (R$ 46.202,31), Duque de Caxias (R$ 44.939,65), Maricá (39.078,14) e Itaboraí (R$ 

17.195,21). 

A investigação simultânea dos indicadores de renda e escolaridade revelam a 

correspondência entre ambos, assim como a relação entre eles e os indicadores de 

desigualdade e desenvolvimento social. Em relação às análises concernentes à Região 

Metropolitana, observa-se que o município de São Gonçalo apresenta alta taxa de pobreza, 
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baixo desenvolvimento socioeconômico e desigualdade acentuada para a microrregião. Estes 

fatores reforçam o relato pessimista do Relatório do Plano Diretor Municipal, abordado 

anteriormente.   

No item posterior, serão explicitadas as conjunturas políticas pretéritas e atuais do 

município de São Gonçalo, a fim de avançar na contextualização do painel realizado sobre a 

cidade.  

 

1.4 Breve panorama político (1930-atual): passado e presente moldam os caminhos da 

cidade 

 

No início da década de 1930, São Gonçalo demonstrava ser um município próspero, 

com agricultura, economia e setor comercial bastante desenvolvidos. Os fatores econômicos 

favoráveis, em conjunto a localização geográfica propícia (proximidade com a então Capital 

Federal) transformaram o Município em alvo de interesses dos governos estadual e federal, 

principalmente após a Revolução de 193025. No período pós-revolução, os dois partidos que 

mais se destacaram nas disputas eleitorais do Município, ou indicações para o cargo de 

prefeito interventor, no período de 1930 a 1935, foram o Partido União Progressista e o 

Partido Radical, que tinham como líderes Luíz Palmier e o Coronel Francisco Lima, 

respectivamente26. Apesar de concorrerem entre si nas disputas a cargos municipais, ambos os 

partidos mantinham boas relações e apoiavam a política estadual e federal (antes e após a 

Revolução de 1930) (CASTRO, 2001).  

É importante destacar que, mesmo após a Revolução de 1930, não houve mudanças 

significativas na política municipal gonçalense, pois os mesmos personagens que 

comandavam a política anteriormente mantiveram-se no poder durante a pós-revolução graças 

à ajuda das lideranças partidárias anteriores. Em seus estudos, Ana Cristina Castro (2001) 

revela que os líderes políticos gonçalenses eram atores políticos extremamente influentes, que 

detinham o poder econômico da região, e estavam diretamente ligados às chamadas 

Associações de Classe, organizadas no Município como: a União Agrícola Fluminense, 

                                                           
25 A Revolução de 1930 ocasionou diversas mudanças políticas no país. Uma delas foi a nomeação de 

interventores nos estados (que por sua vez, nomeavam interventores municipais), que deveriam governar e 

prestar contas ao governo federal, até que a nova Constituição fosse promulgada, definindo como seriam 

escolhidos os governantes. Em São Gonçalo, a economia próspera e os altos índices de arrecadação, vinculados à 

sua importância geográfica, tornaram a cidade uma região estratégica, favorecendo a disputa do governo federal 

pelo controle político do município. Para saber mais sobre a Revolução de 1930, ler: FAUSTO, Boris. A 

Revolução de 1930: História e Historiografia. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
26 “Em 1936, houve uma fusão entre os partidos Radical e União Progressista. Foi criado a partir desta fusão o 

Partido Liberal Fluminense de São Gonçalo, que teve como líderes, Luíz Palmier e o Coronel Francisco Lima, 

antigos dirigentes dos partidos extintos” (CASTRO, 2001, p.29). 
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Associação dos Proprietários, a União dos Varejistas, Sindicato dos Comerciantes etc (idem, 

p.21). Com as mudanças políticas ocorridas no país, a partir da Revolução de 1930, passam a 

governar o Município interventores indicados pelo interventor estadual.  

Novas eleições diretas só foram realizadas com a redemocratização do país, a partir da 

abertura política da ditadura do Estado Novo27 (1937-1945), chefiada por Getúlio Vargas, que 

já estava no poder desde a Revolução de 1930: primeiro como chefe do Governo Provisório, 

depois, eleito, em 1934, pela Assembleia Constituinte como presidente constitucional do 

Brasil e, por fim, como chefe do Estado Novo, no golpe dado no ano de 1937, outorgando a 

constituição desse ano, que entre outras ações, resultou no fechamento dos partidos e na 

proibição de manifestações políticas em todo o país. Com o fim do Estado Novo, São 

Gonçalo pode novamente escolher seu governante eleito democraticamente: Egylio Justi, do 

Partido Social Democrático (PSD), administrou o Município de 1947 a 1950. 

No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) São Gonçalo cresce de forma 

acelerada. As grandes fazendas vão aos poucos sendo desmembradas em sítios, chácaras e 

terrenos de uso urbano. Entretanto, foi durante o primeiro governo de Joaquim de Almeida 

Lavoura que o Município teve seu grande impulso para a urbanização, com o calçamento e 

asfaltamento das principais vias que atualmente ligam Niterói a Alcântara. Lavoura, como é 

mais conhecido, governou São Gonçalo por três vezes: 1955 a 1959; 1963 a 1967 e 1973 a 

1975. O primeiro mandato pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), o segundo pelo Partido 

Libertador (PL) e o terceiro pela Aliança Renovadora Nacional (ARENA). Embora o 

Município apresente desenvolvimento considerável, principalmente durante o período do seu 

auge industrial, Mendonça (2007, p.21) aponta para os vícios crônicos percebidos no quadro 

político municipal, mesmo no governo de Joaquim Lavoura, apreendido pelo autor como o 

líder de um governo populista:     

A partir do quadro político local, notamos que a política é visivelmente uma 

borra, dificilmente decifrável de governos acusados de corrupção, omissão, 

descaso com o município, governos interinos para substituir prefeitos 

investigados, governos populistas, como por exemplo, a administração 

Lavoura [...]. 

 

Chama a atenção a falta de renovação partidária, com nomes antigos se perpetuando 

nos poderes Executivo e Legislativo ou, quando a reeleição já não era possível, através de 

correligionários indicados. Outro tema frequente e que persiste até hoje é a ausência de 

planejamentos governamentais que gerem mudanças efetivas no Município. Ao contrário, o 

                                                           
27 Para saber mais sobre o Estado Novo, ler: NETO, Lira. Getúlio 1930-1945 – Do Governo Provisório à 

Ditadura do Estado Novo. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 
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que se percebia anteriormente e o que ainda se percebe hoje, é a prevalência de adoção de 

medidas paliativas (pequenas intervenções infraestruturais) e obras populares com fins 

eleitoreiros (construção de praças públicas). Acerca deste assunto, Hamilton Monteiro, um 

jornalista contemporâneo dos três governos de Joaquim Lavoura, já apontava na época: 

 
[...] Há 16 anos que o Município é dominado por um feudo político 

altamente nefasto ao desenvolvimento. O resultado disso é que chegamos 

aos dias atuais sem as mínimas possibilidades de enfrentar as crises infra-

estruturais [...] Nesse período a população, viu crescer as praças públicas [...] 

há que surgir planos e não improvisações que atendam interesses 

oligárquicos. [...] Não é com caneta ou picareta na mão, conforme dizia uma 

música cantada na campanha eleitoral de 1958 que se governa e, sim, 

colocando a mente, para funcionar (Apud BARRETO, 2004, pp. 42-43) 

 

A hegemonia do grupo Lavoura na dominação política e econômica da cidade só foi 

interrompida após a vitória de Edson Ezequiel de Mattos pelo Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) nas eleições municipais de 1988. A partir da eleição do prefeito Ezequiel, 

como ficou conhecido, São Gonçalo passou a fazer parte da nova coalizão política formada 

pelo grupo ligado ao então governador Leonel Brizola. Mendonça (2007) ressalta que “o que 

parecia, a princípio, uma mudança na política local com o fim de um grupo conservador, 

tornou-se uma nova hegemonia” (idem, p.32). Ezequiel Mattos e o seu grupo político 

permaneceram no controle do Poder Executivo de 1989 até 1999. Nesse período foi prefeito 

duas vezes, intercalando com seu ex-secretário João Bravo (1993-1996).  

O grupo Lavoura retorna à cena política com a eleição do prefeito Henry Charles 

(2001-2004) do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro) em 2017. Sua campanha eleitoral para prefeito foi 

pautada na “ordem urbana da cidade” e na melhoria da saúde com o slogan: “chame o 

doutor!” O Dr. Charles, como ficou conhecido, contou com o apoio do governador Anthony 

Garotinho para criar o programa São Gonçalo 2000, que tinha como foco central a 

reurbanização da cidade, principalmente do bairro de Jardim Catarina.  

De 1989 até 2002 revezavam os grupos populistas ligados ao partido de Brizola, PDT, 

e o grupo de Joaquim Lavoura. Essa dualidade na política local foi interrompida com a 

primeira eleição de Aparecida Panisset (2005-2008) no antigo Partido da Frente Liberal 

(PFL), atual Democratas (DEM), em 2005. Entretanto, em seu segundo mandato (2009-2012), 

Panisset havia migrado do DEM para o PDT, restabelecendo o revezamento dos grupos 

hegemônicos na cidade, principalmente após a derrota do seu candidato, Adolfo Konder 

(PDT), no pleito de 2012, para Neilton Mulim, do Partido da República (PR), no período de 
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2013 a 2016. Pertencente ao grupo político do ex-prefeito Henry Charles, remanescente do 

grupo Lavoura, Mulim despertou novamente o “lavourismo” no Município28.   

Nas eleições municipais de 2016, Mulim tenta a reeleição, porém perde ainda no 

primeiro turno. O segundo turno é disputado pelos candidatos José Luiz Nanci do Partido 

Popular Socialista (PPS) e Dejorge Patrício do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

(PRTB). Em uma vitória apertada, a “Onda Amarela” da campanha de Nanci termina 

engolindo a “Onda Verde” de Dejorge Patrício. Na campanha de slogan: “Bora Mudar de 

Verdade!”, Nanci se coloca como única alternativa de mudança, prometendo recuperar as 

finanças municipais e alavancar novamente o crescimento da cidade. Atualmente, o governo 

Nanci possui ampla base aliada na Câmara Municipal, tendo apoio de vereadores do Partido 

Socialista Brasileiro (PSB), do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e do Democratas 

(DEM). Dentre os principais opositores, situam-se figuras políticas ligadas ao Partido 

Humanista da Solidariedade (PHS) e Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). 

Verifica-se que a base aliada do governo municipal apresenta amplo espectro político que vai 

da centro-esquerda (PPS) à centro-direita (DEM), assim como os partidos políticos 

opositores, que vão da centro-direita humanista (PHS) à extrema-direita nacionalista (PRTB), 

o que leva a inferir que a questão ideológico-partidária não é preponderante, tendo-se em vista 

os interesses e disputas políticas travados na cidade.  

Durante décadas, a expectativa de mudanças positivas em São Gonçalo – seja no 

desenvolvimento econômico, na saúde, na educação, ou na política urbana – sempre veio 

acompanhada pela rotatividade de dois grupos políticos hegemônicos no Município. Com a 

vitória de Nanci foi interrompido o ciclo de alternância de poder entre os grupos de Lavoura e 

do PDT. Entretanto, velhos problemas e vícios da política local ainda persistem: o 

assistencialismo, o clientelismo, o governismo/fisiologismo e a corrupção. No tópico 

seguinte, estes temas serão abordados e contextualizados aos fatos políticos do Município ao 

longo dos últimos anos e nos dias atuais.  

 

1.4.1 Assistencialismo, clientelismo, governismo e corrupção na política gonçalense 

 

A política gonçalense, bem como a de muitas cidades brasileiras, é marcada por 

diferentes tipos de relacionamentos entre o público e o privado29. Nos dias atuais, a política 

                                                           
28 Embora a ex-prefeita Aparecida Panisset nunca tenha pertencido ao grupo político de Lavoura, Mendonça 

(2007) pleiteia que a administração da ex-gestora possui diversos aspectos ligados ao “lavourismo”, como o 

discurso e as obras de apelos populistas (construção de praças públicas).    
29 Ver por exemplo conservadorismo, populismo, clientelismo, personalismo e fisiologismo. 
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local é marcada pelo governismo/fisiologismo, pelo assistencialismo religioso, pelo 

clientelismo e por casos de corrupção.  

Régis Andrade (1998) demonstra que o governismo praticado em São Gonçalo é uma 

estratégia política onde membros do Legislativo Municipal apóiam o Poder Executivo na 

produção de políticas públicas em troca da transferência de recursos do Executivo para suas 

bases eleitorais. Os parlamentares abrem mão do poder de “veto, obstrução e controle” e o 

Executivo distribui “cargos, vantagens e apoio do governo”. Dentro desta prática fisiologista, 

geralmente não é observada a oposição sistemática na Câmara Municipal de São Gonçalo. Em 

sua tese, Mendonça (2007) observa a quebra momentânea desse “pacto” entre os Poderes 

Legislativo e Executivo em duas situações: durante a administração do Dr. Charles, quando 

surgem denúncias de relacionamentos impróprios com empresas como a Mafran na compra de 

merendas escolares e na administração de Aparecida Panisset, com a empresa Gualtama, na 

construção de praças.  

Além do governismo citado, é comum encontrar ainda a prática do assistencialismo 

religioso. Introduzido no Estado do Rio de Janeiro pelo casal Garotinho, a prática obteve 

sucesso em São Gonçalo graças à grande massa de adeptos de religiões evangélicas na cidade 

(MENDONÇA, 2007).  No presente, o Município tornou-se reduto de candidatos evangélicos, 

cuja influência afeta o processo decisório local, culminando na eleição com amplo número de 

votos de políticos ligados às igrejas evangélicas, principalmente a Igreja Universal do Reino 

de Deus (IURD). Em sua obra, Mendonça (2007) expõe o favorecimento político do Poder 

Executivo a vereadores da base governista e grupos religiosos apoiadores, cujos redutos são 

privilegiados em receber obras e interferências na política urbana.  

Outra prática bastante recorrente na política local é o clientelismo. Como conduz 

Mendonça (2007), este tipo de relação política existe desde os primeiros governos 

democráticos em São Gonçalo. Atualmente, o clientelismo produz uma divisão do território 

da cidade por candidatos e vereadores, que se apoiam no antigo sistema de “curral eleitoral”. 

A este respeito, Mendonça (2007) atesta:  

Em entrevistas ouvimos até a designação, absurda, de “divisões em feudos”, 

onde verdadeiros “senhores feudais” teriam poder político, econômico e em 

alguns casos de força, como por exemplo no controle dos transportes 

alternativos (idem, p.35).  

 

A prática parece ser tratada com normalidade pelos próprios parlamentares. Durante a 

sessão parlamentar de maio de 2016, um vereador causou incredulidade ao acusar outro 

parlamentar de “invadir sua área” ao pedir requerimentos e melhorias à localidade que atua 
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como reduto político do primeiro. A declaração do político repercutiu negativamente em 

diversas páginas de notícias da cidade, causando indignação de jornalistas e leitores30. Em 

muitos bairros também são encontrados centros sociais ou comunitários controlados direta ou 

indiretamente por candidatos ou por seus aliados, visando diversos cargos legislativos e 

executivos. Mendonça (2007) enfatiza que, além da ilegalidade, prevista por Lei, essas 

“associações” recebem recursos públicos para sua manutenção. Em sua tese, Mônica Senna 

(2004) demonstra diversos casos desse tipo de assistencialismo na saúde pública da cidade. 

Segundo ela, há um verdadeiro “loteamento da cidade” no atendimento de demandas da 

saúde, saneamento básico, entre outras obras públicas. Em outubro de 2016, um caso 

protagonizado pela vereadora Iza Deolinda (MDB) chamou a atenção para a prática do 

assistencialismo no território municipal. Então candidata à reeleição, a parlamentar foi 

acusada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) por abuso de poder 

econômico e político. “Segundo o órgão, a candidata utilizava, no Centro Social dela, bens 

exclusivos do poder público municipal como se fossem privados”31. 

Também são recorrentes as denúncias de corrupção no âmbito municipal. Durante a 

administração do prefeito Henry Charles, as denúncias de corrupção na compra de merenda 

para as escolas municipais transformaram-se em escândalo em Rede Nacional32. A empresa 

Marval, na época sediada em Vila Velha (ES), foi denunciada pelo irmão do prefeito Henry 

Charles, então secretário de Governo da PMSG e responsável pelas compras do Município. O 

irmão do prefeito, sofrendo com ameaças, convidou um jornalista da televisão para instalar 

câmeras em seu gabinete e flagrar as denúncias que apontaram uma quadrilha formada por 

advogados, empresários, vereadores e um ex-vereador, oferecendo vantagens ou cobrando 

pelo silêncio e apoio político (MENDONÇA, 2007). Outro notório caso de corrupção no 

Município foi associado ao ex-prefeito Neilton Mulim. O ex-gestor foi preso em agosto de 

2017, durante a operação batizada de “Apagão”, do Grupo de Atuação Especial de Combate 

ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Mulim foi 

                                                           
30 ABREU, Claudionei. Lecinho chama Dudu do Catarina de mal caráter por 'invadir sua área.' Blog A Política 

RJ, São Gonçalo, 24 mai. 2016. Disponível em: http://apoliticadorj.blogspot.com/2016/05/lecinho-chama-dudu-

do-catarina-de-mal.html. Acesso em: 12 nov. 2018. 
31 Ministério Público denuncia vereadora por fazer uso pessoal de propriedade pública. Extra online, Rio de 

Janeiro, 06 out. 2016. Notícias. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/ministerio-publico-denuncia-

vereadora-por-fazer-uso-pessoal-de-propriedade-publica-20248662.html. Acesso em 12 nov. 2018. 
32 O repórter Eduardo Faustini da Rede Globo, durante 30 dias, se fez passar por um substituto do secretário de 

gabinete da Prefeitura de São Gonçalo, George Calvert, irmão do prefeito, e gravou cenas de tentativa de 

suborno e corrupção. A gravação foi exibida em rede nacional no programa Fantástico da Rede Globo 

(21/04/2002). Fontes: Fantástico - Rede Globo - 21/04/2002; fonte: site da rede globo de televisão: 

http://fantastico.globo.com/Jornalismo/Fantastico/0,,AA923505-4005-0-0-26092002,00.html. 26.09.2002. “Os 

bastidores da denúncia que escandalizou o Brasil”. 

http://apoliticadorj.blogspot.com/2016/05/lecinho-chama-dudu-do-catarina-de-mal.html
http://apoliticadorj.blogspot.com/2016/05/lecinho-chama-dudu-do-catarina-de-mal.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/ministerio-publico-denuncia-vereadora-por-fazer-uso-pessoal-de-propriedade-publica-20248662.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/ministerio-publico-denuncia-vereadora-por-fazer-uso-pessoal-de-propriedade-publica-20248662.html
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acusado pelo MP de superfaturamento no contrato firmado entre o município de São Gonçalo 

e a empresa Compillar Entretenimento Prestadora de Serviços Eireli. O objetivo do contrato 

era o fornecimento de gestão informatizada de manutenção da iluminação pública33. 

Além da prática do fisiologismo entre os Poderes Executivo e Legislativo, também 

coexiste a prática do fisiologismo entre o governo municipal e os veículos de comunicação da 

cidade. Tanto veículos impressos, quanto blogs e páginas de notícias locais da mídia social 

Facebook, foram ou estão sendo cooptados por agentes políticos a fim de receber benefícios e 

trocas de favores, convertendo-se em veículos “chapa-branca”34 e eximindo-se de críticas ou 

pouco criticando as ações do poder público municipal. Os principais veículos de comunicação 

da cidade, bem como suas inter-relações com o Poder Executivo serão abordados com mais 

propriedade nos tópicos dedicados a analisar as páginas de comunidades do Município e os 

veículos jornalísticos tradicionais de maior circulação na cidade.  

No próximo tópico, serão tratados os principais aspectos culturais do Município, 

definidores da identidade gonçalense.   

 

1.5 Cultura e identidade gonçalense: festejos, arquitetura e equipamentos culturais 

 

Embora o município de São Gonçalo seja formado por uma população de baixa renda, 

que sofre com a falta de serviços básicos no que condiz com a  infraestrutura, saneamento 

básico e saúde, não se pode afirmar que o povo gonçalense não se identifique com seu local 

de moradia. Em verdade, a cidade fundada em parte por imigrantes de múltiplas procedências 

e culturas é um lugar fragmentado e rico em manifestações culturais. A cidade é reconhecida 

por dois festejos que são suas maiores expressões culturais: as Folias de Reis e o Corpus 

Christi.  

As Folias de Reis começaram a se formar nos municípios da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro na década de 1950, quando milhares de pessoas advindas de diversas regiões 

do país migraram para o interior do Estado do Rio de Janeiro em busca de melhores condições 

de trabalho, ofertadas pelas promissoras indústrias locais, absorvendo então as cidades os 

novos habitantes e sua bagagem cultural (DE ARAÚJO, 2009). Em São Gonçalo, as festas de 

Folias de Reis se desenvolveram marcadas pela fé católica de seus habitantes, chegando a ter 

                                                           
33 Ex-prefeito de São Gonçalo é preso em operação do Ministério Público do Rio. Extra online, Rio de Janeiro, 

10 ago. 2017. Notícias. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/ex-prefeito-de-sao-goncalo-preso-

em-operacao-do-ministerio-publico-do-rio-21689622.html. Acesso em 12 nov. 2018. 
34 No jargão jornalístico, o termo “chapa-branca” se refere ao veículo de imprensa que, financiado por algum 

órgão público, se presta a informar apenas o que lhes interessa. 

https://extra.globo.com/noticias/rio/ex-prefeito-de-sao-goncalo-preso-em-operacao-do-ministerio-publico-do-rio-21689622.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/ex-prefeito-de-sao-goncalo-preso-em-operacao-do-ministerio-publico-do-rio-21689622.html
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cerca de 16 Folias de Reis entre as décadas de 1950 e 1970. Hoje são apenas quatro grupos: a 

Folia de Reis Bandeira Estrela Nova do Oriente, situada no bairro Almerinda; a Folia de Reis 

Bandeira Estrela do Oriente, em Santa Isabel; a Folia de Reis Bandeira Nova Flor do Oriente, 

no Mutuá e a Folia de Reis Bandeira Flor do Oriente, em Rio do Ouro. 

De acordo com Cristiane G. de Araújo (2009), entre os motivos da extinção e/ou 

diminuição das Folias, encontra-se o crescimento acelerado das igrejas pentecostais no 

município de São Gonçalo que, por assimilarem os integrantes das Folias, terminam por 

desencorajar a permanência dos demais integrantes. Acrescenta-se a isso a falta de 

compromisso do poder público com a cultura local e suas manifestações.  

A celebração de Corpus Christi é comemorada em junho com a confecção dos 

tradicionais tapetes de sal, com imagens religiosas que representam diferentes temas, além da 

Eucaristia. Considerado desde 2005 como o maior da América Latina, com cerca de dois 

quilômetros de extensão, o conjunto de painéis ocupa toda a extensão da Rua Coronel Moreira 

César, a partir da Igreja Matriz de São Gonçalo de Amarante, até parte da Rua Feliciano 

Sodré, no Centro. Em 2018, ao todo 27 paróquias e entidades governamentais confeccionaram 

240 painéis35. Produzidos com sal grosso, corante e serragem, os tapetes começam a ser 

preparados sempre na noite anterior. Na manhã seguinte, é realizada a procissão que percorre 

o tapete e a missa às 18h do dia de Corpus Christi. Celebrada há 22 anos, a confecção dos 

tapetes de sal de Corpus Christi, que se tornou Patrimônio Público Cultural e Religioso do 

Município, leva às ruas da cidade, em média, 50 mil pessoas desde a confecção dos tapetes de 

sal até a celebração da missa e da procissão, consumando um momento de renovação entre os 

fiéis católicos gonçalenses e as igrejas.   

Além das manifestações culturais presentes nos festejos, a identidade gonçalense 

também está presente nas formas arquitetônicas do Município. De acordo com Yi-Fu Tuan 

(1980, p. 229), “a própria cidade pode ser um monumento [...]. Seus arranjos físicos, suas 

geometrias e a ordem hierárquica são meios arquitetônicos para expressar um local do cosmo 

e da sociedade”. Portanto, a própria paisagem da cidade é composta de símbolos que 

identificam o lugar e geram referenciais que a diferenciam de outros municípios. Tais 

referenciais, como monumentos, prédios históricos, praças, conjuntos residenciais e fábricas 

estão subjetiva e coletivamente caracterizados como marcos e marcas de um passado 

desenvolvimentista e ajudam a contar a história do Município de São Gonçalo. Conforme o 

                                                           
35 São Gonçalo já planeja celebração de Corpus Christi. O São Gonçalo, São Gonçalo, 09 mar. 2018. Serviços. 

Disponível em: https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/51028/sao-goncalo-ja-planeja-celebracao-de-corpus-

christi. Acesso em 28 nov. 2018. 

https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/51028/sao-goncalo-ja-planeja-celebracao-de-corpus-christi
https://www.osaogoncalo.com.br/servicos/51028/sao-goncalo-ja-planeja-celebracao-de-corpus-christi
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historiador Luís Reznik (2000), o uso da paisagem urbana na memória e formação da 

identidade dos moradores da cidade está fixado em uma época de intensa industrialização, 

crescimento urbano e progresso econômico, que em São Gonçalo começou a declinar na 

década de 1950, quando se acentuaram os problemas da urbanização precária no Município. 

Surge então a cidade-dormitório, o caos urbano e o descaso com os bairros populares.  

Dessa forma, os referenciais que antes emanavam progresso e pujança opõem-se à 

situação presente, de abandono ou decadência não apenas das formas arquitetônicas 

características das antigas regiões industriais, mas também de todas as regiões do Município. 

Esses símbolos urbanos criam vínculos e fortalecem redes de relações sociais; são includentes 

ou excludentes; delimitam fronteiras e determinam a situação local e a própria atuação do 

poder público, valorizando ou desvalorizando uma área (GUEDES, 1997). Embora as regiões 

do Município não tenham limites bem definidos, cada bairro de São Gonçalo possui 

características próprias. O que determina suas diferenças são os valores culturais, os símbolos 

que caracterizam a apropriação do lugar e suas demarcações de acordo com a visão dos 

moradores (MORAES, 2014).  

De acordo com pesquisa realizada por João Marçal de Moraes (2014) acerca do 

imaginário simbólico dos trabalhadores gonçalenses, constata-se a nostalgia dos 

trabalhadores, principalmente os antigos, diante das memórias da cidade industrial, assim 

como na atualidade, com os seus novos símbolos. Já entre as gerações mais novas, percebe-se 

outra forma de se relacionar com o lugar e com os atuais modelos econômicos da região, em 

especial os centros comerciais e os shoppings centers. Apesar do estigma de cidade periférica 

ou cidade-dormitório – aquela em que os moradores não possuem nenhuma relação com o 

lugar – encontra-se em São Gonçalo bairros populares com cultura e valores diferentes de 

bairros de classe média, mas cujos moradores demonstram uma forte ligação de 

pertencimento e identificação com o local. 

O Município, que é o segundo mais populoso do Estado, contrasta com a insuficiência 

de uma programação cultural contínua, resultante, na maioria das vezes, da falta de incentivo 

privado e estatal na região. Os moradores se vêem obrigados a se deslocarem para as cidades 

vizinhas de Niterói e Rio de Janeiro, que possuem programação cultural mais abrangente. 

Ademais, grande parcela da população gonçalense pertence à classe média baixa, 

comprometendo o acesso dessas pessoas a esses programas, ficando a grande maioria carente 

de produtos culturais.  
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Apesar da falta de estrutura e fomento à cultura, a cidade possui equipamentos 

culturais de grande valor histórico para o  país e outros com suporte para atender pequenos e 

médios eventos, a saber: 

Fazendas 

- Fazenda do Engenho Novo – Monjolos – Século XVII 

- Fazenda do Colubandê – Colubandê – Século XVII 

- Fazenda de Itaitindiba – Itaitindiba – Século XVIII 

- Fazenda do Jacaré – Patronato – Século XVIII 

- Fazenda do Quintanilha – Portão do Rosa – Século XVIII 

- Fazenda de Ipiíba de Maleiros – Ipiíba – Século XVIII 

- Fazenda de Ipiíba do Dutra – Ipiíba – Século XVIII 

Igrejas 

- Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante – 1675 

- Capela da Luz – 1647 

- Igreja de São João – 1854 

Instituições culturais 

- Biblioteca Pública Municipal de São Gonçalo (1942) 

- Academia Gonçalense de Letras, Artes e Ciências – AGLAC (1974) 

- Instituto Memor de Pesquisa e Promoções Culturais (1991) 

- Instituto Histórico e Geográfico de São Gonçalo – IHGSG (1995) 

- Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento de São Gonçalo – IPDESG 

- Fundação de Artes de São Gonçalo – FASG 

- Casa das Artes Villa Real (1999) 
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- Corredor Cultural – Galeria Central (PMSG) 

- Centro Cultural Joaquim Lavoura 

- Centro de Memória do Imigrante  

- Lona Cultural Lídia Maria da Silva (2003) 

- SESC 

- SESI 

- Galeria de Arte ICBEU (1993) 

- Galeria de Arte Heitor dos Prazeres (2006) 

- Cine-Teatro João Caetano 

- Teatro George Savalla Gomes (Carequinha) – Colégio Municipal Hernani Faria (2007) 

- Teatro Walter Orlandini 

- Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra (1975) e mais 12 escolas do Grupo de Acesso 

- Escola de Circo Porto da Pedra 

- Escola de Música Pixinguinha (2000) 

A cidade de São Gonçalo padece com uma política que não dá continuidade aos 

projetos e programas culturais desenvolvidos em gestões anteriores, situação recorrente em 

tantos outros municípios. Ademais, a secretaria de Cultura de São Gonçalo fomenta eventos 

culturais, porém são ações e programas desarticulados (festivais, exposições, shows, feiras de 

artesanato etc.) e de pouco alcance, pois se congregam em eventos culturais já existentes ou 

em espaços muito localizados. Outro grave problema do Município que compromete o acesso 

a bens culturais é a sua falta de infraestrutura. Como uma parte da população ainda não tem 

acesso ao mínimo necessário, como água, luz e saneamento, a cultura não é considerada 

prioridade. Por conseguinte, as iniciativas culturais parecem estar relegadas a um segundo 

plano no âmbito municipal.  

O cenário do Município começou a se modificar após seu auge industrial, quando se 

intensificaram os problemas de urbanização e saneamento básico. Apesar disso, o intenso 

desenvolvimento industrial e progresso passado deixaram marcas em seus monumentos, sua 
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arquitetura e seu povo. Atualmente, os antigos referenciais da Manchester Fluminense são 

símbolos que permanecem apenas na memória dos gonçalenses. Em seu lugar, surge a cidade-

dormitório, pautada no descaso e abandono do poder público municipal, seus órgãos e agentes 

políticos. Nesse cenário de cidade estigmatizada surgem as comunidades virtuais da 

plataforma digital Facebook, dedicadas a apresentar as adversidades sociais encontradas no 

Município ou em algumas de suas localidades. Com aspectos ativistas e comunitários, 

algumas dessas páginas podem ser consideradas novos canais comunicativos que possibilitam 

ao cidadão gonçalense se informar sobre os acontecimentos da cidade, reivindicar melhorias, 

cobrar providências e criticar os agentes políticos e a atuação do governo municipal. 

 

1.6 Panorama das redes sociais online dedicadas ao município de São Gonçalo  

 

Apesar de não ser algo novo, os embates entre a mídia tradicional e as iniciativas 

alternativas de comunicação ganharam força a partir do uso da internet como ferramenta na 

disputa pela construção de narrativas. De acordo com Adriano Belisário et. al (2013), com o 

advento da internet surgiram atores sociais que, mesmo de maneira despretensiosa, 

aumentaram a pluralidade de culturas, visões e desejos no universo midiático. “Todo cidadão 

torna-se um potencial produtor de conteúdo, e a associação em coletivos de interesses comuns 

intensifica-se” (idem, p.137). A mídia cumpre papel importante na definição de padrões e 

valores, e, por isso, ao longo da história, diversos movimentos contestatórios e as 

contraculturas usaram meios alternativos de comunicação para confrontar o discurso proferido 

pela mídia convencional, ligada a grandes grupos de comunicação submetidos a interesses 

políticos e econômicos. Nessa conjuntura, o termo imprensa alternativa identifica as 

publicações alternativas ao discurso dominante, fator essencial para a construção de uma 

sociedade democrática, já que a concentração informacional significa a perda de 

possibilidades de expressão de grupos locais e comunitários.  

Atualmente, diversas páginas da plataforma digital Facebook são dedicadas ao 

município de São Gonçalo. Algumas se identificam como páginas de mídia/notícias e 

realizam a cobertura dos acontecimentos sobre o Município e cidades vizinhas, acolhem 

denúncias dos munícipes e divulgam crônicas sobre a experiência da vida na cidade. Em 

algumas dessas páginas, pode-se observar aspectos de ativismo digital no que tange à 

participação popular através de comentários que geram debates, a narrativas antagônicas em 

relação ao principal veículo impresso da cidade – o jornal O São Gonçalo – e às denúncias de 
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autoridades públicas. A seguir (tabela 3) estão os principais veículos informativos online da 

cidade, em ordem decrescente de seguidores: 

Tabela 3 - Páginas de notícias 

PÁGINA SOBRE Nº DE SEGUIDORES*

São Gonçalo Empresa de mídia/notícias em São Gonçalo. 660.507

vai mudar 

São Gonçalo Empresa de mídia/notícias em São Gonçalo. 354.938

Informa Informar e manter atualizada a cidade de  

São Gonçalo sobre seus acontecimentos.

Página gonçalense Empresa de mídia/notícias em São Gonçalo. 73.913

Um veículo de comunicação da cidade de 

São Gonçalo. Com um olhar diferenciado, a ideia é  

trazer e relatar os fatos que muitos 

moradores desconhecem.

Na Rua Jornalismo NA RUA é uma página sobre bastidores da politica 59.129

das cidades da Região Leste Fluminense 

(São Gonçalo, Niterói, Maricá, 

Tanguá, Rio Bonito, Itaboraí).

Sim São Gonçalo SIM SÃO GONÇALO é a revista da cidade 48.835

que reúne as particularidades da 

16ª maior cidade do Brasil.

Plantão Enfoco Empresa de mídia/notícias. 37.216

A página Plantão Enfoco foi criada para passar 

informações das cidades de Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Maricá e Grande Rio. 

São Gonçalo Empresa de mídia/notícias em São Gonçalo. 28.460

Urgente Notícias, denúncias, trânsito, informações de 

São Gonçalo e proximidades como Niterói, Itaboraí 

e Maricá. A prestação de serviço em 1º lugar!

Território Gonçalense Empresa de mídia/notícias. 12.087

Informações relevantes sobre a cidade de 

São Gonçalo (RJ), entre outros assuntos 

de interesse público.

São Gonçalo Notícias Empresa de mídia/notícias. 11.347

Jornalismo verdadeiro. Tudo que acontece no 

município de São Gonçalo você vê aqui.

A Política RJ Site de notícias e mídia. 10.037

Notícias e os bastidores políticos dos municípios 

do Estado do Rio de Janeiro.

Jornal O Povo Empresa de mídia/notícias. 8.286

Região Notícias diárias para nossos leitores. O melhor

portal de informações de Niterói, São Gonçalo

e Região.

Jornal Daki Site de notícias e mídia. 3.313

Informações e notícias sobre toda a Região

Leste Fluminense. Sempre perto de você.

 
                   *Último levantamento realizado pela autora em 31 jan. 2019. 

 

Em São Gonçalo, as páginas de mídia/notícias São Gonçalo vai mudar, Sim São 

Gonçalo, São Gonçalo Urgente e Plantão Enfoco são consideradas mídias independentes mais 
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próximas dos conceitos de imprensa alternativa, pois são instrumentos que atuam, ora 

expressando sentimentos e ideias contrários ao modelo hegemônico do maior veículo de 

imprensa da cidade – o jornal O São Gonçalo – ora manifestando atitudes contestatórias ao 

governo local e ao andamento socioeconômico da cidade. A possibilidade de participação dos 

usuários através de comentários transforma essas páginas em mídias colaborativas, onde não 

apenas seus idealizadores têm voz, mas também os próprios cidadãos do Município. Além do 

mais, essas páginas não parecem ter praticado, até o momento, fisiologismo com agentes 

políticos ou com o governo municipal, o que as diferenciam das páginas São Gonçalo 

Informa, Na Rua Jornalismo, Território Gonçalense, A Política RJ, Jornal O Povo Região e 

Jornal Daqui, cujas linhas editoriais são influenciadas de acordo com os favorecimentos 

políticos obtidos. Já as mídias sociais Página Gonçalense e São Gonçalo Notícias são 

comandadas por agentes políticos municipais de oposição e situação ao governo, 

respectivamente, o que compromete a imparcialidade da linha editorial de ambas as páginas.   

Há também, na cidade, diversas páginas de comunidades virtuais concentradas, 

principalmente, na vivência local de bairros e regiões gonçalenses. As comunidades virtuais e 

redes sociais do ciberespaço constituem um espaço simbólico de permanência temporal onde 

seus membros compartilham um sentimento de pertença a um grupo comunitário. Entretanto, 

nem toda forma socialmente agregadora pode ser considerada comunitária, pois o sentido do 

agrupamento comunitário está associado à forma de integração e pertencimento simbólico e 

temporal dos atores envolvidos (LEMOS; LÉVY, 2010). Conforme Rheingold (1993), as 

comunidades virtuais são construídas mais pela interação entre seus participantes do que pela 

tecnologia, que funciona como um suporte. Para o sociólogo, o que diferencia uma 

comunidade virtual de uma simples agregação eletrônica são os interesses compartilhados, a 

intimidade e a perenidade nas relações entre seus membros, para além da simples disposição 

de uma série de ferramentas. Lemos e Lévy salientam, entretanto, que tanto formas 

comunitárias como não-comunitárias de agregações eletrônicas são importantes para o debate 

da ciberdemocracia, pois ambas, de uma forma ou de outra, “colocam as pessoas em contato, 

coletivizam ideias e pensamentos, fazem circular a palavra e criam uma esfera política” 

(idem, p.104), e a vida pública associativa está no cerne de toda atividade política. 

No quadro abaixo estão as principais páginas de comunidades virtuais da mídia social 

Facebook sobre a cidade, em ordem decrescente de seguidores: 
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Tabela 4 - Páginas de comunidades virtuais 

PÁGINA SOBRE Nº DE SEGUIDORES*

São Gonçalo dá Conheça as mazelas do nosso município, 99.519

Depressão porém de forma bem humorada!

Bem-vindo a São Gonçalo, cidade do estado 

do RJ, Brasil!

Portal do Arsenal Canal direcionado aos moradores e amigos do 9.231

Arsenal e adjacências.

A Voz do Coroado Somos o mais eficiente canal de comunicação 3.415

do Coroado - SG - RJ. Jornal Digital Local.

Somos Portal Digital de Comunicação 

Comunitária. Na luta, na resistência das 

favelas, dos povos originários, comunidades.

São Gonçalo da Sem informações. 3.240

Depressão

Fala Coroado Somos o canal de comunicação, formado 2.935

por moradores do bairro Brasilândia.

Buscamos através de nossa união, benfeitorias e 

realizações significativas.

Gradim SG Um Bairro. 1.943

SOS Brasilândia Local para denúncias, reclamações, reivindicações  1.816

e promoções culturais.

Coroado Urgente A preservação e a conservação do nosso Bairro é 1.024

é uma responsabilidade de todos!!!

 
              *Último levantamento realizado pela autora em 31 jan. 2019. 

 

Cicilia Peruzzo (2009) evidencia que a lógica muitos-muitos da internet, não mais 

centrada num emissor, amplia as possibilidades de comunicação e de participação social. 

Plataformas digitais, tais como o Facebook, são ferramentas que modificam a forma de se 

fazer comunicação e ampliam as oportunidades para quem trabalha com comunicação 

alternativa, abrindo novos canais e facilitando sua manutenção pelo baixo custo para manter 

os espaços de publicação. Nesse quadro, as manifestações de comunicação alternativa e 

comunitária podem ocorrer a partir dos lugares de vivências cotidianas nas localidades e em 

outros espaços de relacionamentos, como o ambiente digital.  

As páginas de comunidades de bairros gonçalenses“Portal do Arsenal, A Voz do 

Coroado, Fala Coroado, Gradim SG, SOS Brasilândia e Coroado Urgente, bem como as 

páginas São Gonçalo dá Depressão e São Gonçalo da Depressão, dedicadas a todo o 

Município, possuem características que as aproximam do termo comunicação alternativa e 
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comunitária e do ativismo digital, na medida em que funcionam como espaços de visibilidade, 

reivindicações e debates políticos, vinculados a um pertencimento territorial graças à 

mobilidade proporcionada pelos dispositivos móveis, tais como os smartphones. Essas 

páginas de comunidades funcionam como meios de visibilidade e conscientização dos 

problemas dos bairros e da cidade, dando oportunidade aos usuários de utilizar o ciberespaço 

para elaborar suas próprias mensagens e deliberar sobre os assuntos que afetam seus locais de 

moradia, através dos comentários nas páginas. Em contraponto, excetuando-se a Voz do 

Coroado, a Gradim SG, a São Gonçalo dá Depressão e a São Gonçalo da Depressão, todas as 

outras páginas são administradas por agentes envolvidos com partidos ou grupos políticos – 

em maior ou menor grau, de forma declarada ou não – agindo por interesses próprios ou dos 

grupos e partidos que representam. Este fator comprometeria o potencial destes canais de 

exercerem de forma plena a comunicação comunitária, bem como o ativismo digital, já que 

enfraqueceria o processo de participação cívica e deliberação nesses espaços. 

Por mais que haja divergências quanto às características que assemelham as páginas de 

notícias do Município à imprensa alternativa e ao ativismo digital, e as páginas de 

comunidades da cidade à comunicação alternativa/comunitária e ao ativismo digital, um ponto 

inquestionável é o papel que essas mídias cumprem em um processo de democratização da 

comunicação, mesmo com todas as limitações, dificuldades e contradições que enfrentam. 

São espaços que viabilizam o processo de formação de opinião dos usuários dessas redes, 

estimulando novos diálogos, sociabilidades e olhares sobre o Município, à margem da 

comunicação tradicional e suas estratégias. 

Nos próximos tópicos, serão abordados os principais veículos jornalísticos que 

circulam em São Gonçalo – os jornais O São Gonçalo, O Fluminense e Extra – sua relevância 

em relatar fatos políticos do Município e a existência ou não de inter-relações com o governo 

municipal e agentes políticos da cidade.  

 

1.7 Jornal O São Gonçalo  

 

Nascido em Itaboraí, no Rio de Janeiro, o jornalista Belarmino de Mattos (21/04/1891 

– 17/04/1970), também conhecido como “o Velho Capitão”, é reconhecido como patrono do 

jornalismo gonçalense. A história de Belarmino de Mattos se confunde com a história de São 

Gonçalo. Fundador do jornal A Gazeta de São Gonçalo (1913), juntamente ao seu irmão 

gêmeo – Abílio José de Mattos – do jornal O São Gonçalo (1931) e da Folha de Itaboraí 
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(1948), Belarmino foi um dos protagonistas da transformação urbana do Município, ao lado 

de nomes ilustres da economia e da política gonçalense, tais como Luíz Palmier, Aécio Nanci, 

Justiniano Faria, Armando Ferreira e outros. Além de ser o maior expoente do 

desenvolvimento da imprensa gonçalense e um dos pioneiros da imprensa do interior 

fluminense, o jornalista também participou da fundação de diversas instituições e projetos 

gonçalenses nas áreas do esporte, da saúde e da cultura: a Liga Esportiva Gonçalense (1919), 

a Loja Maçônica Cruzeiro Fluminense (1925), o Hospital de São Gonçalo (1934), o Centro de 

Puericultura Fernandes Figueira (1941) etc.  

O jornal A Gazeta de São Gonçalo foi o principal porta-voz da comunidade 

gonçalense até 1935, quando, em plena Revolução de 1930, os getulistas invadem e 

empastelam “A Gazeta” (FARIA, 2004). Três meses após o ocorrido, Belarmino de Mattos 

funda o jornal O São Gonçalo, em 22 de janeiro de 1931, a princípio semanário, depois 

bissemanário, tornando-se diário em 1958. A primeira sede foi no bairro de Neves, sendo 

transferida mais tarde para o Centro da cidade36. Hoje em dia, o jornal é sediado no bairro de 

Alcântara.  

Com a morte de seu patrono, Belarmino de Mattos, em 1970, o jornal passou para as 

mãos de seu filho – o jornalista e fotógrafo Cezar Augusto de Mattos. Em meados do ano 

2000, o tradicional veículo de comunicação impresso passou a ser de propriedade da 

Fundação Universo37 e presidido pelo advogado e jornalista Wallace Salgado de Oliveira, 

filho de Joaquim Salgado de Oliveira, proprietário da fundação. Atualmente, o jornal O São 

Gonçalo é presidido pelo jornalista Carlos Henrique Cardoso Goulart Junior, possui média de 

10.000 tiragens38 diárias e circulação em São Gonçalo e alguns municípios do seu entorno. 

Voltado para as classes C, D e E, o veículo se caracteriza pela abordagem temática típica do 

“jornalismo popular” (DIAS, 2003), dando destaque especialmente a casos de violência em 

sua primeira página (vide fig. 3). As editorias são divididas da seguinte forma: duas páginas 

de Serviços, três páginas de Cidades/Política, duas páginas de Segurança Pública, uma página 

de Classificados e uma página de Esportes. 

 

                                                           
36 Fonte: arquivos do acervo da exposição “Belarmino de Mattos 125 anos – Patrono do Jornalismo Gonçalense”. 

São Gonçalo: Fundação de Artes de São Gonçalo (Fasg), 2016. 
37 A Fundação Universo (Universidade Salgado de Oliveira) é uma entidade de direito privado sem fins 

lucrativos criada pela família Salgado de Oliveira, dedicada à educação. A história da Universo começou no 

Estado do Rio de Janeiro, em 1959, com a criação do Colégio Dom Hélder Câmara, no bairro da Trindade, em 

São Gonçalo. Atualmente a instituição conta com campi universitários presentes em cinco estados brasileiros. 

Disponível em: https://universo.edu.br/a-universo/historico/. Acesso em 14 nov. 2018. 
38 Fonte: Meio & Mensagem. Disponível em: https://goo.gl/oPF823. Acesso em: 14 nov. 2018. 

https://universo.edu.br/a-universo/historico/
https://goo.gl/oPF823


68 

 

Figura 3. Jornal O São Gonçalo impresso 

 
       Fonte: Divulgação - internet. 

 

No dia 26 de janeiro de 1998, o jornal inaugurou sua home-page39 na Internet (vide 

fig. 4), colocando à disposição dos internautas o jornalismo virtual gonçalense40. As editorias 

do jornal O São Gonçalo Online são assim divididas: Serviços, Política, Cidades, Segurança 

Pública, Cultura e Lazer, Esportes, Geral, Cadernos, Colunas e Cadernos Especiais. Percebe-

se que o leque de editorias do veículo online é bem mais amplo comparado ao veículo 

impresso. Acompanhando o processo de evolução do jornalismo impresso rumo às 

plataformas e mídias sociais digitais, hoje o jornal O São Gonçalo também está presente em 

diversos canais, tais como Whatsapp41, Facebook42, Twitter43 e Instagram44.  

 

Figura 4. Jornal O São Gonçalo online 

 
          Fonte: https://www.osaogoncalo.com.br/. 

                                                           
39 https://www.osaogoncalo.com.br/ 
40Moção de congratulações com o jornal O São Gonçalo pelo seu 68º aniversário de fundação, de autoria do 

deputado estadual Haírson Monteiro. Disponível em: https://goo.gl/7fj7U6. Acesso em 14 nov. 2018. 
41 (21) 97280-9313 
42 https://www.facebook.com/osaogoncalo/ 
43 https://twitter.com/osaogoncalo 
44 https://www.instagram.com/osaogoncalo/ 

https://goo.gl/7fj7U6
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Apesar de estar voltado para os extratos sociais mais baixos, o jornal termina por 

abranger várias camadas sociais no Município, visto que é uma das poucas opções de veículos 

impressos com certo grau de credibilidade para aqueles que visam se informar sobre a política 

municipal (que é tratada ali diariamente, apesar de não ter muito destaque na capa). Além 

disso, a partir de 2007 começaram a ser publicados no interior do jornal os Atos Oficiais do 

Município (Diário Oficial), o que tornava o veículo de interesse especial para os agentes 

vinculados à Administração Pública Municipal. 

A relação do jornal O São Gonçalo com o poder público municipal parece ser tratada à 

base de fisiologismo desde a aquisição do veículo impresso pela família Salgado de Oliveira. 

Por muitos anos, o jornal se beneficiou com o status de único veículo a publicar o Diário 

Oficial do Município, um dos fatores que tornou o jornal a “mídia chapa branca” de governos 

posteriores que mantiveram o acordo. Ademais, o chanceler da Fundação Universo e 

proprietário do jornal – o professor Joaquim Salgado de Oliveira – permanece no cargo de 

secretário municipal de Esportes e Lazer de São Gonçalo há pelo menos vinte anos, mantendo 

sua posição e influência no governo municipal a despeito dos diferentes espectros político-

ideológicos emanados por sucessivos governos.  

Apesar de destacar-se como o principal e mais tradicional veículo de notícias 

gonçalense, retratando os fatos e o cotidiano da cidade há 87 anos, sobram críticas de outras 

empresas de mídia ao jornal O São Gonçalo. Em crônica acerca da divulgação da Exposição 

sobre o fundador do jornal O São Gonçalo, o jornalista Berlamino de Mattos, a revista 

eletrônica Sim São Gonçalo dispara diversas críticas à atuação da família Salgado de Oliveira 

no comando do principal veículo de notícias dedicado ao Município:  

[...] temos nas páginas nefastas do diário o oposto dos valores humanos 

cultivados por seu fundador. A publicação é usada como um brinquedo para 

exercício da vaidade e gosto pela violência, onde fotografias de integrantes 

da família Salgado de Oliveira são publicadas na capa como exemplos de 

gonçalenses ilustres. Um autoelogio medíocre45. 

A revista eletrônica ainda interroga a capacidade do jornal O São Gonçalo em 

favorecer a formação da opinião pública a respeito da realidade gonçalense nas editorias 

dedicadas a retratar o dia a dia político e econômico da cidade e acusa o jornal de preferir 

fazer parcerias de divulgação de restaurantes, ao invés de se aproximar de aparelhos e grupos 

culturais situados no Município. A exacerbação de imagens do cotidiano de violência 

diariamente estampadas na capa do veículo jornalístico também é alvo de críticas: a revista 

                                                           
45LIMA JR, Mário. Salvem o jornal O São Gonçalo. Sim São Gonçalo, São Gonçalo, 21 fev. 2017.  Disponível 

em: http://simsaogoncalo.com.br/consumidor/salvem-o-jornal-o-sao-goncalo/. Acesso em 15 nov. 2018. 

http://simsaogoncalo.com.br/consumidor/salvem-o-jornal-o-sao-goncalo/
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eletrônica alega que, além da enorme quantidade de cadáveres gonçalenses exibida, os 

assassinatos em Itaboraí, Maricá, Niterói, Rio Bonito, Tanguá e Região dos Lagos também 

foram incorporados à pauta. “Formam uma colcha de retalhos sangrenta, descompromissada 

com o desenvolvimento da capacidade crítica do leitor”.  

Ultimamente, a relação fisiologista entre o jornal e o governo municipal tem estado 

estremecida após a prefeitura suspender o contrato de publicação do Diário Oficial com o 

veículo impresso em 201746, representando uma economia milionária para o Município. 

Segundo dados do Portal da Transparência, de setembro de 2013 a fevereiro de 2017, a 

Fundação Universo, responsável pela edição do jornal, recebeu o repasse total de 

R$2.656.013,85 (dois milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil, treze reais e oitenta e cinco 

centavos) para publicação dos atos oficiais47. Após o fato, tornou-se notório o acréscimo de 

matérias negativas ao governo do prefeito José Luiz Nanci, a maioria delas com destaque na 

capa, tanto no veículo impresso quanto nos canais online. Entretanto, este fato não gerou 

rompimento definitivo na relação entre o governo municipal e a empresa de mídia, visto que 

Joaquim de Oliveira permanece no secretariado municipal até os dias de hoje.   

1.8 Jornal O Fluminense 

 

O jornal O Fluminense possui mais de 141 anos de história e é o mais antigo em 

circulação em todo o Estado do Rio de Janeiro. Tradicional da cidade de Niterói, sua primeira 

edição circulou no dia 8 de maio de 1878, em Niterói e na corte do Rio de Janeiro, durante o 

governo do imperador Dom Pedro II. Nesta época, o cenário político nacional passava por um 

período conturbado: enquanto a monarquia agonizava, conservadores e liberais revezavam-se 

no poder em intensas disputas. A partir de 1870, o republicanismo entra em ebulição. O jornal 

do governo (Gazeta do Rio de Janeiro, atual Diário Oficial) torna-se institucional e os 

veículos de imprensa sustentados pela iniciativa privada prosperam, iniciando o 

desenvolvimento das grandes empresas jornalísticas que se estabelecerão nas principais 

capitais do país ao longo do século XX, entre eles, O Fluminense (GUIMARÃES, 2014). 

O Fluminense foi criado pelos tipógrafos Francisco Rodrigues de Miranda e Prudêncio 

Luis Ferreira Travassos, dois importantes membros do Partido Conservador, que decidiram 

lançar o seu próprio matutino a fim de fazer frente ao já renomado Jornal do Commercio, 

                                                           
46 A medida provisória nº 01/2017, publicada no Diário Oficial do município de São Gonçalo no dia 15 de 

setembro prevê que, a partir de agora, o Diário Oficial do município será eletrônico, tornando o DOE - Diário 

Oficial Eletrônico. 
47 Fonte: Portal da Transparência Prefeitura Municipal de São Gonçalo - RJ. Disponível em: http://saogoncalo-

rj.portaltp.com.br/consultas/detalhes/favorecido.aspx. Acesso em 15 nov. 2018. 

http://saogoncalo-rj.portaltp.com.br/consultas/detalhes/favorecido.aspx
http://saogoncalo-rj.portaltp.com.br/consultas/detalhes/favorecido.aspx
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publicação de cunho liberal. De início, o veículo impresso era publicado às quartas, sextas-

feiras e domingos. No editorial de estreia, os fundadores apresentavam as principais diretrizes 

que deveriam ser defendidas pelo periódico ao longo de sua história: defesa das tradições 

fluminenses, desenvolvimento comercial e industrial, dinamização da instrução pública, 

abertura de estradas e implantação de melhoramentos urbanos (O FLUMINENSE, 2003, pp. 

1, 2, 3, 5 e 7). 

O jornal passou a ser diário em 12 de julho de 1892. Ainda neste período, 

acompanhando a tendência adotada por outros veículos nacionais, O Fluminense foi 

substituindo gradativamente o modelo de jornalismo francês – politicamente engajado e 

apoiado em artigos de opinião – pelo jornalismo de caráter mais popular, inspirado nos 

padrões norte-americanos. Desse modo, o veículo passou a adotar uma linguagem objetiva e a 

dar mais ênfase aos fatos do cotidiano, sem abandonar os artigos de opinião, estrutura usada 

até hoje pelo jornal.  

O jornal passou a ser administrado pelo advogado, político e jornalista Alberto Torres 

em 1954. Alberto Torres promoveu o reaparelhamento das oficinas, a construção da atual sede 

e a expansão do grupo, transformando O Fluminense em um moderno veículo de 

comunicação. Atualmente, o Grupo Fluminense de Comunicação é administrado por 

Alexandre Torres, neto de Alberto Torres.  

A linha editorial de O Fluminense o transformou no jornal de referência em Niterói, 

mas o veículo também é consumido nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio 

Bonito e Maricá. A média de tiragem/dia chega a 30.000 e 45.000 aos domingos48. As 

editorias do jornal impresso estão assim divididas: uma página de Opinião dos leitores; três 

páginas de Cidades, dedicada às cidades da Região Metropolitana do Rio de Janeiro; duas 

páginas para o conteúdo Nacional; uma página de conteúdo Geral, que aborda casos de 

violência no Grande Rio; duas páginas de Esportes; duas páginas de Cultura; um suplemento 

de Classificados; um suplemento de Oportunidades; um suplemento de Torcida e a Flu 

Revista, publicada aos domingos. Geralmente a capa dá destaque a assuntos políticos e 

econômicos de Niterói e Grande Rio, tal como pode ser observado na figura 5.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Fonte: Meio & Mensagem. Disponível em: 

http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/O+FLUMINENSE/14394/home. Acesso em : 19 

nov. 2018. 

http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/O+FLUMINENSE/14394/home
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Figura 5. Jornal O Fluminense impresso 

 
                                                    Fonte: Divulgação - internet 

 

O Fluminense acompanhou as mudanças tecnológicas provenientes da evolução dos 

meios de comunicação. Primeiro chegou a Rádio Fluminense 540 AM, que mantém ainda 

hoje posição de destaque na região metropolitana. Os temas mais abordados na rádio são o 

jornalismo local, a política e os esportes. Em 2012, a TV O Flu é lançada pela operadora SIM 

TV, canal 12, levando jornalismo e entretenimento para os moradores de Niterói. A chegada 

da internet e das novas mídias trouxe recursos de trabalho multimídias para os jornalistas do 

veículo, até então apenas impresso. Surgiu então o jornal online (vide fig.6) com as seguintes 

editorias: Polícia, Cidades, Cultura, Esportes, Atualidades e Mais (subdividindo-se em 

Política, Revista, Especiais, O Flu na folia e Seminários O Flu) (O Fluminense, 2013, pp. 6, 

8,10 e 14). Logo após, o veículo adotou os canais digitais das mídias sociais Whatsapp49, 

Facebook50, Twitter51 e Instagram52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 (21) 99616-2307 
50 https://www.facebook.com/ofluminense 
51 https://twitter.com/O_Fluminense 
52 https://www.instagram.com/ofluonline/ 
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Figura 6. Jornal O Fluminense online 

 

 
        Fonte: http://www.ofluminense.com.br/ 

 
 

O Fluminense procura apoiar e promover eventos, seminários e encontros que visam 

ampliar o debate econômico e político local, além de manter equipes jornalísticas sempre 

presentes na cobertura dos acontecimentos das Câmaras Legislativas e das Prefeituras do 

Leste Fluminense e do Grande Rio. O jornal também abre espaço para as questões políticas 

locais na Coluna Informe, assinada pela jornalista Claudia Cataldi, que também atua no rádio 

e na TV. Observando-se as matérias pertinentes à cidade de São Gonçalo, percebe-se que há 

poucas referências à política gonçalense. Ademais, não foi possível aferir uma possível 

relação de fisiologismo entre o governo municipal e o jornal O Fluminense até o momento.  

 

1.9 Jornal Extra 

 

A primeira edição do Extra foi veiculada em 5 de abril de 1998. O jornal impresso, 

com circulação na cidade do Rio de Janeiro, pertence ao grupo de empresas 

da Infoglobo Comunicações e Participações S.A. Tem como público-alvo as classes B e C e 

enquadra-se no perfil do chamado jornalismo popular (DIAS, 2003) pautado por assuntos de 

economia popular, funcionalismo, emprego, TV, polícia, cidade, esporte, lazer e celebridades. 

Presidido por Roberto Irineu Marinho, o Extra adotou como principal bandeira a relação de 

interatividade com o leitor, presente no slogan da publicação da campanha de marketing de 

lançamento – “Extra, o jornal que você escolheu” – que envolveu uma votação para a 

escolha do nome do jornal.  
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Tendo por base o “jornalismo de serviços”53, o veículo impresso (ver fig.7) utiliza 

linguagem simples com notícias focadas em fatos do Estado do Rio de Janeiro. De segunda a 

sexta-feira, o jornal é composto de três cadernos e um suplemento. No primeiro caderno 

constam as seguintes editorias: uma página do Grana Extra, com dicas de promoções e cupons 

de descontos; cinco páginas do Extra, que engloba notícias sobre acontecimentos do Estado 

em geral e duas páginas de O País, onde as notícias de interesse nacional são retratadas.  

 

Figura 7. Jornal Extra impresso 

 
                                        Fonte: Divulgação - internet 

 

No segundo caderno se situam as editorias Ganhe Mais, com duas páginas sobre 

notícias de economia nacional e coluna do Servidor; quatro páginas de Sessão Extra voltada 

para o lazer, dicas culturais, vida dos artistas, notícias da TV e entretenimento; e uma página 

de Bem Viver, com orientações sobre doenças e cuidados com o corpo. O terceiro caderno 

refere-se aos Classificados do Rio. O suplemento se refere ao Jogo Extra (notícias sobre 

esportes em geral). Aos domingos é encartada a revista Canal Extra, com reportagens sobre 

celebridades artísticas, bastidores, programação da TV, moda, culinária, novelas e 

entretenimento.  

Entre os colunistas destacam-se os jornalistas Berenice Seabra com a coluna Extra!, 

que expõe os bastidores da política fluminense; Nelson Lima Neto, com informações 

pertinentes aos servidores do Estado do Rio de Janeiro; Carla Bittencourt, com os próximos 

                                                           
53 Ana Carolina Temer (2001), afirma que as matérias de serviço têm componente pedagógico e cumprem as 

necessidades reais da comunicação. “De fato, este tipo de jornalismo pode ser visto como uma Consequencia 

natural do jornalismo enquanto responsabilidade social, uma vez que oferece opções, propostas, soluções e 

variados tipos de informações úteis para se enfrentar a vida cotidiana” (TEMER, 2001, p.135). 
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acontecimentos das telenovelas na coluna Telinha e Leonardo Ferreira e a vida dos artistas e 

celebridades no seu Retratos da Vida. 

Em 2007 o jornal lançou o Extra Online (vide figura 8), sua versão virtual. O 

website dava destaque aos assuntos mais importantes na página principal e à cobertura do 

impresso. Suas editorias são divididas da seguinte forma: Capa; Notícias; Polícia; Emprego; 

Famosos; Mulher; TV e Lazer; e Esporte. Com o desenvolvimento das mídias sociais, a 

interatividade com o leitor passou a ser reforçada por meio do Twitter54 e do Facebook55. 

 

Figura 8. Jornal Extra Online 

 
                      Fonte: https://extra.globo.com/ 

 

 

Em 2009 o jornal adotou o boneco João Buracão, criado por um morador do bairro de 

Marechal Hermes, no município do Rio de Janeiro, como forma de protesto contra os buracos 

nas ruas da região. Desde então os leitores passaram a entrar em contato com a equipe do 

jornal para denunciar ruas esburacadas. A equipe do veículo, por sua vez, costumava levar o 

boneco neste tipo de reportagem. Conforme dados do Portal Meio & Mensagem, o Extra 

alcança a circulação média de 264.253 exemplares nos dias úteis e 305.087 exemplares aos 

domingos56. O jornal pretende ser o porta-voz de quem vive em São Gonçalo, Itaboraí, 

Tanguá, Rio Bonito, Maricá e Niterói.  

 Em 2013, o jornal Extra lançou o caderno Mais São Gonçalo, um projeto de 

jornalismo hiperlocal57 na cidade de São Gonçalo, a exemplo do que já existia na Baixada 

Fluminense, com o suplemento Mais Baixada. O tablóide, que circula dentro do jornal nas 

                                                           
54 https://twitter.com/JornalExtra 
55 https://www.facebook.com/jornalextra/ 
56 Fonte: Meio & Mensagem. Disponível em: 

http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/EXTRA/32871/home. Acesso em: 20 nov. 2018. 
57 A proposta do jornalismo hiperlocal é ser voltado para um jornalismo mais setorizado, cobrindo os fatos que 

afetam o dia a dia do leitor e o local onde ele vive. 

https://extra.globo.com/
http://portfoliodemidia.meioemensagem.com.br/portfolio/midia/EXTRA/32871/home
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bancas da região de segunda-feira a sábado, explora o espírito comunitário de cerca de um 

milhão de habitantes do segundo município mais populoso do Estado, bem como exemplifica 

o diretor de redação do Extra, Octavio Guedes: o objetivo do suplemento é reforçar ainda 

mais os laços com a comunidade a partir da marca editorial do veículo: 

 

humor, boas histórias e informações úteis para a população, um jornalismo 

relevante e interessante para o público que vai às bancas para saber não só de 

tragédias e corrupção, e sim ter entretenimento e cultura58.  
 

A linha editorial é a mesma do Extra com todas as suas editorias, mas com um foco 

específico no município de São Gonçalo e arredores. São feitas coberturas dos principais 

acontecimentos em polícia, cidade, política e administração pública, matérias de serviço, 

oportunidades de emprego, atrações culturais que se apresentam na região, campeonatos 

locais de futebol, além de falar com o leitor sobre o problema de sua rua, com o Zé Lador. 

Assim, o Mais São Gonçalo aborda temas do cotidiano da cidade, informando sobre 

novidades em diversas áreas e cobrando soluções das autoridades locais.  

O enfoque dado à política gonçalense transformou o jornal Extra em importante 

veículo de informação, tanto para a população quanto para os funcionários da administração 

pública e agentes políticos da cidade. Em 27 de setembro de 2016, um episódio envolvendo o 

caderno Mais São Gonçalo ganhou notoriedade por envolver um popular político gonçalense, 

o vereador Eduardo Gordo. Naquela data, os cadernos Mais São Gonçalo foram recolhidos 

por um grupo de 30 homens. A edição que circularia na cidade de São Gonçalo trazia na capa 

denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente da Câmara de Vereadores 

Eduardo Gordo (MDB), acusado de participar de esquema de fraudes na saúde que desviou 

R$ 35 milhões do SUS59.  

Do mesmo modo, a coluna Extra! da jornalista Berenice Seabra cobre os principais 

acontecimentos da política fluminense, com grande destaque para os bastidores da política de 

São Gonçalo. Através da coluna de Berenice Seabra, que está disponível tanto no veículo 

impresso quanto online, os gonçalenses têm acesso às notícias em primeira mão das tramas e 

relações que compõem a política no Município. Alguns exemplos de notas da coluna Extra! 

                                                           
58 Jornal ‘Extra’ lança um novo suplemento, o ‘Mais São Gonçalo’. O Globo, Rio de Janeiro, 24 set. 2013. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/jornal-extra-lanca-um-novo-suplemento-mais-sao-goncalo-

10114351. Acesso em 23 nov. 2018. 
59 Grupo recolhe jornal EXTRA para esconder denúncia contra candidato a vereador de São Gonçalo; leia a 

reportagem na íntegra. Extra Online, Rio de Janeiro, 27 set. 2016. Notícias. Disponível em: 

https://extra.globo.com/noticias/rio/grupo-recolhe-jornal-extra-para-esconder-denuncia-contra-candidato-

vereador-de-sao-goncalo-leia-reportagem-na-integra-20185761.html. Acesso em: 25 nov. 2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/jornal-extra-lanca-um-novo-suplemento-mais-sao-goncalo-10114351
https://oglobo.globo.com/rio/jornal-extra-lanca-um-novo-suplemento-mais-sao-goncalo-10114351
https://extra.globo.com/noticias/rio/grupo-recolhe-jornal-extra-para-esconder-denuncia-contra-candidato-vereador-de-sao-goncalo-leia-reportagem-na-integra-20185761.html
https://extra.globo.com/noticias/rio/grupo-recolhe-jornal-extra-para-esconder-denuncia-contra-candidato-vereador-de-sao-goncalo-leia-reportagem-na-integra-20185761.html
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são: a polêmica envolvendo a troca de nomes da Praça Chico Mendes, no governo Aparecida 

Panisset; a desistência da candidatura de Adolfo Konder e Flordelis, ambos do MDB, a fim de 

apoiar a reeleição do prefeito Neilton Mulim e a prisão e soltura do ex-prefeito Neilton 

Mulim, em 2018.   

Apenas três décadas separam São Gonçalo do antigo progresso econômico ao atual 

estigma de “cidade dormitório” ou periférica. Nestes últimos anos, o Município apresentou 

características socioespaciais que o transformaram em uma cidade cujo perfil é 

uniformemente pobre. Não bastasse a carência de investimentos em infraestrutura básica e os 

problemas crônicos de uma urbanização incipiente, a cidade ainda convive com a corrupção e 

alguns vícios da política local, dentre os quais o clientelismo, o assistencialismo e o 

fisiologismo, que reforçam o cenário de desigualdade e pobreza na região.  

Nesta cidade periférica, marcada pela negligência de agentes políticos e falta de 

investimentos do poder público, despontam diversas comunidades virtuais da mídia social 

Facebook, dedicadas a dar visibilidade às adversidades sociais, cobrar soluções de agentes 

políticos e governo municipal, e evidenciar assuntos políticos. Algumas dessas páginas 

abrangem todo o Município – tal como a página São Gonçalo dá Depressão – enquanto outras 

se devotam a retratar as carências de uma determinada região, exemplo da página Fala 

Coroado. Para melhor compreensão de ambas as páginas, nos Capítulos 2 e 3 serão 

desenvolvidas a descrição destas e o estudo netnográfico das postagens e comentários 

referentes aos períodos de maio a julho de 2016 (pré-campanha eleitoral municipal) e maio a 

julho de 2018 (pré-campanha eleitoral estadual e federal). Além disso, será realizada uma 

análise quantitativa a fim de contextualizar a pesquisa levantada em ambas as netnografias, 

aprofundar o conhecimento acerca das questões-chaves identificadas nas publicações e 

verificar a participação dos usuários frente aos diferentes temas.  
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CAPÍTULO II 

 

PÁGINA FALA COROADO: UNIDOS PELO BAIRRO!, MOVIDOS PELO 

CANDIDATO.  

 

Como já sinalizado no Capítulo 1, o bairro Brasilândia está localizado no 1º Distrito 

municipal (Centro/São Gonçalo). Primeiramente, pretende-se situar o bairro Brasilândia em 

relação aos bairros vizinhos, bem como a região do Coroado – representado no mapa pela 

Praça do Coroado – a fim de delimitar territorialmente tanto a região total da Brasilândia, 

quanto a localidade específica do Coroado, do qual trata a página Fala Coroado. Em seguida, 

com o intuito de apresentar a página ao leitor, é efetuada a descrição da página Fala Coroado: 

sua origem, o motivo de sua existência (ao que se propõe) e a identidade do seu 

administrador.   

Num segundo momento, como já explicitado de forma mais detalhada na 

Metodologia, é dado início ao estudo netnográfico das postagens e comentários referentes a 

dois períodos: maio a julho de 2016 (pré-campanha eleitoral municipal) e maio a julho de 

2018 (pré-campanha eleitoral estadual e federal) a partir dos temas de maior evidência 

constatados durante a análise das postagens. 

Durante o período investigado de maio a julho de 2016 são verificados quatro temas 

ou questões-chaves que dividem o estudo das postagens: o primeiro tema a ser abordado 

engloba o apoio dado pela página às associações locais; o segundo verifica a vinculação da 

página a um grupo político local e a visibilidade prestada ao pré-candidato Lucas Muniz; o 

terceiro observa a utilização da página como espaço de disputas de grupos políticos da região 

e a busca pela conciliação através do discurso de imparcialidade; o quarto e último tema-

chave verifica o trabalho de informação e conscientização da página ao denunciar os 

problemas referentes ao CSU (Centro Social Urbano), também vinculado a disputas políticas 

no Município. 

Examinando-se as postagens referentes ao período de maio a julho de 2018, é possível 

detectar diferenças nos temas de maior evidência ou questões-chave, em relação ao mesmo 

intervalo analisado em 2016. Aqui, o estudo está dividido da seguinte forma: o primeiro tema 

a ser abordado compreende o apoio dado pela página a um grupo político de fora da região da 
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Brasilândia e adjacências; o segundo observa a utilização da página como espaço de estímulo 

ao encontro dos moradores locais, assim como o reconhecimento social da população do 

Coroado; o terceiro expõe a mazela da violência que assola a região; o quarto e último tema-

chave trata do trabalho de informação e conscientização da página ao denunciar os problemas 

sociais da região do Coroado, não somente os referentes ao CSU (Centro Social Urbano), 

além de questionar o andamento político do Município.   

Por último, são analisados quantitativamente as reações, comentários e 

compartilhamentos dos usuários da página em ambos os períodos. Do mesmo modo, as 

diferentes reações são categorizadas; os temas-chaves são hierarquizados de acordo com o 

percentual de freqüência e, após, correlacionados ao levantamento do total de reações, 

comentários e compartilhamentos. Concluindo o estudo, são feitas algumas conjecturas 

cruzando-se o percentual de freqüência dos temas-chaves e a correlação da participação dos 

usuários de acordo com as questões-chaves verificadas. Os dados obtidos na análise 

quantitativa servem para contextualizar a pesquisa levantada na netnografia, com o objetivo 

de aprofundar o conhecimento acerca das questões-chaves identificadas nas postagens e 

verificar a participação dos usuários frente aos diferentes temas.  

 

2.1 Conhecendo a página Fala Coroado  

 

A página Fala Coroado60 foi criada em 06 de julho de 2015, atualmente conta com 

2.935 seguidores61 e afirma se orgulhar por conseguir alcançar milhares de pessoas e romper 

as fronteiras do bairro através das suas publicações sem precisar pagar por impulsionamentos 

e patrocínios. Denomina-se como um canal de comunicação formado por moradores do bairro 

Brasilândia e adjacências62 (vide o mapa no ANEXO 1), na região conhecida como Coroado63 

(vide o mapa no ANEXO 2), e afirma buscar, através da união dos moradores, benfeitorias e 

realizações significativas para o bairro.  

Ao acessar a página Fala Coroado logo é observada a imagem de capa com o desenho 

da região, bem como o slogan “Somos o Fala Coroado! Unidos pelo bairro!” sempre ao final 

                                                           
60 https://www.facebook.com/falacoroado/ 
61

 Último levantamento realizado em 31 jan. 2019. 
62

 O bairro da Brasilândia faz divisa com outros bairros mais próximos, tais como o bairro Boa Vista, a Vila Iara 

e o bairro Rosane. É importante ressaltar que muitos moradores reconhecem esses dois últimos como sub-bairros 

da Brasilândia.   
63

 De acordo com relatos de alguns moradores locais, a princípio a região conhecida como Coroado abrangeria o 

conjunto habitacional construído no bairro da Brasilândia, na década de 1960. Entretanto, nos últimos anos a 

localidade foi ressignificada pelos seus habitantes e alçou o status de “bairro” não-oficial. Dessa forma, 

atualmente não podemos determinar o exato limite geográfico da região.   
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dos textos das postagens: é o “grito de guerra” do jornalista Márcio Tibone Nunes, idealizador 

e porta-voz da página. Márcio Tibone cresceu no bairro da Brasilândia, na localidade 

conhecida como Coroado, de onde vem o nome da página. Ele afirma viver o dia a dia do 

bairro como cidadão ativo: participa das reuniões de Conselhos de Segurança promovidas 

pela Polícia Militar, colabora com as manifestações e passeatas articuladas no bairro, coopera 

com as ações da ONG O Povo, que atua no bairro, e apóia o bloco carnavalesco local Tem 

chifre, mas não fura. Perguntado sobre o que o motivou a criar a página Fala Coroado, Márcio 

Tibone afirma que a página nasceu de uma necessidade pessoal, como uma atividade 

voluntária. Por ser comunicativo e popular na região, um amigo o convidou para uma reunião 

com um determinado político. Estabelecidas as conversas de buscas por melhorias para o 

bairro, ele iniciou a página e partiu em busca de dar visibilidade a mesma, tentando criar um 

canal de comunicação para os anseios da população local (vide entrevista no ANEXO 3). 

Em uma das primeiras postagens publicadas, em junho de 2015, Tibone declara que a 

página Fala Coroado nasceu com o intuito de ser um movimento social formado pelos 

moradores da Brasilândia e adjacências, que reivindica o restabelecimento da Fundação Leão 

XIII, popularmente conhecida como CSU (Centro Social Urbano) pelos moradores locais. Na 

postagem, um print de uma mensagem enviada à página governamental da Fundação Leão 

XIII, constam reclamações referentes à falta de ações sociais significativas e denúncias sobre 

o estado de abandono em que se encontra o prédio da fundação e os arredores. 

Em junho de 2016, a página Fala Coroado lançou seu primeiro veículo impresso, um 

jornalzinho de bairro de mesmo nome, mas com o slogan: “lutamos pelos nossos direitos!” O 

novo veículo tinha como objetivo dar continuidade, de forma mais aprofundada, aos temas já 

abordados na rede social digital. No entanto, com apenas duas edições lançadas, o jornal teve 

fim prematuro.     

2.2 Netnografia - Maio a Julho de 2016  

Examinando as postagens referentes a este período, percebem-se temas de maior 

evidência, nos quais é possível compreender o motivo da existência da página e sua forma de 

atuação social e política. A partir destes temas ou questões-chave, o estudo das postagens é 

dividido da seguinte forma:  

-  Apoio dado pela página às associações locais;  

- Vinculação da página a um grupo político local e favorecimento à imagem do pré-candidato 

a vereador Lucas Muniz; 
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- Uso da página como espaço de disputas de grupos políticos da região e a busca pela 

conciliação através do discurso de imparcialidade; 

- Trabalho realizado pela página de informação e conscientização da população local ao 

denunciar os problemas referentes ao Centro Social Urbano local – também vinculado a 

disputas políticas no Município.   

 2.2.1 Apoio a associações locais   

A página Fala Coroado divulga e apóia associações locais, tais como a entidade social 

ONG O Povo (colaboradores Herique Rodrigues e Lucas Muniz)64; o projeto de jiu-jitsu 

Formando Gigantes, do Werickson Baiano e o bloco carnavalesco local Tem chifre mas não 

fura (Presidente Rafael Moura, ex-presidente Leandro Arruda e Diretor Gilmar). A ONG O 

Povo atua no bairro da Brasilândia e adjacências com doações de alimentos, brinquedos e 

roupas destinadas aos moradores de rua e pessoas em situação de extrema pobreza, além de 

promover festas para os moradores da região. Fundada pelo grupo político local, não há 

confirmação de que a entidade se constitua formalmente como organização não 

governamental. No entanto, há relatos de que a entidade atue de forma clientelista em época 

de eleições, o que leva a crer na possível utilização de um aparelho de incidência social como 

espaço de sustentação para viabilizar as ações políticas do grupo político65. Durante o período 

analisado, constatamos diversas menções à ONG O Povo, sempre ligadas às reivindicações 

sociais e intervenções realizadas pelo poder público na localidade. Ao final da apresentação 

de todos os posts será feita uma síntese do que foi apreendido nas postagens.  

Logo na primeira postagem do dia 02 de maio de 2016, a página divulga uma ação 

social da ONG O Povo, ocorrida no bairro Boa Vista. O evento contou com atendimento 

médico, massoterapia, cortes de cabelo, limpeza de pele, lazer para as crianças e outros 

serviços. Na postagem, Márcio Tibone agradece a toda a equipe da ONG, da qual ele salienta 

que também faz parte, e faz um agradecimento especial ao “amigo Lucas Muniz”, por 

“proporcionar a possibilidade de trabalhar fazendo o bem e ajudando o próximo” e à 

prefeitura de São Gonçalo, que também prestou apoio às iniciativas da ONG. Nas imagens 

                                                           
64 O jornalista Herique Rodrigues é amigo pessoal e atua como assessor do pré-candidato a vereador Lucas 

Muniz (PMN), além de ser editor do Jornal O Povo Região e um dos responsáveis pel ONG O Povo. 
65 De acordo com os relatos de indivíduos ligados a diferentes grupos políticos do Município, a ONG O Povo 

atua promovendo eventos e doações de roupas e comidas, no bairro da Brasilândia e regiões vizinhas, 

preponderantemente em períodos pré-eleitorais e eleitorais. Ainda de acordo com estes relatos, a entidade social 

serve como instrumento de visibilidade e alavanca da candidatura dos membros do grupo político ligado a Lucas 

Muniz.   
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aparecem os diversos serviços prestados pela ONG aos moradores do bairro Boa Vista – a 

imagem principal exibe a equipe com o pré-candidato a vereador Lucas Muniz, do Partido da 

Mobilização Nacional (PMN). Nos comentários, a Fala Coroado marca os participantes da 

ação, dentre eles Herique Rodrigues, participante da ONG e assessor de Lucas Muniz, que 

aproveita o espaço da página para promover a entidade social:  

Comentários 

Herique Rodrigues:“Muito legal poder ajudar aos moradores da comunidade da favelinha..... Levar 

serviços básicos, que mexem com a dignidade do cidadão. Obrigado a todos que colaboraram neste 

projeto. A próxima será no Coroado, dia 14/05. na praça enfrente a ONG O POVO”. 

Fala Coroado:“Herique Rodrigues pode contar com o Fala Coroado! A ONG O Povo vem fazendo a 

diferença!” 

 

A publicação obteve 27 reações, 5 comentários e 2 compartilhamentos.  

Na publicação do dia 04 de maio de 2016, é divulgado o projeto de limpeza no bairro 

promovido pela ONG O Povo, iniciando pela limpeza da principal praça da região. A página 

esclarece que “a limpeza da comunidade, assim como a questão da cidadania de se manter o 

bairro limpo, são questões que a ONG se propõe também a ajudar”. A Fala Coroado enaltece 

a iniciativa social da ONG como forma de conscientização e educação da comunidade para a 

manutenção da limpeza do bairro e parabeniza a equipe da ONG O Povo, o bloco 

carnavalesco Tem chifre mas não fura e a própria Fala Coroado pelo espírito de coletividade 

apresentado. As imagens mostram uma equipe realizando a limpeza da praça, munida de 

equipamentos e maquinário para a retirada de entulhos. Nos comentários, diversas pessoas 

parabenizam a ação e alertam para a responsabilidade de todos para a conservação da limpeza 

do bairro; enquanto isso, a página divulga a próxima ação da ONG – o recolhimento de 

materiais tais como sofás, móveis quebrados, cascalhos etc, todo o tipo de material não 

recolhido pela coleta urbana da cidade – ao mesmo tempo em que salienta que o foco 

principal da ação é a mudança de comportamento e conscientização dos moradores para com 

o descarte correto do lixo na região: 

Comentários 

Leandro Arruda:“É isso ai Fala Coroado e Marcio Tibone Nunes, devemos cobrar e também si 

educar para que os problemas de falta de conservação não vire constante,que saibamos onde colocar o 

lixo!” 

Usuário 2:“Acho importante essa limpeza pois é a área de lazer para nossas crianças” (emoji de risos) 
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Fala Coroado:“Vamos promover ações no fim de semana percorrendo o bairro para recolher os 

descartes que o lixeiro não leva. ex: sofás, cascalhos, eletros quebrados, móveis quebrados, colchões e 

etc...Contamos com o apoio de vocês! O BlocoTem Chifre Mas Ñ Fura está inserido nesse contexto 

social também meu amigo Leandro Arruda. 

aobrigado Simone Araujo e Suellen Reis!” 

 

Ao final dos comentários, Herique Rodrigues, assessor do pré-candidato Lucas Muniz, 

se vale do espaço livre concedido pela página para divulgar a entidade social e o pré-

candidato através das hashtags #OngOPovo #SemprePresente e #LucasMuniz2016. A 

postagem obteve 33 reações, 12 comentários e 3 compartilhamentos. 

Em uma nova postagem, de 05 de maio de 2016, a página atribui a reforma do campo 

sintético do bairro ao esforço conjunto dos projetos sociais locais – bloco Tem chifre mas não 

fura e ONG O Povo – além da própria Fala Coroado, esta última explicitada como ferramenta 

social de informação e conscientização. A publicação mostra imagens do campo sintético do 

bairro após a reforma, com equipes de futebol, crianças brincando e pessoas conversando ao 

redor do espaço. A página salienta que o campo estava abandonado desde 1998 e apela para a 

união dos moradores para a manutenção do espaço. Nos comentários, moradores que 

usufruem do campo elogiam sua restauração e atentam para conservação do mesmo, 

transformando a página em espaço de encontro: 

Comentários 

Usuário 1: “muito top isso mano. parabens . 2° passo !! educar a galera a preservação do ambiente. 

sucesso ae irmão tmj”. 

Fala Coroado: “Obrigado meu xará! A idéia é essa mesma! Estamos juntos!” 

Rafael Moura: “Só esqueceu de filmar um dos meus 3 gols de ontem!!! Domingo vou pedir música 

no fantástico e já tô com ela gravada em minha memória!!! Abraços” 

 

Ainda nos comentários, Herique Rodrigues reforça a importância da união dos 

moradores para a revitalização do campo sintético e lembra os serviços que a ONG O Povo 

tem ofertado para os moradores da Brasilândia e bairros vizinhos. A publicação obteve 33 

reações, 13 comentários e 1 compartilhamento.  

Nas publicações que se sucedem, percebemos com clareza a relação fisiologista entre 

a ONG O Povo e o governo municipal, implícitas até então. Na inauguração do Centro de 

Diagnóstico de Imagem Municipal no bairro Zé Garoto, postada no dia 16 de maio de 2016, a 
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página enfatiza a participação da ONG O Povo no evento e as conquistas do projeto social 

para a Brasilândia. A Fala Coroado agradece aos responsáveis pela ONG, o presidente Rhuan 

Philco e o editor-chefe do Jornal O Povo Região, Herique Rodrigues – além do pré-candidato 

Lucas Muniz, o prefeito Neilton Mulim, o deputado estadual Nivaldo Mulim e o secretário de 

saúde Dimas Gadelha. Nos comentários, agradecimentos à ONG O Povo e ao pré-candidato 

Lucas Muniz misturam-se a críticas com relação ao piso salarial dos profissionais de 

enfermagem do Município, abaixo do piso nacional: 

Comentários 

Usuário 1: “Quero ver se vai funcionar de vdd Quero ver aumentar o piso do tec de enfermagem q ter 

3 rizado pr freitura de SG.pois ganha muito a baixo do piso.sem passagem.sem férias.sem 13 salário”  

Prefeito de merda 

O povo de SG tinha q fz igual fez com Dilma bota pra rala” 

 

Em resposta, a Fala Coroado afirma respeitar a opinião de todos e ser um espaço 

democrático de livre expressão, entretanto, esclarece que a ONG O Povo precisa ser justa, 

pois vem contando com a ajuda do prefeito para realizar serviços básicos no bairro: 

Fala Coroado: “respeitamos sua opinião, aqui é um espaço democrático, fique a vontade para se 

expressar, mas a ONG tem que ser justa e agradecer ao Prefeito que vem nos ajudando a fazermos 

nosso trabalho a favor do bairro! 

Boa sorte e lute sempre por seus direitos e ideais!” 

 

A publicação obteve 23 reações, 7 comentários e 2 compartilhamentos. 

Também na publicação de 01 de junho de 2016, pode-se perceber a facilidade da ONG 

em tratar com o poder público. Ao chamar a atenção para a falta de segurança no bairro a 

partir da notícia de assalto sofrido por um morador local, a página reivindica um serviço 

público ostensivo e de inteligência para a região, além de questionar o poder público sobre as 

ações realizadas até então para trazer mais segurança para o bairro. Ainda, a Fala Coroado 

ressalta que, apenas a ONG O Povo havia trazido o secretário de segurança e o comandante 

de área do 7º Batalhão para discutir ações preventivas de segurança para o bairro. Os 

moradores lamentam o ocorrido e criticam a falta de segurança no bairro, lembrando que o 

problema da falta de segurança não é exclusivo da região, mas de todo o Município, tal como 

pode ser observado nos comentários abaixo:  
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Comentários 

Usuário 1:“Este tipo de furto não é exclusividade do Coroado, eu mesmo tive o meu estepe furtado e 

o vagabundo não deixou vestígios de arrombamento na mala só dei falta quando precisei trocar o 

pneu, infelizmente a segurança pública do nosso Estado está falida, mas só nós mesmos podemos 

mudar isso escolhendo com mais seriedade os nossos Governantes...” 

Usuário 2:“Os policias do bairro tem q monta um esquema e espera esses safados e meter tiros nesses 

vagabundos só assim vai acaba com os roubos e furtos no bairro”. 

Fala Coroado:“Maravilhosa a participação de todos vocês! Precisamos ecoar mesmo essa questão da 

segurança, levar esse debate para casa, para rua, para os amigos... 

Demostrar aos governantes o tamanho da nossa indguinação!” 

 

A postagem obteve 20 reações, 14 comentários e 1 compartilhamento. 

A partir da verificação das postagens, é possível perceber que a Fala Coroado atua 

como espaço de divulgação dos projetos sociais locais, em especial a ONG O Povo. Ao final 

de cada post, a página costuma marcar os membros ligados aos projetos sociais, com o intuito 

de promover seus nomes e para que atuem na página através de comentários. Com relação às 

publicações das ações da ONG O Povo, é notório que estão sempre atreladas ao nome de 

Lucas Muniz, costumeiramente marcado nestas publicações. Percebe-se também que, logo 

após as menções da página à Muniz, Herique Rodrigues utiliza o espaço da página para 

promover a pré-candidatura do futuro vereador, formando uma espécie de simbiose entre a 

Fala Coroado e o assessor do pré-candidato. A despeito do claro impulsionamento da pré-

candidatura de Lucas Muniz, realizada pela página, observa-se nas postagens a 

preponderância de comentários positivos e nenhum questionamento acerca do uso político da 

Fala Coroado a fim de beneficiar a imagem do pré-candidato a vereador.      

2.2.2 Relação com os agentes políticos do bairro   

Márcio Tibone nunca ocultou sua relação com o grupo político vinculado ao Partido 

da Mobilização Nacional (PMN), do qual fazem parte Lucas Muniz e seu assessor, Herique 

Rodrigues. A relação da Fala Coroado com o atual vereador Lucas Muniz, eleito em 2016, 

inicia-se com a apresentação do futuro vereador como uma pessoa simples do bairro, poucos 

meses antes do lançamento oficial da sua candidatura. A divulgação perdurou do início ao 

final da campanha política do candidato, que culminou em sua eleição. Podemos observar 

durante o período da pré-campanha eleitoral, o intuito da página em dar visibilidade ao então 

pré-candidato. Ao final da verificação das postagens, será realizada uma síntese do que foi 

apreendido nos posts. 
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Na postagem de 08 de maio de 2016, a página mostra a limpeza e dragagem do rio 

Imboassú, na Brasilândia. A Fala Coroado declara que a ação foi um pedido do “amigo e pré-

candidato” a vereador Lucas Muniz ao prefeito do Município, mesmo sendo essa ação de 

incumbência do Instituto Estadual de Ambiente (INEA), órgão do governo do Estado. A 

página ainda cita o pedido do pré-candidato de reforma da quadra do Clélia Nanci e a 

recuperação da praça, e agradece o esforço de Lucas Muniz, reafirmando que ele não teria 

obrigação de fazer tais pedidos, “pois não exercia cargo público algum”. Nas imagens 

aparecem fotos de Lucas Muniz acompanhando a limpeza e dragagem do rio, em uma clara 

tentativa de promover visibilidade ao pré-candidato. Nos poucos comentários, pessoas 

aprovando a ação; o assessor Herique Rodrigues agradece a ajuda do pré-candidato em nome 

da população e dos comerciantes da Brasilândia e finaliza com a hashtag 

#SomosTodosLucasMuniz, escancarando a propaganda político-partidária antes do 

lançamento oficial da candidatura de Muniz, o que é ilegal segundo o Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE).   

Comentários 

Usuário 1: Emoticons66 de palmas 

Usuário 2:“Mais uma vez.......SHOW de bola!!!!!” 

Herique Rodrigues:“Obrigado Lucas Muniz, a população e os comerciantes da Brasilândia agradece 

!!! Quem é de verdade, sabe quem é de mentira.... #SomosTodosLucasMuniz” 

 

A publicação obteve 21 reações, 3 comentários e 5 compartilhamentos.  

Comumente, as publicações fazem referência a Muniz como um jovem “cria” do 

bairro, que tem vontade genuína em buscar melhorias e intervenções para a localidade.  Em 

07 de junho de 2016, a página parabeniza “o jovem do bairro, Lucas Muniz”, que “com 

coragem e determinação, faz sua parte para conquistar seu espaço e continuar ajudando o 

bairro”. A página cita algumas ações realizadas no bairro por intermédio de Lucas Muniz, 

como a limpeza e dragagem do rio Imboassú que, como lembra, deveria ter sido realizada 

pelo governo do Estado, responsável por esse tipo de serviço. A imagem escolhida é uma foto 

em primeiro plano do futuro candidato, em frente ao rio Imboassú após a intervenção da 

prefeitura. Nos comentários, nomes de correligionários do pré-candidato são marcados, 

                                                           
66 Emoticons são representações gráficas usadas para transmitir uma ideia, emoção ou sentimento. Esses 

símbolos são muito populares em comunicações online, como nas redes sociais, SMS e aplicativos de 

comunicação instantânea, como o Whatsapp. 
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enquanto algumas pessoas apóiam e elogiam a iniciativa de Lucas Muniz em buscar 

intervenções para o bairro: 

Comentários 

Usuário 1:“Futuro para são Gonçalo” 

Herique Rodrigues:“É muito satisfatório ver o Bairro andando para a frente !!!” 

Usuário 2:“Lucas Muniz, juventude, eficiência e acima de tudo, amor a São Gonçalo!! 

PARABÉNS!!” (emoticons de palmas) 

 

A postagem obteve 23 reações, 5 comentários e 6 compartilhamentos 

Em 27 de junho de 2016, a Fala Coroado divulga reunião de apoio ao pré-candidato a 

vereador Lucas Muniz, realizada no dia 30 de junho. Na postagem, a página confirma que 

Lucas Muniz é um jovem que vem atuando socialmente no bairro e convida simpatizantes da 

candidatura e pessoas que não conhecem o futuro candidato a conhecer suas propostas. Na 

busca pela imparcialidade, a Fala Coroado ressalta que é um espaço “democrático e livre” e 

que, assim como divulga a reunião com Lucas Muniz, também pode vir a divulgar possíveis 

reuniões de outros pré-candidatos que pretendam atuar favoravelmente ao bairro. Na frase 

final: “a democracia é feita de escolhas, conheçam seu candidato e não caiam na ilusão de se 

abster. Renovar é preciso”, a página evidencia a importância da renovação do campo político 

para a Brasilândia e para toda a cidade. Acompanhando o texto, a imagem de folder da 

reunião do pré-candidato Lucas Muniz (vide fig.9).  

Figura 9. Folder Lucas Muniz 

 

                        Fonte: https://goo.gl/68VTrG. Acesso em 25 set. 2018. 



88 

 

Nos comentários, uma moradora do bairro Porto da Pedra reclama por não ver ações 

sociais em seu bairro, ao qual a página responde que ela não é moradora da Brasilândia e, por 

isso, desconhece as ações já promovidas pelo pré-candidato, como o wi-fi gratuito na Praça do 

Coroado; o apoio à ONG O Povo, que oferece diversos serviços básicos à população; o apoio 

à escola de ballet no bairro Rosane; a limpeza e dragagem do rio Imboassú e a promoção de 

eventos na comunidade. Na réplica, a moradora contesta a página, esclarecendo que Muniz é 

pré-candidato de todo o Município, não apenas de uma região. Em defesa de Muniz, a página 

reitera que o pré-candidato também vem atuando nos bairros Vila Lage e Maria Paula e espera 

que o Porto da Pedra em breve possa ser atendido. O diálogo travado entre usuário e página 

revela um problema recorrente no Município: a formação de “currais eleitorais”, redutos 

políticos onde os candidatos tanto do Executivo quanto do Legislativo se valem para a compra 

de votos, através de benesses paliativas para uma determinada região. O post alcançou 11 

reações e 5 comentários.  

Analisando as postagens até aqui, é possível perceber a utilização da Fala Coroado 

como espaço de visibilidade e construção da imagem de Lucas Muniz, antes mesmo de 

iniciada oficialmente sua campanha política. Ainda é possível apreender o esforço da página 

em transformar o bairro da Brasilândia em reduto eleitoral do jovem pré-candidato, ao 

divulgar suas ações junto ao poder público municipal. Um bom exemplo disto é a postagem 

do dia 01 de julho de 2016, na qual a Fala Coroado mostra um vazamento de água em uma 

rua da região, consertado pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae) através de 

um pedido de Lucas Muniz. A página exprime satisfação com a presença no bairro de “uma 

pessoa com credibilidade e vontade de trabalhar pela comunidade” e, apesar de reconhecer o 

direito à cidadania dos moradores, enfatiza que um bairro sem um representante diante do 

poder público é “um bairro ainda muito mais carente”. A publicação é finalizada com 

agradecimentos ao representante da Cedae pela ação concretizada e a Lucas Muniz por 

intermediar o pedido junto ao poder público. Imagens mostrando a ação realizada pela Cedae, 

com a fiscalização de Lucas Muniz completam a mensagem. A publicação alcançou 15 

reações e 1 compartilhamento, porém não obteve comentários. 

Nas postagens verificadas, constata-se claramente a tentativa da página em promover a 

imagem de Lucas Muniz, assim como o apoio de sua pré-candidatura pelo governo municipal, 

explicitado nos posts sobre a limpeza e dragagem no rio Imboassú. Neste turno, verifica-se 

ainda a defesa arraigada da Fala Coroado diante de comentários negativos ao pré-candidato, 

inclusive com a marcação de nomes de correligionários de Muniz, convocando seu grupo 

político a prestigiar as publicações dirigidas ao pré-candidato.    
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2.2.3 Disputas políticas e discurso de imparcialidade  

Em paralelo à discussão acerca dos apoios políticos declarados pela página, outra 

questão abordada diz respeito ao uso da Fala Coroado como espaço para disputas de grupos 

políticos da região em paralelo à tentativa da página em buscar a imparcialidade diante dos 

desentendimentos entre as lideranças políticas que disputam votos no bairro. Após a análise 

das postagens, será realizada uma síntese do que foi apreendido nos posts. 

Em 04 de junho de 2016, a Fala Coroado mostra como foi o Torneio Infantil de 

Futebol promovido pelo bloco Tem chifre mas não fura no campo sintético recém-reformado. 

A página enfatiza o sucesso do evento, parabeniza o bloco e sua diretoria e relata planos de 

mais iniciativas do bloco para a integração dos jovens do bairro. As imagens exibem 

premiações de equipes vencedoras e a postagem recebe diversos comentários, mostrando 

considerável participação dos usuários. Nos comentários, estes parabenizam e agradecem a 

iniciativa do bloco, relembrando que a reforma da quadra foi uma conquista viabilizada pela 

comunidade com o apoio do ex-secretário de governo e pré-candidato a vereador, Sandro 

Almeida, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ao que a Fala Coroado afirma: 

“foi importantíssimo o Sandro Almeida comprar uma briga que já era nossa”, pois o espaço – 

que se encontrava há anos  abandonado pelo poder público – havia sido totalmente reformado. 

César da Padaria, liderança política de Almeida na região, lembra que a ideia da realização do 

torneio havia partido inicialmente do grupo político de Sandro Almeida, que não conseguiu 

executar a ação, realizada posteriormente pelo bloco.  

Comentários 

César da Padaria: “Gostaria de parabenizar ao amigo Sandro Almeida idealizador da reforma deste 

espaço que estava abandonada há mais de 20 anos, atendendo o anseio de todos e gostaria de ressaltar 

que a realização do torneio para as crianças era uma idéia nossa conforme foi divulgado no Jornal 

Página Gonçalense, e que por motivo de força maior não foi realizado no dia 21/05 estávamos 

estudando uma nova data, mas o Bloco se antecipou e realizou o evento, fico feliz em saber que além 

de nós existem pessoas que pensam em nossas crianças...” 

 

Este fato causou embaraço entre atores do grupo político de Sandro Almeida e Rafael 

Moura, também pré-candidato a vereador:  

Fala Coroado:“Realmente meu amigo Cesar Da Padari o torneio tivemos ciência que vocês fariam e 

que foi cancelado. Atendendo a um pedido do seu próprio filho, o Rafael Moura convidou os amigos e 

diretores do BlocoTem Chifre Mas Ñ Fura para essa empreitada, com vistas de atender a garotada. 

Lamentável e ver que qualquer ação no local virou disputa política. Será que realmente não temos 

pretensões coletivas e populares? E pra ressaltar ou relembrar, se você quiser eu posto aqui a foto da 

faixa que fizemos cobrando melhorias no CSU e na quadra, os méritos sobre a reforma da quadra tem 
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que ser dividos entre o Sandro e a comunidade, pois você que vive no meio político sabe, sozinho não 

chegamos a lugar algum. Realmente aqui sempre terá moradores interessados pelas melhorias do 

bairro! Precisamos nos focar no coletivo, apesar das individualidades! Toda ação só importará se levar 

a um lugar; a melhoria do bairro!” 

Rafael Moura:“Cesar Da Padaria desculpe "roubar" sua idéia, estava embarcado quando soube pelo 

meu filho que otorneio não havia acontecido, prometi para o mesmo que eu em parceria com meus 

amigos "CRIAS" do Coroado iríamos realizar o tal, achei que como você que tem comércio aqui há 

100 anos, iria se vangloriar da realização do torneio voltado especialmente para as crianças do "nosso" 

bairro. Vale lembrar que esta melhoria foi realizada pelo Sandro Almeida, sempre relembrada por 

pessoas do grupo político dele, mas acredito eu que seja para beneficiar a comunidade, senão, o 

correto era fazer a benfeitoria em sua casa, lá com certeza só iria quem fosse convidado!! Grande 

abraço!!!” 

César da Padaria:“Tranquilo meu amigo Rafael Mourao espaço é de todos, e fico feliz de vcs terem 

tomado essa atitude pois a criançada não pode esperar e o espaço tem que ser sempre prioridade para 

elas, mas não acho justo vc querer se promover politicamente numa benfeitoria conquistada por outro 

grupo político, porém se não foi essa a sua intenção lhe peço desculpas... 

Forte abraço!!!” 

 

Após acusações mútuas de uso da quadra para favorecimento político, a “Fala 

Coroado” decide intervir na discussão das duas lideranças, afirmando que as conquistas 

coletivas do bairro estão acima de interesses individuais e políticos e, portanto, as disputas 

políticas não poderiam estar acima do interesse principal, que é a melhoria do bairro. Por fim, 

Rafael Moura assume que Sandro Almeida costuma trazer melhorias para o bairro, dando 

espaço para César da Padaria fazer propaganda política para o pré-candidato Sandro Almeida. 

A postagem alcançou 73 reações, 35 comentários e 8 compartilhamentos.  

Publicação divulgada em 13 de julho de 2016 causou mais uma vez mal-estar entre os 

grupos políticos de Lucas Muniz e Sandro Almeida. A divulgação aborda uma ação de 

medição da prefeitura de São Gonçalo para reforma da Praça do Clélia Nanci. A Fala Coroado 

enfatiza a importância da ação, pois “o povo da Brasilândia merece um bairro bonito, 

agradável e digno” e aproveita para agradecer Lucas Muniz e outras pessoas atuantes no 

bairro pela ajuda prestada. Ainda ressalta a promessa feita por Lucas Muniz de construção de 

uma nova ponte e de um jardim na rotatória do final da Avenida Imboassú e que toda a ajuda 

para a melhoria do bairro é bem-vinda. A imagem da postagem mostra uma equipe da 

prefeitura analisando o local.  

A publicação provocou nova discussão entres as lideranças de ambos os grupos. 

Pessoas do grupo político de Sandro Almeida acusaram Márcio Tibone de ser leviano e 

praticar a “política suja”, por não ter mencionado Sandro Almeida na postagem: 
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Comentários 

Correligionário 1:“Márcio, não seja leviano, política suja é feio! Méritos a quem merece, surfar na 

onda dos outros não é legal, fica a dica”. 

 

Segundo seus correligionários, a intervenção na Praça do Clélia Nanci é fruto de um 

pedido de Sandro Almeida ao governo municipal, fato não citado pela página. Além disso, o 

grupo político de Almeida acusa Márcio Tibone de utilizar a Fala Coroado para propagar 

mentiras em favor do grupo político ao qual Tibone faz parte:  

Correligionário 2:“Meu camarada Marcio Tibone Nunes entendo que cada um tem o seu lado 

político, mas não faça esse tipo de política você é um cara do bem e não precisa ficar usando a sua 

página do Fala Coroado para mentir em prol de determinados políticos,até porque você vai enganar a 

você mesmo e a sua comunidade onde você foi criado e você sabe que quem esteve aí e falou com os 

moradores e sempre esteve presente com os moradores foi o SANDRO ALMEIDA, exemplo são as 

melhorias que está chegando através de sua pessoa para o bairro.  

Não podemos ser levianos e agora que a Obra está sendo executada aparecer pessoas falando que foi A 

que prometeu B falou com não sei quem... 

É muito fácil após cada benfeitoria que o SANDRO ALMEIDA conquista para os Bairros da 

Brasilândia e Coroado uma pessoa chegar e falar que foi ela.  

Verdade seja dita se a praça em frente ao I.E.Clélia Nanci está sendo reformarda foi através de 

intervenções de SANDRO ALMEIDA.  

Como dizem filho bonito sempre tem um pai”. 

 

Em sua defesa, Márcio Tibone declara que apenas replicou a postagem feita no perfil 

pessoal de Herique Rodrigues (assessor de Lucas Muniz) e que qualquer desentendimento 

entre os grupos políticos deveria ser desfeito na postagem original, de Rodrigues. Ainda, 

Tibone afirma que as benfeitorias de Almeida deveriam ser melhor divulgadas pelo grupo do 

pré-candidato, a fim de evitar mal-entendidos e que ele (Tibone) não agiu com leviandade e 

interesses, visto que não é político, mas apenas um formador de opinião no bairro e que atua 

com imparcialidade em relação a todos os pré-candidatos do bairro. Ademais, Tibone alega 

que apenas transmite informações pertinentes ao bairro, porém, não tem culpa se a informação 

é manipulada ou deturpada segundo os interesses dos grupos políticos.  

Apoiadores de Almeida acusam o grupo político de Muniz de se beneficiarem das 

ações e benfeitorias de Almeida no bairro a favor de Muniz. A Fala Coroado (Tibone falando 

na primeira pessoa do singular) reitera que tudo não passou de um mal entendido e que falta 

aos grupos políticos chegarem a um consenso e alinharem suas linhas de ação para que não 

haja máculas entre os grupos, que possuem objetivos distintos, e a disputa se torne sadia e 
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harmoniosa. Outra página dedicada à região, SOS Brasilândia, comenta mostrando prints de 

suas postagens anteriores que mostram Sandro Almeida atuando junto à reforma da quadra do 

CSU.  

Comentários 

S.O.S. Brasilândia:“Não entendi o intuito dessa publicação feita ontem aqui, já que as obras na 

quadra começaram tem quase uma semana,e quem está ajudando é o Sandro Almeida,como já estamos 

publicando há dias.Não estamos aqui para brigar com ninguém,mas Temos que ser sempre justos e dar 

crédito a quem merece,e não confundir os moradores!” 

 

 

A SOS Brasilândia acusa a Fala Coroado de associar a melhoria da quadra à 

publicação que menciona Lucas Muniz na reforma da Praça do Clélia Nanci. Já a Fala 

Coroado acusa a SOS Brasilândia de ser interlocutora de Sandro Almeida e atender a 

propósitos meramente políticos, denúncia rechaçada pela SOS Brasilândia. A Fala Coroado 

reitera ser interlocutora dos moradores, tentar formar opinião e fomentar a união da 

Brasilândia. A SOS Brasilândia declara não querer rupturas entre as páginas e que caberia à 

população do bairro decidir quem tinha razão sobre o assunto. A publicação obteve 13 

reações, 18 comentários e 10 compartilhamentos.  

Em 14 de julho de 2016, uma nova postagem é elaborada com o intuito de esclarecer e 

desfazer o imbróglio anterior, já que a conduta da Fala Coroado havia sido posta em dúvida. 

Nesta nova postagem, a página explica o ocorrido que gerou o mal entendido entre os grupos 

políticos e reitera o compromisso de informar e conscientizar a comunidade, ao contrário do 

que foi dito pela página SOS Brasilândia, que acusou a Fala Coroado de favorecimento e 

parcialidade com o grupo político de Lucas Muniz, o qual Márcio Tibone também participa. 

As duas imagens do post mostram momentos diferentes das reuniões de Lucas Muniz e 

Sandro Almeida, os dois conversando com moradores em frente à quadra do CSU, 

demonstrando que ambos os pré-candidatos agiram em favor da quadra e da Praça do Clélia 

Nanci.  
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Nos comentários, a Fala Coroado enfatiza sua postura isenta, enquanto os usuários, tal 

como Rafael Moura, confirmam a idoneidade e credibilidade da página: 

Comentários 

Fala Coroado:“Você sabe Rafael Moura da postura isenta da página, tanto que você é o DeJorge tem 

espaço também. Como Bebeto diz: Ganha o povo! Eu procuro informar e conscientizar e já é difícil, 

imagina se eu tenho o poder de manipular algo ou alguém? Com certeza não tenho essa pretensão! 

Boa sorte e grande abraço!” 

Rafael Moura:“Nós sabemos disso FALA COROADO!! Algumas pessoas desesperadas com alguns 

acontecimentos acabam tentando nos desestabilizar e tirar proveito de pouca informação ou palavras 

mal colocadas!! Mas pode ter certeza que sua credibilidade perante o bairro é anos luz maior que essas 

fofoquinhas e picuinhas!! Grande abraço e bola para frente”. 

 

Inicia-se uma nova discussão entre os grupos políticos de Sandro Almeida e Lucas 

Muniz sobre a reforma da praça. Os grupos acusam-se mutuamente de buscarem vantagens 

eleitoreiras e não se importarem verdadeiramente com o bairro e reiteram que “a população 

sabe exatamente quem vem trabalhando pelo bairro”. A Fala Coroado conclui que não 

importa qual pré-candidato se empenhou mais para conquistar a reforma da praça, dado que a 

comunidade anseia por saúde, educação e segurança, não somente pequenos favores como 

“troca de lâmpadas e pracinhas”. A postagem obteve 38 reações, 21 comentários e 7 

compartilhamentos. 

A partir da análise dos posts, é possível perceber a atuação de dois fortes grupos 

políticos disputando espaço na Brasilândia: de um lado o grupo ligado a Lucas Muniz (PMN), 

de outro, o grupo associado a Sandro Almeida (PSDB). A rivalidade entre os grupos alcança o 

espaço virtual da Fala Coroado quando as conquistas de melhorias de bens públicos para o 

bairro divulgadas pela página transformam-se em objeto de disputa política. A Fala Coroado, 

assim, termina por se tornar um campo de batalha para grupos políticos rivais da região, que 

reclamam para si algumas intervenções realizadas no bairro. Verifica-se, ainda, que os 

comentários são dominados por indivíduos ligados aos dois grupos políticos, que detêm 

pessoas oriundas e de fora da Brasilândia, defendendo as ações de seus pré-candidatos e 

acusando-se mutuamente de tentar obter vantagens eleitorais na região ao custo do trabalho de 

outros.  

Os compartilhamentos realizados parecem servir para alertar os membros desses 

grupos políticos, que são convocados à página para defender os pré-candidatos de cada grupo. 

Neste cenário, Márcio Tibone, que é ligado ao grupo político de Lucas Muniz, é acusado de 

utilizar a página como meio de promoção de ações e propagação de mentiras para beneficiar o 
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pré-candidato. Em sua defesa, ele enfatiza a todo tempo que a Fala Coroado atua com 

probidade, sendo um espaço de deliberação livre e imparcial onde os diferentes grupos 

políticos e a população da Brasilândia podem se encontrar para debater ideias e contrapontos. 

Entretanto, ao invés do uso da página como meio de deliberação política pela população, 

grupos e agentes políticos locais, o que se observa é a sua utilização como espaço de 

concorrência entre grupos políticos que disputam os votos na região. 

2.2.4 Problemas constantes relativos ao espaço da Fundação Leão XIII (CSU) 

Vinculada à Secretaria de Estado de Ação Social e Direitos Humanos do Estado do 

Rio de Janeiro (SEASDH), a Fundação Leão XIII atua estrategicamente no enfrentamento da 

pobreza e risco social, coordenando e executando programas e projetos sociais, em 

consonância com a Política de Assistência Social. Tem como objetivos atuar como órgão 

executor das políticas de assistência social do Estado do Rio de Janeiro, exercendo as funções 

de assessoramento, gerenciamento, coordenação de programas e projetos sociais, articulando 

e/ou implementando serviços assistenciais de âmbito regional ou local no que for necessário, 

quando constatado não atendimento da demanda pelos municípios. 

O município de São Gonçalo acolhe três Fundações Leão XIII: uma no bairro Vila 

Lage, uma no bairro Itaúna e a outra no bairro da Brasilândia (ver mapa no ANEXO 1). A 

Fundação Leão XIII da Brasilândia, que também atua como Centro Social Urbano (CSU), é 

reconhecida e chamada por esse nome pelos moradores locais. Desde 2011, a fundação é 

coordenada e chefiada por Clotilde Nanci G. Pereira, membro da família do prefeito eleito em 

2016, José Luiz Nanci67. A seguir, é realizada a análise das postagens referentes ao CSU. Ao 

final, será feita uma síntese do que foi apreendido nos posts. 

Em publicação do dia 18 de maio de 2016, a página faz uma denúncia sobre o 

abandono do CSU. Em imagens que mostram a depredação do prédio, afirma ser uma 

vergonha e total descaso o modo como a administração vem tratando o local e anuncia que na 

mesma semana o Jornal O Povo Região (cujo editor-chefe é Herique Rodrigues) iria veicular 

uma matéria sobre o abandono do centro social. A página ressalta a situação de abandono da 

Fundação Leão XIII, a falta de atividades sociais e desinteresse da administração em se 

aproximar da comunidade. Dentre os questionamentos da Fala Coroado estão a suspensão do 

supletivo, das atividades culturais e dos eventos; a falta de manutenção do prédio; os 

                                                           
67 No período analisado (maio a julho de 2016) o então pré-candidato José Luiz Nanci (PPS) disputava a eleição 

com o atual prefeito Neilton Mulim (PR). É primordial lembrar que o grupo político ao qual Márcio Tibone 

pertencia (PMN) estava apoiando a reeleição de Neilton Mulim.  
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privilégios dados a membros do setor administrativo em um espaço público e a falta de cursos 

profissionalizantes.  

A Fala Coroado ainda acusa a administração de usar o CSU como local de cabide de 

empregos e favorecimento político, em detrimento do interesse público. A página convoca a 

população do bairro a também denunciar a situação do CSU às autoridades públicas, pois se 

conquistaram a melhoria da quadra, também poderiam conseguir a revitalização do centro 

social urbano. A publicação despertou considerável engajamento, com diversos comentários 

acerca da falta de estrutura e atividades no local, cenário bem diferente do encontrado há anos 

atrás, quando a fundação oferecia várias atividades sócio-educativas para os moradores da 

região. Relatos nostálgicos sobre a vivência positiva de algumas pessoas naquele espaço 

encontram eco nas críticas à atual administração, acusada por moradores e pela página de usar 

o espaço para atender interesses de grupos políticos: 

Comentários 

Usuário 1:“Eu me lembro quando o CSU era ótimo eu já estudei nele.Agora ele está 

abandonado,esses mesmo camaradas que estão reformando pracinha, ONG, e teatro só pensam em 

politicagem.São Gonçalo precisa de uma estação de barcas, de uma linha de metrô e de fábricas e de 

empregos para nos os Gonçalenses e o prefeito fazendo teatro, desde quando Gonçalense gosta de 

teatro??” 

Usuário 2:“A época da academia, da musculação e da escola foi ótima. Deveríamos entrar em ação 

conjunta com outros Centros Sociais Urbanos (da cidade do Rio de Janeiro), para unirmos cabeças 

pensantes e outros casos, ou descasos, para conseguirmos uma melhor forma de resolver essa questão. 

O CSU do Jacaré já teve um apoio ora ilícito dos traficantes da comunidade e obtiveram resultados 

''positivos'' até que, os marginais, viram que era negativo lutar pelo direito de pessoas de bem. É 

apenas uma comparação! Não quero ver uma situação dessas no bairro que nasci e fui criado”. 

 

A página ainda esclarece para alguns moradores que a administração do CSU não teve 

responsabilidade pela reforma da quadra sintética, fato ignorado por alguns. Nos comentários, 

Herique Rodrigues aproveita para “levantar o nome” de Lucas Muniz, como futuro agente de 

mudanças no bairro, o que é reforçado pela Fala Coroado; enquanto Leandro Arruda – do 

bloco Tem chifre mas não fura – esclarece a alguns moradores que a reforma da quadra 

aconteceu graças à ajuda do pré-candidato Sandro Almeida e dos moradores locais. A Fala 

Coroado critica a postura da Fundação Leão XIII de ter apagado a postagem após ter sido 

marcada pela página, além de não procurar as lideranças do bairro para diálogo e ocultar a 

verdade sobre o que estaria acontecendo no local:  

Fala Coroado:“Uma das maiores provas que existe do monopólio e da gestão duvidosa do Csu 

Brasilândia é a falta de respeito pela democracia e pelo interesse coletivo. Marcamos a página do CSU 

com essa postagem e eles simplesmente apagaram o post e continuaram fingindo que vai tudo bem no 
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reino da Fundação Leão XIII. Não se pronunciar e um direito democrático, mas ocultar a verdade para 

se beneficiar já não é. Eu acho que procurar uma abertura de diálogo com as lideranças do bairro seria 

o melhor caminho. Mas o que é nossa opinião diante de tantos desmandos? 

Vamos seguir lutando meus amigos!” 

 

A postagem alcançou 43 reações, 26 comentários e 19 compartilhamentos. 

A publicação do dia 27 de maio de 2016 aborda outro contratempo frequente 

relacionado ao CSU: a falta de cuidado e manutenção da quadra sintética, tanto por parte da 

administração da fundação, quanto pelos moradores locais. A postagem mostra a imagem de 

uma moradora que, levando seu filho para brincar na quadra, depara-se com lixo e começa a 

recolhê-lo. Segundo a Fala Coroado, o ocorrido deveu-se a alguns fatores: falta de lixeiras nos 

espaços; falta de conscientização dos moradores e desinteresse da própria direção do CSU em 

zelar pelo espaço. A página parabeniza o exemplo dado pela moradora e chama a atenção dos 

demais para seguirem o mesmo exemplo de coletividade e cuidado com o bairro. Nos 

comentários, pessoas elogiando o comportamento da moradora:  

Comentários 

Usuário 1: emoticons de palmas 

Rafael Moura: “Parabéns pela atitude e consciência da moradora Cristiane, se todos do nosso bairro 

pensasse com ela estaríamos vivendo em um bairro muito melhor. Parabéns pela notícia FALA 

COROADO!” 

Fala Coroado:“Valeu Rafael Moura! Louvável mesmo! Um registro realmente muito bacana!” 

 

A publicação alcançou 45 reações, 4 comentários e 4 compartilhamentos. 

Em 22 de junho de 2016, a Fala Coroado apresenta uma denúncia recebida sobre o 

cancelamento do atendimento do dentista no CSU por falta de material (luvas). A página 

alega que, além de não prestar nenhum tipo de serviço, quando questionada pelos moradores, 

a administração do CSU atua com descaso e desrespeito. A Fala Coroado ainda acusa a 

administração do CSU de propagar falsas notícias e mentiras para promover a eleição. Nos 

comentários, os usuários parabenizam a página por publicar a denúncia e relatam casos de 

mau atendimento no órgão, enquanto Rafael Moura acusa a administração de tratar a 

comunidade com descaso e transformar o Centro Social Urbano em cabide de empregos: 
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Comentários 

Rafael Moura:“Descaso total com a comunidade. Cabide de emprego!! Precisamos nos mobilizar e 

juntos buscar uma solução junto a administração. Parabéns FALA COROADO, sempre em busca da 

união e melhorias para o nosso bairro. Csu Brasilândia #cabidedeemprego #politicagempura” 

Usuário 1:“Obrigado Meu Amigo Pela Denúncia..” 

 

O post alcançou 22 reações, 6 comentários e 3 compartilhamentos.  

Na última postagem verificada acerca do tema, em 30 de junho de 2016, Márcio 

Tibone narra um episódio pessoal (em primeira pessoa) e efetua uma crítica social sobre a 

quadra sintética do CSU. Ele conta que foi levar sua filha para brincar na quadra e a 

encontrou trancada com cadeado, deparando-se logo depois com um buraco de entrada do 

parquinho para a quadra, provavelmente improvisado pelas crianças que não conseguiam 

entrar no local de lazer. Valendo-se do espaço da página, ele questiona se a quadra agora tem 

dono, pois não se pode fechar à revelia um espaço público sem a anuência da Fundação Leão 

XIII (CSU) e dos moradores. A Fala Coroado (Márcio Tibone no uso da primeira pessoa do 

singular) ainda protesta contra a sujeira da quadra, a ausência de manutenção devida e a falta 

de conscientização e diálogo entre os diferentes atores sociais. A página acusa a 

administração do CSU de não cuidar da benfeitoria (reforma da quadra), “dada de mão 

beijada”, de forma proposital, por ter sido uma ação realizada pelo pré-candidato a vereador 

Sandro Almeida, da chapa opositora ao pré-candidato a prefeito José Luiz Nanci. As imagens 

mostram a depredação e sujeira da quadra em curso.   

Nos comentários, alguns usuários alegam que a culpa pela degradação da quadra é dos 

próprios moradores, que não cuidam do espaço:  

Comentários 

Usuário 1:“Eu ja havia falado que esse campo não iria durar muito tempo eles destroem 

tudo,por isso o dinheiro que os vereadores gastam reformando as praças para eles destruirem 

poderiam dar cestas basicas para quem precisa”. 

 

A Fala Coroado rebate, dizendo que não se pode generalizar, pois a maioria da 

população zela pelo espaço e “todo comportamento errado é fruto da ignorância de uma 

minoria”. Leandro Arruda, do bloco Tem chifre mas não fura, se disponibiliza a fazer os 

reparos necessários na quadra e algumas pessoas dão ideias para organizar o horário de 

funcionamento da quadra. A Fala Coroado lembra que é dever de todos zelar pelo espaço, mas 
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a manutenção do mesmo é obrigação do Estado, chamando a atenção para a falta de 

comprometimento da diretoria do CSU na manutenção da quadra sintética.  

Fala Coroado: “A questão aqui meus amigos não é vidência, subterfúgios e atitudes singulares.  

Resolver essa questão requer CONCIENTIZAÇÃO, trabalhar a coletividade, a cidadania. Se um aluno 

fala alto na sala de aula, o correto é o professor o tirar da sala ou educá-lo para falar em um tom e 

momento correto? É dever de todos zelarmos pelo espaço, mas a manutenção é um dever do Estado. 

Nesse momento promover a cisão dos moradores e pensar de forma negativa contribuiria em que? 

Seria apenas mais uma opinião, quando poderia ser mais um elo motivador!” 

 

Além disso, a página mostra-se contrária ao limite de tempo de utilização da quadra, 

ponto defendido por alguns moradores por questões de segurança. A esse respeito, a página 

declara respeitar opiniões contrárias a este tema, mesmo considerando-as “equivocadas”, pois, 

segundo ela, a decisão de alguns moradores em estabelecer horário de funcionamento é 

arbitrária e autoritária. A postagem gera discussões acerca do uso da quadra pela comunidade 

e seus efeitos negativos, tais como o barulho até tarde da noite e uso de drogas ilícitas no 

espaço. A página norteia que essas discussões são importantes, visto que geram reflexões 

sobre os assuntos locais, mesmo que nem todos concordem com as propostas dadas, 

constituindo-se um espaço efetivo de deliberação sobre este tema. A publicação obteve 30 

reações, 28 comentários e 3 compartilhamentos.  

Verificando-se os posts, é possível reconhecer a atuação da página como espaço de 

denúncia sobre a situação de abandono da Fundação Leão XIII (CSU), o desinteresse da 

administração em promover atividades sociais e o uso do espaço da fundação para o 

favorecimento do grupo político de José Luiz Nanci. Percebe-se nas postagens certa 

hostilidade em relação à pré-candidatura de Nanci, rival do grupo político ao qual Tibone 

pertence. Afora os interesses políticos implícitos, a Fala Coroado chama a atenção para a falta 

de manutenção do espaço da fundação e seus aparelhos de lazer (quadra sintética) tanto pela 

administração do CSU, quanto pelos moradores locais, buscando a conscientização da 

população no cuidado com o aparelho social, que pertence à coletividade. Nota-se nos 

comentários a presença de líderes comunitários e membros do grupo político de Muniz que 

aproveitam o grande número de visualizações e comentários na página para alavancar o nome 

do pré-candidato. Entretanto, é perceptível a grande participação de moradores comuns, sem 

vinculação política a partidos, neste tipo de postagem.  
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2.3 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2016 

Analisando-se os dados do período de maio a julho de 2016, é possível captar o total 

de reações, comentários e compartilhamentos conforme visto na tabela 5. 

Tab. 5. Total de reações, comentários e compartilhamentos - Maio a Julho de 2016 

 

Constata-se a preponderância de reações dos atores em comparação ao número de 

comentários e compartilhamentos, confirmando-se uma forma de participação  usual de 

usuários das redes sociais online.  

Os diferentes tipos de reações também foram categorizados, conforme pode ser visto 

abaixo (tabela 6): 

Tab. 6. Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2016 

 

Apreende-se que os diferentes tipos de reações não são explorados pelos usuários, cuja 

preferência recai sobre o ícone de likes (curtidas), mesmo quando as postagens percorrem 

sentimentos negativos de indignação, abandono e desesperança ou positivos de amizade, 

confraternização e esperança. Dentre as reações utilizadas, chama a atenção a similaridade do 

uso de emojis que expressam amor e tristeza. Estas reações têm relação com o tema-chave 

“problemas constantes relativos ao espaço da Fundação Leão XIII (antigo CSU)”, que suscita, 

respectivamente, sentimentos ambíguos de afetividade dos moradores pela fundação e de 

indignação pelo abandono em que o local se encontra. 

Os temas-chaves estão hierarquizados de acordo com a frequência com que são 

abordados na página, de acordo com o gráfico 1:  
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Gráf. 1. Percentual de frequência dos temas-chaves - Maio a Julho de 2016 

 

Verifica-se a preponderância do tema “apoio a associações locais”, logo seguido por 

“relação com os agentes políticos do bairro”; em terceiro lugar, por “problemas relativos ao 

antigo CSU” e, por último, “disputas políticas e discurso de imparcialidade”. Isto assevera 

que, durante o período analisado, a página serviu como espaço de visibilidade de entidades e 

associações do bairro, ligadas ou não ao grupo político local, e de visibilidade e incentivo à 

pré-candidatura de Lucas Muniz (PMN) à Câmara Municipal Gonçalense. 

Também foi realizado o levantamento do total de reações, comentários e 

compartilhamentos do período em relação aos temas-chaves verificados, como pode ser 

observado abaixo (gráf. 2): 

Gráfico 2. Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves – Maio a 

Julho de 2016 
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Analisando o gráfico acima, é interessante notar que os números de comentários e 

compartilhamentos não condizem com os números de reações, dependendo do tema das 

postagens. O tema “apoio a associações locais”, apesar de receber o maior número de reações, 

também recebeu o segundo pior índice de comentários e o pior índice de compartilhamentos. 

O tema problemas “relativos ao antigo CSU”, que figura em segundo lugar em número de 

reações, é o mais bem colocado em número de comentários e compartilhamentos. O tema 

“relação com os agentes políticos do bairro” é o penúltimo em número de reações e 

compartilhamentos e último em número de comentários. Já o tema referente às “disputas 

políticas e discurso de imparcialidade” aparece em último lugar em número de reações, 

entretanto, está em segundo lugar em número de comentários e compartilhamentos.  

Cruzando-se os dados verificados nos gráficos 1 e 2, é possível tecer algumas 

conjecturas: constata-se o esforço da página em alavancar a imagem das associações locais 

vinculadas a grupos políticos e líderes comunitários da região (diversos ou a um determinado 

grupo), bem como a imagem do pré-candidato representante do grupo político local. No 

entanto, é patente o fracasso dessas postagens em termos de participação dos usuários quando 

averiguados os números de compartilhamentos e comentários, usualmente positivos e 

efetuados por membros do grupo político de Lucas Muniz ou lideranças comunitárias da 

região, principais interessados neste tipo de postagem. Ao mesmo tempo, temas menos 

abordados, tais como os problemas referentes ao Centro Social Urbano localizado no bairro, 

parecem mais sensíveis à população, cuja participação resta latente em número de reações e 

comentários quando se observa as postagens. Por outro lado, publicações que levam às 

discussões do tema denominado “disputas políticas e discurso de imparcialidade” geram 

menos reações, mas garantem amplo número de comentários, promovidos em grande parte 

por grupos políticos rivais.  

 

2.4 Netnografia - Maio a Julho de 2018 

 

Analisando-se as postagens referentes a este período, é possível detectar diferenças 

nos temas de maior evidência ou questões-chave, em relação ao mesmo intervalo investigado 

em 2016. O estudo está dividido da seguinte forma:  

- Apoio dado pela página a um grupo político de fora da região da Brasilândia e adjacências;  

- Utilização da página como espaço de estímulo ao encontro e reconhecimento social da 

população do Coroado;  
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-  Exposição da violência que assola o bairro da Brasilândia;  

- Trabalho realizado pela página de informação e conscientização ao denunciar os problemas 

sociais da região do Coroado, não somente os referentes ao CSU (Centro Social Urbano), 

além de questionar o andamento político do Município.   

2.4.1 Apoios declarados a políticos de fora 

 

Iniciada a pré-campanha para as eleições municipais de 2016, foi manifestado apoio 

em favor do candidato Lucas Muniz. Entretanto, percebemos uma mudança na direção 

política da página na pré-campanha eleitoral de 2018. A partir da análise dos posts, 

constatamos a ruptura de Márcio Tibone com o antigo grupo político de Lucas Muniz (PMN) 

e a adesão ao grupo político formado pela coalizão do pré-candidato a deputado federal 

Dejorge Patrício, do Partido Republicano Brasileiro (PRB), e do pré-candidato a deputado 

estadual Jalmir Júnior, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). A seguir, é feita 

a análise dos posts referentes aos apoios políticos declarados pela página. Ao final, será 

realizada uma síntese do que foi apreendido nas postagens. 

Pode-se ver o apoio explícito ao pré-candidato a deputado federal Dejorge Patrício 

mesmo em publicações sobre datas comemorativas. Na postagem de 01 de maio de 2018, em 

homenagem ao Dia do Trabalho, a Fala Coroado inicia parabenizando a todos os 

trabalhadores em exercício e aqueles que ainda procuram uma oportunidade de emprego. A 

página ressalta que os brasileiros precisam de “gente do povo” para representá-los e faz uma 

crítica social em nome dos direitos trabalhistas. Na imagem, uma mensagem de “Feliz Dia 

dos Trabalhadores” com a caricatura do pré-candidato a deputado federal DeJorge Patrício 

(vide figura 10). 
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Figura 10. Mensagem Dia do Trabalho Dejorge Patrício 

 
                                    Fonte: https://goo.gl/phA7Kn. Acesso em: 26 set. 2018. 

 

A publicação obteve 6 reações e nenhum comentário.  

Em 13 de maio de 2018, a Fala Coroado divulga um vídeo de Dejorge Patrício, em 

homenagem ao Dia das Mães. No texto, a página declara: “homenagem do dia das mães ao 

nosso futuro deputado federal”, mostrando nítido apoio ao pré-candidato. A postagem 

apresentou pouca participação com apenas 8 reações e nenhum comentário. 

Em postagens posteriores, a Fala Coroado confirma seu apoio a Dejorge Patrício. Na 

publicação de 07 de junho de 2018, a página expressa seu apoio conjuntamente à imagem do 

flyer de divulgação do evento de pré-candidatura a deputado federal, ocorrido no Clube 

Esportivo Mauá no dia 11 de junho. A postagem recebe pouca participação (4 reações, 0 

comentários e 1 compartilhamento). Em 18 de julho de 2018, a página justifica o apoio por 

entender que o político está preparado para continuar lutando por São Gonçalo na Câmara 

Federal. Além disso, aconselha os eleitores a escolherem com sabedoria, “pois o 

arrependimento dura quatro longos anos” e cita o arrependimento da população com os 

políticos eleitos nas eleições municipais de 2016. “Não sigam factóides e fake news. Estudem 

a vida de seus candidatos!”. As imagens escolhidas são uma foto de Márcio Tibone e Dejorge 

Patrício juntos e um print de uma notícia de jornal impresso acerca da emenda orçamentária 

conseguida pelo pré-candidato no valor de 25 milhões de reais para ser aplicada no Pólo 

https://goo.gl/phA7Kn
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Industrial de Guaxindiba, com a promessa de oportunidade de postos de trabalho no 

Município.  

Comentários 

Usuário 1: “Dejorge Patricio meu deputafo Federal !” 

 

A postagem obteve 9 reações, 2 comentários apoiando o pré-candidato e 3 

compartilhamentos. 

Em apoio a Jalmir Júnior, em 11 de maio de 2018, a página convida a população do 

bairro para evento de lançamento da pré-candidatura do então vereador a futuro deputado 

estadual, que ocorreria no Clube Tamoio. Na publicação, a Fala Coroado acrescenta que o 

vereador Jalmir Júnior votou contra o aumento do IPTU e é um grande defensor da população 

na Câmara Municipal. A postagem recebeu apenas 9 reações e 0 comentários, mas obteve 20 

compartilhamentos.  

Além do apoio explícito a ambos os pré-candidatos, o apoio dado pela página ao grupo 

político de Dejorge Patrício e Jalmir Júnior também pode ser percebido de forma implícita em 

algumas postagens. Em publicação de 12 de julho de 2018, Márcio Tibone (falando na 

primeira pessoa do singular) afirma ter escutado alguns debates a respeito de se votar em 

políticos de fora ou não, nas próximas eleições. Assim, ele propõe duas reflexões aos 

moradores: “devemos analisar o candidato por seu ‘curral eleitoral’ ou por seu trabalho?” 

Ainda: “na política, santo de casa faz milagre?” Conclui a publicação afirmando que não 

importa a origem do candidato, mas que ele trabalhe a favor do povo e reitera a necessidade 

de mudança e renovação política. A imagem escolhida exibe um amontoado de entulhos 

descartados de forma irregular em um terreno próximo ao conjunto habitacional da 

Brasilândia. 

Ao utilizar as expressões “santo de casa” e “curral eleitoral”, Tibone refere-se a 

parlamentares eleitos anteriormente que obtiveram expressiva votação na Brasilândia e 

adjacências – Lucas Muniz, Sandro Almeida e Lecinho Breda – ou seja, aos agentes políticos 

atuantes na região, que fazem dela seu “curral eleitoral”. Ao interpelar aos moradores locais 

da necessidade de “mudança e renovação” no quadro político de representantes do bairro, 

Tibone promove, de forma implícita, a candidatura de Dejorge Patrício e Jalmir Júnior, cuja 

chapa eleitoral propaga o conceito de renovação na política.     

No único comentário da postagem, Herique Rodrigues – em defesa de Lucas Muniz – 

diz concordar com a abordagem da página, entretanto, reitera que a imagem mostrada refere-
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se ao comportamento de “moradores porcos”, “que não tem comprometimento com a limpeza 

do bairro”. Quanto ao voto, Rodrigues enfatiza a atuação do vereador Lucas Muniz na região 

e enumera os feitos do parlamentar na Câmara Municipal, inclusive, com a fiscalização 

incessante do poder Executivo Municipal:  

Comentários 

Herique Rodrigues:“Hj, o vereador Lucas Muniz, do bairro, honra os votos do bairro, sendo um 

excelente legislador com leis importantes (...) tem fiscalizado de verdade o prefeito, inclusive 

assinando todas as CPIs que se tentou na Câmara...”.  

 

A postagem alcançou 19 reações, 1 comentário e 0 compartilhamento.  

Na publicação de 24 de julho de 2018, a Fala Coroado expressa que coisas boas 

acontecem quando os moradores se unem e são apoiados, entretanto, faz alguns 

questionamentos: “Será que estamos preparados para sermos ajudados? Será que estamos 

dispostos a nos unir pelo bairro?”. A partir dessas perguntas, a página argumenta que a 

população do bairro vem escolhendo errado seus representantes, não valoriza a união dos 

moradores e as melhorias alcançadas e algumas vezes coloca interesses particulares à frente 

da coletividade. Ao final, a página convoca a todos a se unirem e lançarem “um novo olhar 

para o bairro”, com “um voto de confiança a quem quer trabalhar”. Ainda sustenta que essa 

escolha deve ser “de dentro pra fora” e os moradores do bairro devem ser prioridade, dando a 

entender que os próximos representantes políticos devem ter ligação com a região da 

Brasilândia. A imagem selecionada mostra o cotidiano do bairro, com crianças brincando na 

quadra sintética do Centro Social Urbano.  

Logo no primeiro comentário, Herique Rodrigues afirma concordar com o 

posicionamento da Fala Coroado. Entretanto, reitera que já existe um representante “cria” do 

bairro, referindo-se ao vereador e pré-candidato a deputado estadual Lucas Muniz. Rodrigues 

afirma que, “mesmo não sendo unanimidade”, Muniz vem trabalhando incansavelmente pela 

melhoria do bairro e que o problema são os cabos eleitorais, “que torcem contra, atrapalham, 

não ajudam, não pensam no bairro, só pensam em arrumar um dinheirinho... (...) aqueles que a 

cada eleição apóiam um candidato diferente...”. Rodrigues enumera as ações e iniciativas de 

Muniz para a melhoria do bairro (policiamento, iluminação e cozinha comunitária da ONG O 

Povo) e enfatiza que o Coroado terá a oportunidade de eleger um deputado estadual e uma 

deputada federal “prata da casa”, que conhecem os problemas da região e lutarão pelo bairro. 
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Finaliza perguntando o que os demais agentes políticos e pré-candidatos fizeram pelo 

Coroado.  

Na réplica, a Fala Coroado afirma respeitar a opinião de Rodrigues, apesar de 

discordar, e declara preferir não debater os méritos de Lucas Muniz. De acordo com a opinião 

emitida pela página, a ausência de projetos, trabalho e apoio aos moradores do bairro é 

gritante. Entretanto, a Fala Coroado não atribui a ausência de atuação dos pré-candidatos ao 

trabalho dos cabos eleitorais em si, mas ao mau desempenho de alguns  “que priorizam às 

vezes o errado, e afastam quem quer trabalhar”. Por esses motivos, a página alega defender a 

necessidade de um olhar diferente que visa novos caminhos e oportunidades para o bairro. No 

encerramento, ressalta o direito de todos à opinião e reconhece que, atualmente, “não há mais 

como esconder a opinião pública”, pois o bairro quer crescer e receber mudanças. Enfatiza, 

entretanto, que as mudanças esperadas devem ser verdadeiras, e “não a mudança oferecida 

pelo prefeito e esse governo”.    

Alguns usuários expõem a ausência de interesse dos agentes políticos em sanar os 

problemas do bairro. Quanto a essa questão, a página explicita que muito pouco vem sendo 

feito pelo poder público e a mudança virá através do voto consciente. Um morador explana a 

má conservação da quadra sintética do CSU e a página responde que a responsabilidade pelo 

espaço é tanto da população, quanto da própria fundação e dos governantes – “os políticos 

não querem atuar onde precisa de alto custo (...) preferem fingir que trocam lâmpadas”. Outro 

morador reclama sobre a má prestação dos serviços da Cedae e da falta de união dos 

moradores em reivindicarem uma solução em conjunto. A Fala Coroado concorda com a 

argumentação do morador acerca da falta de unidade entre os moradores da Brasilândia. 

Entretanto, chama a atenção para questões de ordem política que também contribuem para a 

falta de reparos no bairro:  

 

Comentários 

Fala Coroado:“Esse é o problema! Falta unidade! Como te falei, fui pedir ajuda a um amigo que 

trabalha no 4 distrito, e que já nos ajudou muito nessas questões da CEDAE e da Vacol. Fui informado 

que por questões políticas, o mesmo não atua mais no bairro! Preferem que não seja feito, para não dar 

espaço político a outros! Essa é a nossa política! "Bora mudar?" Tá de sacanagem!” 

 

Uma moradora agradece ao vereador Lecinho Breda por “ter trocado” as lâmpadas dos 

postes na rua em que ela reside. A página explica que é importante valorizar quem auxilia a 

região, mas alerta que a população também deve se valorizar. Em relação ao comentário 
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anterior, alguns usuários advertem sobre o aparecimento de “papagaios de pirata” opinando 

sobre as adversidades da região, referindo-se aos políticos que aparecem/atuam no bairro 

somente nos períodos eleitorais. A página pondera e afirma que todos têm direito a opinar, 

pois faz parte do contexto de período eleitoral. No entanto, considera que existem sim, 

políticos que fingem se importar com o bairro, além dos que se consideram “donos do local”. 

A Fala Coroado encerra o comentário alegando que o bairro possui representantes políticos 

“prata da casa de verdade”, e isso ia ser provado.  

Fala Coroado:“Na verdade Paulo Nascimento, todos têm direito a opinar, pois fazem parte do 

contexto. Mas, realmente existem os que apenas em período eleitoral, fingem se importar com o 

bairro. Fora os mentirosos que vendem o bairro como se fossem unanimidade é "donos" daqui! Aqui 

tem PRATA DA CASA DE VERDDE, e vamos provar isso!” 

 

Alguns usuários explicitam os problemas crônicos do bairro e que, em todas as 

eleições, candidatos aparecem prometendo ações que nunca são realizadas. São eleitos 

vereadores, após deputados estaduais e, finalmente, deputados federais, nunca mais 

retornando à comunidade. Sobre essa questão, a Fala Coroado elucida a necessidade do voto 

consciente nos próximos pleitos municipais e do crédito ao candidato correto nas eleições 

deste ano (2018). Ainda de acordo com a página, o voto é sempre um voto de confiança e 

quem trai o bairro uma vez não merece ser reeleito, por isso a importância de analisar os 

candidatos e escolher corretamente. A postagem obteve participação significativa, com 34 

reações e 27 comentários.   

É possível perceber, a partir da análise dos posts, o apoio explícito da Fala Coroado 

aos pré-candidatos Dejorge Patrício e Jalmir Júnior e a tentativa da página de convencer os 

eleitores da Brasilândia a apostarem nos pré-candidatos, em detrimento dos parlamentares 

eleitos anteriormente, em especial Lucas Muniz, apoiado pela página no pleito de 2016, fato 

que provoca rusgas entre a página e Herique Rodrigues, assessor de Muniz. Constata-se, 

também, a escassez de comentários nas postagens que exibem as figuras dos políticos 

apoiados pela página. No entanto, quando a Fala Coroado aposta em publicações sobre as 

adversidades da região que levam à reflexão política, angariam mais participações dos atores 

nas postagens.     
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2.4.2 Confraternização e reconhecimento social 

 

Observa-se em diversas postagens o uso da página como espaço de confraternização 

do bairro da Brasilândia e adjacências, mais especificamente da região do Coroado. Durante o 

período analisado, podemos verificar que, comumente, as publicações de fim de semana 

referem-se às divulgações de shows e eventos no Trailer do Bolinha, bar bastante frequentado 

pelos moradores da área. É interessante notar os agradecimentos da página aos apoiadores dos 

eventos – lideranças comunitárias; bloco Tem chifre mas não fura; ONG O Povo e Clínica 

Muniz, as duas últimas, entidades sociais vinculadas ao pré-candidato Lucas Muniz. Após a 

análise dos posts, será realizada uma síntese do que foi apreendido.  

O tema pode ser constatado no post de 15 de maio de 2018, quando a página mostra a 

programação do fim de semana no Trailer do Bolinha. A Fala Coroado pede que a população 

compareça aos shows e parabeniza Leandro Arruda e outros pelo apoio dado aos eventos. Nas 

imagens, flyers das atrações de sábado e domingo. O evento faz parte do Projeto Samba de 

Rua, voltado para o lazer da região, com apoio da ONG O Povo e da Clínica Muniz. Na 

postagem do fim de semana seguinte, 21 de maio de 2018, a página expõe o evento ocorrido 

no fim de semana no Trailer do Bolinha – show do cantor Peralta e do grupo de pagode Ritmo 

Brabo. A Fala Coroado agradece a alguns moradores (Leandro Arruda e outros líderes 

comunitários) pela organização do evento – e a participação de moradores e convidados. A 

imagem é uma selfie de Márcio Tibone e os organizadores nos shows. Nos comentários, 

pessoas parabenizando a realização do evento e alguns dos organizadores comemorando o 

sucesso e grande participação da população nos shows. 

Comentários 

Usuário 1:“Muito bom msm parabéns a todos que organizaram” (emoticons de palmas) 

Usuário 2:“Tudo de bom,domingo SHOW. Parabéns a todos os organizadores.” 

Usuário 3:“Foi um show lindo” 

 

A postagem recebeu 62 reações, 21 comentários e 8 compartilhamentos. 

Em 28 de maio de 2018, a página parabeniza os moradores da Brasilândia e os 

organizadores pelo evento realizado no fim de semana: o show com os artistas Chininha e 

Príncipe. A Fala Coroado faz um agradecimento especial ao bloco Tem chifre mas não fura, 

ao ex-presidente do bloco, Leandro Arruda e ao Bolinha, dono do trailer onde o show foi 
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realizado. Ainda cita outros moradores e agradece pela ajuda na organização. As imagens 

mostram Márcio Tibone em confraternização com os organizadores do evento durante os 

shows, além do sucesso de público. Nos comentários, os usuários parabenizam o evento: 

Comentários 

Usuário 1:“Showwww” 

Usuário 2:“Que seja sempre civilizado. Aí dá até gosto de ir!” 

 

A publicação gerou 57 reações, 2 comentários e 3 compartilhamentos.   

Além da realização de shows, o Trailer do Bolinha também é local de reunião de 

alguns moradores do bairro em datas comemorativas ou importantes eventos desportivos. 

Durante o período da Copa do Mundo de Futebol, realizada entre os meses de junho e julho 

de 2018, a página publica alguns posts convocando os moradores a assistirem juntos aos jogos 

no Trailer do Bolinha, como pode ser observado na publicação de 22 de junho de 2018, 

quando parabeniza a Seleção brasileira de Futebol pela vitória em um dos jogos. A Fala 

Coroado agradece ao Trailer do Bolinha e convoca mais torcedores a se juntarem para a 

próximo jogo. As imagens mostram o bar no momento do jogo, com grande número de 

torcedores confraternizando no espaço. Nos comentários, algumas pessoas celebram o 

encontro da torcida, enquanto outras lamentam por não terem comparecido.  

Comentários 

Usuário 1:“Meu coroado minha Brasilândia todos unidos em só um coração minha gente amada meu 

lugar amo todos vocês”. 

Fala Coroado:“Venha torcer conosco no Trayller do Bolinha!” 

Usuário 2:“Que pena, tive que trabalhar as 13 hs, não deu pra tomar nenhuma....” 

 

A postagem obteve 54 reações, 10 comentários e 1 compartilhamento.  

Além de atuar como espaço para incentivar e rememorar a confraternização de 

moradores locais, a Fala Coroado também serve como canal de reconhecimento social da 

população da Brasilândia e arredores. Assim, em algumas postagens encontramos notas sobre 

aniversário e falecimento de moradores da região; propagandas de comerciantes locais e 

celebrações de feitos de moradores e entidades sociais.  
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Em 16 de julho de 2018, a Fala Coroado compartilha a foto de quatro irmãos 

moradores do Coroado e os parabenizam pela alegria, amizade e amor fraternos. A página 

ainda reitera: “que sejamos assim unidos, todos nós, moradores e amigos da Brasilândia!” A 

postagem obteve 31 reações, 3 comentários parabenizando a família e 2 compartilhamentos. 

Em postagem de 22 de julho de 2018, a página parabeniza um morador da região pelo seu 

aniversário. Além de morador, Douglas é funcionário do Pronto Socorro do bairro e a Fala 

Coroado o felicita também pelo atendimento prestado à população no PS. A imagem mostra 

Márcio Tibone junto ao aniversariante. A postagem obteve 70 reações e os 16 comentários 

congratulam o aniversariante.  

Em 15 de junho de 2018, a página publica uma postagem de luto pela morte natural de 

um morador e comerciante conhecido no bairro. Na mensagem, condolências e pedido de 

força aos familiares. A imagem mostra o morador recém-falecido em clima de 

confraternização no bairro. A postagem recebe grande repercussão em comparação à média da 

página – foram 111 reações. Nos 24 comentários, moradores e amigos prestam condolências à 

família e relembram o morador com carinho. Em 13 de julho de 2018, a página noticia que 

um homem teria supostamente infartado na Praça do Coroado. Segundo notícias, o homem 

havia passado mal e vindo a óbito na praça. A Fala Coroado não soube informar a identidade 

da pessoa e a imagem mostra o cadáver coberto por um lençol. A postagem obteve 34 

reações. Nos 9 comentários, uma moradora declara ser parente do falecido e alguns usuários, 

juntamente à página, dão pêsames à família do morador:  

Comentários 

Usuário 1:“Meu tio”. 

Usuário 2:“Meus sentimentos, Thais Carvalho!” 

Fala Coroado:“Thais Carvalho nossos sinceros sentimentos! Conforto divino para sua família, é um 

bom lugar com Cristo para seu tio!” 

 

Na publicação de 21 de junho de 2018, a página faz propaganda da empada da Dona 

Regina, comerciante tradicional da área: “empadas a 1 realzinho (..) em frente a loja de 

material de construção do Marquinhos”. Ainda ressalta a importância de se valorizar o 

comércio local e os moradores. A imagem mostra Dona Regina em frente a sua barraca de 

empadas. A postagem obteve 92 reações, 20 comentários e 10 compartilhamentos. Nos 

comentários, várias pessoas elogiam o sabor das empadas e a simpatia da comerciante, ao que 

a própria Dona Regina agradece. Uma moradora elogia a iniciativa da Fala Coroado em 
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apoiar e dar visibilidade à comerciante, que teve aumento de venda após a divulgação da 

página. A página responde que apenas deu uma ajuda e o mérito pelo sucesso de venda é da 

comerciante. 

Comentários 

Usuário 1:“Uma delícia!!” (emoticons de palmas) 

Usuário 2: “Boa, grande e barata! (emoji expressando amor) Valew Fala Coroado!! A dona Regina 

disse que essa divulgação na Net, está ajudando muito! Ela vende todas, todos os dias! Obrigada a 

todos que estão compartilhando!” 

Fala Coroado:“Valeu! O mérito é todo dela que teve a sacada de unir qualidade e preço baixxo. Mas 

toda ajuda é bem vinda! Bom sábado para todos!” 

 

Em 14 de junho de 2018, a página divulga a troca de faixa do filho do presidente do 

bloco Tem chifre mas não fura, Leandro Arruda. O evento ocorreu na Fundação Leão XIII 

(CSU - Brasilândia), onde funciona o projeto de jiu-jitsu de Werickson Baiano. A Fala 

Coroado declara que a troca de faixa do atleta é um estímulo à equipe Kairós, parabeniza todo 

o trabalho dos instrutores e do próprio Baiano e enfatiza a importância do projeto para a 

formação dos jovens da comunidade. Ainda, a página expressa seu apoio permanente ao 

projeto. As imagens mostram o momento da troca de faixa do atleta no CSU. A postagem 

obteve 5 reações, 0 comentário e 0 compartilhamento.  

Em postagem de 28 de julho de 2018, a Fala Coroado divulga um vídeo enviado por 

uma colaboradora, mostrando a limpeza do CSU feita pelos atletas do Projeto Formando 

Gigantes, do programa social de jiu-jitsu de Werickson Baiano. A página enfatiza a 

importância do projeto para os jovens da Brasilândia e parabeniza Baiano pela iniciativa. A 

Fala Coroado ainda faz a observação: “por que será que esse é o único projeto remanescente 

de apoio político da última eleição?” e responde com a hashtag “#quandosetrabalhaacontece”, 

deixando implícito que o projeto apenas teve continuidade por causa do interesse genuíno do 

seu fundador Werickson Baiano. A publicação obteve 12 reações, 0 comentário e 0 

compartilhamento.  

Constata-se o esforço da Fala Coroado em se tornar espaço de convocação para a 

união dos moradores em torno do comércio e dos espaços particulares de lazer da região, com 

destaque para o Trailer do Bolinha, cujos eventos são organizados por Leandro Arruda e 

outros líderes comunitários, sempre marcados nas postagens, como forma de reconhecimento 

da atuação social desses sujeitos. A página valoriza e promove o trabalho dos comerciantes 

locais; dá destaque a moradores ilustres, funcionando como uma espécie de coluna social da 
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Brasilândia; e noticia falecimentos de moradores locais, como um obituário em primeira mão. 

É interessante notar que as postagens recebem grande repercussão dos atores, com números 

de reações superiores em comparação a posts sobre outros temas, o que pode sugerir o uso da 

página como canal de divulgação dos acontecimentos sociais locais e estímulo para a 

confraternização de moradores da região.      

2.4.3 Violência 

Durante o período analisado no ano de 2018, o tema “violência” aparece em duas 

postagens na página. Uma síntese do que foi apreendido na análise dos posts será efetuada ao 

final.  

Em 08 de maio de 2018, a Fala Coroado divulga publicação referente à matéria 

publicada pelo jornal O São Gonçalo sobre assaltos frequentes ocorridos próximo ao colégio 

Clélia Nanci, cujas vítimas são estudantes e professores. A página replica a matéria 

jornalística e faz um desabafo sobre a insegurança que assola a Brasilândia: “[...] que os 

trabalhadores regressem aos seus lares conforme saíram de casa”. A postagem recebeu 54 

reações, 10 comentários e 17 compartilhamentos. Nos comentários, moradores lamentam a 

“triste realidade” do bairro; pedem por “intervenção divina”, pois dizem terem perdido a fé no 

poder público; contam casos de violência sofrida perto do colégio e marcam outras pessoas 

para que vejam a postagem a fim de alertar sobre os perigos encontrados na região.  

Comentários 

Usuário 1:“Pedimos à Deus paz e segurança eu perdi à fé no poder público” 

Usuário 2:“kd a.policia q disse q ia.fica ali?” 

Usuário 3:“Nunca pensei viver tempo tão difíceis c tanta violência. O q nos resta é pedirmos 

intervenção divina pra nos guardar. Só assim eu me sentir protegida junto c os meus”. 

 

Em 19 de junho de 2018, a página publica o link da notícia veiculada pelo jornal Extra 

sobre a tentativa de assalto seguida de morte do subtenente Rogenir. A vítima foi abordada 

pelos assaltantes no portão da sua casa, na Brasilândia. A Fala Coroado lamenta o ocorrido, 

presta condolências aos familiares do morador e reivindica mais segurança na região, que vem 

sofrendo com assaltos constantes. A postagem obteve 63 reações, 7 comentários e  7 

compartilhamentos. Os comentários exprimem condolências aos familiares da vítima e revolta 

com a crescente violência e falta de segurança na localidade: 

 



113 

 

Comentários 

Usuário 1:“Muito triste! Mais uma vítima do descaso, da impunidade, dessa violência que estamos 

vivendo! Que Deus conforte a família e ele descanse em paz!” (emoticon de prece e emoji expressando 

tristeza) 

Usuário 2:“Meus sentimentos a td familia... descanse em paz...” 

 

Diferentemente do período analisado em 2016, quando não há constatação de 

publicações explícitas ao tema da violência na região, em 2018 percebe-se seu aparecimento, 

em decorrência do patente aumento do número de assaltos a carros e aos pedestres no bairro 

da Brasilândia e adjacências. As publicações vêm sempre acompanhadas da reivindicação da 

página no aumento do efetivo de policiamento e críticas à falta de atuação do poder público 

na segurança pública local. Da mesma forma, a comoção provocada pelo tema da violência é 

compartilhada pelos demais atores, que reagem e comentam acerca das mazelas provocadas 

pela sensação de insegurança diária.    

 

2.4.4 Crítica social e política 

 

O tema-chave nasceu da percepção de inúmeras críticas e reivindicações sociais, bem 

como das queixas políticas emanadas dos posts e dos comentários da página e dos usuários. 

Uma análise sintética será realizada após a apresentação dos posts. 

Em postagem de 06 de maio de 2018, a Fala Coroado afirma que “a 

Brasilândia/Coroado está abandonada à própria sorte”. Dentre as mazelas que assolam o 

bairro, estão: falta de saúde pública de qualidade (críticas à administração do CSU); carência 

de projetos sociais (apenas o projeto de jiu jitsu do Baiano e a escolinha de futebol do 

Mequerra); falta de educação pública de qualidade (os três colégios da região estão sucateados 

e os profissionais da educação são mal remunerados); segurança ineficiente (quatro praças 

abandonadas e “usadas como obras eleitoreiras em época de campanha”, calçadas irregulares 

e esburacadas, ruas mal iluminadas, esgoto a céu aberto etc). A página questiona o governo 

municipal – a partir do uso do slogan de campanha “Bora Mudar de Verdade”, do atual 

prefeito José Luiz Nanci – “Cadê o trabalho? Cadê a mudança? Fomos enganados?”. A Fala 

Coroado conclui declarando que o bairro precisa de renovação e mudança de verdade. A 

imagem, uma foto aérea do conjunto habitacional do Coroado.  

A postagem suscitou 114 reações, 31 comentários e 16 compartilhamentos, números 

consideráveis para os padrões da página. Enquanto alguns usuários declaram que a culpa pelo 



114 

 

abandono do bairro é dos próprios moradores, que não souberam escolher seus representantes 

e venderam seus votos, outros contestam, afirmando que as pessoas foram enganadas pelos 

candidatos, além de não terem tido muitas opções de voto. A Fala Coroado observa que o 

bairro não tem um representante único, pois os votos foram fragmentados entre muitos 

candidatos: só o candidato a vereador Lecinho possuindo um número um pouco maior de 

votos computados. Sendo assim, o bairro não teria um representante “oficial” ocupando 

cadeira no Poder Legislativo. A página conclui que, por não ter existido união na eleição de 

um representante, o bairro não recebeu um “trabalho de assistência e gratidão” e acredita que 

no futuro, se todos se unirem a favor de um único candidato, o bairro será mais bem atendido. 

Alguns usuários apresentam descrença nos políticos eleitos pelo bairro, ao que a página diz 

entender e respeitar. Outros, além de descrença, tecem críticas à atuação de vereadores e 

deputados estaduais que pediram votos na região e depois negligenciaram as necessidades dos 

moradores.  

O tema “CSU” volta ao debate quando uma usuária declara ser bem atendida no centro 

social apesar de todos os problemas da fundação e que existem, sim, projetos sociais no centro 

social, mas os moradores não “sabem valorizar”. A Fala Coroado discorda da opinião da 

moradora e afirma que, apesar do bom atendimento dos profissionais do centro social, a 

fundação está abandonada e ao propósito de atos de politicagem, servindo como órgão de 

cabides de emprego e cargos políticos. Ademais, a página enfatiza não haver mais projetos 

sociais relevantes na fundação e cita alguns que funcionavam antigamente: EJA, Viva Rio, 

Jovens pela Paz, Telecurso 2000 e Patrulheiros da FIA. A página ainda ressalta que não se 

pode culpar os moradores pelo estado de abandono do bairro, visto que “quem culpa morador, 

baba ovo de político ou quer babar”. A frase causa indignação nos usuários que culpam a 

população local pela falta de cuidado com o bairro e a página lembra que apenas iniciativas 

individuais não são suficientes para sanar os problemas, mas somente com o apoio da 

coletividade e da ação dos agentes políticos o bairro pode ser recuperado.   

Diversas críticas são tecidas aos políticos e seus grupos, acusados de “baterem na 

porta” dos moradores em ano de eleição para realizarem pesquisas sobre a imagem dos 

parlamentares. Uma moradora menciona uma dessas ocasiões em que a perguntaram sobre um 

político do bairro (ao qual ela não cita nome, mas subentende-se se tratar de Lucas Muniz) e 

ela afirma que nunca mais votaria neste, pois ele não havia feito nada pelo bairro, em sua 

opinião. Ela ainda defende: “[...] não queremos ninguém que só pague o churrasco, queremos 

políticos que façam pelos votos que vão receber”. Outra moradora reitera que político só 

aparece quando é solicitado. Herique Rodrigues, assessor de Muniz, esclarece à moradora que 
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havia criticado Lucas Muniz que a finalidade da pesquisa, para o vereador, é buscar parcerias 

para melhorar cada vez mais o bairro e, lamenta que a moradora tenha entendido de outra 

forma. Diante da discussão dos usuários, a Fala Coroado declara que “a democracia é 

maravilhosa” e as divergências de opiniões de forma respeitosa geram reflexão e crescimento. 

Ainda reitera o compromisso em ser um espaço de informação, opinião e cobrança, sem 

apelar para polêmicas e manobras.  

Comentários 

Fala Coroado: “A democracia é maravilhosa! Divergências de opinião com respeito e 

educação nos levam ao crescimento, pois geram reflexões! Sem polêmica, a página não faz 

manobra, ela apenas informa, opina, cobra, etc...” 

 

Alguns usuários continuam criticando a falta de ações de Lucas Muniz no bairro, ao 

mesmo tempo em que Herique Rodrigues defende seu assessorado dos ataques sofridos na 

página. Rodrigues acusa o “representante da página” (Márcio Tibone) de tecer críticas veladas 

a Muniz na postagem, não por querer um bairro melhor, mas por interesses pessoais – por 

apoiar outro vereador e um pré-candidato a deputado federal – que, segundo Rodrigues, nada 

fizeram pelo bairro.  

Herique Rodrigues: “Bom dia !!! 

Eu realmente preciso refazer os meus conceitos de política. Vejo uma pessoa que representa essa 

página fazer todas essas críticas, porém apoia um vereador e um Deputado Federal. Ambos tiveram 

votos aqui, e o q fizeram por aqui até hj ? Acorda povo, ninguém vem aqui fazer este tipo de 

comentário por q quer ver um bairro melhor, e sim por interesses pessoais.... (...) Se hj temos uma 

praça limpa, iluminada, agradeça ao Lucas Muniz. Se o bairro está iluminado, agradeça ao vereador 

Lucas Muniz !!! Se estamos tendo uma segurança sendo reforçada, agradeça ao Lucas Muniz... Se 

temos uma cozinha comunitária, agradeça ao Lucas Muniz.... É muito fácil criticar, quero ver buscar 

junto soluções..... [...]” 

 

Em resposta aos comentários de Herique Rodrigues, a Fala Coroado refere-se ao 

assessor do vereador como “equivocado crônico” ou “iludido”. Também determina que “a 

página é um canal de comunicação livre, visto que Rodrigues ainda tinha acesso a ela”, 

mesmo após o rompimento de Márcio Tibone com o grupo político de Lucas Muniz. Quanto à 

postagem, a Fala Coroado afirma que a crítica é baseada na visão de Márcio Tibone como 

“cidadão e morador do bairro há 42 anos” e não por interesses pessoais, como insinuou 

Rodrigues em comentário anterior, e que, em nenhum momento citou o nome do vereador e 

agora pré-candidato a deputado estadual Lucas Muniz. Ademais, Tibone (falando em primeira 

pessoa, mas com o perfil da Fala Coroado) enfatiza ter o direito de apoiar qualquer candidato 
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para as próximas eleições, sem ser questionado por isso. Além disto, salienta que as opiniões 

dos moradores fogem à responsabilidade da página, por esta ser um espaço democrático, e 

ataques pessoais a ele (Márcio Tibone) não mudariam sua opinião, “apenas trabalho e 

melhorias o fará”. Enquanto mais moradores ressaltam os problemas do bairro e de toda a 

cidade, a Fala Coroado confirma o pensamento geral dos comentários de que as ações de 

melhorias no bairro não são nenhum favor de agentes políticos para com a população.  

Em publicação de 16 de maio de 2018, a Fala Coroado pergunta: “está faltando o que 

na Brasilândia?” O intuito do questionamento é alertar para a falta de consciência social dos 

moradores. A página pede que as pessoas participem com curtidas, comentários e 

compartilhamentos e falem sobre os problemas que atingem a localidade. A imagem escolhida 

revela a situação de abandono do bairro: ruas com mato alto, entulhos descartados de forma 

irregular e esgoto a céu aberto. Nos comentários, os moradores revelam os principais 

problemas do bairro: falta de segurança e saneamento básico precário. A falta de educação de 

parcela da população também foi tópico abordado em alguns comentários, alegação apoiada 

pela página. 

Comentários 

Usuário 1:“Falta educação dos moradores! Eles sujam a própria rua, porcos!!!” 

Fala Coroado: “Falta um pouco de noção realmente, mas vamos mudar isso meu amigo!” 

 

A violência da região, com assaltos constantes, recebeu destaque entre as reclamações. 

Quanto a esta questão, Herique Rodrigues reconhece a carência na área de segurança, mas 

enfatiza que graças ao vereador Lucas Muniz, que tem atuado em conjunto ao 7º Batalhão de 

Polícia Municipal (BPM) “pela melhoria do policiamento e combate a assaltos na região", os 

moradores já podem sentir uma melhora considerável no policiamento do bairro. A Fala 

Coroado diz torcer para que as ações em prol do aumento de policiamento no bairro estejam 

verdadeiramente surtindo efeito, pois a população precisa sentir realmente essa mudança. A 

postagem recebeu 22 reações, 13 comentários e 7 compartilhamentos. 

Em 09 de junho de 2018, a Fala Coroado replica a postagem da página São Gonçalo 

Vai Mudar. Com a chamada “Caos no Pronto Socorro de São Gonçalo”, o texto disserta sobre 

a administração do Pronto Socorro Central, assumida no início do ano por uma Organização 
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Social68 (OS). A Fala Coroado afirma que “a venda da saúde pública, feita pelos Nanci não 

deu certo” e cita denúncias e reclamações dos profissionais da saúde do Pronto Socorro 

Central de São Gonçalo (PSCSG); atraso nos salários; falta de materiais e medicamentos e 

consequente mau atendimento da população. A página cobra do prefeito a mudança prometida 

no período de campanha eleitoral em 2016, de um atendimento mais humanizado em toda a 

rede de saúde pública municipal. As imagens mostram prints de postagens da página “São 

Gonçalo Vai Mudar”, com diversas denúncias acerca da situação do PSCSG. A postagem 

obteve 12 reações, 0 comentários e 10 compartilhamentos.  

Em 20 de junho de 2018, a Fala Coroado expressa seu repúdio a partir de notícia 

veiculada na Página Gonçalense – empresa de mídia/notícias – sobre a nomeação do motorista 

do prefeito a subsecretário municipal de Obras (ato veiculado no Diário Oficial Eletrônico 

991/2018 de 18/06/2018). Na publicação, que exibe uma foto sorridente do prefeito, a página 

questiona se o novo subsecretário possui qualificação para ocupar a pasta e afirma que a 

política praticada pelos Nanci não se importa com a opinião pública, com a responsabilidade e 

com a ética. Ao final, a página define a necessidade imediata de renovação política na cidade, 

começando pelo bairro, mas também com a renovação também da mentalidade dos 

moradores. Nos comentários, pedidos para que o vice-prefeito Ricardo Pericar tome o lugar 

na gestão municipal e hostilidade aos eleitores de Nanci:  

Comentários 

Usuário 1:“Assume logo, Ricardo Pericar Ricardo Pericar!!!” 

Usuário 2:“Cadê aquele povo que dizia que o Nanci era o melhor para São Gonçalo, que o Dejorge 

era miliciano e um monte de abobrinha, vocês votaram nesse tralha e nos que pagamos pelos erros de 

vcs, agora ninguém aparece e bota a cara a tapa” 

 

A publicação obteve 6 reações, 3 comentários e 1 compartilhamento. 

Em postagem de 17 de julho de 2018, a página exibe a imagem de um terreno onde 

funcionava um antigo lixão e, atualmente, recebe melhorias dos próprios moradores da região, 

como a construção de um canteiro e a reconstrução da ponte. A Fala Coroado enaltece a 

participação dos moradores nas intervenções: “quando o morador se envolve e assume o 

controle, a melhoria acontece”. Ao mesmo tempo, critica a falta de iniciativa dos agentes 

políticos do Município: “só não aparece é a mudança na postura dos políticos da cidade, que 

                                                           
68

 Em maio de 2018, a PMSG contratou a Organização Social (OS) Instituto de Desenvolvimento, Educacional, 

Social, da Saúde e Profissional (Idesp) para assumir a administração do PSCSG, no bairro Zé Garoto. O valor do 

contrato é de quase R$ 35 milhões durante 12 meses, ou seja, quase R$ 3 milhões por mês. 
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não se dispõem a apoiar e ajudar!” Ao final, convoca os moradores a se unirem por uma 

Brasilândia melhor através do reforço das hashtags #Brasilândia, #Positividade, #União e 

#Moradores. A postagem obteve 38 reações, 15 comentários e 3 compartilhamentos.  

Nos comentários, alguns moradores apontam que, apesar da reconstrução, a ponte é 

local constante de queimadas de lixo e entulhos. A página reitera a denúncia dos moradores 

acerca das queimadas e alerta sobre o respeito à coleta pública que, caso seja ineficiente, deve 

ser cobrada pelos moradores. 

Comentários 

Usuário 1:“Só falta pararem de queimar lixo aí, quase que diariamente... Meus filhos e eu quase 

morremos com problemas respiratórios”. 

Usuário 2:“Exatamente... é bem na direção das “queimadas nossas de cada dia”. Vou ingressar 

judicialmente, pro infeliz pagar os remédios (meus e das crianças)”. 

Fala Coroado:“Corretíssimo! Fica aí a reclamação e o alerta! LIXO QUEIMADO CAUSA 

DOENÇA! Existe a coleta pública, se não for regular, temos que cobrar as autoridades competentes!” 

 

Em um dos comentários, Herique Rodrigues pergunta diretamente a Tibone onde se 

encontrava o candidato apoiado pela página (referindo-se ao pré-candidato a deputado federal 

Dejorge Patrício). A Fala Coroado responde que Dejorge Patrício estava em Brasília, tomando 

posse do cargo de deputado federal por ser suplente de Clarissa Garotinho, deputada federal 

que havia aceitado ocupar cargo no Poder Executivo Municipal da cidade do Rio de Janeiro. 

A página enfatiza que Dejorge Patrício já havia enviado emenda orçamentária ao senador 

Eduardo Lopes (PRB) de 25 milhões de reais para ajudar o município de São Gonçalo e 

devolve a pergunta a Rodrigues: “agora diga você, o que o seu fez para ajudar? Já que você 

‘levanta a bandeira’ das realizações no bairro!” em alusão ao pré-candidato a deputado 

estadual Lucas Muniz. Um usuário convoca todos a trabalhar e mostra imagens de antes e 

após a limpeza de um terreno repleto de lixo e entulho na Avenida Imboassú. O usuário 

associa a ação – realizada em março – ao vereador Lecinho Breda, porém ressalta que a 

postagem não tem vínculos políticos. A Fala Coroado demonstra desconfiança acerca da ação 

do vereador: “incrível, pois denunciamos há anos o abandono da Av. Imboassú, e nesse 

período quase nada foi feito!”. Algumas pessoas elogiam o apoio do vereador na limpeza do 

terreno e Lecinho Breda agradece o “carinho”. 

A partir da chamada “A saúde de São Gonçalo está no CTI”, a Fala Coroado efetua 

uma crítica sobre a situação atual do Pronto Socorro Central do Município em publicação de 

25 de julho de 2018. De acordo com a postagem, diversos funcionários do PSCSG e pacientes 
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vêm relatando inúmeras reclamações acerca do abandono e descaso com que o PSCSG vem 

sendo tratado pelo poder público, principalmente após a entrada da Organização Social Idesp 

no controle administrativo do órgão. A Fala Coroado relata que faltam insumos e 

medicamentos no local, além de atraso no pagamento de salários dos profissionais de saúde 

do PSC. Ademais, segundo denúncias ouvidas pela página, funcionários relatam desmandos, 

desrespeito e falta de comando dos seus superiores. O banco de sangue estaria inoperante por 

falta de material para a coleta, e os doadores não estariam recebendo lanches. Diante dos 

relatos, a Fala Coroado declara: “onde está o prefeito e sua esposa que não cobram uma 

administração mais responsável da ‘O.S’?” “Cadê a verba da saúde?” A página enfatiza que é 

preciso uma mudança de verdade, “não de um slogan que mascare as reais intenções ou a falta 

de preparo para gerir nossa cidade!” – uma referência clara ao slogan de campanha do 

prefeito José Luiz Nanci nas eleições municipais de 2016: “Bora Mudar de Verdade!”. Nas 

duas imagens escolhidas para completar a postagem aparecem a frente externa do Pronto 

Socorro Central e uma foto do interior do PSCSG, com uma maca ao lado de uma parede 

repleta de mofo, a fim de mostrar as más condições encontradas no local.  

Nos comentários, pessoas indignadas expressam que o que vem ocorrendo ao PSC é 

vergonhoso. “O povo gonçalense merece cuidado e respeito e não migalhas!”. Um usuário 

alerta que daqui a pouco aparecem os “cria” (...) “os santos que prometem o impossível para 

conseguir nossos votos!!!” – reportando-se aos candidatos que manifestam ter alguma relação 

afetiva com a Brasilândia. Quanto a esse posicionamento, a página assevera que basta a 

população ter discernimento, analisar o candidato que trabalha ou que quer realmente 

trabalhar pelo bairro. Ainda de acordo com a Fala Coroado, a prática da militância sempre irá 

existir, cabendo à população decidir acerca de quem milita pelo bairro ou por causa própria.  

Comentários 

Usuário 1:“Com certeza não merecemos migalhas, e sim cuidado e respeito. Mas daqui a pouco 

começa os "cria""os fala mansa""os santos que prometem o impossível" para conseguir nossos 

votos!!!” 

Fala Coroado:“Basta ter discernimento! Analisar! Ver quem trabalha, ou realmente quer trabalhar 

pelo bairro! Militância sempre vai existir, agora se é pelo bairro ou por si próprio, a população tem que 

saber decidir!” 

 

Um usuário sentencia que a página somente emite publicações de cunho político em 

períodos eleitorais, argumento refutado pela Fala Coroado. A página reitera que funciona 

ativamente desde 2015, comunicando e lutando por melhorias na Brasilândia e adjacências. 
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Além disso, declara que as questões que envolvem a cidade somente são relatadas quando 

interessam aos moradores e que “o problema não é falar sobre política perto das eleições, o 

maior problema, na verdade, é votar em político corrupto e mentiroso”. Na réplica, o usuário 

ventila diversos pontos e questionamentos: “todos os políticos são corruptos”; “poderia me 

informa um bom político...”; “como um político honesto poderia fazer a diferença diante de 

tantos desonestos?”; “por que tantas pessoas honestas querem entrar para a política?” e, 

“como pode uma ovelha vencer os leões?”. A Fala Coroado responde com outra pergunta: “E 

como mudar se não tentarmos tirar do poder os corruptos e mentirosos?”. Segundo a página 

esse cenário só mudará quando a população gonçalense começar a votar em candidatos ficha 

limpa e que trabalhem pelo povo. Na tréplica, o usuário, mostrando desesperança com a 

mudança do cenário político, explica que todos os candidatos começam como ficha limpa, 

citando o caso do prefeito do município de Japeri, acusado de envolvimento com o tráfico de 

drogas. A postagem obteve participação considerável para a média da página, com 20 reações, 

26 comentários e 6 compartilhamentos. 

Se no mesmo período verificado em 2016, as críticas sociais da Fala Coroado 

referiam-se preponderantemente ao Centro Social do bairro, em 2018 observa-se um 

direcionamento aos problemas gerais da região: urbanização precária; falta de apoio 

governamental aos projetos sociais do bairro; falta de investimento público nos aparelhos 

educacionais locais; falta de segurança etc. Também é perceptível em algumas publicações a 

vontade de despertar nos moradores a consciência social e o espírito coletivo em torno das 

melhorias da área. Nota-se que, mesmo em postagens de cunho social, ainda despontam 

imbróglios dos grupos políticos que disputam influência na região, um de fora da Brasilândia, 

objetivando angariar votos da população, outro de dentro, visando manter o reduto eleitoral. 

As críticas ao governo Nanci também são freqüentes e vinculadas ao escopo geral do 

Município. Quanto a participação dos atores, constata-se regularidade no número de reações, 

comentários e compartilhamentos das postagens que abordam as questões sociais e políticas 

da cidade. Entretanto, é notório o maior índice de participações nos posts referentes ao CSU, 

possivelmente pela relação pessoal que os atores possuem com a fundação.   

 

2.5 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2018 

 

Verificando-se os dados do período de maio a julho de 2018, apreende-se o total de 

reações, comentários e compartilhamentos conforme visto na tabela 7. 
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Tab. 7. Total de reações, comentários e compartilhamentos - Maio a Julho de 2018 

 

Constata-se que entre os anos analisados (2016 e 2018) houve um acréscimo de 

aproximadamente 50% no número de reações às publicações da página, provavelmente 

provocado pelo aumento no número de seguidores ao longo deste tempo69. Entretanto, assim 

como ocorrido no mesmo período analisado no ano de 2016, observa-se o movimento usual 

de participação dos usuários em redes sociais online, com manifestação do número de reações 

superior ao número de comentários e compartilhamentos.  

Os diversos tipos de reações também foram categorizados, conforme pode ser visto na 

tabela 8: 

Tab. 8. Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2018 

 

Em comparação ao período analisado em 2016, ainda percebe-se a preferência dos 

usuários pelo ícone de likes (curtidas) em 2018. No entanto, outros tipos de reações começam 

a ser mais exploradas pelos usuários. Dentre as reações utilizadas, chama a atenção a 

predominância do emoji que expressa tristeza, seguido bem abaixo pelo emoji que expressa 

amor. Estas reações têm relação direta com os temas-chaves mais abordados na página, 

respectivamente, “crítica social e política” (que suscita sentimentos negativos de indignação, 

abandono e desesperança) e “confraternização e reconhecimento social” (que acarreta 

sentimentos positivos de amizade, confraternização e esperança). 

Os temas-chaves estão hierarquizados conforme a frequência com que são retratados 

na página, de acordo com o gráfico 3:  

 

                                                           
69

 Durante a pesquisa as postagens do ano de 2016 foram recuperadas usando-se a ferramenta FanpageKarma e 

a própria opção “Procurar publicações nesta Página”, disponível pelo Facebook. No entanto, não foi possível 

recuperar a quantidade de seguidores na página durante o período analisado em 2016, assim sendo, a relação 

entre o aumento do número de seguidores e o aumento do número de reações das postagens trata-se de uma 

pressuposição da pesquisadora.  
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Gráf. 3. Percentual de frequência dos temas-chaves - Maio a Julho de 2018 

 

Observa-se a preponderância do tema “confraternização e reconhecimento social”, 

logo seguido pelo tema “crítica social e política”, em terceiro lugar, o tema “apoios políticos 

de fora” e, por último, “violência”. Isto demonstra que, durante o período analisado, a página 

buscou ser um espaço de estímulo ao convívio social da população do bairro. Ao mesmo 

tempo, propunha agendas cidadãs em torno dos problemas sociais locais, incentivando a 

consciência social dos moradores e tecendo críticas políticas ao governo municipal.  

Conjuntamente, foi realizado o levantamento do total de reações, comentários e 

compartilhamentos do período em relação aos temas-chaves verificados, como verificado no 

gráfico 4 abaixo:    

Gráf. 4. Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves - Maio a Julho 

de 2018 
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Observando o gráfico acima, pode-se perceber que, assim como ocorreu no ano de 

2016, em 2018 existe uma grande discrepância entre os números de reações e os números de 

comentários e compartilhamentos, dependendo do tema das postagens. O tema 

“confraternização e reconhecimento social”, apesar de receber o maior número de reações e 

comentários, também obteve o segundo pior índice de compartilhamentos. O tema “crítica 

social e política”, que aparece em segundo lugar em número de reações, também figura em 

segundo lugar em número de comentários, mas aparece em primeiro em número de 

compartilhamentos, o que demonstra equilíbrio em participação e  engajamento deste tipo de 

postagem. O tema “violência”, o menos abordado pela página, é o penúltimo em número de 

reações e último em número de comentários e compartilhamentos. Já o tema referente aos 

“apoios políticos de fora” aparece em último lugar em número de reações, além de ser um dos 

que menos suscitam números de comentários e compartilhamentos.  

Cruzando-se os dados investigados nos gráficos 3 e 4, é possível compor alguns 

pressupostos: percebe-se o empenho da página em estimular a integração da comunidade em 

torno de espaços de divertimentos locais, bem como a união e conscientização da população 

em torno das carências estruturais do bairro. Além disso, é notória a crítica da página acerca 

das ações do governo Nanci. Entretanto, é implícito o insucesso dessas postagens em termos 

de participação dos usuários quando comparados aos números de comentários e 

compartilhamentos. Concomitantemente, o tema referente às críticas sociais e políticas parece 

obter mais sucesso e estabilidade em relação ao número de reações, comentários e 

compartilhamentos quando as postagens são observadas. Os temas “violência” e “apoios 

políticos de fora” também são estáveis quando comparados às variáveis reações, comentários 

e compartilhamentos. Não obstante, recebem as menores taxas de participação dos usuários, 

assim como são menos abordadas pela página. 

  Uma análise mais apurada da natureza e atuação da página, sua relação com o bairro 

e com os moradores e organizações sociais locais será feita no Capítulo 4, onde serão 

estudados os aspectos de ativismo digital, comunicação comunitária e movimento social em 

rede existentes na página Fala Coroado. No Capítulo 3 (seguinte), decorrerá o estudo da 

página São Gonçalo dá Depressão.     
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CAPÍTULO III 

 

PÁGINA SÃO GONÇALO DÁ DEPRESSÃO: A REALIDADE GONÇALENSE 

#SEMCRY  

 

Diferentemente da página Fala Coroado, que privilegia os assuntos pertinentes ao 

bairro da Brasilândia e adjacências – em especial a região conhecida como Coroado – a 

página São Gonçalo dá Depressão abrange as questões sociais e políticas relativas a todo o 

Município. Primeiramente, pretende-se apresentar a página ao leitor: sua origem, o motivo de 

sua existência (ao que se propõe) de acordo com seus administradores, sua estética e as 

identidades (pseudônimos) dos seus administradores. Num segundo momento, como já 

explicitado de forma mais detalhada na Metodologia, é dado início ao estudo netnográfico das 

postagens e comentários referentes a dois períodos: maio a julho de 1016 (pré-campanha 

eleitoral municipal) e maio a julho de 2018 (pré-campanha eleitoral estadual e federal) a partir 

dos temas de maior evidência constatados durante a análise das postagens. 

Verificando-se as publicações referentes ao período de maio a julho de 2016, são 

reconhecidos temas de maior evidência, nos quais é possível compreender o motivo da 

existência da página e sua forma de atuação social e política, tal como ocorrido na análise da 

página Fala Coroado. O estudo das postagens é segmentado com base nos temas ou questões-

chaves. O primeiro tema a ser abordado transparece o modo de vida gonçalense, com fatos do 

cotidiano vinculados ao lugar e aos hábitos dos moradores da cidade; o segundo observa a 

atuação da página de acordo com as críticas à política e aos agentes políticos do Município; o 

terceiro verifica os assuntos ligados às reclamações e reivindicações sociais proferidas pela 

página; o quarto e último tema-chave examina as publicações referentes à violência que assola 

o Município. 

Observando-se as postagens referentes ao período de maio a julho de 2018, percebe-se 

que não há diferenças nos temas de maior evidência ou questões-chave em relação ao mesmo 

intervalo analisado em 2016. Assim, o estudo continua dividido da seguinte forma: o primeiro 

tema a ser abordado recupera o modo de vida gonçalense, com fatos do cotidiano vinculados 

ao lugar, aos hábitos e à identidade dos habitantes do Município; o segundo examina a 

atuação da página de acordo com as críticas à política municipal e seus agentes políticos; o 

terceiro estuda os assuntos ligados às reclamações e reivindicações sociais proferidas pela 



125 

 

página e seus seguidores; o quarto e último tema-chave contempla as postagens referentes à 

violência que assola o Município.  

Por último, são analisados quantitativamente as reações, comentários e 

compartilhamentos dos usuários da página em ambos os períodos. Do mesmo modo, as 

diferentes reações são categorizadas; os temas-chaves são hierarquizados de acordo com o 

percentual de freqüência e, após, correlacionados ao levantamento do total de reações, 

comentários e compartilhamentos. Concluindo o estudo, são feitas algumas conjecturas 

cruzando-se o percentual de freqüência dos temas-chaves e a correlação da participação dos 

usuários de acordo com as questões-chaves verificadas. Os dados obtidos na análise 

quantitativa servem para contextualizar a pesquisa levantada na netnografia, com o objetivo 

de aprofundar o conhecimento acerca das questões-chaves identificadas nas postagens e 

verificar a participação dos usuários frente aos diferentes temas.  

 

3.1 Conhecendo a página São Gonçalo dá Depressão 

 

A página São Gonçalo dá Depressão70 foi criada em 2012 e atualmente conta com 

99.519 seguidores71. Como tantas outras páginas do subgênero “da depressão” – dedicadas a 

divulgar problemas de bairros e cidades a partir do uso da ironia e do humor – a São Gonçalo 

dá Depressão afirma convidar o internauta a conhecer as mazelas do município de São 

Gonçalo de forma bem humorada, ao recorrer ao uso da ironia, da sátira e do humor para falar 

sobre as adversidades dos bairros e regiões, abordar os contratempos cotidianos enfrentados 

pelos gonçalenses e ridicularizar a imagem dos agentes políticos do Município. Apresenta-se 

como de cunho apartidário e seus criadores – Prefeito, Novinho e Marival – que não revelam 

suas reais identidades, geralmente manifestam-se através do perfil da própria página. Em 

algumas ocasiões, é utilizado nas respostas aos usuários os perfis-fantasias dos três  

administradores da página, com destaque para o perfil de Marival, cuja imagem representa 

uma lhama. Na verdade, o nome é uma insinuação à Mariangela Valviesse, vice do prefeito 

Neilton Mulim, Chefe do Poder Executivo nos anos de 2013 a 2016.  

Questionado acerca da escolha dos administradores pelo anonimato, o Prefeito, criador 

e principal administrador da SGDD, declara que nem sempre foi assim. Inicialmente, ele 

respondia aos seguidores com seu perfil pessoal, mas, com o passar do tempo, por criticar 

pessoas “intocáveis”, preferiu se resguardar e acabou optando pelo anonimato. No entanto, ele 

                                                           
70

 https://www.facebook.com/SaoGoncaloDaDepressao/ 
71

 Último levantamento realizado em 31 jan. 2019. 
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ressalta que não vê problema em se identificar quando perguntado sobre quem está por trás da 

página (vide entrevista em ANEXO 4). Já os demais administradores também preferem 

resguardar suas identidades, como forma de segurança e garantia de liberdade de expressão72.   

Acessando-se a página São Gonçalo dá Depressão logo se observa a imagem de capa 

da página: uma fotomontagem da sede da Prefeitura de São Gonçalo em chamas, com um 

caminhão dos bombeiros parado na porta. A imagem de capa foi fixada logo após o episódio 

de incêndio ocorrido no prédio anexo da PMSG, em setembro de 201773. Ela possui um duplo 

sentido: literal, por mostrar um fato realmente ocorrido; e metafórico, por indicar que a 

política gonçalense está sempre “pegando fogo”.  

Também pode-se verificar uma postagem de abril de 2016, fixada no topo da página:  

“Pra quem ainda confunde: 

São Gonçalo do Sul = Niterói 

São Gonçalo do Norte = Itaboraí 

São Gonçalo do Leste = Maricá 

São Gonçalo do Mato = Tanguá 

São Gonçalo do Mato de Dentro = Rio Bonito 

São Gonçalo dos Lagos = Toda região de Saquarema a Rio das Ostras. 

Mundel Oceânico = Itaipuaçu. 

São Gonçalo é São Gonçalo mesmo”. 

 

A publicação brinca com os limites geográficos do Município, alterados ao longo dos 

anos com a perda de territórios para a vizinha Niterói e com a absorção de áreas antes 

pertencentes ao município de Itaboraí. Ademais, existe o reconhecimento de alguns 

municípios da Região dos Lagos, tais como Saquarema e Rio das Ostras, como refúgios de 

lazer de grande parte dos gonçalenses. Já cidades como Maricá, Rio Bonito e Tanguá são 

admitidas como extensões do próprio município de São Gonçalo por receberem inúmeros 

gonçalenses que migram em busca de novas oportunidades de trabalho e moradia.         

 

                                                           
72 GRACIANO, Matheus. Entrevista com a equipe do São Gonçalo Dá Depressão. Sim São Gonçalo, São 

Gonçalo, 15 set. 2015. Cultura. Disponível em: https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/sao-goncalo-da-

depressao-entrevista-podcast/. Acesso em: 30 set. 2018. 
73

 Incêndio na Prefeitura de São Gonçalo, RJ, destruiu documentos de três secretarias. Portal G1, Rio de Janeiro, 

16 set. 2017. Geral. Disponível em:  https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incendio-na-prefeitura-de-sao-

goncalo-rj-destruiu-documentos-de-tres-secretarias.ghtml. Acesso em 30 set. 2018. 

https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/sao-goncalo-da-depressao-entrevista-podcast/
https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/sao-goncalo-da-depressao-entrevista-podcast/
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-rj-destruiu-documentos-de-tres-secretarias.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/incendio-na-prefeitura-de-sao-goncalo-rj-destruiu-documentos-de-tres-secretarias.ghtml
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3.2 Netnografia - Maio a Julho de 2016  

Verificando-se as publicações referentes a este período, são reconhecidos os temas de 

maior evidência, nos quais é possível compreender o motivo da existência da página e sua 

forma de atuação social e política, tal como ocorrido na análise da página Fala Coroado. A 

partir destes temas ou questões-chave, o estudo das postagens é dividido da seguinte forma:  

- Abordagem da página sobre o modo de vida gonçalense, com fatos do cotidiano vinculados 

ao lugar e aos hábitos dos moradores da cidade;  

- Atuação da página de acordo com as críticas à política e aos agentes políticos do Município;  

- Verificação dos assuntos ligados às reclamações e reivindicações sociais proferidas pela 

página;  

- Exposição das publicações referentes à violência que assola o Município. 

 

3.2.1 Modo de vida e cotidiano gonçalense 

 

Em diversas publicações, a página São Gonçalo dá Depressão pode ser observada 

como espaço de representação do estilo e modo de vida dos cidadãos gonçalenses. A página 

ora descreve as características das localidades, as situações vividas pela população, as 

preferências de consumo dos gonçalenses e o desenrolar dos eventos ocorridos no Município. 

Vivências do cotidiano que fazem do Município de São Gonçalo uma cidade tão peculiar 

quanto parecida com os demais municípios que possuem páginas “da depressão”, também 

dedicadas a apontar as mazelas sociais experimentadas pelos seus munícipes. Ao final da 

apresentação de todos os posts, será feita uma síntese do que foi apreendido nas postagens. 

Comumente, a página narra as visitas de seus administradores pelo bairro de 

Alcântara, ou como eles mencionam, “Ócantra”. Em 06 de maio de 2016, a página descreve o 

que seria o típico presente de Dia das Mães gonçalense:  

Postagem 

“Amanhã tô brotanu pelo Ócantra pra comprar aquele arranjo de flores vermelhas no CAXIPÔ DE 

BAMBÚ + 3 panos de prato na Margarita.  

Se sobrar dinheiro, ainda vou levar um quadro de gesso escrito "Mãe Amor Eterno" pintado com 

GRÍTE. 

Outra boa opção é aqueles CORAÇÃO de PILUÇA com bracinhos escrito "Eu te Amo" 



128 

 

#DiaDasMaeGoncalense” 

 

Os produtos aos quais a SGDD74 se refere podem ser encontrados nas lojas e camelôs 

do bairro de Alcântara, um dos maiores centros comerciais do Município. Analisando a 

publicação, infere-se que, para a página, o comércio popular parece caracterizar os gostos e o 

modo de vida do povo gonçalense. A postagem obteve 619 reações, 80 comentários e 45 

compartilhamentos. A SGDD inicia o primeiro comentário:  

Comentários 

SGDD:“Lembrando que tia Djanira vem no domingo trazendo arroz doce com raspas de limão. 

#AmamosTiaDjanira”.   

 

Nos comentários seguintes, alguns usuários demonstram conhecer o administrador e 

sua tia Djanira:  

Usuário 1:“Sem as delícias da tia Djanira ‘naum’ tem graça.....” 

Usuário 2:“Capaz dela levar o arroz doce e talvez uma rabanada ou outro doce de feriado que, como 

já foi relatado, ela não liga pra comida de tal feriado kkk”. 

Usuário 3:“Tia Djanira é o máximo!” 

 

Outros usuários fazem piadas sobre a publicação, lembrando alguns produtos 

consumidos e hábitos corriqueiros de quem passa pelo comércio de Alcântara: 

Usuário 4:“Não esquece de passar debaixo do viaduto pra comprar danete e leite ninho fora de 

validade pra passar os dias das mães de caganeira”.   

 

Ainda com relação ao bairro de Alcântara, em 22 de junho de 2016 a página publica: 

Postagem 

“Saudades de bater perna em Ócantra numa manhã de sábado ensolarado”. 

 

A postagem obteve 356 reações, 52 comentários e 7 compartilhamentos. Nos 

comentários, fica latente a relação conflituosa de amor e ódio dos usuários pelo comércio de 

Alcântara – diverso na oferta de produtos, porém visualmente desordenado:  

                                                           
74

 A fim de facilitar a descrição da página São Gonçalo dá Depressão, será utilizada em seu lugar a sigla SGDD.  
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Comentários 

SGDD: “A falta de dinheiro não me permite nem olhar prazarara da Belíssima”. 

Usuário 1: “A semana que não bato perna no Ócantra, fico depressiva”. 

Usuário 2: “Olha só vou em último caso. Semana passada a loja anunciava no alto falante ," calça de 

Molerton" (emoji expressando espanto)” 

Usuário 3: “Sentindo os "leves" empurrões que as pessoas dão umas nas outras para atravessar o 

viaduto.... Aaaaah que saudade!#sqn kkkk” 

Usuário 4: “"Cé" maluco! Alcântara eu não gosto de passar nem de helicóptero”. 

Usuário 5: “Adoroooooo! Lá que eu compro meus croppeds pra arrasar na noitada. Hahahaha”. 

 

Os locais de lazer e as festas que marcaram gerações também são citados pela SGDD. 

Na publicação de 01 de junho de 2016, a página divulga um vídeo mostrando uma briga de 

bar, com cadeiras e mesas voando para todo lado. Acima do vídeo, o texto:  

Postagem 

“Passando hoje, pela rua, um carro de som anunciando a volta dela, a Festa da ATN! 

#Nostalgia #VelhaInfância #Adolescência #Elavoltou” 

 

O vídeo apresentado pela página é uma forma lúdica de anunciar o retorno da festa 

que fez parte da juventude da geração gonçalense das décadas de 1970 a 1990. Fundado em 

1978, o Arraiá do Tio Nonô era uma festa estilo arraial, que levava muitas pessoas para a rua, 

atraídas pelos diversos balões e pela música ao vivo e DJs populares. Em 1990, a festa mudou 

de administração e começou a ser organizada pela Associação ATN de Festas Públicas, 

quando começou a ser popularmente chamada de “festa da ATN”. De acordo com matéria 

publicada pela página Sim São Gonçalo, “na mesma data, os balões foram extintos e a festa 

mudou o perfil de ocupação de espaço público envolvendo toda a comunidade no entorno do 

espaço em que a festa rolava”75. Apesar da diversão, a festa também era conhecida por 

episódios de violência, com confusões recorrentes e alguns casos de homicídios. 

A publicação obteve 186 reações, 65 comentários e 40 compartilhamentos. O vídeo 

alcançou 5.500 visualizações. Os comentários dividem opiniões: enquanto alguns usuários 

que frequentavam a festa recordam dela com saudosismo, outros declaram nunca mais 

frequentá-la, se um dia ela retornar:  

                                                           
75

 Saudades da Festa da ATN ou Festa da ‘TN’ como a maioria da galera falava. Sim São Gonçalo, São 

Gonçalo, 27 abr. 2017. Disponível em: http://simsaogoncalo.com.br/historia/festa-da-atn-fim-de-semana/. 

Acesso em: 21 de out. 2018. 

http://simsaogoncalo.com.br/historia/festa-da-atn-fim-de-semana/
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Comentários 

Usuário 1:“Não tinha muito dinheiro pra gastar com cerveja. Ficava uma noite quase inteira com uma 

caipfutra ou então juntava e comprava uma garrafa de vinho. Pronto pra ficar louco de vinho”. (emojis 

expressando gargalhadas) 

Usuário 2:“Eu ficava no brilho com uma garrafa de vinho”. 

Usuário 3:“Kkkkk acho que não aguento mais correr até o tamoio pra fugir das brigas!” 

Usuário 4:“Festa da ATN de volta? Preparem os seus coletes a prova de balas, kkkkkkkkkkkkkkk”. 

Usuário 5:“Hahahahahahahahaa fui uma vez pra NUNCA mais!!!!! Igual Batistão!!!!! Tá doido”. 

 

Frequentemente são mencionados os bairros do Município, suas especificidades e 

hábitos de seus habitantes. Em publicação de 09 de junho de 2016, a página discorre sobre os 

bairros gonçalenses e seus apelidos, os nomes populares pelos quais os bairros são conhecidos 

e chamados pela população. Ao final da publicação, a SGDD pede aos usuários que 

relembrem apelidos de outras regiões do Município:  

Postagem 

“Gonçalenses e os apelidos. 

Mutuapira virou Pira 

Porto do Rosa virou Portão do Rosa ou Rosa 

Bairro Antonina virou Barró 

Luiz Caçador virou Caçador 

Jardim Catarina virou Catarina 

Jardim Miriambi virou Miriambi 

e por aí vai... 

Comentem mais alguns aí”. 

 

A publicação obteve 74 reações, 70 comentários e 3 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários iniciam uma discussão acerca da localidade correta dos sub-bairros, 

correntemente confundidos com os bairros. A partir das observações dos usuários, percebe-se 

que há deficiências no reconhecimento correto dos limites de cada região do Município: 

Comentários 

Usuário 1:“Jura q não são 2 bairros porto e portão do rosa??? Paiê, cadê o mapa da associação de 

moradores??? Tio Rogério Figueiredo vc ainda tem um mapa???” 
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Usuário 2:“Já ouvi que portão é antes do viaduto e Porto dps. Procede?” 

Usuário 3:“Eu moro no Porto do rosa e conheço o outro lado como portao do rosa”. 

Usuário 4:“Esperar o que da cidade cujo centro se chama "fórum", segundo as linhas de ônibus”. 

Usuário 5: “O Centro nunca foi Fórum o Centro de São Gonçalo se chama Rodo de São Gonçalo. 

Fórum é apenas uma "localidade", um ponto de referência como é a Candelária ou a Cinelândia no 

Centro da Capital”. 

 

Em alguns posts é possível perceber a abordagem da página às características de uma 

localidade e seus moradores. Na ocasião do cenário dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio, a 

página inicia uma série de postagens abordando o tema da passagem da Tocha Olímpica pela 

cidade de São Gonçalo76. Em 27 de julho de 2016, a SGDD faz piada sobre a jornada dos 

moradores do bairro Santa Isabel até o bairro de Alcântara, início do percurso do revezamento 

da tocha. Abaixo do texto “Habitantes de SANZABEL já se encontram em viagem para 

chegar a tempo de ver ATOCHA. Temos IBAGENS! #SemCry”, a SGDD mostra um meme 

de uma tribo indígena enfileirada. A pilhéria da página sobre o bairro de Santa Isabel remete à 

grande distância geográfica entre o bairro, localizado no segundo distrito, e as regiões mais 

centrais do Município (ver figura 2 – mapa dos distritos de São Gonçalo). A publicação 

obteve 263 reações, 31 comentários e 26 compartilhamentos. Nos comentários, alguns 

usuários marcam os nomes de conhecidos que residem em Santa Isabel, enquanto outros 

escarnecem das dificuldades de aproximação dos moradores do bairro das regiões centrais da 

cidade. A condição agrária em que vivem e a carência de transportes públicos na localidade 

limitam a mobilidade e promovem uma espécie de isolamento da população de Santa Isabel. 

Esse isolamento, por sua vez, é percebido pela população das demais regiões, que, de forma 

jocosa, chega a comparar os residentes de Santa Isabel a grupos indígenas isolados, tal como 

pode ser observado na postagem da página e nos comentários dos usuários:     

Comentários 

Usuário 1: “Tão organizados! Duvido que passaram pelo ocantara e tiveram que desfazer a fila”. 

Usuário 2: “Tbm 2 horas no busao pra nos chegamos no centro é por isso que sinto sdds da viação 

santa Isabel chegava na velocidade da bala RS” 

Usuário 3: “Não nega as raízes não hein Gabriela Rodrigues kkkkkk” 

Página A vida real de um gonçalense: 

                                                           
76

 Revezamento da Tocha Olímpica em SG. O São Gonçalo, São Gonçalo, 16 jun. 2016. Política.  Disponível 

em: https://www.osaogoncalo.com.br/geral/15752/revezamento-da-tocha-olimpica-em-sg. Acesso em 26 de out. 

2018. 

https://www.osaogoncalo.com.br/geral/15752/revezamento-da-tocha-olimpica-em-sg
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Usuário 4: “Kkkkkkkkkk morri com essa!” 

 

Em nova postagem, a página aborda o tema das queimadas ilegais77 praticadas por 

alguns munícipes. Dessa vez, utilizando a Tocha Olímpica como parâmetro. No texto, a 

SGDD declara: 

Postagem 

“O único município em que ATOCHA não será ameaçada com os bombeiros REVOLTZ de plantão 

para apagá-la, será em SG. Somos incendiários por natureza. Nosso signo é NERO com ascendente em 

FOGO. Nosso hobby é Tocação de FOGO. No máximo, vamos achar a chama olímpica bem pobre e 

querer aumentá-la. #láVemATOCHA” 

 

A publicação obteve 686 reações, 65 comentários e 120 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários deliberam sobre a prática nociva das queimadas e questionam a ânsia 

dos munícipes que efetuam tal prática, já identificada por alguns usuários como um 

“comportamento tipicamente gonçalense”:   

Comentários 

Usuário 1: “Aqui nossa pira olímpica é feita de lixo e mato. Fica acesa o ano inteiro. Essa galera das 

olimpíadas é muito amadora perto do povo gonçalense” 

Usuário 2: “Já estou prevendo respirar fumaça o dia todo! Gonçalense que se preze vai se sentir 

humilhado e tome fazer fumaça que nem índio pra se comunicarem!” 

Usuário 3: “Isso pra gonçalense é brinquedinho inocente,nós gosta mermo de fogaréu,principalmente 

de folhas molhadas ou de mangueiras verdes!” 

Usuário 4: “Eu queria que alguém estudasse o comportamento gonçalense, para entender de onde vem 

esse tesão de colocar fogo nas coisas...” 

                                                           
77

 A prática de queimadas constitui crime ambiental de acordo com o artigo 250 do Código Penal, passível de 

reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
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Usuário 5: “Verdade haha ' eu sempre falei isso ... se reparar cada esquina tem uma fogueira ... putz ' 

pessoal pra tocar fogo nas coisas ' rapa !!!” 

Usuário 6: “Pode ser qualquer hora do dia em que passo pela BR e vejo mato ou lixo com aquela 

fumaceira...... Kkkkk tenso pra essa tocha hein” 

 

A partir da verificação das postagens, é possível perceber que a SGDD retrata o estilo 

de vida do gonçalense: seus hábitos, lugares que frequenta, seu modo de vida, sua relação 

com a cidade, o que gosta de comer e o que gosta de vestir. Embora os posts pareçam 

demonstrar o espírito gonçalense de forma jocosa, é notável o preconceito a algumas regiões 

marginalizadas da cidade, além das críticas - hora implícitas, hora explícitas - a alguns 

comportamentos e hábitos da população, sobretudo aos hábitos nocivos, como a prática de 

queimadas. Nota-se, também, a participação expressiva dos atores nessas postagens, em 

termos de reações e comentários, o que leva a inferir sobre a satisfação ou necessidade dos 

usuários em visualizar e/ou relatar o modo de vida e o cotidiano do gonçalense, com seus 

hábitos, costumes e sua relação com as diferentes regiões do Município. 

 

3.2.2 Atuação política  

 

No que concerne à atuação política da página SGDD durante o período observado, 

constata-se a produção de críticas aos agentes políticos, o exercício de desconstrução da 

imagem política dos pré-candidatos, em especial do pré-candidato a prefeito Neilton Mulim, e 

da própria política do Município, apresentada com descrença pela página. Ao final da 

verificação das postagens, será realizada uma síntese do que foi apreendido nos posts. 

Na postagem de 08 de maio de 2016, a página publica uma crítica aos pré-candidatos a 

vereadores e vereadores que costumam encomendar e instalar faixas de rua, confeccionadas 

em pano e comumente amarradas em postes ou árvores. As faixas geralmente expressam os 

agradecimentos dos moradores de bairros e comunidades por algum serviço prestado pelo 

agente legislativo – ainda que o próprio agente mande confeccionar – ou exprimem 

homenagens a alguma data comemorativa. Na situação relatada pela SGDD, trata-se de uma 

faixa criada para homenagear o Dia das Mães: 

Postagem 

“Pré candidato à vereador ou vereador que coloca faixa na rua parabenizando as mães, só pra se fazer 

conhecido ou "popularzão" no bairro pra garantir voto nas próximas eleições, SE LIGA: 

Não. Não votarei em você.  
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E tomara que um caminhão bem alto de Cintra/FREXA passe na rua e leve sua faixa patética.  

Passar bem. Bom domingo.  

FELIZ DIA DAS MÕES!” 

 

Apesar de ser uma prática comum, empreendida tanto por comerciantes quanto por 

agentes políticos, a colocação de faixas irregulares em vias e logradouros públicos fere o 

Código de Posturas do município de São Gonçalo, de acordo com o Parágrafo único do artigo 

16478, que diz que “compete ao Poder Executivo a prévia audiência dos órgãos de controle 

urbano e ambiental a aprovação de instalação de publicidade em qualquer de suas formas, nas 

vias e logradouros públicos, com a finalidade de evitar incompatibilidade visual e agressão ao 

meio ambiente”. 

A postagem obteve 290 reações, 10 comentários e 13 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários concordam com a crítica proferida pela página e reprovam a atitude 

de agentes do Poder Legislativo que se utilizam das faixas irregulares para publicizarem suas 

“realizações” em bairros e comunidades: 

Comentários 

Usuário 1:“Vamos colocar uma faixa de resposta dizendo: ‘Caro fulaninho de tal nós não somos 

trouxas então não adianta puxar o saco. Vai fazer o seu serviço direito afinal, ‘vc’ é pago pra isso!’”   

Usuário 2:“Apoiado! E que as faixas dos ‘amigos do bairro’ também seja ‘levado’ por uma 

‘IXCÃNIA’ de cimento”. 

Usuário 3: “Nesse momento o burro do coelho, na esquina do lixo se da conta disso...” 

 

Usuário 4:“Logo depois ele vai colocar uma faixa agradecendo a si mesmo, se passando pelos 

moradores. Aguarde!” 

                                                           
78

 Lei nº 17/2003 - Código de Posturas do município de São Gonçalo. Disponível em: 

https://leismunicipais.com.br/codigo-de-posturas-sao-goncalo-rj.  

https://leismunicipais.com.br/codigo-de-posturas-sao-goncalo-rj
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Igualmente, em publicação de 23 de julho de 2016, a página faz uma observação 

acerca das atitudes-padrão dos pré-candidatos a vereadores no Município: 

Postagem 

“Bom dia pra quem é de bom dia.  

A gente tá só observando daqui aqueles popularzões dos bairros que já se intitulam pré-candidatos a 

vereador dizendo que a obra que a Prefeitura tá fazendo no seu bairro só tá andando ( na verdade se 

arrastando) porque é ele que tá "fazendo acontecer".  

Já já manda fazer 10 faixas da população agradecendo pra espalhar pelo bairro”. 

 

A publicação retrata um traço comum dos candidatos aos cargos do Poder Legislativo 

do Município: geralmente são lideranças comunitárias ou sujeitos populares em seus bairros 

de origem, que fazem desses locais seus redutos políticos – os chamados “currais eleitorais”. 

Ao fazerem parte do mesmo partido político/coligação ou até mesmo declararem apoio ao 

gestor vigente (prefeito) que tenta a reeleição, os pré-candidatos obtêm subsídios financeiros 

para promoverem ações paliativas nos bairros em troca de votos. A postagem obteve 91 

reações, 7 comentários e 4 compartilhamentos. Nos comentários, os usuários também 

reprovam o comportamento considerado oportunista dos pré-candidatos. Alguns reiteram que 

algumas obras só foram realizadas por mérito do Zé do Buraco, boneco confeccionado para 

chamar a atenção dos buracos em vias que necessitam de recapeamento: 

Comentários 

Usuário 1: “《A populassão gradesse à Zé do Buraco pelas obra feita na noça rua, esse sim é amigo do 

Bairro 》” 

Usuário 2: “esses sim Zé do buraco são amigos da população” 

Usuário 3: “kkkkkkkkkkkkkkkk Tinha um aqui na TDD hj!” 

Usuário 4: “Garro um ódio desses cãodidatos!!!” 

Usuário 5: “Zé do Buraco, o Amigo do Bairro” 

 

Com relação à política municipal, em 12 de maio de 2016 a SGDD elabora uma 

postagem provocativa: publica um gif de uma pessoa usando uma cabeça de cavalo e batendo 

palmas de modo esfuziante. No texto acima da imagem, a página declara: “Quando algum 

político diz que veio pra mudar SG.” No contexto das eleições municipais, a publicação 

debochada faz referência às promessas de campanha de candidatos aos cargos dos Poderes 
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Legislativo e Executivo. A postagem obteve 89 reações, 3 comentários e 16 

compartilhamentos. Nos poucos comentários, os usuários validam a publicação da página: 

Comentários 

Usuário 1:“Exatamente assim”. 

 

As críticas à gestão de Neilton Mulim também são constantes. Em 30 de junho de 

2016, em meio à pré-campanha municipal, a SGDD elabora uma publicação referente ao 

então prefeito da cidade, candidato à reeleição. A postagem mostra dois memes de Neilton 

Mulim, acompanhados do texto: 

Postagem 

“Aaaaah SAFADO, 

Na hora de ganhar madeirada, 

Arrumou um MACETINHO o Mulim,  

Eleição vem aí 

Eleição vem aí. 

Eleição vem aí...♫” 

 

O texto da publicação é a paródia da letra da música funk “Malandramente”79, sucesso 

no ano de 2016, usada para ironizar a campanha de Mulim à reeleição. Os memes (vide figura 

11) completam o sentido do texto, ao relembrarem promessas não cumpridas da campanha 

eleitoral anterior e ações consideradas demagogas na atual gestão, como o bloqueio do 

próprio salário do prefeito a fim de viabilizar o pagamento dos salários dos servidores 

municipais, ameaçado pela má gestão dos recursos públicos ao fim do governo Mulim80. 

 

 

 

                                                           
79

 "Malandramente" é um single lançado pelo produtor musical de funk carioca Dennis DJ, com a participação 

dos MC's Nandinho e Nego Bam em 2016. Após o seu lançamento, a canção tornou-se um viral no Brasil, sendo 

a faixa mais ouvida em streaming em julho, tendo sido a primeira colocada em plataformas como Spotify e Apple 

Music. Fonte: «'Malandramente' é faixa mais ouvida em streaming no país e ganha clipe». Globo. Acesso em 24 

de out. 2018. 
80

 Sem salário, servidores da Prefeitura de São Gonçalo entram em greve. Extra, Rio de Janeiro, 09 dez. 2016. 

Notícias. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/sem-salario-servidores-da-prefeitura-de-

sao-goncalo-entram-em-greve-20616285.html. Acesso em 24 de out. 2018. 

https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/sem-salario-servidores-da-prefeitura-de-sao-goncalo-entram-em-greve-20616285.html
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/sem-salario-servidores-da-prefeitura-de-sao-goncalo-entram-em-greve-20616285.html
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Fig 11. Memes do prefeito e pré-candidato Neilton Mulim 

 

A postagem obteve 302 reações, 42 comentários e 124 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários demonstram insatisfação com a gestão do prefeito Mulim e reforçam 

a reprovação de sua campanha, constatada no levantamento realizado entre os dias 16 e 18 de 

agosto de 2016 pela Ágora Pesquisa, que mostrava alto índice de rejeição ao candidato: 71% 

dos entrevistados garantiram que não votariam nele de jeito nenhum81. Confirmando as 

estatísticas, Neilton Mulim terminou por não se reeleger, perdendo a campanha já no primeiro 

turno das eleições.  

Comentários 

Usuário 1:“Malandro é o Mulim, que não cumpriu nenhuma das promessas de campanha para poder 

usar os mesmos panfletos de 2012....” 

Usuário 2:“Vamos trabalhar para que esse traste saia do planeta terra”. 

Usuário 3:“Alguem poderia me explicar , recentimente ( perto das eleiçoes ) de repente começaram a 

aparecer obras de pavimentação em, minha rua e do nada postos de saude ....acho q ele se importa 

mesmo com o povo rtsrsrsrsrrss” 

Usuário 4:“E num gesto de bondade cortou o próprio salário *agora* pra cumprir a folha de 

pagamento. AHAAAAAMMMMMMM” 

 

                                                           
81

 Empate técnico de candidatos embola disputa em São Gonçalo. O Dia, Rio de Janeiro, 24 ago. 2016, Geral. 

Disponível em: https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-08-24/empate-tecnico-de-candidatos-

embola-disputa-em-sao-goncalo.html. Acesso em 24 de out. 2018. 

https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-08-24/empate-tecnico-de-candidatos-embola-disputa-em-sao-goncalo.html
https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2016-08-24/empate-tecnico-de-candidatos-embola-disputa-em-sao-goncalo.html
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Em 23 de julho de 2016, a página emite uma postagem irônica sobre o aniversariante 

do dia, o prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim:  

Postagem 

“CARAI!!! 

Ontem foi niver do Brito Jr e ninguém deu os parabéns a ele. Deixe aqui suas palavras de carinho para 

o nosso Prefeito”. 

 

Frequentemente, a página refere-se a Neilton Mulim como Britto Jr.82, devido à 

semelhança física aparente entre o prefeito e o então apresentador de televisão da TV Record. 

Ao solicitar ironicamente aos usuários a deixarem suas “palavras de carinho” para o prefeito 

do Município, intencionalmente a SGDD abre espaço às críticas de seus seguidores ao gestor 

municipal. A publicação obteve 56 reações e 20 comentários. Nos comentários, os usuários se 

utilizam do canal aberto pela mídia social para proferirem suas críticas e opiniões acerca dos 

erros de gestão de Mulim, bem como reivindicarem as principais promessas de campanha 

nunca cumpridas no pleito municipal de 2012 (valor da passagem de ônibus a R$ 1,50, 

legalização do transporte alternativo e toda a frota de ônibus municipais com ar-

condicionado): 

Comentários 

Usuário 1:“O povo esqueceu no aniversário do Brito, do mesmo modo que ele esqueceu da passagem 

há R$1,50, legalização do transporte alternativo e também esqueceu de fazer pracinhas pra tapear o 

povo! Parabéns Britão!” 

Usuário 2:“O povo se faz de bobo msm pra acreditar que a passagem passaria para 1.50. Quem em 

santa consciência acreditaria nisso?” 

Usuário 3:“Desejo-lhe SAÚDE! mas nao o sistema de saúde de São Gonçalo” 

Usuário 4:“E os 10 milhão do CRIAA?” 

Usuário 5:“Ônibus com ar condicionado” 

Usuário 6:“Tnc prefeito fantasma !!!” 

 

                                                           
82

 Hilton Antonio Mendonça Britto Júnior, ou simplesmente Britto Júnior (Caxias do Sul, 6 de maio de 1963), é 

um jornalista e apresentador de televisão brasileiro. Em julho de 2015 deixou de apresentar o Programa da 

Tarde, extinto pela Record, e A Fazenda, por decisão da emissora, da qual saiu em dezembro de 2016. Fonte: 

«Record deve lançar novo programa diário com Ana Hickmann e Britto Jr.». NaTelinha. 16 de julho de 2012. 

Acesso em 26 de out. 2018. 
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Percebe-se a partir da verificação dos posts, o uso da SGDD como espaço de 

deliberação e manifestação de críticas e desaprovações acerca do comportamento apresentado 

por políticos gonçalenses durante o período eleitoral, bem como à atuação do gestor 

municipal, o então prefeito Neilton Mulim. É interessante observar nos comentários, a 

discussão dos atores acerca da política e do modo de se fazer política no Município, com 

duras críticas à classe política municipal, sobretudo ao prefeito da cidade. Nota-se, ainda, que 

os comentários referentes ao prefeito Neilton Mulim apresentam números expressivos quando 

comparados aos números de comentários de outras postagens genéricas sobre a política 

municipal, o que sugere a importância dada pelos atores à figura do gestor e às suas ações no 

âmbito do Município.        

 

3.2.3 Reclamações e reivindicação social  

 

 Além de expor a imagem de atores políticos e criticar a política gonçalense, a SGDD 

ainda atua como um espaço de reclamações, desaprovações e críticas cotidianas sobre uma 

cidade sobrecarregada de dificuldades em diversas áreas: saúde, educação, segurança, 

transportes e infraestrutura/saneamento básico. Após a análise das postagens, será realizada 

uma síntese do que foi apreendido nos posts. 

Em 04 de maio de 2016, a página aborda um grave problema que assola diversos 

bairros do Município, a infraestrutura precária, em especial a falta de 

asfaltamento/recapeamento em inúmeras ruas da cidade. A SGDD relata: 

Postagem 

“A gente só dá valor quando perde. #RIP asfalto na minha rua”.   

 

A postagem obteve 74 reações, 8 comentários e 2 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários reiteram a exposição da página e revelam compartilharem da mesma 

adversidade: 

Comentários 

Usuário 1:“Não sei o que é sentir falta do que nunca tive. Nunca foi asfaltada, então não será 

desasfaltada”. 

Usuário 2:“Vc perdeu? Há mais de 30 anos a minha só vê ‘mákina’!” 

Usuário 3:“Aqui nem nasceu”. 
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Usuário 4: “Daqui a pouco algum candidato reasfalta, liga não”. 

Usuário 5:“E o povo besta vota como forma de agradecimento”.  

 

Na postagem de 27 de julho de 2016, a página critica o desordenamento urbano 

encontrado nas principais vias da cidade. Nos post, a  SGDD questiona:  

Postagem 

“Será que só eu acho que esses caminhões tinham que ter horário pra fazer entrega nessa rua?” 

 

Abaixo da pergunta, uma imagem mostra três caminhões de descarga parados de 

forma irregular e fora do horário permitido de carga e descarga em uma via principal da 

cidade, cujo nome não é mencionado. A postagem recebeu 108 reações e 27 comentários. Nos 

comentários, os usuários reclamam da falta de ordenamento urbano do Município e da 

omissão da guarda municipal, também acusada de ser cúmplice desse tipo de irregularidade 

em troca de propinas.   

Comentários 

SGDD: “Será que só eu acho que esses caminhões tinham que ter horário pra fazer entrega nessa 

rua?” 

Usuário 1: “Que nada, rua principal, com ponto de ônibus do outro lado, "quase" não atrapalha...” 

Usuário 2: “Não é só você não!Eu passei neste mesmo local e percebi essa desordem urbana.Tinha 

vários caminhões em uma fila e já se passava do meio dia!” 

Usuário 3: “Os Guarda Trapo Municipal Sempre Ganha Um Papel Riscado Das Lojas e dos 

Caminhões Para não Serem Multados, Agora se Fosse Alguém Parando Com Carro Velho e Deixando 

Um Parende Certamente Receberia uma MULTA...” 

Usuário 4: “Caminhão dos Correios pegando material para Olimpíadas.. mas precisa fechar trânsito? 

Rsrs” 

Usuário 5: “Se fosse em outra cidade sim mas como é são GO GO tá liberado, não temos nem prefeito 

quem dirá ordenação do trânsito” 

 

Os problemas relacionados ao trânsito e a qualidade dos meios de transportes também 

são assuntos usualmente explanados pela página. Regularmente, a SGDD publica um Plantão 

do Tráfego, a fim de informar aos seguidores a situação do trânsito na Ponte Rio-Niterói ou na 

Alameda São Boaventura, tal como é mostrado na postagem do dia 16 de junho de 2016: 

Postagem 
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“~Plantão do TRAFÉGO~ 

A-LoHa! Cheguei pra dizer que hoje vai ter que ser na base do UBERcóptero.  

CATA o aplicativo porque sério, trânsito tá defecado por todos os lados.  

Se tiver de busão e sentado, aproveite pra por o sono em dia. Se tiver em pé, pode tirar um ronco 

também.  

Se os cavalíneos dormem em pé, por que você também não dorme?  

Bêj, manda ZAP!” 

 

Os plantões de notícias sobre o trânsito são de autoria dos próprios administradores da 

página, que trabalham nos municípios vizinhos de Niterói e Rio de Janeiro. A publicação 

obteve 121 reações, 17 comentários e 1 compartilhamento. Nos comentários, os usuários 

discorrem acerca da situação do trânsito nas vias de acesso para São Gonçalo, enquanto 

demonstram insatisfação com o trânsito congestionado enfrentado diariamente por 

gonçalenses na ida e volta de casa para o trabalho.  

Comentários 

Usuário 1: “Playlist: Tudo está parado, de J.Quest”. 

Usuário 2:“BR altura 1001 khdaça”. 

Usuário 3:"Que tal uma boa notícia ?" 

Usuário 4:“Eu passei pela ponte trânsito bom”. 

 

O “Plantão do Tráfego” aparece novamente na postagem de 28 de julho de 2016. A 

página reclama do tempo excessivo de travessia na Ponte Rio-Niterói, devido ao forte 

engarrafamento. Utilizando-se do contexto da passagem da Tocha Olímpica pela cidade de 

São Gonçalo, a SGDD noticia: 

Postagem 

“~Plantão do TRÁFEGO~ 

Alohaaaaa.... ATOCHA nem chegou e já tamo senu atochado nesse trânsito lazarento... 

Amarrggggaaa Plebeiada Metropolitana! 

Ponte Vale Do Eco com estimativa de 35 minutos eternos para travessia. [...] 

Faltam 3 dias pra ATOCHA passar pelos Gonçalenses e eu tenho total certeza que vcs se comportarão 

de forma devida.  

Mamãe Marival, com futuro codinome Flor de Lotus, ama e confia em vcs! 
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Alguém pode falar como tá a BR e AlameRda?  

Bêj..” 

 

Nos comentários, os usuários demonstram descontentamento com a passagem da tocha 

olímpica pela cidade e corroboram com a explanação da página: 

Comentários 

Usuário 1: “Adoro vc, Marival!!” 

Usuário 2: “Já apagaram e roubaram a tocha em Angra. Só quero ver quando chegar aqui”. 

Usuário 3: “Gostei do novo "codinome", pois a flor do Djavan, já está ultrapassada”. 

Usuário 4: “Me preparando psicológica e fisicamente, para a nova modalidade das Olimpíadas..... 

Apague a tocha!!” 

 

Constata-se a atuação da página como espaço de visibilidade dos problemas da cidade, 

a partir do viés do divertimento, como percebido na linguagem utilizada nas postagens: gírias, 

formas coloquiais, hashtags, figuras de linguagem, ironias, paradoxos, metáforas etc. A 

SGDD também cumpre papel informativo ao publicar o Plantão do Tráfego, enviando notícias 

“em primeira mão” da situação da Ponte Rio-Niterói em horários de pico, e pedir a 

cooperação dos usuários nos informes de outras importantes vias de passagem para o 

gonçalense. A partir da exposição das demandas sociais pela página, observa-se a desilusão 

dos atores, tanto em reações e comentários, com relação à precariedade de serviços básicos 

voltados à infraestrutura da cidade e à falta de ações governamentais a fim de dirimir os 

problemas crônicos do Município.   

 

3.2.4 Violência 

 

Em diversas publicações, a SGDD trata da violência cotidiana que aflige os munícipes. 

A seguir, é realizada a análise das postagens referentes ao quadro de violência no Município. 

Ao final, será feita uma síntese do que foi apreendido nos posts. 

Na postagem de 18 de maio de 2016, a página declara:   

Postagem 

“Bom dia. Só quem foi acordado com alarme de pipoco, levanta a mão...”.  
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Segundo dados apontados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), houve um 

aumento do número de homicídios e assaltos a transeuntes ligado à migração de bandidos das 

áreas pacificadas do Rio de Janeiro para os municípios vizinhos. Após a ocupação de favelas 

do Rio de Janeiro através da instalação das Unidades de Polícia Pacificadora83 (UPPs), os 

índices de violência nas cidades de Niterói e São Gonçalo aumentaram em 186,6%, em parte 

pela falta de efetivo da segurança pública naqueles municípios84. A publicação obteve 57 

reações e 12 comentários. Nos comentários, os usuários compartilham ter tido a mesma 

experiência de um dos administradores da página, que acordou de manhã ao som de tiros. 

Além disso, refletem acerca da escalada de violência que atinge o Município: 

Comentários 

Usuário 1:“Eu ‘heim’ por enquanto aqui ‘tá’ tudo em paz só mataram um moleque mais já passou”. 

Usuário 2:“Bom dia! Essa província está cada vez pior”. 

Usuário 3:“Pior é o risco de ser acordado com pipocos e um deles te acertar e você voltar a dormir, só 

que pra sempre”. (emojis expressando tristeza) 

Usuário 4:“Hoje graças a Deus não, mas sábado sim. Bom dia, que nosso dia seja com a proteção 

divina. São ‘Gonça’ ‘tá’ brabo!” 

 

Em post de 20 de maio de 2016 a página usa como referência o pôster do filme de 

animação “Tá chovendo hambúrguer”85 para expressar indignação com a violência encontrada 

em todas as regiões da cidade. A publicação inicia com o texto:  

Postagem 

“Em qualquer lugar, próximo de você! Uma produção TÃO GONÇALENSE PICTURES!” 

 

                                                           
83

 UPP é a sigla para Unidade de Polícia Pacificadora e faz parte de uma política implementada pelo Governo do 

Rio de Janeiro, a partir do ano de 2008, com o objetivo de combater e desarticular o crime organizado do tráfico 

de drogas nas comunidades e favelas do referido estado. A ação é resultante de uma estratégia tomada em 

conjunto pelas esferas municipal, estadual e federal do poder público, além de contar também com o apoio e 

fiscalização de ONGs e entidades civis organizadas. Fonte: Mundo Educação. Disponível em: 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/upp-unidade-policia-pacificadora.htm. Acesso em 17 de out. 

2018. 
84

 ISP: Violência aumenta em Niterói e SG. O Fluminense, Rio de Janeiro, 22 dez. 2016. Polícia. Disponível em: 

http://www.ofluminense.com.br/en/pol%C3%ADcia/isp-viol%C3%AAncia-aumenta-em-niter%C3%B3i-e-sg. 

Acesso em 17 de out. 2018. 
85

 Cloudy with a Chance of Meatballs (No Brasil, “Tá chovendo hambúrguer”) é um filme de comédia animado 

em 3D produzida pela Sony Pictures Animation, distribuída pela Columbia Pictures, e lançado em 18 de 

setembro de 2009. O filme recebeu críticas muito positivas e foi um sucesso modesto, ganhando 243 milhões 

dólares em todo o mundo. A sequência, intitulada Cloudy with a Chance of Meatballs 2, foi lançado em 27 de 

setembro de 2013. Fonte: Rotten Tomatoes.  Disponível em: 

https://www.rottentomatoes.com/m/1196077_cloudy_with_a_chance_of_meatballs?. Acesso em 17 de out. 2018. 

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/upp-unidade-policia-pacificadora.htm
http://www.ofluminense.com.br/en/pol%2525C3%2525ADcia/isp-viol%2525C3%2525AAncia-aumenta-em-niter%2525C3%2525B3i-e-sg
https://www.rottentomatoes.com/m/1196077_cloudy_with_a_chance_of_meatballs


144 

 

Abaixo do texto, o pôster com o título do filme, Tá chovendo hambúrguer é 

substituído por “Tá chovendo bala”. Até a frase encontrada no pé do pôster: “Está chovendo 

muita comida e muita risada!” é trocada pela frase “Está chovendo muita bala e muita 

desgraça!”. A publicação obteve 474 reações, 17 comentários e 155 compartilhamentos. Nos 

comentários, diversos usuários citam os nomes de bairros que sofrem com a onda de violência 

propagada por facções criminosas que migraram de comunidades do Rio de Janeiro para as 

regiões gonçalenses, enquanto outros usuários criam sinopses para o novo filme:  

Comentários 

Usuário 1:“Tão amendoeira...” 

Usuário 2:“Tão Santa Luzia”. (emoji expressando tristeza) 

Usuário 3:“Tão Paraíso”. 

Usuário 4:“Estrelando no Salgueiro haushaus” 

Usuário 5:“Tão Boa Vista”. 

Usuário 6:“Tão Colubandense”. 

Usuário 7: “SINOPSE E DETALHES 

Weslleyson da Silva é um jovem trombadinha que sonha criar algo que faça com que seja 

reconhecido pela população de bairro da PARMERA, uma pequena favela gonçalense. Um 

dia ele consegue descobrir uma forma de transformar pedra em bala com uma máquina, só 

que precisa de bastante assalto para colocá-la em funcionamento. Ao tentar usar a energia de 

um gato dos postes, ele perde o controle da invenção e ela ruma para o céu. Para piorar, a 

confusão que ele cria destroi a boca, o grande trunfo do traficante Fuê da mangueira para 

melhorar a economia local. Wesleysson acredita ter perdido a máquina, mas repentinamente 

começa a chover bala em toda a cidade. Com o apoio de Gênife Caroláine, uma novinha 

cracuda que foi enviada ao morro para formar na boca”. 

  

Em publicação de 28 de maio de 2016, a SGDD compartilha uma imagem divulgada 

anteriormente na página “São Gonçalo Vai Mudar”. A imagem mostra um acidente entre dois 

carros, ocorrido de madrugada no centro da cidade. Um dos carros aparece capotado, 

aparentando estar em alta velocidade no momento do acidente. Além da imagem do acidente, 

o texto da publicação diz:  

Postagem 

“Já que vocês não me mandaram ‘saporra’, roubei lá na São Gonçalo vai BOATAR Mudar. Fast and 

Furious (Rápidos e Putos) traduzido pelo BING”. 
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Infere-se no texto que, além das imagens capturadas pelos próprios administradores, a 

SGDD também é alimentada por imagens enviadas pelos milhares de seguidores. A página 

ainda declara ter compartilhado a imagem de uma notícia publicada pela São Gonçalo Vai 

Mudar, caracterizada como página de “boatage”, expressão utilizada pela SGDD para nomear 

as páginas de notícias voltadas para o município de São Gonçalo e região. A comparação ao 

filme Fast and The Furious86 (Velozes e Furiosos, no Brasil) refere-se à probabilidade dos 

dois carros envolvidos estarem disputando um racha, o que teria ocasionado o acidente.  

A publicação obteve 199 reações, 18 comentários e 22 compartilhamentos. Alguns 

atores fazem piadas com o ocorrido, enquanto outros comentam acerca dos acontecimentos da 

madrugada que precederam ao acidente:  

Comentários 

Usuário 1:“Nesse caso a tradução literal seria ‘Vuado e Bolado’ sempre desconsiderando 

quando houver plural”. 

Usuário 2:“A noite de ontem foi ‘pik’ mesmo. Baile em todos os cantos, tiros e acidentes”.  

 

Usuário 3:“Ligaram o turbo de ‘skolbeats’ e deu nessa caganeira”. 

 

Verificando-se os posts, é possível reconhecer, na página, o emprego do humor como 

ferramenta de crítica à crescente violência diária vivida pela população gonçalense em 

diferentes regiões do Município, principalmente após a instalação do programa de política de 

segurança pública intitulado UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), em algumas favelas da 

cidade do Rio de Janeiro, em 2008. Nos comentários, é possível perceber o temor e a 

                                                           
86

 The Fast and the Furious (no Brasil, Velozes e Furiosos) é um filme de ação americano de 2001 dirigido por 

Rob Cohen e estrelado por Vin Diesel e Paul Walker. O conceito do filme foi inspirado em "Racer X", um artigo 

da revista americana Vibe escrito pelo jornalista Ken Li, que detalhava a cultura das corridas de rua ilegais 

ocorrendo pela cidade de Nova York. Fonte: «FILM REVIEW; Getaway Drivers, Take Note: This One's Made 

for You» (em inglês). The New York Times. 22 de junho de 2001.  
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descrença na mudança deste cenário pelos atores, apesar da utilização da linguagem eivada de 

comicidade, tal qual a linguagem da página.    

 

3.3 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2016 

 

Investigando-se os dados do período de maio a julho de 2016, são apreendidos o total 

de reações, comentários e compartilhamentos conforme visto na tabela 9. 

Tab. 9. Total de reações, comentários e compartilhamentos - Maio a Julho de 2016 

 

Observa-se a pouca participação dos usuários em termos de comentários, quando 

relacionamos ao número de reações, confirmando-se uma forma de participação  usual de 

usuários das redes sociais online. Entretanto, o número de compartilhamentos é alto quando 

comparamos ao número de comentários, o que evidencia o grande número de visualizações e 

replicabilidade das publicações.  

Os diferentes tipos de reações também foram categorizados, conforme pode ser visto 

abaixo (tabela 10): 

Tab. 10. Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2016 

 

 

Apesar da predominância das reações do tipo “curtidas” ou “likes”, percebe-se que os 

diferentes tipos de reações também são explorados pelos usuários, principalmente as reações 

que exprimem “gargalhadas” (por se tratar de uma página de humor), mesmo quando as 

postagens percorrem sentimentos de indignação, abandono e desesperança, revelando o tipo 

de humor crítico. Outra reação bastante utilizada é a que expressa “surpresa” dos usuários 
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diante dos temas abordados pela página. A expressão de tristeza é a menos utilizada, mesmo 

diante de publicações que retratam mazelas sociais ou críticas políticas.     

Os temas-chaves estão hierarquizados de acordo com a frequência com que são 

abordados na página, de acordo com o gráfico 5:  

Gráf. 5. Percentual de frequência dos temas-chaves - Maio a Julho de 2016 

 

Verifica-se o predomínio do tema “modo de vida e cotidiano gonçalense”, ao passo 

que os demais temas possuem frequências aproximadas. Em segundo lugar figura o tema 

“atuação política”; em terceiro lugar, o tema “reclamações e reivindicação social” e; por 

último, “violência”. Isto denota que, durante o período analisado, a página serviu como 

espaço de visibilidade para o modo de vida, hábitos e identidades dos  gonçalenses. Do 

mesmo modo, é possível atentar para o uso da mídia social como espaço de críticas à política 

gonçalense e seus representantes, em decorrência do período pré-eleitoral. 

Ainda foi realizado o levantamento do total de reações, comentários e 

compartilhamentos do período em relação aos temas-chaves verificados, como pode ser 

constatado abaixo (gráfico 6):    
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Gráfico 6. Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves – Maio a 

Julho de 2016 

 

Analisando o gráfico acima, constata-se a preponderância de reações vinculadas ao 

tema “modo de vida e cotidiano gonçalense” como um reflexo natural do alto índice de 

postagens relacionadas a este tema. Os números de comentários e compartilhamentos estão 

bastante abaixo do número de reações, indicando um comportamento usual dos atores em 

redes sociais online, apesar da alta taxa de visibilidade das publicações. O tema “atuação 

política”, bem como a questão-chave “violência” possuem índices similares de reações, com 

números de comentários bem abaixo quando comparados às reações. Por último, o tema 

“reclamações e reivindicação social” recebeu o pior índice de reações, comentários e 

compartilhamentos.  

Cruzando-se os dados verificados nos gráficos 5 e 6, é possível fazer algumas 

conjecturas: percebe-se a predominância na página de publicações que visam retratar os 

hábitos e a identidade do Município e seus habitantes. Apesar da grande visibilidade das 

postagens referentes a este assunto, os números de comentários e compartilhamentos estão 

bastante baixos quando comparados às reações coletadas. Já as publicações relacionadas às 

críticas políticas tomam bastante força no período analisado – pré-campanha eleitoral – e, 

apesar da pouca frequência, este tipo de publicação apresenta amplo número de reações, 

mesmo mantendo baixos índices de comentários e compartilhamentos. O tema “violência”, 

apesar de aparecer em último lugar em número de postagens, exibe amplo número de reações, 

com pouca participação em relação aos comentários, porém grande número de 

compartilhamentos em comparação ao número de reações. Por último, publicações relativas 
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ao tema “reclamações e reivindicação social” possuem o pior índice de reações e comentários 

dos usuários, mesmo estando em terceiro lugar em número de postagens. 

 

3.4 Netnografia - Maio a Julho de 2018 

 

Verificando-se as postagens referentes a este período, percebe-se que não há 

diferenças nos temas de maior evidência ou questões-chave em relação ao mesmo intervalo 

analisado em 2016. Assim, o estudo continua dividido da seguinte forma: 

- Abordagem da página do modo de vida gonçalense, com fatos do cotidiano vinculados ao 

lugar, aos hábitos e à identidade dos habitantes do Município; 

- Atuação da página em relação às críticas à política municipal e seus agentes políticos; 

- Tratamento dos assuntos ligados às reclamações e reivindicações sociais proferidas pela 

página; 

-  Referência da página ao quadro de violência que assola o Município.  

 

3.4.1 Modo de vida e cotidiano gonçalense 

 

Tal como observado no mesmo período analisado em 2016, em 2018 a SGDD 

continuou agindo como espaço de ilustração do estilo e modo de vida gonçalense. 

Permanecem vigorando publicações referentes às características das localidades e seus 

habitantes, as vivências cotidianas, as preferências de consumo e a identidade dos munícipes. 

A seguir, é feita a análise dos posts referentes ao tema proposto. Ao final, será realizada uma 

síntese do que foi apreendido nas postagens. 

O bairro de Alcântara é assunto de inúmeras postagens. Em 11 de maio de 2018 a 

página elabora – de forma sarcástica – uma lista de possíveis presentes para a comemoração 

do Dia das Mães: “Amanhã é dia de todo mundo partir pro ‘Ócantra’ pra garantir o ‘gift’ da 

coroa”. Alcântara é reconhecido como grande centro comercial da cidade, com extenso 

camelódromo e araras de roupas das lojas de rua disputando os espaços das calçadas com os 

transeuntes, fato recuperado pela página: “Então vamos às opções que com certeza estarão 

dispostas pela ‘colsada’ pra você escolher com folga e fazer bonito com a sua ‘momõe’”. Em 

tom de zombaria, a página cita diversos itens considerados cafonas que podem ser adquiridos 

em Alcântara, tais como: “Chinelo trabalhado em ‘nailo’ e pérola nas alça em cores diversa”; 
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“perfumes contratipos com fixação de fragrância de 10 minutos”; “xícaras com bombom 

samba” e “almofada de ‘piluça’ sorridente vermelha escrito Eu te amo um tantão assim”, entre 

outros.  

A postagem obteve 200 reações, 86 comentários e 36 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários, através de textos e memes, debocham das opções de presentes e 

compartilham outras opções kitsch que também podem ser consideradas:  

Comentários 

Usuário 1: “Eu vou comprar é aquele kit da alma de flores q vem com um desodorante e um 

sabonete”;  

Usuário 2: “Estou na dúvida entre aquele jogo de pano de prato ‘boladão’ e com borda colorida ou 

aquele jogo de tapete multicolorido para receber ‘ar’ visita [...]”.  

 

As figuras populares do Município também são exaltadas pela página. Em 12 de maio 

de 2018, a página compartilha um videoclipe, publicado no Youtube pela empresa Halls 

Brasil, que mostra o encontro musical de Cesinha do Xicrete – vendedor de balas Halls que se 

tornou celebridade no Município, por usar como tática de vendas paródias de músicas de 

sucesso – e o cantor de funk MC MM. O vídeo, de conteúdo pago, alcançou 3.436.613 de 

visualizações no Youtube, fato que levou a SGDD a declarar logo no início da postagem: 

“Vamos dominar o mundo”, referindo-se à criatividade e perseverança do povo gonçalense. A 

publicação obteve 225 reações, 26 comentários e 38 compartilhamentos.  

Nos comentários, diversos usuários parabenizam Cesinha do Xicrete pelo 

reconhecimento de seu trabalho:  

Comentários 

Usuário 1:“(...) De São Gonçalo para o mundo. Sucesso, cara!”.  

Alguns exaltam as virtudes do povo gonçalense:  

Usuário 2:“A melhor coisa de SG é o seu povo criativo e trabalhador, o resto é lixo!”  

 

Ao mesmo tempo criticam a falta de apoio e compromisso do poder público com os 

cidadãos gonçalenses, retardando o crescimento econômico da cidade:  

Usuário 3:“Se tivéssemos prefeito já teríamos dominado o mundo!” 

Usuário 4:“De São Gonçalo pro mundo, é assim que o gonçalense deveria ser reconhecido”.  
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Usuário 5:“São Gonçalo é ‘relikia’ (...) só ‘num’ dominamos o mundo por causa do prefeito (...)”. 

   

A página trata temas relacionados à autoestima gonçalense, assunto sensível aos 

seguidores. Em 20 de maio de 2018, um dos administradores da página, expressando-se na 

primeira pessoa do singular – mas com o perfil da página – faz um desabafo: “Fico puto 

quando acontece alguma merda e alguém mete aquela ‘Só podia ser em São Gonçalo’ ou 

‘Coisa que só acontece em SG’, como se não acontecesse merda em outros lugares”. 

Entretanto, ele assume a dificuldade em defender a cidade da má fama percebida pelos outros 

municípios do Estado do Rio de Janeiro: “Está ficando cada dia mais difícil defender. Acabei 

de presenciar um acidente de cavalos, causado por um porco... Tudo isso numa rua 

‘principal’”. O espanto com a situação advém da circulação constante de animais pertencentes 

a zonas rurais em áreas mais urbanizadas do Município, constituindo um cenário de atraso 

persistente, sem perspectivas de mudanças.  

A publicação obteve 412 reações, 65 comentários e 37 compartilhamentos. Os 

comentários enfatizam as causas da má impressão percebida por pessoas de fora da cidade.  

Comentários 

Usuário 1:“Nem sabia que São Gonçalo tinha principal”. 

Ao que outro responde, em tom de deboche: 

Usuário 2:“Tinha. Agora tem barricadas”, referindo-se à prática instaurada pelo tráfico de drogas de 

instalar obstáculos para dificultar, e até mesmo impedir, a entrada de agentes do poder público em ruas 

de acesso às comunidades de áreas periféricas do Município.  

 

Explanando acerca da imagem negativa lograda pela cidade após anos de descaso de 

sucessivos governos, um usuário declara:  

Usuário 1:“Se Deus é brasileiro, o diabo mora em São Gonçalo”, enquanto outro usuário completa:  

Usuário 2:“E o inferno é em Alcântara”, referindo-se ao centro comercial do Município que sofre com 

a falta de fiscalização e ordenamento urbano, além da intensa sujeira causada por comerciantes e 

transeuntes.  
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Alguns usuários, tal como a publicação da página, demonstram descontentamento com 

relação às críticas dirigidas ao Município, principalmente quando vindas de cidadãos 

gonçalenses egressos para outras cidades:  

Usuário 1:“São Gonçalo é igual à mãe: a gente pode falar mal, os outros não!”  

Usuário 2:“É verdade, as pessoas que estão se mudando para Niterói falam que lá não tem assalto, 

falam assim: Nossa São Gonçalo ‘tá’ ficando... O quê, só aqui tem assalto?”.  

 

Em 29 de junho de 2018, a partir da divulgação do meme do “diabo com a criança”87, 

acompanhado da frase: “Vai lá, joga esse lixo na esquina... num vai sofrer com a inundação 

não...” a SGDD faz uma crítica ao descarte incorreto de lixos e entulhos em terrenos baldios, 

esquinas, rios e valões do Município. O descarte incorreto do lixo em locais impróprios e fora 

dos horários de coleta domiciliar – cujo serviço nem sempre é eficiente – tornou-se uma 

prática recorrente nos últimos anos, gerando transtornos crônicos na cidade, que a cada ano 

sofre com inundações em épocas de chuvas fortes (janeiro a março), em parte por causa dos 

detritos que impedem o escoamento das galerias pluviais e do transbordamento de rios e 

valões que cortam o Município. A publicação obteve 93 reações, 5 comentários e 12 

compartilhamentos.  

Nos comentários, que seguem o mesmo raciocínio e dão continuação ao meme, os 

usuários refletem sobre a má prática e seus malefícios, citando os locais que mais sofrem com 

o descarte deliberado de lixos e entulhos – rios (já transformados em valões devido à 

poluição), postos de saúde e terrenos abandonados, tal como observado abaixo:  

Comentários 

Usuário 1:“Joga direto no ‘rio’ que passa na comunidade”;  

Usuário 2:“Aqui o povo joga na porta do PAN Coelho”; “Lixo/rato/doença tudo em frente ao posto de 

saúde”.  

 

Além do descarte irregular, a prática das queimadas também é frequente, e alvo de 

críticas: “Vai ‘la’ queima esse lixo no sol de meio dia, tem vizinho com roupa na corda não.” 

O tema é alvo de críticas da SGDD na publicação do dia seguinte, 30 de junho de 2018. Com 

                                                           
87

 O meme do capeta reflete a voz interior da maldade, que nos manda fazer coisas erradas. A imagem vem de 

um clássico filme trash de 1959 Santa Claus, que nos EUA ganhou o nome de Santa Claus vs. The Devil (Papai 

Noel contra o Demônio). O longa foi dirigido pelo ator e diretor mexicano René Cardona, um dos precursores do 

terror trash latino-americano, famoso também por filmes de série B e de baixo orçamento. Disponível em: 

https://www.tribunapr.com.br/blogs/nao-e-spoiler/conheca-o-filme-que-esta-por-tras-do-famoso-meme-do-

diabo-com-crianca-na-internet/. Acesso em 03 de out. de 2018. 

https://www.tribunapr.com.br/blogs/nao-e-spoiler/conheca-o-filme-que-esta-por-tras-do-famoso-meme-do-diabo-com-crianca-na-internet/
https://www.tribunapr.com.br/blogs/nao-e-spoiler/conheca-o-filme-que-esta-por-tras-do-famoso-meme-do-diabo-com-crianca-na-internet/
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base em uma imagem que mostra um punhado de lixo sendo queimado na Praça Chico 

Mendes (bairro Alcântara), em um fim de semana pela manhã, a página emite a sentença: “Ai 

que lindo sábado ensolarado para tacar fogo num mato...Tah keo pareo88...#MimAcher”. A 

hashtag “MimAcher”significa que a imagem foi capturada por um dos administradores da 

página, que passava pelo local e registrou o exato momento em que o lixo estava sendo 

queimado. A postagem obteve 161 reações, 14 comentários e 7 compartilhamentos.  

Nos comentários, os usuários relacionam, de forma jocosa, a prática das queimadas a 

um comportamento comum dos habitantes, já transmutada em uma característica dos 

gonçalenses:  

Comentários 

Usuário 1:“Gonçalense raiz, aquele que já nasceu fazendo fogueira...kkkk” 

Usuário 2:“Esses piromaníacos gonçalenses” 

Usuário 3: “A roupa na corda fica como...(emojis de risos)” 

Usuário 4: “Churrasqueira comunitária” 

Usuário 5:“#MataMosquitosRaiz. Tão gonçalense” 

Usuário 6:“Praça Chico Mendes...metade praça...metade churrascaria #tãosãojoão” 

 

Em 04 de julho de 2018, a página emite uma desaprovação acerca do comportamento 

dos motoristas gonçalenses. No texto, cujo título “Como ser um típico motorista gonçalense 

BABAKA”, a SGDD elenca de modo sarcástico as características necessárias para se 

reconhecer os motoristas gonçalenses que se comportam de forma predatória nas vias da 

cidade: certidão de nascimento que comprove a origem gonçalense; ter um carro; nunca 

utilizar a seta quando está trafegando pelo município; passar pelo acostamento quando 

encontrar um engarrafamento, se achando “smartão”89; e, por fim, estacionar na garagem 

alheia ou em cima das “colsada”90. A publicação obteve 161 reações, 20 comentários e 17 

compartilhamentos.  

Nos comentários, os usuários continuam enumerando o comportamento impróprio de 

alguns gonçalenses ao volante. Também são encontradas referências aos motoristas de 

transportes alternativos, como as vans:  

                                                           
88

 Modo de escrita informal da expressão “puta que pariu”, que tanto pode indicar espanto, quanto indignação 

diante de algum fato ou acontecimento.  
89

 Gíria originada da palavra inglesa “smart”, que significa “esperto”.  
90

 Modo informal de escrita da palavra “calçada”. 
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Comentários 

Usuário 1:“parecem os topiqueiros da linha Alcântara x Niterói”. 

O comportamento de alguns motoqueiros também recebe repreendas:  

Usuário 2:“Fora que o motorista gonçalense tem que aprender a se livrar dos infelizes motoqueiros 

(falta muito p/ motociclista) sem farol, capacete... corta pela direita, pela esquerda”;  

Usuário 3:“Quando não trafegam pela COLSADA”;  

Usuário 4:“São os filhos do capeta em SG”. 

 

A partir da observação dos posts, compreende-se que a SGDD apresenta o modo de 

vida do gonçalense: seus hábitos de consumo, centros comerciais e lojas que frequenta, 

objetos de consumo e relação com a cidade. Do mesmo modo, são exaltadas as figuras 

populares do Município, que representariam a criatividade e resiliência do povo gonçalense. 

A cambaleada autoestima da população também é exposta, sobretudo quando a cidade recebe 

críticas de habitantes de outros municípios. São mantidas as críticas a comportamentos e 

hábitos nocivos, como a direção perigosa e a prática de queimadas – um alerta de que não 

houve modificação desse cenário desde o período analisado em 2016. Nota-se, também, a 

participação expressiva dos atores nessas postagens, em termos de reações e comentários, o 

que leva a inferir sobre a satisfação ou necessidade dos usuários em visualizar e/ou relatar o 

modo de vida e o cotidiano do gonçalense, com seus hábitos, costumes e sua relação com as 

diferentes regiões do Município. Percebe-se ainda, nos comentários, diversas críticas 

referentes à falta de investimentos no desenvolvimento socioeconômico do Município por 

parte da gestão municipal.  

 

3.4.2 Reclamações e reivindicação social 

 

Assim como ocorrido em 2016, em 2018 a SGDD continua atuando como espaço de 

reclamações, desaprovações e críticas cotidianas sobre os problemas da cidade. Após a análise 

dos posts, será realizada uma síntese do que foi apreendido. 

As queixas com relação ao trânsito enfrentado diariamente por grande parte dos 

gonçalenses são constantes. Em 04 de maio de 2018, a SGDD exibe um vídeo com a repórter 

Susana Naspolini, que apresenta o quadro RJ Móvel, do programa jornalístico RJTV 1ª 

Edição, da TV Globo. O vídeo apresenta a repórter em situação jocosa e galhofeira, sentada 

sobre um brinquedo de borracha, simulando andar nele de forma mais rápida em comparação 
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aos veículos quase parados no tráfego pesado da Alameda São Boaventura, uma das 

principais vias do município de Niterói. A via é bastante utilizada não só por moradores de 

Niterói, como também do Rio de Janeiro e São Gonçalo, causando engarrafamentos, 

principalmente em horários de pico. No texto da publicação, a página declara (com o uso da 

primeira pessoa do singular):  

Postagem 

“Susu (como não amar?) dando aula de otimismo pra vocês que, como eu, perdeu a ‘po#@£’ da hora e 

agora tá ‘garrado’ nessa ‘Alamerda’”. #Sextou 

 

Ao final, a hashtag “#sextou” completa o discurso repleto de deboche da página diante 

da situação fastidiosa e cotidiana de muitos munícipes gonçalenses que se vêem obrigados a 

transitar pela Alameda São Boaventura para ir ou voltar do trabalho diariamente. A 

publicação obteve 208 reações, 40 comentários e 18 compartilhamentos. O vídeo alcançou 

por volta de 2.400 visualizações.   

Nos comentários, os usuários relembram outras matérias realizadas pela jornalista, 

sempre à frente do quadro RJ Móvel. Outros desmancham-se em elogios ao desempenho de 

Naspolini, deixando implícita a importância do seu trabalho, cujas pautas denunciam as 

mazelas sociais dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. Em razão das 

frequentes visitas ao Município a serviço do RJ Móvel, diversos usuários sinalizam a nascente 

relação afetiva da jornalista com a cidade de São Gonçalo, tal como aparece nos comentários 

abaixo:  

Comentários 

Usuário 1: “Façam uma estátua dessa diva e coloquem no lugar daquele obelisco de tétano lá na Praça 

Luiz Palmier, pelamor!” 

Usuário 2: “Nunca vi uma mulher como essa,so nos faz sorrir ate com materias tristes” 

Usuário 3: “Susu já virou gonçalense ela ama nossa cidade já até se identifica com os fenômenos que 

acontece” 

 

Denúncias acerca do desordenamento urbano e de tráfego nas principais vias da cidade 

são constantes. Em postagem do dia 27 de julho de 2018, a página denuncia um caminhão de 

cargas que estaria estacionado de forma irregular – impedindo a circulação de pedestres na 

calçada e o acesso de deficientes motores à rampa em frente ao sinal de trânsito – e fora do 

horário de operação de cargas na calçada da Avenida Dezoito do Forte, no Mutuá, local de 
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grande fluxo de veículos e pedestres. No texto, a página manifesta reprovação com a situação 

(de forma irônica), além de pedir aos seguidores que compartilhem o fato, a fim de expor 

publicamente os responsáveis pela ação irregular (na imagem publicada aparecem as 

logomarcas das empresas do caminhão e da loja que estava recebendo a mercadoria): 

Postagem 

“Olha, queria dar os parabéns aos envolvidos por colocar esse caminhão no meio da calçada ali ‘no 18 

do Forte’. ‘Tá’ certo que gonçalense é PhD em fazer merda, mas esse aí se superou (emojis de 

aplausos). Compartilhe o máximo possível para que esta boa alma fique muito orgulhosa. Pode ver 

que deve ser cadeirante, pra ter uma ideia tão genial. Olha, sinceramente, parabéns!!” 

 

Apesar do pedido da SGDD, a publicação obteve pouco engajamento (se comparado à 

média de participações recebidas pela página) com 41 reações, 3 comentários e 4 

compartilhamentos. Nos comentários, os usuários fazem piadas sobre o acontecimento, 

tratando de forma banal o desordenamento urbano, mais um dos problemas considerados 

crônicos no Município: 

Comentários 

Usuário 1: “Mas ele deixou a rampa livre, kkkkk”. 

Usuário 2: “Tudo normal. Segue o fluxo”. 

Usuário 3: “Parece Manaus”. 

 

Não apenas as ações e omissões do governo municipal são alvos de críticas na página, 

mas também empresas concessionárias que prestam serviços públicos. Em publicação de 24 

de maio de 2018, a SGDD ironiza o comunicado emitido pela Companhia Estadual de Águas 

e Esgotos (Cedae) pedindo aos cidadãos para economizarem água, em decorrência da greve 

dos caminhoneiros91, que havia interrompido o fornecimento de produtos químicos para o 

tratamento da água nas estações do Guandu e Laranjal, que atendem a região metropolitana do 

Rio de Janeiro. Em tom sarcástico, a página reprova o serviço prestado pela empresa de 

abastecimento e tratamento de esgoto no Município:  

Postagem 

                                                           
91

A greve dos caminhoneiros, ou Crise do Diesel, foi uma paralisação de caminhoneiros autônomos com 

extensão nacional iniciada no dia 21 de maio de 2018, no Brasil, durante o governo de Michel Temer. Os 

grevistas se manifestaram contra os reajustes freqüentes e sem previsibilidade mínima nos preços dos 

combustíveis, principalmente do óleo diesel.  Greve de caminhoneiros: Veja quais setores do RJ foram afetados 

até agora. Portal G1, Rio de Janeiro, 24 maio 2018. Geral. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/greve-de-caminhoneiros-veja-quais-setores-do-rj-foram-afetados.ghtml. Acesso em 15 set. 2018. 

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/greve-de-caminhoneiros-veja-quais-setores-do-rj-foram-afetados.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/greve-de-caminhoneiros-veja-quais-setores-do-rj-foram-afetados.ghtml
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“Aqui em Sango, já fazemos nossa parte não tomando banho antes de sair pro batente (...). Muita gente 

‘tá’ cooperando com prazer... Masss... Bem que ‘vcs’ poderiam arrumar aquele vazamento que jorra 

há anos lá no meu bairro... Ia ajudar muito mais. #SóAcho”.  

 

A postagem obteve 115 reações, 10 comentários e 2 compartilhamentos. Nos 

comentários, diversos usuários criticam a postura da Cedae em pedir aos cidadãos para 

racionarem água, quando em alguns locais há falhas no abastecimento:  

Comentários 

Usuário 1:“Na Trindade só cai água um dia da semana. Economizar o que?” 

Há ainda os que reclamam dos constantes vazamentos de bueiros nas ruas do Município:  

Usuário 2:“Alguns vazamentos já se tornaram até patrimônio histórico, como o da rua onde moro”.  

 

Críticas sociais relativas às ações do governo municipal são comuns. Em 15 de junho 

de 2018, a SGDD elabora uma publicação a partir da matéria jornalística noticiada pelo RJTV 

de que uma creche em São Gonçalo estava sendo denunciada por mães de alunos e 

funcionários por oferecer alimentos vencidos para as crianças92. Segundo a notícia, ao 

fiscalizarem a dispensa da creche, as mães encontraram alimentos com bichos e com validade 

vencida. Na postagem, a página questiona com indignação o fato ocorrido na creche, além de 

também se referir ao aumento do valor do IPTU: “Colé dessas comida cheia de bichoca na 

creche das quinça aew? E o IPTEU-CU? #Pohan...”. A postagem obteve 40 reações e 10 

comentários.  

Nos comentários, alguns usuários pedem informações sobre o ocorrido na creche, 

enquanto outros demonstram indignação com o fato:  

Comentários 

Usuário 1:“Que treta é essa q não to sabendo onde passou isso?” 

Usuário 2: “Em qual local de SG?” 

Usuário 3: “Revoltante!!!” 

Usuário 4: “Um absurdo!!!!” 

Usuário 5:“Cruel demais!!!!” 

                                                           
92

 Mãe de alunos e funcionários dizem que creche em São Gonçalo oferecia comida vencida para crianças; veja 

o vídeo. Portal G1, Rio de Janeiro, 15 jun. 2018. Geral. Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/mae-de-alunos-e-funcionarios-dizem-que-creche-em-sao-goncalo-oferecia-comida-vencida-para-

criancas-veja-o-video.ghtml. Acesso em 29 set. 2018.  

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/mae-de-alunos-e-funcionarios-dizem-que-creche-em-sao-goncalo-oferecia-comida-vencida-para-criancas-veja-o-video.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/mae-de-alunos-e-funcionarios-dizem-que-creche-em-sao-goncalo-oferecia-comida-vencida-para-criancas-veja-o-video.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/mae-de-alunos-e-funcionarios-dizem-que-creche-em-sao-goncalo-oferecia-comida-vencida-para-criancas-veja-o-video.ghtml
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Protestos acerca da falta de infraestrutura adequada também são recorrentes. Em 07 de 

julho de 2018, a SGDD publica a imagem de um boneco construído no meio de uma via 

principal do bairro Mutondo, a fim de sinalizar aos motoristas a existência de um buraco no 

trajeto. A construção de bonecos que fazem as vezes de sinalização para alertar os motoristas 

da presença de crateras, principalmente em vias principais, é uma forma de protesto já popular 

em diversos municípios do país. Acima da imagem, a sentença: “Mutondo mostrando a mãe 

dos buracos: Dona Buraca. Sem mais. #SãoGonçaloMeuPaís”. A postagem obteve 162 

reações, 23 comentários e 17 compartilhamentos.  

Nos comentários apresentados, os usuários reforçam a percepção de um grave 

problema do Município, a deficiência crônica de infraestrutura, especialmente no que tange ao 

asfaltamento, com diversas vias principais necessitando de obras de recapeamento.  

Comentários 

Usuário 1:“Eu me lembrei que tem a Mãe de todas as bombas, na guerra. ‘Sango’ tem as Mães de 

todos os buracos (emojis de gargalhadas)”.  

 

A figura cômica do boneco causa divertimento e alguns usuários fazem troça com a 

situação:  

Usuário 2: “Só faltou uma peruca loira. Muita gente ia correr demais na madrugada! Kkkkk”;  

Usuário 3: “Isso não é de Deus não! Haha”.  

 

Muitos usuários marcam os nomes de outras pessoas – talvez moradores do bairro – 

para que também vejam a publicação:  

Usuário 4:“(nome marcado) olha isso...ela tem nome kkkk Dona Buraca”. 

 

Assim como ocorrido no mesmo período analisado em 2016, percebe-se a atuação da 

página como espaço de visibilidade dos problemas sociais do Município, a partir do uso do 

humor. Questões como o trânsito caótico enfrentado pelos gonçalenses na ida e no retorno ao 

trabalho; falta de ordenamento urbano e infraestrutura precária no Município, somam-se às 

críticas às ações e omissões do governo municipal e ao trabalho ineficiente de empresas que 

prestam serviços públicos na cidade. A partir da exposição das demandas sociais, percebe-se o 

aproveitamento do espaço dado pela página aos usuários, que, através de reações e 
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comentários, expressam insatisfação, indignação e desalento com relação às adversidades 

enfrentadas no Município.   

 

3.4.3 Atuação política 

 

No que tange à atuação política da página SGDD durante o período observado, 

percebe-se ainda em 2018 a produção de críticas aos agentes políticos vigentes – em especial 

o atual prefeito José Luiz Nanci (PPS) – e o exercício de desconstrução da própria política do 

Município, apresentada com descrença pela página, tal como ocorrido em 2016. Uma síntese 

do que foi apreendido na análise dos posts será efetuada ao final. 

No final de junho de 2018, o governo municipal efetuou a compra de uma 

motoniveladora New Holland RG170.B, popularmente conhecida como Patrol, com o intuito 

de diminuir os custos com aluguéis de máquinas e equipamentos nos trabalhos diários de 

conservação. Além da compra da Patrol, o governo também adquiriu duas retroescavadeiras, 

que viriam a auxiliar os trabalhos de infraestrutura do Município. A fim de comemorar as 

novas aquisições, o governo resolveu expor a máquina Patrol em frente à prefeitura, com uma 

faixa que exibia a frase: “Há mais de 30 anos a prefeitura não comprava uma máquina como 

essa! O imposto pago por você comprou essa Patrol! E também duas retroescavadeiras”. A 

atitude do governo Nanci em exibir a máquina em frente à prefeitura tornou-se um fato 

controverso, criticado93 por alguns veículos de notícias da cidade, e aprovado94 por outros 

veículos. Em 10 de julho de 2018, a SGDD elabora publicação desaprovando esta ação 

realizada pelo poder Executivo Municipal. A página exibe duas imagens sobrepostas: acima, 

aparece a máquina Patrol e a placa elaborada pela prefeitura e, abaixo, uma fotomontagem 

com uma faixa escrita: “Prefeitura de São Gonçalo. Você não fez mais do que sua obrigação. 

Ass: Gonçalenses”. 

A postagem obteve 283 reações, 40 comentários e 83 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários também reprovam a atitude tomada pelo governo municipal, 

                                                           
93

 “Com mais da metade das ruas da cidade esburacadas e muitos cidadãos pisando na lama, o prefeito Nanci 

preferiu expor seu brinquedo novo, uma patrol, parando em frente à prefeitura ao invés de mostrá-la trabalhando. 

A imagem de um trator parado em frente à prefeitura remete a imagem de uma cidade do interior, porém, são 

mais de um milhão de habitantes.” Publicação do dia 10 de julho de 2018 da Página Gonçalense. Disponível em: 
https://www.facebook.com/pg/paginagoncalense/posts/?ref=page_internal. Acesso em 06 de out. de 2018.    
94

 Governo Nanci exibe motoniveladora ‘Patrol’ e nos remete ao passado. Jornal Daki, São Gonçalo, 10 jul. 

2018. Política. Disponível em: https://www.jornaldaki.com.br/single-post/2018/07/10/Governo-Nanci-exibe-

motoniveladora-patrol-na-frente-da-prefeitura-e-nos-remete-ao-passado. Acesso em 06 de out. de 2018. 

https://www.facebook.com/pg/paginagoncalense/posts/?ref=page_internal
https://www.jornaldaki.com.br/single-post/2018/07/10/Governo-Nanci-exibe-motoniveladora-patrol-na-frente-da-prefeitura-e-nos-remete-ao-passado
https://www.jornaldaki.com.br/single-post/2018/07/10/Governo-Nanci-exibe-motoniveladora-patrol-na-frente-da-prefeitura-e-nos-remete-ao-passado
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demonstrando desconfiança com o uso do dinheiro público e insatisfação com o governo 

Nanci:  

Comentários 

Usuário 1:“E pelo jeito comprou pra ficar parada na frente da prefeitura. Ótimo uso. Tipo o restante 

do nosso dinheiro” 

Usuário 2:“Era pra mostrar a nota da compra. E principalmente, quem vendeu” 

Usuário 3: “Eu não acredito que meus olhos viram isso (emojis de gargalhadas) Chega ser cômico. 

(emojis de gargalhadas) Olha a jamanta de troféu que eles exibem como se fosse um troféu de copa do 

mundo” 

Usuário 4: “Político é eleito pra isso... não merece palmas, é sua obrigação!” 

Usuário 5:“Na placa era pra estar escrito somente: ‘Desculpe pela demora, senhores’” 

Usuário 6:“Essa máquina na prefeitura de São Gonçalo só vai durar um ano porque eles não têm 

manutenção” 

Usuário 7:“Vergonha, muito triste isso. São Gonçalo está às moscas!! Nada funciona!! Vergonha!!”. 

 

Na postagem de 17 de julho de 2018, a SGDD publica um texto (escrito em primeira 

pessoa do singular por um dos administradores) em que tece diversas críticas ao desempenho 

do governo Nanci, acusado de não prestar satisfatoriamente os serviços públicos de sua 

competência. Ao mesmo tempo, desaprova o comportamento dos eleitores que votaram em 

Nanci, dando como exemplo o caso de um parente que tentou conquistar o voto do 

administrador durante as eleições, mas hoje demonstra arrependimento por ter escolhido 

Nanci como prefeito:  

Postagem 

 “Na boa... (...) Qual a dificuldade de governar uma cidade, tendo tanta gente trabalhando, 

assessorando, tantos secretários... (...) Por que na época eleitoral ficam tão acessíveis e depois viram 

CABEÇA DE BACALHAU? Na real, aqui no meu bairro-comunidade (‘tamo’ em transição) a cada 

gestão que passa, a localidade tem menos infraestrutura. Já vai pra quase 1 ano que a redondeza ‘tá’ às 

escuras e nada foi feito. Galera aqui já reclamou junto à Prefeitura ‘bagarai’ e a impressão que dá é 

que a solicitação não passa de quem recebe (...) Qual a dificuldade?  A taxa de luz ‘tá’ em dia. O povo 

aqui se uniu numa ‘little cow’ e bancaram do bolso ‘umas lampadona sinistra’ pros postes pra 

melhorar o que nem tem melhora (...)”. 

 “’Carai’ maluco... na boa... ‘serim’... Por que ‘vcs’ se sabotam elegendo esses ‘pôia’? ‘Mar’ maneiro 

de tudo, ‘eh’ que quando tava rolando a eleição e ‘panz’... um parente veio implorar por voto pro ‘Up 

Nancy’ e eu perguntei por que eu deveria depositar meu voto nele... Daí o ‘parento’ respondeu que 

porque ele era médico e que ia fazer muito pela cidade e ‘panz’ e ‘talz’... (oi?) Daí eu questionei e pedi 

a plataforma de propostas pra eu analisar e ele ficou puto. Falou que tava na internet. Eu já sabia. Já 

tinha lido e achei tudo uma MERDA sem tamanho. Há uns tempo desse, o ‘parento’ tava puto 

reclamando do IPTU... UEHHH... tu votou no cabra? Vai ‘lah’ cobrar ‘carai’!! Eu que nem votei ‘tb’ 

tenho o direito de cobrar. Sabe ‘pq’? A ‘poha’ do dinheiro público ‘tb’ ‘eh’ meu (...)”. 
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A publicação obteve 75 reações, 21 comentários e 2 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários demonstram desesperança com a situação política da cidade, cujos 

agentes políticos parecem não se importar com as reivindicações da população, perpetuando a 

lógica de “sempre se dar bem”, como pode se observado nos comentários:  

Comentários 

Usuário 1:“Sabe quando o professor fala na sala de aula: vocês passando/aprendendo ou não, meu 

dinheiro ta na conta no fim do mês! Então, mesma lógica. O prefeito ‘feat’ secretarias trabalhando ou 

não, o dinheiro estará na conta. E terá bem mais fazendo os ‘extras’. É lamentável, porém, difícil de 

mudar. Parece que a corrupção e a malandragem está no DNA brasileiro”.  

Usuário 2:“A gente ri, brinca, zoa, mas a cada eleição só tenho aquela sensação de que ‘tá’ tenso...não 

‘tá’ tendo mais tanta graça rir das nossas mazelas... O caos já ‘tá’ instalado... Estamos nos 

acostumando a isso... E as esperanças cada vez mais longe... ‘Tá’ foda...” 

Usuário 3:“Tá tudo uma bela merda. Temos mil assuntos importantes pra nossa cidade sendo 

discutidos neste momento, e não temos candidatos com disposição para brigar e puxar a sardinha para 

o nosso lado. Barca, metrô, hospital da mãe, Pedro II, ciclovia... precisamos disso e muito mais, e não 

vislumbro melhorias”. 

Usuário 4:“Infelizmente, Marival, o gonçalense continua seguindo a lógica de votar no ‘cabra’ porque 

é gente boa. E depois reclamar de tudo pelos cantos, como um bebê chorão. Se tivesse votado 

direito...” 

 

Em 20 de julho de 2018, a página faz uma homenagem ao Dia do Amigo, exibindo 

uma imagem do prefeito Nanci abraçado ao vice-prefeito Ricardo Pericar (SD). Junto à 

imagem, o texto “#DiadoAmigo, nem mesmo a força do tempo irá destruir” completa a 

mensagem repleta de sarcasmo acerca da relação conflituosa dos dois agentes políticos 

municipais. Em 10 de fevereiro de 2017, Pericar foi acusado publicamente pela primeira-

dama do Município, Eliane Nanci, de roubar e desviar combustível da garagem municipal, 

afastando-o logo após da administração do setor95. Brigado com o prefeito, o vice chegou a 

participar de uma audiência pública convocada pela Comissão de Obras e Serviços Públicos 

da Câmara Municipal dos Vereadores do Município no dia 22 de maio de 2017, onde criticou 

o ex-aliado e a empresa responsável pela coleta de lixo, a Marquise. "A cidade está cheia de 

lixo. Só temos 20 caminhões fazendo a coleta. Ou seja, é um caminhão para quatro bairros", 

reclamou Pericar. Nas duas semanas anteriores à audiência pública, o vice-prefeito já tinha 

                                                           
95

 Primeira-dama de São Gonçalo tira vice-prefeito da administração da garagem municipal. A Política RJ, São 

Gonçalo, 11 fev. 2017. Disponível em: http://apoliticadorj.blogspot.com/2017/02/primeira-dama-de-sao-

goncalo-tira-vice.html. Acesso em 12 de out. 2018. 

http://apoliticadorj.blogspot.com/2017/02/primeira-dama-de-sao-goncalo-tira-vice.html
http://apoliticadorj.blogspot.com/2017/02/primeira-dama-de-sao-goncalo-tira-vice.html
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ido às redes sociais para reclamar da falta de limpeza do seu bairro, o Galo Branco, se dizendo 

“envergonhado"96. 

No fim de 2017, Nanci e Pericar acabaram fazendo as pazes, e o vice-prefeito chegou 

a trocar o seu partido Solidariedade, pelo partido do prefeito, o PPS. O vice inclusive chegou 

a comandar a subsecretaria de Iluminação Pública97. Entretanto, após seis meses à frente da 

empresa de Iluminação Pública, o vice-prefeito teve uma saída conturbada em julho de 

201898, fato que culminou no rompimento político com o prefeito José Luiz Nanci, anunciado 

por Pericar em um vídeo divulgado em suas redes sociais em 14 de julho de 201899. 

Postagem 

“#DiadoAmigo, nem mesmo a força do tempo irá destruir”. 

 

A postagem obteve 52 reações, 5 comentários e 2 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários ironizam a relação tumultuada dos agentes políticos:  

Comentários 

Usuário 1: “Somos amigos, amigos do peito, amigos pra valer e ‘tbm’ pra enganar ‘vc’”. 

Usuário 2: “Feliz dia da jaguatirica, povo de São Gonçalo do Leste”.  

 

Como crítica à forma de se fazer política na cidade, em 19 de julho de 2018 a SGDD 

publica um anúncio irônico em que se oferece para divulgar e apoiar as campanhas dos pré-

candidatos a cargos políticos no pleito de 2018:  

Postagem 

“Olá senhores pré candidatos a cargos políticos neste ano de 2018, devido a grave crise que assola 

nosso país, nós da página São Gonçalo dá depressão, #SGDD , "aquela página lá que fala de São 

                                                           
96

 Vice-prefeito critica limpeza de São Gonçalo em audiência pública. Extra, Rio de Janeiro, 22 maio 2017. 

Notícias. Disponível em: https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/vice-prefeito-critica-limpeza-de-sao-

goncalo-em-audiencia-publica-21376792.html. Acesso em 12 de out. 2018. 
97

 Empresa municipal de iluminação pública promete acabar com a escuridão em São Gonçalo. O São Gonçalo, 

São Gonçalo, 14 dez. 2017. Geral. Disponível em: http://www.osaogoncalo.com.br/geral/49631/empresa-

municipal-de-iluminacao-publica-promete-acabar-com-a-escuridao-em-sao-goncalo. Acesso em 12 de out. 2018. 
98

 Prefeitura dá duas versões para explicar presença de Tião Nanci no cargo. O São Gonçalo, São Gonçalo, 17 

jul. 2018. Política. Disponível em: http://www.osaogoncalo.com.br/politica/52971/prefeitura-da-duas-versoes-

para-explicar-presenca-de-tiao-nanci-no-cargo. Acesso em 12 de out. 2018. 
99

 Ricardo Pericar anuncia rompimento com o prefeito Nanci. A Política RJ, São Gonçalo, 14 jul. 2018. 

Disponível em: http://apoliticadorj.blogspot.com/2018/07/ricardo-pericar-anuncia-rompimento-com.html. 

Acesso em: 12 de out. 2018. 

https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/vice-prefeito-critica-limpeza-de-sao-goncalo-em-audiencia-publica-21376792.html
https://extra.globo.com/noticias/extra-extra/vice-prefeito-critica-limpeza-de-sao-goncalo-em-audiencia-publica-21376792.html
http://www.osaogoncalo.com.br/geral/49631/empresa-municipal-de-iluminacao-publica-promete-acabar-com-a-escuridao-em-sao-goncalo
http://www.osaogoncalo.com.br/geral/49631/empresa-municipal-de-iluminacao-publica-promete-acabar-com-a-escuridao-em-sao-goncalo
http://www.osaogoncalo.com.br/politica/52971/prefeitura-da-duas-versoes-para-explicar-presenca-de-tiao-nanci-no-cargo
http://www.osaogoncalo.com.br/politica/52971/prefeitura-da-duas-versoes-para-explicar-presenca-de-tiao-nanci-no-cargo
http://apoliticadorj.blogspot.com/2018/07/ricardo-pericar-anuncia-rompimento-com.html
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Gonçalo", estamos abertos a negociações para compra e venda de votos, divulgação e apoio de vossas 

candidaturas, em troca de benefícios e/ou pagamentos em espécie. 

Prometemos falar somente a verdade sobre suas reais intenções. 

Contato inbox” 

 

De forma jocosa, a SGDD faz alusão às páginas de comunidades e páginas de notícias 

criadas ou cooptadas por grupos políticos com o objetivo de promover favoravelmente a 

campanha eleitoral de alguns candidatos, prática corriqueira utilizada como estratégia de 

marketing político para a conquista de votos no Município. A postagem obteve 55 reações, 12 

comentários e 1 compartilhamento. Nos comentários, os usuários fazem críticas aos pré-

candidatos, que trocam benefícios por votos e costumam aparecer nos bairros somente em 

tempos de eleição para pedir votos aos munícipes:  

Comentários 

Usuário 1: “Onde moro, as ruas são tão ruins que nem candidatos aparecem aqui, pedem voto por 

correspondência”.  

Usuário 2: “Vai chover candidato amigo do bairro, da iluminação pública e dos convênios com 

clínicas...” 

 

Através da observação dos posts, é possível reconhecer o uso da SGDD ainda como 

espaço de discussão, debate e manifestação de críticas e reclamações acerca do 

comportamento apresentado por políticos gonçalenses, com destaque à atuação do gestor 

municipal, o agora então prefeito José Luiz Nanci, e da própria atuação do governo municipal. 

Nos comentários, o que se constata é a desilusão e falta de esperança na mudança de cenário 

socioeconômico do Município, além da desaprovação com relação às ações e comportamentos 

dos agentes políticos municipais.  

 

3.4.4 Violência 

 

A violência cotidiana que atinge os gonçalenses continua sendo um assunto caro à 

SGDD também em 2018. Uma análise sintética será realizada após a apresentação dos posts. 

 Em 17 de maio de 2018, a página elabora, em tom sarcástico, uma lista de bairros do 

segundo distrito de São Gonçalo e pede para os usuários completarem a lista: “lista parcial, 

precisamos de vocês”. Alguns nomes de bairros adulterados pela SGDD: “Ladrenha do 

Roçado” (Engenho do Roçado); “Balanaia Grande” (Anaia Grande); “Rouboelho” (Coelho); 
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“Ipiíbarricada” (Ipiíba); “Rio do Ouroubo” (Rio do Ouro); “Jardim Assaltoeira” (Jardim 

Amendoeira), entre outros. Utilizando-se da ironia, a página chama a atenção para a onda 

crescente de violência no Município, com reflexo no aumento das taxas de ilícitos, tais como: 

roubos de carros; assaltos a pedestres e tráfico de drogas nas comunidades, principalmente 

nos bairros do segundo distrito, mais afastados do centro da cidade e desamparados pelo 

poder municipal.  

A publicação obteve 118 reações, 82 comentários e 88 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários continuam a lista de bairros iniciada pela SGDD, com novas 

sugestões de nomes para outros bairros do Município:  

Comentários 

Usuário 1: “Roubo Velho” (Porto Velho)  

Usuário 2: “Roubo Novo” (Porto Novo)  

Usuário 3: “Bolsa da Madama (Porto da Madama) etc”.  

 

Alguns usuários corroboram com os nomes que já possuíam duplo sentido, mas que se 

enquadram melhor na situação atual de violência:  

Usuário 4:“O nome do bairro que eu moro dispensa comentários, ‘Arrastão’” ou, “‘Luíz Caçador’ que 

já tem o nome certo”.  

Usuário 5: “É triste, mas é verdade. Os bairros estão muito violentos” 

 

Assim, discorrendo de forma explícita ou de modo implícito – através da sátira dos 

nomes dos bairros – percebe-se a manifestação comum de alguns cidadãos gonçalenses acerca 

do aumento gradativo da violência e da falta de segurança pública, problemas que assolam 

diferentes regiões da cidade.  

Em 01 de junho de 2018, a SGDD inicia a postagem com o trecho de uma música de 

própria autoria (o texto é acompanhado pelo símbolo da clave, indicando notas musicais): 

“Que tapetão, tapetão grandão... Que tapetão, tapetão grandão... Moleequeeee 

huahsuhauhhuahsuahus”. O texto refere-se à imagem bastante curiosa de um tapete de sal em 

homenagem à data de Corpus Christi. O desenho do tapete representa dois assaltantes em 

cima de uma moto, rendendo um transeunte com uma arma. Acima do cidadão rendido e com 

as mãos para o alto, está a imagem de uma cruz irradiando luz em cima da vítima do assalto.  
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A publicação obteve 633 reações, 143 comentários e 180 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários aplaudem a criatividade do povo gonçalense e concordam que a cena 

retratada no tapete de sal representa a realidade de violência vivenciada pelos munícipes:  

Comentários 

Usuário 1: “(...) eu amo meu país chamado SG... quem tem limite ‘eh’ município... gonçalenses não” 

Usuário 2:“Esse representou SG” 

Usuário 3:“Chegamos ao fundo do poço” 

Usuário 4: “Patrimônio imaterial da cidade, os dois caras numa moto, hahahaha” 

 

Na postagem de 10 de junho de 2018, a página relata uma situação de violência 

cotidiana vivida pelos cidadãos gonçalenses: a briga entre facções rivais que disputam o 

comando do tráfico de drogas em diversas comunidades do Município. A publicação narra o 

que deveria ser a rotina normal de um típico fim de semana na cidade, mas que se transforma 

em um cenário de guerrilha urbana: “(...) Hoje não teve makita e marreta, pagode no vizinho e 

nem aquela briga no final do almoço de família. Hoje aqui só teve bala cantando o dia todo. 

‘Carai’... ‘tá’ osso”. A postagem obteve 68 reações, 12 comentários e 1 compartilhamento. 

Nos comentários, os usuários também relatam viver experiências parecidas em outros pontos 

da cidade, às vezes demonstrando banalidade e resignação diante do grave quadro de 

violência em que a cidade se encontra:  

Comentários 

Usuário 1: “Ontem teve por aqui. Coisa difícil de acontecer mas teve. O mais engraçado foi o 

cachorro rosnando a cada bala que cantava!”;  

Usuário 2: “Aqui na minha terra anda tendo uns pipoco kkk. Ia te zuar, nem posso mais”;  

Usuário 3: “Segue o jogo”. 

 

Em 24 de junho de 2018, a SGDD divulga o print de uma conversa entre um dos 

administradores da página e um amigo, na mídia social whatsapp100. O tema da conversa 

aborda a violência que acomete os gonçalenses, sobretudo os moradores das comunidades 

mais pobres do Município. A briga pela disputa de territórios entre facções criminosas do 

tráfico de drogas causa diversos transtornos e cerceia o direito de ir e vir dos munícipes, 

                                                           
100

 WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. 

Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, além de fazer 

ligações grátis por meio de uma conexão com a internet. 
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transformados em reféns dentro de seus lares. A publicação inicia com a afirmativa: “Quando 

seu amigo diz que na área dele não tem tiroteio. #Poser”. Abaixo, a conversa entre os amigos:  

Postagem 

Amigo: “Nossa ta tendo tiroteio aqui no morro atrás”. 

Amigo: “E eu não tô acostumado com isso não”. 

SGDD: “Nutella”. 

 

Observa-se na conversa, a surpresa do amigo em ouvir um tiroteio próximo a casa 

dele, fato nunca ocorrido antes. A resposta proferida por um dos administradores da SGDD, 

Nutella101, assim como a hashtag poser102,  no texto inicial, são expressões utilizadas de 

forma pejorativa para caracterizar alguém que parece estar vivendo em um mundo de fantasia, 

fora da realidade, ou até mesmo, de alguém que prefere ostentar a falsa noção de que alguns 

locais do Município ainda não foram afetados pela intensa violência que assola a cidade nos 

últimos anos, com média registrada de 25 homicídios por mês, sendo 80% dos assassinatos 

ligados ao tráfico de drogas, segundo dados da Delegacia de Homicídios de Niterói, São 

Gonçalo e Itaboraí103.  

A postagem obteve 63 reações, 11 comentários e 2 compartilhamentos. Nos 

comentários, usuários descrevem o comportamento do “gonçalense raiz”, dito o “verdadeiro” 

gonçalense, em oposição ao “gonçalense nutella”, frente a uma situação de tiroteio:  

Comentários 

Usuário 1:“Gonçalense raiz vai pra janela na hora do tiroteio!” 

Usuário 2:“Os daqui da rua ‘sai p ver’ se alguém morreu...kkkk”  

Usuário 3:“Aqui a gente age de 2 maneiras: senta pra tomar um café e debater sobre os tiros ou ir no 

fervo ver o motivo” 

Usuário 4:“Diz que é cria de São Gonçalo mas não ‘tá’ acostumado com tiroteio! Poser”.   

                                                           
101

 Famosa marca italiana que produz creme composto por avelã e cacau. No início de 2017, a marca virou 

meme nas redes sociais como sinônimo de coisa refinada e delicada, oposta a coisas grosseiras/rústicas. Para 

saber mais, ver: http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/02/21/nutella-ignora-meme-e-

reforca-discricao-nas-redes.html. Acesso em 02 de out. de 2018.  
102

 Em inglês, poser significa literalmente "alguém que faz pose", e é um termo pejorativo que descreve alguém 

que afirma que faz parte de uma determinada subcultura (como a do punk, heavy metal ou hip hop, por 

exemplo). Apesar disso, os elementos dessa tal subcultura afirmam que o poser não tem autenticidade, porque 

não compreende os valores ou a filosofia dessa mesma subcultura. Disponível em: 
https://www.significados.com.br/poser/. Acesso em 02 de out. de 2018. 
103

 Violência muda rotina de São Gonçalo. O Dia, Rio de Janeiro, 25 mar. 2017. Disponível em:  

https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2017-03-25/violencia-muda-rotina-de-sao-goncalo.html. Acesso 

em 02 de out. de 2018. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/02/21/nutella-ignora-meme-e-reforca-discricao-nas-redes.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2017/02/21/nutella-ignora-meme-e-reforca-discricao-nas-redes.html
https://www.significados.com.br/poser/
https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2017-03-25/violencia-muda-rotina-de-sao-goncalo.html
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Em 13 de julho de 2018, a página replica uma postagem sua do Twitter sobre a 

incursão do exército na comunidade Complexo do Salgueiro:  

Postagem 

“Acho que se o exército chegasse lá no Salgueiro num 31- Praia da Luz chamaria menos atenção”. 

 

A operação do exército na comunidade do Salgueiro integra o planejamento da 

intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, com grandes incursões policiais e 

militares em regiões dominadas por milícias e pelo tráfico de drogas. A sugestão irônica dada 

pela SGDD de que o exército deveria chegar à comunidade em um ônibus da linha 31, que faz 

o trajeto Praia da Luz x Barreto, refere-se ao grande aparato utilizado pelas Forças Armadas 

na ação com o uso de blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia. Quando os agentes 

das forças de segurança chegaram ao local, por volta de meia noite da sexta-feira, iniciaram-

se os confrontos entre traficantes e militares. Um vídeo publicado pela página Onde Tem 

Tiroteio (OTT-RJ) mostrou a intensa troca de tiros no Complexo de Salgueiro104. 

A postagem obteve 102 reações, 6 comentários e 4 compartilhamentos. Nos 

comentários, os usuários fazem troça do extenso tempo em que a linha 31 faz o percurso entre 

o bairro Barreto, em Niterói, e a Praia da Luz, em São Gonçalo. Estradas esburacadas, quebra-

molas e enchentes em épocas de chuvas intensas são alguns dos percalços relatados pelos 

usuários, como pode ser constatado nos seguintes comentários:  

Comentários 

Usuário 1: “Realmente, levaria entre 2 e 5 dias para chegar. São muitos buracos, quebra-molas e, se 

chover, vira uma transamazônica” 

Usuário 2: “Iam só demorar 2 dias pra chegar” 

Usuário 3: “O caminho é mais curto, só que a demora é um pouquinho mais longa (...)”. 

 

A partir da verificação das postagens, é possível reconhecer, na página, o uso do 

humor como ferramenta de crítica social frente ao cenário de violência urbana vivido pela 

população gonçalense em diferentes regiões do Município, com destaque para o aumento da 

violência relacionada ao tráfico de drogas na cidade. Relatando o cotidiano de violência no 

                                                           
104

 Forças Armadas realizam operação no Jardim Catarina e no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O 

Globo, Rio de Janeiro, 13 jul. 2018. Disponível em: https://oglobo.globo.com/rio/2018/07/13/2272-forcas-

armadas-realizam-operacao-no-jardim-catarina-no-complexo-do-salgueiro-em-sao-goncalo. Acesso em 08 de 

out. de 2018. 

https://oglobo.globo.com/rio/2018/07/13/2272-forcas-armadas-realizam-operacao-no-jardim-catarina-no-complexo-do-salgueiro-em-sao-goncalo
https://oglobo.globo.com/rio/2018/07/13/2272-forcas-armadas-realizam-operacao-no-jardim-catarina-no-complexo-do-salgueiro-em-sao-goncalo
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Município, é possível perceber o temor e a resignação dos atores diante desse cenário, apesar 

do emprego da linguagem cômica. Percebe-se, ainda, a expressiva participação dos usuários 

neste tipo de postagem.   

3.5 Análise quantitativa – Maio a Julho de 2018 

Observando-se os dados do período de maio a julho de 2018, apreende-se o total de 

reações, comentários e compartilhamentos de acordo com a tabela 11. 

Tab. 11. Total de reações, comentários e compartilhamentos - Maio a Julho de 2018 

 

Percebe-se que entre os anos analisados (2016 e 2018) não houve diferenças 

consideráveis nos números de reações, comentários e compartilhamentos das publicações da 

página, mesmo com o aumento no número de seguidores ao longo deste tempo105. No entanto, 

assim como ocorrido no mesmo período analisado no ano de 2016, constatamos a pouca 

participação dos usuários em termos de comentários, quando comparamos ao número de 

reações, o que revela um comportamento habitual dos usuários em redes sociais online 

também em 2018. Da mesma forma, o número de compartilhamentos continua bastante 

abaixo do número de reações.  

Os diversos tipos de reações foram categorizados, conforme pode ser visto na tabela 

12: 

Tab. 12. Total de reações categorizadas – Maio a Julho de 2018 

 

Em comparação ao período analisado em 2016, percebe-se maior uso de outros tipos 

de reações pelos usuários em 2018. Dentre as reações utilizadas, predominam likes (curtidas) 

                                                           
105

 Durante a pesquisa as postagens do ano de 2016 foram recuperadas usando-se a ferramenta FanpageKarma e 

a própria opção “Procurar publicações nesta Página”, disponível pelo Facebook. No entanto, não foi possível 

recuperar a quantidade de seguidores na página durante o período analisado em 2016, assim sendo, a relação 

entre o aumento do número de seguidores e o aumento do número de reações das postagens trata-se de uma 

pressuposição da pesquisadora.  
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e gargalhadas (Haha) – mesmo quando as postagens percorrem sentimentos de protesto, 

indignação e abandono, revelando o tipo de humor crítico. A reação que expressa “surpresa” 

dos usuários diante dos temas abordados pela página ainda ganha destaque. É interessante 

notar que as expressões de “tristeza” e “raiva” são menos utilizadas, mesmo diante de 

publicações que retratam mazelas sociais ou críticas políticas.     

Os temas-chaves estão hierarquizados conforme a frequência com que são retratados 

na página, de acordo com o gráfico 7:  

Gráf. 7. Percentual de frequência dos temas-chaves - Maio a Julho de 2018 

 

Observando o gráfico acima, em 2018 percebe-se similaridades nas taxas de 

frequência dos temas “modo de vida e cotidiano gonçalense” e “reclamações e reivindicação 

social”, ao contrário do mesmo período analisado em 2016, onde se constata a predominância 

do primeiro tema. Em terceiro lugar figura o tema “violência” e, por último, “atuação 

política”. Isto revela o maior uso da mídia social não só como espaço de visibilidade para o 

modo de vida, hábitos e identidade gonçalense, mas também como espaço de visibilidade e 

protesto das mazelas sociais sentidas pelos munícipes, durante o período analisado.  

Em conjunto, é realizado o levantamento do total de reações, comentários e 

compartilhamentos do período em relação aos temas-chaves verificados, como verificado no 

gráfico 8 abaixo:    
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Gráf. 8. Total de reações, comentários e compartilhamentos x temas-chaves - Maio a Julho 

de 2018 

 

Analisando o gráfico acima, pode-se perceber que, assim como ocorreu no ano de 

2016, em 2018 existe uma grande discrepância entre os números de reações e os números de 

comentários e compartilhamentos nas postagens. Diferentemente de 2016, o mesmo período 

analisado em 2018 revela proporcionalidade nas taxas de frequência dos temas “modo de vida 

e cotidiano gonçalense” e “reclamações e reivindicação social”. Ambos  apresentam alto 

número de reações, entretanto os números de comentários e compartilhamentos estão bastante 

abaixo do número de reações. O tema “violência” apresenta proporcionalidade quando 

comparamos sua taxa de frequência com o número de reações. Também há paridade entre os 

números de comentários e compartilhamentos neste tema. Por último, o tema “atuação 

política”, que obteve maior taxa de frequência de postagens em 2016 quando comparado a 

2018, recebeu o pior índice de reações. Entretanto, relacionando-se a baixa taxa de frequência 

das publicações relativas a este tema com o número de reações, comentários e 

compartilhamentos, percebe-se consistência na participação dos usuários neste tipo de 

postagem. 

Cruzando-se os dados verificados nos gráficos 7 e 8, é possível reconhecer a 

predominância na página de publicações que visam retratar os hábitos, o cotidiano e a 

identidade do Município e seus habitantes, bem como retratar os problemas sociais que 

assolam a cidade: deficiências na infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação, 

transportes etc. Postagens referentes à violência recebem maior atenção no intervalo 

pesquisado em 2018, quando comparado a 2016 e apresentam considerável participação dos 

usuários, refletindo a preocupação da população gonçalense com o tema. Já as publicações 
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relacionadas às críticas políticas perdem força no período analisado em 2018, mesmo sendo 

pré-campanha eleitoral – presumidamente por se tratar de pleito para as eleições estadual e 

federal, espelhando o distanciamento das questões municipais. No entanto, apesar da pouca 

frequência das publicações acerca deste tema, as postagens apresentam amplo número de 

comentários e compartilhamentos, quando comparado ao número de reações. 

Uma análise mais apurada da natureza e atuação da página, sua incidência em relação 

ao modo de fazer política no Município, como se articula com comunidades e movimentos 

sociais locais, serão melhor detalhadas no Capítulo 4, onde serão estudados os aspectos de 

ativismo digital, comunicação comunitária e movimento social em rede existentes na página 

São Gonçalo dá Depressão. 
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CAPÍTULO IV 

 

ATIVISMO DIGITAL, MOVIMENTO SOCIAL EM REDE E COMUNICAÇÃO 

COMUNITÁRIA: APROXIMAÇÕES E REVESES CONCEITUAIS NAS PÁGINAS 

FALA COROADO E SÃO GONÇALO DÁ DEPRESSÃO 

 

Nos últimos anos, o panorama de intensa mobilidade proporcionado pelo aumento do 

acesso online através de aparelhos de telefonia móvel (smartphones) viabilizou a proliferação 

de páginas de comunidades da mídia social Facebook106 dedicadas a criticar agentes 

públicos/governo e discorrer sobre as adversidades sociais encontradas em bairros e cidades. 

Neste panorama se enquadram as páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão. A 

primeira, atuante na região do Coroado, utiliza a linguagem aguerrida para o estímulo dos 

moradores às mudanças sociais. A segunda, abrangendo todo o Município, profere suas 

críticas sociais e políticas através do uso do humor. Apesar de suas diferenças, ambas 

possuem algo similar: podem ser consideradas novos canais comunicativos, nascidos da 

urgência de cidadãos comuns em dar visibilidade às mazelas sociais de seus locais de moradia 

e cobrar e criticar ações de agentes políticos e governo municipal. 

Desse modo, o objetivo deste capítulo é observar os aspectos de ativismo digital 

encontrados nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão, também situando 

elementos de movimento social e comunicação comunitária nas duas comunidades virtuais, 

que possam contextualizar e aproximar ambas as páginas do conceito de ativismo digital. 

Dentre diversas páginas relacionadas ao Município, a Fala Coroado e a São Gonçalo dá 

Depressão foram escolhidas por apresentarem interação contínua de usuários, frequência 

regular de postagens e temas/conteúdos pertinentes ao cotidiano da cidade. 

 Inicialmente, pretende-se vincular o escopo teórico sobre o conceito de ativismo 

digital ao exercício prestado por ambas as páginas acerca da possibilidade de deliberação dos 

atores sociais no espaço virtual; à sua atuação social e política, principalmente nos períodos 

pré-eleitorais analisados; e ao seu desempenho em promover mobilizações, participação social 

e a conscientização cidadã dos usuários. 

                                                           
106

 O Facebook é um sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg em 2004 (RECUERO, 2009, p.172). O 

sistema funciona através de perfis e comunidades e alcançou, no Brasil, cerca de 102 milhões de usuários em 

2016 segundo dados do Facebook: https://pt-br.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-

compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses. 
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A seguir, serão abordados os aspectos que possibilitam ou não às páginas se 

constituírem como movimentos sociais no Município, analisados juntamente a pressupostos 

teóricos inicialmente apresentados acerca do tema. Serão compreendidas as características das 

páginas que possam vir ou não a constituí-las como movimentos sociais em rede (cf 

CASTELLS, 2017); bem como suas conexões com outros movimentos sociais, entidades ou 

associações localizadas no Município.  

Logo após, procura-se relacionar os estudos teóricos inicialmente apresentados sobre 

os conceitos de comunidade às diferentes concepções comunitárias percebidas na duas mídias 

sociais, a partir do cotidiano narrado, da linguagem utilizada e da formação de identidade 

atrelada ao território, fundamentos para a compreensão de aspectos de comunidade nestas 

páginas. A seguir, são relacionados os pressupostos preliminarmente apresentados de 

comunicação comunitária aos aspectos que viabilizam às páginas se constituírem como canais 

genuínos de comunicação comunitária ou não – seja abrangendo todo o Município, tal como a 

página São Gonçalo dá Depressão, seja um território mais específico, como a região do 

Coroado, a qual se dedica a página Fala Coroado.  

Finalizada a reconstrução dos aspectos de ativismo digital, bem como as 

características de movimento social e comunicação comunitária que as duas mídias sociais 

venham a apresentar, é possível presumir, afinal, a forma de ativismo digital proporcionada 

pelas mídias sociais analisadas de acordo com suas atuações; mobilizações; articulações 

sociais e políticas e características culturais e linguísticas, no ambiente digital. 

 

4.1 Ativismo digital: conceitos e pressupostos teóricos 

 

Criada em 1969 por militares do Departamento de Defesa Americano, a Internet 

originalmente era uma máquina de combate, um dispositivo de monitoramento e controle. 

Ainda nessa época, a denominada Arpanet foi tomada por ativistas da contracultura e 

pesquisadores universitários, que juntamente aos militares, formaram o caldeirão de classe 

que agita a rede, em uma tensão constante de diferentes movimentos e poderes. A profusão de 

micropolíticas estranhas ao objetivo inicial da rede tornou a Arpanet “um dispositivo de 

produção de relações, de afetos, de cooperação e de trocas de conhecimentos micropolíticos, e 

não apenas um meio de transporte de informações científicas, financeiras e militares” 

(MALINI; ANTOUN, 2013, p.17). De fato, Castells (2003) denota que a internet gerada da 

liberdade de pensamento e da inovação, no ambiente universitário dos anos 1960, nos EUA, e 

da capacidade criativa dos seus produtores é uma criação cultural, fundadora de um novo 
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padrão de comunicação e estruturada em quatro camadas culturais que contribuem para uma 

ideologia da liberdade: a cultura tecnomeritocrática (dos produtores/usuários), a cultura 

hacker, a cultura comunitária virtual e a cultura empresarial (CASTELLS, 2003).  

Em 1979, a criação do software Usenet (User Network) ou Rede de Usuários – 

primeira plataforma popular de conversação online na história da rede e a fundadora da 

relação “muitos-muitos” como modelo do diagrama de comunicação através da internet – 

tornou a rede um dispositivo de conversação e relações sociais comunitárias, onde cada um 

tem sua própria voz sem precisar passar pela intermediação de instituições e discursos oficiais 

ou comerciais. Posteriormente, o início da década de 1980 vivenciou o que hoje denominamos 

ciberespaço, “território virtual de trocas, ação coletiva e produção comum de linguagens” 

(MALINI; ANTOUN, 2013, p.19), muito em função da organização de inúmeros grupos 

ativistas, que fundaram ambientes comunitários e participativos de grupos de discussões já 

existentes na rede.  

Surge então o ativismo digital ou ciberativismo como sinônimo de ações coordenadas 

e mobilizadas coletivamente através da comunicação distribuída em rede interativa, cujo 

modus operandi passa pela política de vazamento de informações privilegiadas sobre a 

situação de regimes políticos fechados e a crítica a poderes econômicos e políticos. É também  

base de sustentação da articulação política de diferentes espectros de movimentos sociais e 

civis, amparados em torno dos grupos de discussões das BBSs (Bulletin Board System) – de 

quem as atuais redes sociais digitais se originam – e Usenet para vazar notícias que sofrem 

barreiras das censuras políticas e econômicas locais ou organizar lutas. Massimo Di Felice 

(2012) corrobora a relação entre a expansão da internet e o aparecimento de uma série de 

movimentos de ação direta com práticas sociais e comunicativas específicas, formando uma 

rede de relações e de novos conflitos sociais que ampliam e diversificam o termo ativismo, de 

origem estadunidense, “enquanto modalidade de organização e ação política direta de base” 

(2012, p.34) a partir da difusão de informações na rede com objetivo de boicotar o consumo 

de determinados produtos, e divulgar ocupações, manifestações e protestos ligados aos 

direitos humanos, civis e ambientais. 

A emergência dos grupos de discussão e das comunidades virtuais ainda na década de 

1980 coincide com a forte presença das ONGs, que segundo Malini e Antoun, “são os únicos 

grupos que conseguem fazer ação política” (2013, p.40) em um cenário de partidos e 

instituições políticas em queda. De acordo com os pesquisadores, os grupos de discussão 

fundam a política da ação direta que marcará as mobilizações em rede futuras, pois “são 
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atividades cujas normas são traçadas em público e no caos das conversações virtuais, e não a 

partir de hierarquias organizacionais” (idem, p.41).  

A partir dos grupos de discussão e do trabalho hacker não alinhado a governos, a 

internet inicia o processo de saída exclusiva das mãos dos setores econômico, governamental, 

militar e universitário para adentrar no cotidiano da população, que também passa a ocupar a 

rede. Desde a invenção da WWW (world wide web) por Tim Berners Lee na década de 1990, 

as redes da vida social confundiram-se com as redes de luta no ciberespaço. As teias de 

páginas virtuais, geradas pelo novo protocolo, permitiram a reunião do material coletado das 

conversações dos grupos de discussão, antes disperso. Esse material convergiu para as 

páginas web levado pela junção das diferentes formas de defesa e resistência, constituindo os 

novos movimentos das guerras em rede (MALINI; ANTOUN, 2013). Em âmbito global, 

Malini, Antoun (2013) e Di Felice (2012) atentam para o fato do ativismo digital ou 

ciberativismo emergir fortemente no cenário da luta zapatista na região mexicana de Chiapas 

(1994) – que passou a desenvolver um papel ativo no conflito entre o governo mexicano e as 

comunidades indígenas, divulgando seus comunicados pela rede e conectando-se a outros 

movimentos sociais globais, tais como os movimentos alterglobalização Ação Global dos 

Povos, que organizaram grandes protestos de repercussão mundial e tomaram as ruas de 

Seattle (1999), Gênova (2001) e Londres (2004).  

Através do uso de uma nova tecnologia comunicativa, surge um novo protagonismo 

sociopolítico emerso da descentralização das redes, permitindo o acesso a informações e a 

atuação conjunta da sociedade civil, que passa a desenvolver papel ativo nos conflitos sociais. 

O ativismo digital produzido por movimentos sociais e coletivos civis tem nas novas 

tecnologias de comunicação um instrumento valioso para o seu fortalecimento local ou global, 

arrecadando fundos, coordenando campanhas e protestos, difundindo informações, denúncias 

e petições. Em termos gerais, o ativismo digital ou ciberativismo refere-se à forma de utilizar 

a internet para dar suporte a movimentos globais e a causas locais, utilizando as arquiteturas 

informativas da rede para difundir informação, promover a discussão coletiva de ideias e a 

proposição de ações, criando canais de participação (LEMOS, 2003). André Lemos distingue, 

ainda, três grandes categorias de ativismo digital ou ciberativismo: conscientização e 

informação (como as campanhas promovidas pelo Greenpeace e pela Anistia Internacional); 

organização e mobilização, na internet, para uma determinada ação (convite para ações 

concretas nas cidades, por exemplo); e iniciativas de hackativismo, ações na rede como o 

envio em massa de e-mails, criação de abaixo-assinados, até desfiguramentos (defacing) – 
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método utilizado para modificar a página de um site na internet e bloqueios do tipo DoS 

(denial of service), para impedir ou negar a usuários legítimos o acesso a um computador. 

Considerando as características do ativismo digital a partir da capacidade de 

coordenação e mobilização de movimentos sociais e civis; críticas a poderes políticos; difusão 

de informações; divulgação de ocupações, manifestações e protestos ligados a direitos 

humanos, civis e ambientais; suporte a causas locais; promoção de discussão coletiva de 

ideias e canal de participação, organização e mobilização, na internet, para uma determinada 

ação, é possível investigar alguns desses aspectos nas comunidades virtuais Fala Coroado e 

SGDD. Assim, serão observados os seguintes aspectos de atuação das páginas em âmbito 

local: a capacidade das páginas Fala Coroado e SGDD em despertar mobilizações, 

participação social e a conscientização para a cidadania dos munícipes; possibilidade de 

exercício de deliberação dos atores sociais n as mídias sociais verificadas e a atuação social e 

política das páginas, principalmente nos períodos pré-eleitorais analisados.  

 

4.1.1 Capacidade das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão em despertar 

mobilizações, participação social e a conscientização para a cidadania 

 

Boyd e Ellison (2008) definem os sites de redes sociais como uma categoria de 

softwares sociais, sistemas que permitem a construção de uma persona através de um perfil ou 

página pessoal; a interação a partir de comentários e a exposição pública dos atores em uma 

rede social. As pesquisadoras enfatizam que, mais importante do que categorizar os elementos 

dos sistemas supracitados, é perceber a apropriação que diferentes atores fazem dessas 

ferramentas. Assim, o grande destaque dos sites de redes sociais é “o modo como permitem a 

visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos laços sociais estabelecidos no 

espaço offline” (RECUERO, 2009, p.102). Nesta categoria está o site de rede social 

Facebook, plataforma que permite o desenvolvimento das comunidades virtuais Fala Coroado 

e SGDD.  

Estes espaços conversacionais, ou seja, “espaços onde a interação com outros 

indivíduos adquire contornos semelhantes àqueles da conversação, buscando estabelecer e/ou 

manter laços sociais” (RECUERO, 2012, p.17) se tratam de novas formas do “ser” social que 

possuem impactos variados na sociedade contemporânea a partir das práticas estabelecidas no 

ambiente digital, pois são ferramentas que permitem conversações muito mais públicas, 

permanentes e rastreáveis do que outras características que arquitetam redes, exteriorizam 

sentimentos coletivos, interesses, tendências e intenções de grupos de pessoas. Atualmente, 
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essas conversas públicas e interativas constroem fenômenos, espalham informações, debatem 

e organizam protestos, criticam e acompanham ações políticas e públicas, interpretando e 

reconstruindo nossa cultura (RECUERO, 2012).  

A popularização dessas ferramentas, juntamente às práticas de uso de computadores, 

tablets e smartphones para conectar-se a outras pessoas e trocar ideias passaram a fazer parte 

das práticas de comunicação cotidiana de milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, a 

política pública redistributiva implantada no governo de Luis Inácio Lula da Silva (2003-

2011) deflagrou um grande contingente dos mais pobres à chamada classe C ou baixa classe 

média. A abertura do crédito para uma massa expressiva da população que não detinha poder 

de compra formou uma nova massa de consumidores, ávidos a adquirir novos serviços e 

aparatos tecnológicos. Igualmente, a facilitação do crediário possibilitou o acesso a itens de 

desejo antes inacessíveis à nova classe média. O computador passou a fazer parte do 

cotidiano, tornando-se um eletroeletrônico de uso familiar, tal como a televisão. O 

computador ligado à internet converteu-se na primeira ferramenta de acesso ao mundo virtual. 

Junto ao avanço das telecomunicações e o consequente barateamento da internet de banda 

larga móvel, o computador pessoal perdeu seu lugar de destaque com a disseminação dos 

smartphones.  

Dados do IBGE de 2016 a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua (PNAD C) mostram que 64,7% dos domicílios brasileiros possuem acesso à 

internet, número pequeno em comparação a outros países do mundo107. O aumento do acesso 

à internet no Brasil se deve, em grande parte, à ampliação da conexão por meio de 

smartphones e outros dispositivos móveis. O levantamento ainda aponta que o celular 

continua a ser o principal aparelho para acessar a internet no Brasil. Em 2016, o eletrônico era 

usado por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e 

televisões (11,3%). Ainda segundo o IBGE, a região Sudeste possuía o maior índice, com 

72,3% de acesso. Entretanto, a pesquisa aponta que, mesmo que 64,7% da população 

brasileira tenha declarado acessar a internet, há 63,3 milhões de pessoas que se mantêm off-

line. Três a cada quatro dessas pessoas disseram que o que as mantêm desconectadas é não 

saber usar ferramentas online ou não ter interesse nisso. O serviço ser caro era a justificativa 

dada por 14,3% dos desconectados.  

                                                           
107

 Segundo a pesquisa internacional ICT Facts and Figures 2016, realizada pela ITU, a agência da Organização 

das Nações Unidas (ONU) para tecnologias da informação, a penetração da internet nos domicílios de países 

desenvolvidos é de cerca de 83,8%. O índice chega a 64,4% nas Américas e a 84% na Europa. 
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Os dados do IBGE mostram que o nível de instrução é uma característica que também 

influencia a utilização da internet, pois a predisposição ao uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação (NTICs) tende a crescer com a elevação do nível de instrução. 

Dados da PNAD C, em 2016, revelam que as pessoas que utilizaram a internet, na população 

de 10 anos ou mais de idade sem instrução, representaram somente 11,2% e, entre as que 

tinham o nível fundamental incompleto, este indicador subiu para 43,6%. Este indicador 

continuou subindo com a elevação do nível de instrução, atingindo 97,1% no contingente que 

tinha o nível superior incompleto e passou para 95,7% naquele que tinha o nível superior 

completo. De acordo com a pesquisa, o resultado mais elevado para as pessoas de nível 

superior incompleto retrata o fato deste grupo deter uma alta parcela de estudantes e ter uma 

estrutura etária mais jovem do que o das pessoas com nível superior completo.  

Correlacionando os dados nacionais da PNAD C, em 2016, aos índices 

socioeconômicos e de desenvolvimento humano do município de São Gonçalo, cujos 

indicadores exibem uma maioria populacional com baixo nível de instrução, pode-se inferir 

que os fatores de acesso às NTICs, como a internet, bem como a consequente participação dos 

gonçalenses nos meios digitais, ainda é um grande desafio para o Município, que possui dois 

telecentros comunitários108, recebe tímidas iniciativas de inclusão digital109 e projetos 

incipientes de acesso à rede wi-fi110.  

Atravessada a difícil barreira do acesso, inicia-se o que Nico Carpentier (2012) 

denomina de “interação”, que se refere frequentemente ao estabelecimento de 

relacionamentos sócio-comunicativos entre os indivíduos. No âmbito do ambiente digital, 

diversas formas de interação entre indivíduos são estabelecidas a partir da construção de 

páginas ou de perfis, denominados “redes sociais online” ou “redes sociais digitais”. Os tipos 

de interação variam conforme a possibilidade de pertencer a uma rede e, de fato, interagir com 

outros membros. Com efeito, o pesquisador norte-americano Clay Shirky (apud MARTINO, 

2014, p.143) destaca “a atuação dos grupos como porta de entrada para compreender algumas 

                                                           
108

 O Instituto Usina Social é uma organização não governamental sem fins lucrativos com certificação de 

OSCIP. Os dois telecentros comunitários – Unidade Itaoca e Portão do Rosa – têm parceria com a PMSG e 

atendem crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo a inclusão digital, através de cursos e acesso livre à 

internet.  
109

 Em 2010, a PMSG realizou a 2ª Semana de Inclusão Digital em parceria com a Universidade Aberta do 

Brasil/Cederj. O evento ofereceu palestras e oficinas gratuitas para a comunidade sobre inclusão digital, riscos e 

benefícios do computador e uso de ferramentas para navegação na Internet e troca de e-mails. Disponível em: 

http://www.pmsg.rj.gov.br/comunicacao/noticias/noticiaCompleta.php?cod=2330&tipoNoticia=Educa%E7%E3

o. Acesso em: 20 dez. 2018. 
110

 No início de 2015, a PMSG lançou o projeto Internet para todos - sistema aberto de internet que permitia a 

navegação com a tecnologia wi-fi a moradores e visitantes da Praia das Pedrinhas. Após alguns meses de 

funcionamento o sistema foi interrompido e encontra-se desativado até os dias de hoje.  

http://www.pmsg.rj.gov.br/comunicacao/noticias/noticiaCompleta.php?cod=2330&tipoNoticia=Educa%25252525252525E7%25252525252525E3o
http://www.pmsg.rj.gov.br/comunicacao/noticias/noticiaCompleta.php?cod=2330&tipoNoticia=Educa%25252525252525E7%25252525252525E3o
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situações do mundo atual”, pois é no grupo que acontece a circulação de notícias, ideias, 

informações e demandas políticas e sociais, sendo o catalizador para as ações. Ao apreender 

as páginas Fala Coroado e SGDD como meios de interação entre indivíduos e possíveis 

espaços catalisadores para ações sociais nos âmbitos da região do Coroado e do município de 

São Gonçalo, respectivamente, é crível estabelecer algumas considerações.  

Observa-se que a Fala Coroado atua como espaço de divulgação dos projetos sociais 

da Brasilândia e adjacências e canal de denúncia e reivindicação sobre a situação de abandono 

dos aparelhos públicos da região, em especial a Fundação Leão XIII (CSU), chamando a 

atenção para a falta de promoção de atividades sociais no local, o uso do espaço da fundação 

para o favorecimento do grupo político de José Luiz Nanci e a negligência – tanto da 

administração do CSU, quanto dos moradores da região – no cuidado e manutenção do espaço 

da fundação e seus aparelhos de lazer (quadra sintética). Percebe-se também um 

direcionamento da página em dar visibilidade aos problemas gerais do bairro e cobrar 

melhorias com relação à falta de segurança e policiamento ostensivo na região; serviços de 

urbanização, saneamento básico e iluminação precários; falta de apoio governamental aos 

projetos sociais do bairro; falta de investimento público nos aparelhos educacionais locais etc. 

É explícita a vontade da página em despertar a consciência social e estimular o espírito 

coletivo e a união dos moradores em torno das melhorias da área, principalmente com relação 

ao CSU, considerado importante aparelho social da região e patrimônio coletivo do bairro. No 

tocante às interações estabelecidas, constata-se números expressivos de reações, comentários 

e compartilhamentos de usuários, com ou sem vinculação a partidos políticos, em postagens 

relativas a demandas sociais do bairro, com destaque para os posts referentes ao CSU, 

possivelmente pela relevância do aparelho social na comunidade e a relação de afeto dos 

moradores com a fundação.   

Na SGDD nota-se o emprego da página como espaço de visibilidade dos problemas 

sociais da cidade a partir do uso do humor. Temas como a falta de ordenamento urbano; 

infraestrutura, saúde e educação precárias e a violência crescente enfrentada pelo Município 

se juntam às críticas ao governo municipal e ao trabalho ineficiente de empresas 

concessionárias que prestam serviços públicos em São Gonçalo. Ao publicar o Plantão do 

Tráfego, informativo que envia notícias in locus da situação do tráfego na Ponte Rio-Niterói, 

em horários de pico, a SGDD acaba cumprindo papel informativo e prestando um serviço 

público para os seus seguidores que utilizam a principal ligação entre as cidades do Rio de 

Janeiro, Niterói e interior do Estado. A partir da exposição realizada pela página das 

demandas sociais do Município, observa-se a expressiva interação dos usuários através dos 
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números de reações, comentários e compartilhamentos, sobretudo em questões referentes ao 

aumento da violência urbana vivida pelos munícipes.  

Shirky aponta que, na internet, enquanto a voz do indivíduo isolado pode cair em um 

oceano de outras vozes, na conformação em grupos com interesses comuns a chance de o 

indivíduo ser ouvido é maior, já que o espaço virtual torna-se pólo de convergência de várias 

vozes. Ademais, a junção de tecnologia, ação e vínculos sociais aponta um cenário onde as 

ações coletivas podem ser pensadas de forma rápida, ao mesmo tempo em que conseguem 

agregar um grande número de atores. Com relação à potencialidade do espaço virtual se tornar 

pólo de convergência de várias vozes, Márcio Tibone declara que a rede social formada na 

página Fala Coroado é de grande importância para a comunidade, pois a intenção, além de 

conscientizar, é a de criar uma rede de comunicação entre os moradores e simpatizantes da 

página, algo tão importante quanto dar voz às necessidades dos moradores da região perante o 

poder público (ANEXO 3). Com relação à SGDD, o administrador principal, denominado de 

Prefeito, afirma que a página possui seguidores que estão desde o início de sua criação. 

Apesar de interagirem assiduamente, a página e seus administradores não participam de 

nenhum grupo relacionado a ela, o que indica que não há formação de redes potencialmente 

atuantes, social e politicamente, vinculadas à página SGDD (ANEXO 4).  

A velocidade e a potência dos agrupamentos aumentam sua visibilidade no espaço 

virtual, onde a força dos grupos se configura não pela quantidade de atores em uma rede, mas 

pela quantidade de vínculos que eles possuem. Uma das principais características das redes 

sociais é seu caráter relacional, que pode tanto ser uma relação entre indivíduos quanto uma 

relação entre relações, “uma perspectiva mútua e recíproca sobre a maneira como as pessoas 

interagem” (MARTINO, 2014, p.57). Na medida em que as redes se estabelecem através de 

laços firmados a partir de interesses comuns, pode-se observar o desenvolvimento de 

agrupamentos para troca de informações, ideias e materiais, gerando não apenas o 

compartilhamento de conhecimentos entre os participantes, mas também o engajamento em 

questões políticas, sociais e culturais. “O poder de mobilização exponencial das redes sociais 

as torna um fator relevante para se pensar elementos da vida fora da internet” (idem, p.58). 

Com relação à ideia de participação e engajamento para ações sociais e políticas a partir do 

uso das mídias sociais, tanto Massimo Di Felice (2008) quanto Martino pressupõem que a 

possibilidade de participar das redes sociais online através de dispositivos móveis, tais como 

os smartphones, permite a transposição das barreiras entre o mundo físico e o mundo online, 

aumentando o grau de complementaridade entre as interações nas redes sociais online e no 

mundo offline, pois “na medida em que as ações nas redes sociais online e na vida cotidiana 
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se articulam de maneira cada vez mais próxima, os fatores políticos, sociais e econômicos 

podem ganhar em relevância” (MARTINO, 2014, p.58). “Assim como o mundo real é levado 

para as redes sociais digitais, as discussões online têm o potencial de gerar atitudes e ações no 

mundo físico” (idem, p.58), o que leva a refletir sobre o poder político das redes sociais.  

Assim, a interação de atores nas mídias sociais com resultância no engajamento destes 

em questões políticas, sociais e culturais remete à ideia de participação postulada por Nico 

Carpentier (2012), mencionada como aspecto que vai além do envolvimento dos cidadãos 

com a política institucionalizada. Carpentier observa que o próprio campo da teoria 

democrática indica que seria difícil confinar o político (e a lógica do poder e a tomada de 

decisões na sociedade) ao domínio da política institucionalizada, pois suas fronteiras teriam se 

tornado mais permeáveis nas sociedades modernas (ou pós-modernas), possibilitando o 

surgimento de uma diversidade de práticas políticas advindas de atores que muitas vezes 

estavam situados fora do âmbito da política institucionalizada.  

Sejam chamados grupos de interesses, movimentos sociais antigos/novos, 

sociedade civil ou ativistas, esses atores ampliaram o escopo do político e 

tornaram a participação mais heterogênea e multidirecional (CARPENTIER, 

2012, p.69, tradução nossa)111. 

 

As proposições apontadas por Carpentier encontram eco nas formulações de Robert 

Putnam (1995) acerca do afastamento gradual dos cidadãos dos mecanismos formais 

democráticos, como as eleições. Putnam expressa que há certo desgaste na confiança dos 

cidadãos nas instituições sociais e políticas, enquanto outras formas de política, extra-

partidárias, extra-organizações, surgem na sociedade contemporânea. A concepção de política 

se amplia, incluindo novas modalidades de participação e negociação – com efeitos 

significativos ou não – e, ao contrário da política representativa, sem a exigência de coerência 

ou de um preceito ideológico declarado – é este também o campo da sátira humorística e de 

páginas do Facebook. 

Carpentier norteia que a participação precisa ser convidativa, nunca imposta. A esse 

respeito, Florence Passy (2003, p.4) aponta que “uma das múltiplas funções das redes 

intervém no final do processo de participação, quando os indivíduos definem suas 

preferências sobre juntar-se ou não”. As decisões individuais formadas, em parte, pela 

interação com outros atores, demonstram a importância da formação de redes no ambiente 

digital para o início do processo de engajamento das pessoas em ações coletivas: as redes 

                                                           
111 They grew out of a diversity of political practices that originated from actors that often were situated outside the realm of 

institucionalized politics. Whether they are called interests groups, old/new social movements, civil society ou activists, these 

actors broadened the scope of the political and made participation more heterogeneus and multidirecional. 
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promovem a socialização entre atores que se identificam com causas comuns; são vias 

principais pelas quais potenciais ativistas são conectados com as oportunidades de que 

precisam e possibilitam o aprendizado social.  

A exposição de Márcio Tibone quanto a algumas ações sociais organizadas pela Fala 

Coroado envolvendo a cooperação da comunidade se aproximam das postulações de Martino, 

Carpentier e Passy quanto à participação e engajamento dos atores na rede social. De acordo 

com o administrador, a partir da atuação da página como ferramenta de comunicação dos 

moradores locais foi possível articular algumas atividades na região em diferentes períodos: 

tentativa de implantar uma horta comunitária no terreno da Fundação Leão XIII, com o apoio 

de professores da escola estadual Instituto de Educação Clélia Nanci; realização de um 

Mutirão Comunitário no bairro, onde os próprios moradores limpavam os espaços de 

convivência na Brasilândia; participação de reuniões com o secretário de segurança do 

governo passado (Neilton Mulim), após manifestação dos moradores na Av. Kennedy contra a 

onda de assaltos no bairro (ANEXO 3). Sobre a SGDD, percebe-se a atividade de interação 

entre usuários acerca das mazelas sociais da cidade, porém, sem a participação e o 

engajamento dos atores em ações sociais concretas em conjunto à página, nos termos do que 

se entende por participação, de acordo com Carpentier, Martino e Passy.  

Dessa forma, para o entendimento da expansão das mobilizações sociais e a crescente 

participação cidadã nas agendas das cidades, é preciso reiterar a importância dos sites de redes 

sociais e a formação das redes sociais online para a reorganização, tanto de estruturas de 

oportunidades, quanto dos repertórios de ação coletiva. Nesta perspectiva, apreende-se algum 

potencial participativo e mobilizatório dos atores sociais na página Fala Coroado e a trivial 

interação dos usuários na página SGDD, sem indicação de participação e engajamento dos 

atores em questões sociais a partir da utilização da página. A fim de complementar o conceito 

de participação aqui mencionado, será estudado o exercício de deliberação promovido nas 

páginas Fala Coroado e SGDD. 

 

4.1.2 Exercício de deliberação nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão 

 

Se no presente a atuação social, a mobilização e o engajamento viraram um valor da 

rede, em grande medida essa transformação se deve à emergência das dinâmicas ativistas do 

final dos anos 1990, que resgataram o sentido originário par-a-par da internet, dando a ela um 
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novo uso e promovendo diversas inovações, “que vão do Napster112 ao Pirate Bay113, dos 

blogs aos mashups114, dos sistemas de troca de arquivo às mídias sociais colaborativas, do 

jornalismo cidadão neozapatista à tuitagem iraniana” (MALINI; ANTOUN, 2013, p.153). 

Esta mudança implica uma profunda transformação das revoluções, pois, se no passado a 

indignação das populações acabava capturada pelos interesses de grupos ideológicos 

intolerantes e violentos, hoje as populações reunidas nos movimentos sociais e ações coletivas 

não precisam que os intermediários falem por elas através das mídias de massa e instituições 

políticas. Nesta concepção, a internet tornou-se um imenso espaço público ou esfera pública 

digital, onde qualquer cidadão tem voz e pode falar por si mesmo, uma mídia livre estimulada 

pelas redes sociais. 

Entre os séculos XVII e XVIII a aparição de diversos formatos midiáticos 

impulsionados pela revolução da imprensa e de novos espaços de socialização – como os 

salões e cafés – onde se estabeleceram condições básicas para a discussão de interesses gerais, 

inclusive no âmbito da política, possibilitaram o desenvolvimento da esfera pública baseada 

em uma comunidade de leitores privados com poder de reflexão, em uma esfera pública da 

sociedade civil, o que Jürgen Habermas (2003) denominou de “esfera pública burguesa” – 

uma esfera composta de pessoas privadas que se unem para formar um público dotado de 

autoconsciência e que reclama sua autonomia diante das autoridades públicas. Este público se 

organizará segundo as regras da discussão racional e não dependerá da posição social ou da 

autoridade dos participantes. O objetivo será a busca pela verdade mediante a argumentação 

racional e o reconhecimento das melhores ideias, e não a defesa de determinados interesses 

políticos e econômicos, abrindo a possibilidade de organizar a sociedade em torno de 

instituições independentes dedicadas à crítica pública.  

Segundo Pecourt Gracia (2015), a concepção habermasiana assume que, se em um 

primeiro momento o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa e das indústrias 

culturais teriam possibilitado a criação da esfera pública, mais tarde incidiram em sua 

transformação e desintegração, “no que o próprio Habermas denominou “a ‘refeudalização’ 

da esfera pública” (p.77). No entanto, entre o final do século XX e início do século XXI, um 

processo de transformação estrutural, não mais pautado pela cultura de massa e sim pelas 

                                                           
112

 Criado em 1999 por Shawn Fanning e seu co-fundador Sean Parker, o Napster é um serviço de streaming de música 

pertencente à Rhapsody Internatonal Inc. <https://br.napster.com/>. 
113

 Lançado em 2003 por Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij e Peter Sunde, o Pirate Bay é um buscador de torrents, endereços 

que redirecionam os usuários para programas gerenciadores de downloads. . <https://thepiratebay.org./> 
114

 Um mashup é um site personalizado ou uma aplicação web que usa conteúdo de mais de uma fonte para criar um novo 

serviço completo. Resume-se a diferentes serviços que podem funcionar simultaneamente. 



184 

 

tecnologias digitais – que introduzem possibilidades inéditas para a ação social em escala 

global – vem transformando a esfera pública. Diferente da esfera pública descrita pelo 

sociólogo alemão, a nova esfera pública digital tem trazido consequências importantes nos 

instrumentos de participação cívica e nas modalidades de ativismo político.   

Apesar das patentes potencialidades, o conceito de esfera pública digital também 

guarda limitações, principalmente em termos da fictícia igualdade de circunstâncias dos 

participantes e da universalidade de acesso, aqui já mencionada. Confrontando-se o conceito 

original de esfera pública habermasiana aos pressupostos da esfera pública formada no 

ambiente digital, é viável conceber algumas reflexões quanto ao papel das novas tecnologias 

da informação e comunicação, sobretudo a internet, na promoção da deliberação entre 

usuários e do confronto de ideias e alternativas. É importante destacar o significado do 

conceito de deliberação como uma forma de comunicação que se desenvolve a partir de 

rotinas diárias invisíveis, nas práticas cotidianas, que são o espaço de troca de razões dos 

atores sociais, onde eles tecem ideias e argumentos e travam uma competição por melhores 

razões (HABERMAS, 2006, p.14), “produzindo efeitos de aprendizado e amadurecimento da 

reflexão relativos às conversações políticas entre os cidadãos em sua vida cotidiana”. 

Primeiramente, é preciso resgatar os pressupostos teóricos de Putnam (1995) com 

relação ao uso das novas tecnologias da informação e comunicação como novos espaços de 

participação, negociação e deliberação. Diante deste cenário, os espaços públicos 

convencionais de discussão defrontam-se com novas formas de socialização, representadas 

por novos canais de disseminação e troca de informações, que ressignificam temas referentes 

a poder, regulação, vigilância, participação e cidadania. A internet vive um paradoxo entre 

servir à constituição de uma esfera pública que possa integrar argumentos, consensos, 

posições e defesas ou ser um espaço fragmentado onde é impossível associar e comportar 

interesses de natureza coletiva. 

À luz do pensamento de Alec Charles (2012), não há dúvidas que as NTICs acarretam 

uma mudança de paradigma no que diz respeito às noções de política ou sociedade. Para ele, 

as novas identidades cívicas formadas no ambiente digital surgem vinculadas a novas 

ideologias, desconectadas de partidos políticos, e isto leva a crer que as NTICs, cujo uso está 

cada vez mais enraizado no cotidiano dos cidadãos, podem possibilitar relações sociais de 

natureza política. Por outro lado, a realidade da rede mostra que, nos dias de hoje, a lógica de 

interesses corporativos favorece mais as oportunidades para o consumo e entretenimento do 

que as práticas políticas, numa profusão de gostos que não induzem ao confronto e à 

diversidade. Ademais, a progressiva vigilância sobre os usuários, a comercialização de dados 
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de utilização e de perfis, além da disputa pela atenção e intensa hierarquização dos diferentes 

atores sociais na rede – onde os mais vistos lutam pela primazia da visibilidade – são fatores 

que contribuem para o apagamento de diversas contribuições que poderiam fazer do ambiente 

digital uma esfera pública plural (DEAN, 2010). Dessa forma, as condições e os tipos de 

participação política dos cidadãos, condição primordial da constituição da esfera pública, são 

constantemente desafiadas no âmbito das NTICs. Entretanto, apesar das dificuldades 

encontradas, não se pode negar as potencialidades da internet enquanto promotora de uma 

esfera pública, como salienta Alec Charles.   

No que tange ao desempenho da página Fala Coroado como espaço deliberativo, seu 

administrador, Márcio Tibone, afirma enfaticamente, em diversas postagens, que ela atua 

como um espaço democrático, laico e imparcial, onde cidadãos comuns da Brasilândia e 

membros de grupos políticos podem se encontrar para debater ideias e divergir acerca das 

questões políticas e sociais que afetam a região. De fato, identificam-se em temas que 

permeiam problemas sociais da localidade, como os relacionados ao Centro Social Urbano 

(CSU), participação expressiva dos usuários em termos de reações, comentários e 

compartilhamentos. Nestes momentos, é perceptível o uso da mídia social para a deliberação 

efetiva das carências sociais do aparelho social de maior relevância da comunidade.   

Outro enfoque da página Fala Coroado relativo à sua atuação como espaço de 

deliberação para a comunidade diz respeito ao seu uso como campo de disputas dos grupos 

políticos que competem pela atenção dos moradores da região da Brasilândia, mais 

especificamente, os grupos ligados ao pré-candidato Lucas Muniz (PMN) e ao pré-candidato 

Sandro Almeida (PSDB). Neste momento, verifica-se maior atividade, a partir de reações, 

comentários e compartilhamentos, de indivíduos ligados aos dois grupos políticos, lideranças 

e correligionários de dentro e de fora da Brasilândia, defendendo as iniciativas e intervenções 

de seus pré-candidatos na localidade e discutindo acerca de quem seria o melhor representante 

na comunidade. Mesmo os compartilhamentos realizados parecem servir para alertar os 

membros dos diferentes grupos políticos, chamados à página para defender os pré-candidatos 

de cada grupo. 

Além da preponderante participação de indivíduos ligados a grupos político-

partidários em postagens referentes às conquistas de bens públicos para o bairro através da 

influência de agentes políticos, também se percebe a baixa interação de moradores comuns, 

podendo se inferir que as discussões promovidas por lideranças políticas locais não 

provoquem a deliberação dos demais usuários, ou mesmo, possam causar o afastamento deles 

nos embates sobre os futuros representantes políticos da cidade. De fato, o que se observa em 
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diversos comentários é a desconfiança de moradores sobre a índole e as reais intenções dos 

agentes políticos, além da tradicional percepção sobre a imagem dos políticos em geral, como 

pessoas que buscam ganhos e vantagens usando da boa vontade e confiança do povo.  

Questionado sobre a conduta da página em apoiar explicitamente políticos em 

períodos pré-eleitorais e eleitorais e a consequente participação dos atores nestes tipos de 

postagens, Márcio Tibone declara que existem duas visões dos usuários acerca desta questão 

(ANEXO 3): quando a página apoiou um candidato no bairro para candidatura a vereador 

(pré-candidatura de Lucas Muniz em 2016), junto a um trabalho embrionário de divulgação 

da candidatura, houve apoio dos moradores. Já quando a Fala Coroado apoiou pré-candidatos 

(Jalmir Júnior e Dejorge Patrício em 2018), acreditando em um trabalho futuro, o 

administrador não percebeu o mesmo envolvimento dos usuários. Em sua opinião, ele diz 

acreditar que o interesse dos usuários em postagens relacionadas às questões políticas estejam 

mais condicionadas às ações realizadas no bairro pelos futuros agentes políticos. Entretanto, o 

que se observa mesmo em postagens que divulgam realizações do pré-candidato Lucas Muniz 

é a participação majoritária de pessoas ligadas ao grupo político do pré-candidato.  

Ainda a esse respeito, Márcio Tibone alega em diversas postagens que a Fala Coroado 

constitui-se como um espaço imparcial e que nada a desabona ao falar com sinceridade, 

coerência e verdade. Sob esse ponto de vista, o jornalista se dá o direito de expressar o que 

pensa na página acerca da política e dos políticos locais, na medida em que afirma ser um 

cidadão exercendo seu direito de escolha por um candidato, baseado no que pensa ser o 

melhor para o bairro. Da mesma forma, ele alega que a página funciona como espaço de 

debate, exercício de liberdade de expressão e participação cidadã, na qual tanto moradores 

locais quanto outros grupos políticos podem expressar-se sem censura ou retaliações, tanto 

acerca dos problemas sociais do bairro, quanto das atuações dos agentes políticos do 

legislativo e do executivo. Apesar de declarar enfaticamente não exercer manipulação e 

perseguição política através das postagens em apoio a determinados candidatos, a página 

recebe diversos comentários negativos acerca de seus posicionamentos políticos. Alguns 

internautas acusam a página de servir como plataforma política de candidatos e parlatório 

digital em torno de suas agendas políticas, destoando do potencial que a mídia social poderia 

ter como espaço de deliberação. 

Com relação à página SGDD, é visível o esforço da mídia social, em diversas 

postagens, em deixar claro aos seus seguidores que o funcionamento da página não é similar a 

outras páginas de comunidades e páginas de notícias que recebem costumeiramente pedidos 

de republicações de usuários acerca de assuntos, tais como: animais domésticos 
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desaparecidos, carros roubados e/ou abandonados e denúncias anônimas. Isto demonstra o 

posicionamento da página sobre assuntos não abordados ou com má aceitação na mídia social. 

No tocante à deliberação dos atores acerca de questões sociais e temas políticos, apreende-se a 

livre discussão concedida pela SGDD com relação às opiniões dos atores sociais. Entretanto, 

os próprios administradores da página, que também se constituem como atores sociais no 

ciberespaço, à frente da mídia social, revelam sofrer sanções veladas de agentes políticos, 

censuras e bloqueios a partir de denúncias feitas na plataforma digital Facebook, com o 

intuito de atravancar o exercício de deliberação realizado pela página (ANEXO 4).  

Em relação ao exercício de deliberação do ponto de vista dos demais atores, constata-

se que, ao interagirem na página produzindo textos, compartilhando memes e vídeos em seus 

comentários, os usuários fortalecem o vínculo social, constituído discursivamente por um 

número indeterminado de jogos de linguagem (FRANÇA; GUIMARÃES, 2006). Nesse 

contexto, as pequenas falas, as possibilidades abertas do exercício das linguagens, as 

conversas comuns, ganham nova potencialidade. Vera França aponta que “na 

contemporaneidade, é a voz que constitui o sujeito no cerne da vida pública” (idem, p.75). Ao 

adentrarem em uma mídia social com um número considerável de seguidores e visualizações 

a fim de demonstrar insatisfação com a política governamental e os agentes políticos locais, 

discutir e reclamar sobre as adversidades sociais e carências do Município, bem como da 

negligência do poder público em sanar estes problemas, os usuários da página se inscrevem 

no espaço público da argumentação para legitimar suas opiniões e demandas. 

No contexto do ciberespaço, a horizontalidade das redes favorece a cooperação e a 

solidariedade, reduzindo a necessidade de liderança formal (CASTELLS, 2017) e 

possibilitando aos coletivos e movimentos sociais falarem diretamente através de seus 

manifestantes sem precisar que líderes e porta-vozes detenham seus interesses em nome de 

fanatismos ideológicos e voracidade econômica (MALINI; ANTOUN, 2013). Não obstante à 

questão da horizontalidade das redes, que reduz a necessidade de liderança formal, como bem 

salientou Castells, Ilse Scherer-Warren (2006) esclarece que as estruturas de poder não se 

dissolvem nos movimentos sob a forma de redes, pois, mesmo em uma rede há elos mais 

fortes (lideranças, mediadores, agentes estratégicos, organizações de referência etc.) que 

detêm maior poder de influência, de direcionamento nas ações, do que outros elos da rede. 

Estes são relevantes para o empoderamento das redes de movimento que, “como qualquer 

relação social, estão sempre impregnadas pelo poder, pelo conflito, bem como pelas 

possibilidades de solidariedade, de reciprocidade e de compartilhamento” (idem, p.122).  



188 

 

Questionado sobre sua atuação na região do Coroado – se se consideraria um 

influenciador digital, uma liderança política ou os dois – Márcio Tibone esclarece que, na 

verdade, sua intenção era ser um formador de opinião para a localidade. Entretanto, durante o 

tempo de convivência entre a página e o bairro, o administrador se envolveu politicamente em 

algumas questões e acredita que, pelo retorno recebido, há quem o veja como uma liderança 

política no Coroado (ANEXO 3). Também é possível observar na página a atuação expressiva 

de lideranças comunitárias e personagens de grupos políticos.  

Já na página SGDD, o Prefeito afirma ter ficado assim conhecido por postar as 

reclamações dos usuários acerca das adversidades cotidianas encontradas no Município, tal 

como o “buraco na rua, falta d'água, falta de remédio” (ANEXO 4). Ainda em entrevista 

concedida à revista eletrônica Sim, São Gonçalo, ele reitera que, devido à carência de canais 

governamentais na cidade que atendam às reivindicações da população, muitas pessoas 

acabam utilizando o espaço da SGDD para enviar demandas sociais115, constituindo um grau 

de autoridade à figura do Prefeito, mesmo que de forma equivocada.  

Isto posto, o importante é entender como os administradores/mediadores buscam o 

equilíbrio entre as tendências divergentes e como possibilitam ou não a autonomia dos 

sujeitos sociais participantes dos movimentos, coletivos e redes sociais. Fato é que uma nova 

ordem democrática desponta no ambiente digital, apesar das limitações e dificuldades 

detectadas na rede que interferem na atividade de deliberação e participação dos usuários. A 

multidão provida pela comunicação descentralizada e pelas interfaces de expressão coletiva 

faz o tema da cidadania contemporânea convergir na direção da organização das redes e 

movimentos sociais e seus coletivos. Com o intuito de avançar no estudo das páginas Fala 

Coroado e SGDD como instrumentos de ativismo digital, serão abordadas a atuação social e 

política observadas em ambas as páginas.  

 

4.1.3 Atuação social e política das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão 

 

Nos últimos tempos o ambiente digital vem tomando formas de uma nova esfera 

pública, a esfera pública digital, que têm possibilitado a ampliação de instrumentos de 

participação cívica e ativismo político, em âmbitos global e local. As redes sociais online 

formadas por comunidades virtuais em plataformas digitais como o site de rede social 

                                                           
115

 GRACIANO, Matheus. Entrevista com a equipe do São Gonçalo Dá Depressão. Sim São Gonçalo, São 

Gonçalo, 15 set. 2015. Cultura. Disponível em: https://simsaogoncalo.com.br/sao-goncalo/sao-goncalo-da-

depressao-entrevista-podcast/. Acesso em: 20 dez. 2018. 
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Facebook, conformam espaços de relações que viabilizam a articulação de atores para práticas 

cidadãs e mobilizações políticas, em movimentos sociais, coletivos, ONGs e comunidades 

formadas por moradores de bairros. A constituição de comunidades virtuais por aproximações 

temáticas, anseios e atitudes reforçam a sociabilidade e a prática de interações, assentada em 

princípios de diálogo, de cooperação e de participação.  

De acordo com Malini e Antoun, “estamos imersos e atravessados por um novo ‘bios’, 

uma midiosfera constituída de redes, dispositivos, dados, processos de interação humano/não 

humanos, que curto-circuitaram a separação entre as redes e a rua” (2013, p.10). 

Movimentamo-nos em ambientes híbridos e o que chamamos ciberespaço não pode mais ser 

considerado um espaço separado, pois somos atravessados pela internet cotidianamente, em 

conexões que lutamos para acessar e democratizar. Os pesquisadores explicitam o que 

consideram uma das questões mais difíceis da nossa contemporaneidade: como pessoas, 

grupos e movimentos sociais se apropriam das ferramentas e tecnologias de empreendimentos 

corporativos tais como o Facebook para produzir resistência, desvios, invenções e 

turbulências. Diante destas questões, é necessário observar quais tipos de atuação social e 

política são suscitadas nas páginas Fala Coroado e SGDD, e que podem ajudar a configurá-las 

como instrumentos de ativismo digital.  

Quanto à atuação social e política da página Fala Coroado, percebe-se sua relação com 

agentes políticos ligados ou não ao bairro. A vinculação da mídia social com o vereador 

Lucas Muniz inicia-se com a apresentação do futuro vereador como uma pessoa simples do 

bairro, poucos meses antes do lançamento oficial da sua candidatura, no pleito de 2016. Ao 

expor a imagem de Lucas Muniz como boa opção de representante do bairro na Câmara 

Municipal, a página terminou por conferir visibilidade ao candidato, além de provocar 

conversações acerca do mesmo. A esse respeito, Jürgen Habermas observa que os votos não 

aparecem de modo natural no solo da sociedade civil, pois antes mesmo do início formal das 

campanhas e das eleições gerais, “eles ganham forma através do confuso alvoroço de vozes 

oriundas tanto da conversação cotidiana quanto da comunicação mediada” (HABERMAS, 

2006, p.15).  

Habermas reconhece que os atores que se situam na sociedade civil, tais como grupos 

de interesse geral, comunidades religiosas ou movimentos sociais, não possuem poder em 

sentido estrito, mas obtêm influência pública a partir do capital social e do capital cultural que 

acumularam em termos de visibilidade, proeminência, reputação ou status moral (2006, p.17). 

Dessa forma, ao declarar apoio e tentar persuadir os eleitores da Brasilândia a apostarem nos 

pré-candidatos Lucas Muniz, em 2016, e Dejorge Patrício e Jalmir Júnior, no pleito de 2018, 
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Márcio Tibone, investido do canal proporcionado pela Fala Coroado, empresta seu capital 

social e político aos agentes políticos, já que pode ser considerado uma liderança política na 

região. Isto posto, apesar de desfrutar de capital social e político na região do Coroado, o 

próprio Tibone averigua que os posts que relacionam a figura dos agentes políticos às 

intervenções sociais do bairro provocam maior envolvimento dos atores, dentro e fora do 

ambiente digital.   

Igualmente, é possível perceber, através das publicações, que o cidadão do bairro é 

permanentemente estimulado a participar, tirar dúvidas, levar sugestões e fazer cobranças ao 

governo municipal, agentes legislativos, pré-candidatos e agentes administrativos de órgãos 

públicos locais. Ainda é ressaltada pela página a importância da proximidade da população 

com agentes políticos do Poder Legislativo, principalmente os mais votados na região, a fim 

de que eles possam vir a mapear e sanar, na medida do possível, os anseios dos moradores. 

Durante os pleitos de 2016 e 2018, observa-se que o discurso textual das postagens reafirma 

as possibilidades políticas do bairro através dos pré-candidatos – principalmente, Lucas 

Muniz, em 2016 – tentando convencer os usuários de que as mudanças estruturais que o 

bairro tanto necessita somente serão possíveis através da ação de parlamentares. O tipo de 

gestão participativa proposto na página contrasta com o conceito de “cidadania ampliada” 

(DAGNINO, 2004), na qual “experiências participativas expressam e contribuem para 

reforçar a existência de cidadãos-sujeitos e de uma cultura de direitos que inclui o direito a ser 

co-participante em governos locais” (idem, p.105). O conceito de cidadania ampliada está 

relacionado ao engajamento, autonomia, emancipação e fortalecimento das relações políticas 

na sociedade, ou seja, à gestão participativa de fato, contrapondo-se ao raciocínio proposto 

pela página de construção de espaço de ação social e política em torno dos projetos políticos 

de grupos político-partidários, particularmente os que atuam na região. 

A este respeito, é viável resgatar o conceito de “mandonismo” (LEAL, 1997), 

referente à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder e uma 

característica da política tradicional inversamente proporcional ao exercício da cidadania.  O 

“mandão” para José Murilo de Carvalho (1997) pode se expressar ou se personificar de 

diversas maneiras, mas que trazem consigo algumas características em comum. Ampliando-se 

o conceito de mandonismo, inicialmente representado pela figura do coronel em âmbito rural, 

emerge atualmente um panorama mais complexo em que coexistem vários tipos de mandões, 

potentados ou chefes – qualquer figura que, em função do controle de algum recurso 

estratégico, exerça sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter 

livre acesso à sociedade política (CARVALHO, 1997). Desta forma, apreendendo-se a 
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abrangência de utilização da página Fala Coroado como ferramenta política do grupo político-

partidário local e lideranças políticas da região – reconhecidos como os “mandões” – em 

conjunto ao discurso implícito empregado pela mídia social de que as transformações sociais 

efetivas para a região devem perpassar as atividades de parlamentares atuais e futuros, é 

possível compreender uma faceta da página que a caracteriza também como ferramenta de 

manutenção do mandonismo local. 

Apesar da evidente vinculação da Fala Coroado a grupos e agentes políticos, fator que 

pode vir a desencadear um processo de mandonismo e comprometer a ideia de cidadania 

ampliada proposta por Evelina Dagnino, é perceptível, a partir da análise das postagens, o 

desejo do administrador em tornar a página Fala Coroado uma ferramenta que promova a 

união dos moradores da Brasilândia e adjacências em torno de soluções para as mazelas 

sociais da localidade. Entretanto, ao ser questionado acerca dos desafios que impedem a união 

dos moradores locais e se acha que, através da página, pode resolver estes desafios, Márcio 

Tibone responde que uma das dificuldades encontradas é a sobreposição de interesses 

individuais aos interesses coletivos na região. Além disso, para ele, a cisão de ideais e 

interesses comuns também ocorre pela falta de informação e de questionamento por parte dos 

sujeitos. O administrador ainda declara que a intenção da página não é formar militantes, mas, 

no mínimo, pessoas mais participativas, mais responsáveis com a realidade ao seu redor, com 

capacidade de transformação. Ele salienta que a política, nesse contexto, deve ser usada como 

uma ferramenta importante e a Fala Coroado deve ser entendida como uma ferramenta social 

atuante no bairro (ANEXO 3).  

No que se refere à atuação social e política averiguada na página SGDD, compreende-

se a mídia social como espaço de deliberação, protesto e manifestação de críticas acerca do 

comportamento apresentado por agentes políticos gonçalenses, bem como à atuação dos 

gestores municipais, o prefeito Neilton Mulim, em 2016, e o prefeito José Luiz Nanci, em 

2018, além de críticas frequentes à atuação do governo municipal em ambas as gestões. 

Observa-se a todo o tempo, nas publicações, o exercício de desconstrução da imagem dos 

agentes políticos e da própria política do Município a partir do uso da comicidade. Através da 

linguagem sarcástica, da ironia e do humor, a página produz críticas sociopolíticas, que 

equivalem à sua fabricação cultural, ou seja, ao que ela produz no ambiente digital. 

Vladimir Propp (1992) afirma que “a língua constitui um arsenal muito rico de 

instrumentos de comicidade e zombaria. Deles fazem parte os trocadilhos, os paradoxos e as 

tiradas de todo o tipo, a eles relacionadas, bem como algumas formas de ironia” (idem, 

p.119). A SGDD recorre intensamente ao uso dos paradoxos e da ironia. “Os paradoxos são 
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sentenças em que o predicado contradiz o sujeito, ou a definição do que está para ser 

definido” (idem, p.124). Os paradoxos podem ser expressos por pensamentos sarcásticos e de 

escárnio, exprimir zombaria e ter uma função satírica. Na ironia expressa-se com as palavras 

um conceito, mas se subentende (sem expressá-lo por palavras) um outro, contrário. Em 

palavras diz-se algo positivo, pretendendo, ao contrário, expressar algo negativo, oposto ao 

que foi dito. “A ironia revela assim alegoricamente os defeitos daquele (ou daquilo) de que se 

fala. Ela constitui um dos aspectos da zombaria e nisto está sua comicidade” (idem, p.125).  

Outro recurso muito utilizado pela página é o uso de termos pejorativos para 

denominar agentes políticos do Município. De acordo com Propp, “na literatura humorística e 

satírica, assim como nas artes figurativas, o homem, na maioria das vezes, é comparado a 

animais ou a objetos, e essa comparação provoca riso” (1992, p.66). Chamar uma pessoa com 

o nome de um animal qualquer é a forma mais difundida de injúria cômica, principalmente 

quando a comparação serve para desvendar um defeito qualquer (idem, p.67). A partir dos 

pressupostos teóricos reconhecidos por Propp acerca de termos e recursos de zombaria que 

possam causar injúria à imagem de pessoas, é concebível fazer esta comparação ao uso de 

personagens populares e até memes políticos a fim de provocar embaraço em pré-candidatos e 

criticar a política gonçalense. Um exemplo desta prática é a comparação do ex-prefeito 

Neilton Mulim ao ex-apresentador de televisão Britto Jr., bem como os memes dedicados a 

zombar de sua pré-candidatura. Do mesmo modo atuam os memes de humor que fazem 

críticas à atuação do atual prefeito José Luiz Nanci, assim como às ações de sua 

administração.  

Com base na observação do campo político atual, torna-se evidente o esforço 

empregado na construção da imagem midiática dos atores políticos, principalmente durante o 

período pré-eleitoral e campanhas eleitorais. Com relação aos pré-candidatos, tanto na eleição 

municipal de 2016, quanto na estadual e federal de 2018, observa-se com clareza a criação da 

imagem correspondente ao que cada agente político representaria para São Gonçalo, caso 

eleito. Sobre a atuação dos atores políticos na esfera midiática atual, Muniz Sodré (2002) 

atenta para o desvio destes atores da prática representativa norteada por valores concretos para 

a performance imagística (SODRÉ, 2002). Uma nova esfera de valores midiáticos vem 

convertendo a imagem político-partidária do indivíduo em pura aparência, seguindo os 

moldes da publicidade. De acordo com Sodré,  

Tudo tende a confluir para a imagem publicitária como valor coletivo, o que 

pode tornar a interpretação cênica da realidade mais importante do que 

qualquer modo tradicional de representação. Publicamente, importa mais a 
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capacidade pessoal de gerar espetáculo (...), portanto, a performatividade 

midiática, do que conteúdos programáticos (2002, p.35). 

 

De fato, esta prática da SGDD, junto às interações dos usuários, explicita a descrença 

e insatisfação do cidadão gonçalense, tanto com a forma de se fazer política no Município, 

quanto com pré-candidatos a cargos do Executivo e Legislativo, e contribui para a 

desconstrução da imagem política dos pré-candidatos, em detrimento de todos os esforços 

publicitários que objetivam alavancar suas candidaturas. Além disso, retomando os 

pressupostos de Habermas (2006) acerca da formação dos votos na esfera pública, pode-se 

deduzir que a conversação formada pelos atores sociais na comunicação mediada da SGDD 

venha a colaborar para a deliberação e escolha dos representantes políticos no Município. 

Ainda com relação à atuação da SGDD em períodos eleitorais, questionado se a mídia 

social apoia ou já apoiou agentes políticos, durante ou após os períodos eleitorais e, se a 

página já foi alvo de censuras ou seus administradores já receberam ameaças de políticos e 

correligionários durante estes períodos, o Prefeito declara que a SGDD costuma ser o mais 

neutra possível e pode ser considerada uma página “isentona”116. As censuras à página vêm 

através de denúncias à plataforma digital Facebook, onde o próprio administrador confessa já 

ter sido bloqueado algumas vezes por causa do conteúdo de algumas publicações. Ele ainda 

afirma que as ameaças recebidas não são graves, entretanto, são veladas, do tipo: “eu sei 

quem é você” e “vou anotar seu nome aqui” (ANEXO 4).  

Também perguntado sobre a função social exercida pela página e como o uso do 

humor pode auxiliar no exercício dessa função, o administrador profere que o povo 

gonçalense, “por N motivos”, não é muito afeito à leitura. Sendo assim, ele afirma que a 

página, através do humor, consegue levar assuntos sérios, que precisam ser discutidos, até 

estes sujeitos (ANEXO 4). Apesar de estimular a interação dos usuários acerca das mazelas 

sociais do Município e mostrar ser um espaço deliberativo para estas questões, a SGDD não 

solidifica ou projeta experiências participativas de cidadãos que possam contribuir para a 

conquista de direitos civis ou fortalecer as relações políticas no Município, como propõe o 

conceito de cidadania ampliada apresentado por Dagnino (2004). Por certo, a página possui 

colaboradores e seguidores assíduos, porém não forma grupos e comunidades de ação, 

elementos que fortalecem o engajamento dos sujeitos-cidadãos à gestão participativa de fato 

(ANEXO 4).  

                                                           
116 A alcunha “isentão”, que já entrou para o léxico informal da mídia brasileira, remete à palavra isenção, 

traduzida no dicionário como um desprendimento moral. Refere-se à pessoa que não possui identificação com 

qualquer partido político brasileiro ou suas ideias. 
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A fim de aprofundar a discussão sobre os elementos que viabilizam as páginas Fala 

Coroado e SGDDa constituírem-se como ferramentas de ativismo digital, serão analisadas no 

tópico a seguir as características das duas mídias sociais que possam vir ou não a constituí-las 

como movimentos sociais em rede; bem como a relação de ambas as páginas com 

movimentos, entidades sociais e associações do município de São Gonçalo.   

 

4.2 Movimentos sociais: conceitos e pressupostos teóricos 

 

Bases de muitas ações coletivas no Brasil a partir da década de 1970, os movimentos 

sociais constituem-se como um dos sujeitos sociopolíticos presentes no associativismo no 

Brasil. Lucia Santaella (2017, p.92) expõe que, neste período, os movimentos sociais eram 

entendidos como “ações coletivas de caráter revolucionário contra as relações de produção 

contraditórias do sistema capitalista”, igualando-se à luta de classes na história da sociedade. 

A partir da década de 1980, com o fim da Guerra Fria e no prelúdio da pós-modernidade, os 

movimentos sociais se tornaram mais heterogêneos e complexos, estruturados no meio urbano 

e com linhas de ação diversificadas: feministas, ambientalistas, pacifistas etc. Intitulados 

como “novos movimentos sociais”, o que os une apesar das diferenças de arcabouço é a 

oposição à ordem predominante por meio de estratégias de mobilização.  

Esse novo contexto mudou e ampliou a concepção de movimentos sociais atrelada ao 

marxismo clássico, como visto por Alain Touraine (2006, pp.258-259). Para o sociólogo, os 

movimentos sociais devem ser definidos, em primeiro lugar, como “condutas socialmente 

conflitivas, mas também culturalmente orientadas e como a manifestação de contradições 

objetivas de um sistema de dominação”, mostrando que os movimentos não são apenas 

levantes, mas contramodelos do sistema de dominação vigente; em segundo lugar, “as ações 

dos movimentos sociais não estão dirigidas fundamentalmente contra o Estado e não podem 

ser identificadas como ações políticas pela conquista do poder”, assim, a ação se caracteriza 

como “uma ação de classes, dirigida contra um adversário social”, que visa à convergência ou 

aliança, jamais a ação de transformação do poder do Estado. Por último, a ideia de que um 

movimento social não cria uma sociedade mais moderna ou avançada do que aquela que ele 

combate, substituindo o tema da superação pelo de alternativa, o que contradiz a acepção 

contemporânea dos movimentos sociais. 

Maria da Glória Gohn (2013) enfatiza que os movimentos sociais geram solidariedade 

social e coesão, impulsionam as pessoas sem auferirem nenhuma renda, mobilizam ideias e 

valores e geram saberes e aprendizado coletivo. Constituindo-se como elementos e fontes de 
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mudanças sociais e inovações, os movimentos detêm um saber, decorrentes das suas práticas 

cotidianas, que são passiveis de serem apropriados e transformados em força produtiva. A 

presença dos movimentos sociais na história do Brasil é marcada por ciclos de avanços, 

regressões, contínuas resistências e rearticulações de acordo com as forças sociopolíticas em 

ação. Entretanto, é indiscutível a importância das ações dos movimentos sociais para o 

impulsionamento das mudanças sociais diversas, pois o repertório de lutas construído por eles 

“demarcam interesses, identidades, subjetividades e projetos de grupos sociais” (idem, p.41).  

A partir da década de 1990, os movimentos sociais deram origem a outras formas de 

organizações populares, mais institucionalizadas, como os fóruns nacionais de luta pela 

moradia popular, que estabeleceram práticas, fizeram diagnósticos e criaram agendas para si 

próprios, para a sociedade e para o poder público. O Estatuto da Cidade e o Orçamento 

Participativo – OP são resultados da luta desses fóruns, que atuaram de forma local, regional, 

nacional e transnacional. Também no início da década de 1990, a nova política de distribuição 

e gestão dos fundos públicos – em parceria com a sociedade organizada – contribuiu para 

desorganizar as antigas formas dos movimentos com suas reivindicações e demandas, ao 

desviar o foco das áreas sociais (como saúde, educação, moradia etc) para os projetos 

pontualizados, como crianças, jovens, mulheres etc. De acordo com Gohn, a mudança 

provocou alteração na atuação dos novos projetos e programas, que passaram a ser mais 

propositivos e não apenas reivindicativos,  

criando uma nova gramática onde mobilizar deixou uma diretriz para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica, ou para protestar nas ruas. 

Mobilizar passou a ser sinônimo de arregimentar e organizar a população 

para participar de programas e projetos sociais, a maioria dos quais já vinha 

totalmente pronto e atendia a pequenas parcelas da população (2013, p.42). 

 

Categorias de análise tais como igualdade, justiça social, cidadania, emancipação, 

identidade e direitos passaram a ser tratadas ou substituídas por outras categorias tais como o 

capital social, inclusão social, reconhecimento social, autoestima, empoderamento da 

comunidade, responsabilidade social, hibridismo, vínculos e laços sociais etc. Gohn observa a 

relevância da rede social na atualidade, por considerá-la importante na análise das relações 

sociais de um determinado território ou comunidade de significados, pois “permite a leitura e 

a tradução da diversidade sociocultural e política existente nessas relações” (2013, p.32). A 

pesquisadora salienta que, em diferentes linhas de pensamento, ora a rede substitui a categoria 

movimento social; ora funciona como suporte ou ferramenta dos movimentos e, ainda, é uma 

construção que atua no campo das práticas civis, sem conotações com a política, onde a ideia 

de “público participante” substitui a de militante, ou cria o ativista etc. Ainda esclarece que no 
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universo da nomenclatura sobre as redes, coexistem as redes associativas movimentalistas – 

compostas de movimentos sociais – e redes de mobilizações civis. A primeira corrente está 

associada ao passado, principalmente à fase de organização dos cidadãos por categoria de 

trabalhadores, nos sindicatos, ou categorias de moradores, nos movimentos de bairros e 

outros. Já o termo mobilização, mais moderno, refere-se a um associacionismo criado num 

panorama de políticas globalizadas, de cidadãos participantes nas políticas públicas, “onde o 

termo movimento aparece como resultado de uma ação e não como sujeito principal da 

mesma” (idem, p.37). 

Os movimentos realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem 

propostas. Atuando em redes, constroem ações coletivas que agem como 

resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. Constituem e 

desenvolvem o chamado empowerment de atores da sociedade civil 

organizada à medida que criam sujeitos sociais para essa atuação em rede 

(GOHN, 2012, p.336). 

 

A pesquisadora aponta o risco do uso das redes e estruturas associativistas como 

meros instrumentais para resolver problemas derivados da má distribuição dos serviços 

públicos, sem autonomia ou emancipação dos participantes. Para ela, a participação da 

sociedade civil é importante não apenas para a ocupação dos cidadãos nas novas esferas 

públicas – antes dominadas por poderosos interesses econômicos e pelo Estado – mas também 

para possibilitar a democratização da coisa pública; viabilizar o controle social; pressionar as 

administrações a respeitar os direitos dos cidadãos e criar políticas que atendam não apenas às 

questões emergenciais, mas que contemplem o crescimento econômico de maneira 

autossustentável das populações atendidas (GOHN, 2013).     

Alberto Melucci (1996) considera os movimentos sociais contemporâneos formas 

particularistas de resistência, reativos à ordem socioeconômica e em busca da reapropriação 

do tempo, espaço e relações cotidianas. Ao analisar o conceito de redes com base na ideia de 

estrutura de mobilização, o pesquisador considera que as mobilizações em redes têm caráter 

interacionista e relacional, onde grupos antes dispersos e desorganizados podem criar 

identidades a partir de ações que projetam em seus participantes sentimentos de 

pertencimento social. Assim, aqueles que eram excluídos passam a se sentir incluídos em 

algum tipo de ação de um grupo ativo. Melucci enfatiza que o mais importante é que o 

movimento não somente use as redes, mas também as produza, criando o sentimento de 

pertencimento e identidade. 

Já Santaella incorpora a noção de redes a partir da definição de Manuel Castells (1999) 

– ao tratar a sociedade globalizada como uma rede imersa em sistemas dinâmicos, abertos e 
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inovadores – a fim de salientar a relevância da ocupação dos movimentos sociais no 

ciberespaço que, de meados dos anos 1990 em diante, passou a abrigar uma pluralidade de 

grupos com interesses, preocupações e comprometimentos comuns; com abrangências local, 

regional, nacional ou internacional, e com limites de tempo igualmente plurais. Graças ao uso 

massivo das redes sociais digitais, juntamente ao uso de dispositivos móveis, a diversificação, 

o número e amplificação dos movimentos reivindicatórios se desenvolveram. Antes 

estritamente dependentes de mobilizações no espaço urbano, “os movimentos sociais 

ganharam aceleração e amplitude ao se desvencilharem dos limites impostos aos fios” (2017, 

p.93), ganhando a possibilidade de organização instantânea para além das fronteiras espaços-

temporais.  

A partir destes pressupostos teóricos, será possível compreender algumas 

características que possam vir ou não a constituir as páginas Fala Coroado e SGDD como 

movimentos sociais em rede, bem como problematizar as conexões, existentes ou não, com 

outros movimentos sociais, entidades ou associações localizadas no Município. 

 

4.2.1 Movimentos sociais em rede: conceitos e aproximações às páginas Fala Coroado e 

São Gonçalo dá Depressão  

 

 

Em uma das primeiras postagens publicadas, em junho de 2015, Márcio Tibone 

declara que a página Fala Coroado nasceu com o intuito de ser um movimento social formado 

pelos moradores da Brasilândia e adjacências. Questionado acerca da afirmação de que a 

mídia social se constituiria como um movimento social na região, tendo em vista a percepção 

do administrador sobre a atuação de um movimento social, Tibone exprime não se lembrar de 

ter feito tal afirmação. Entretanto, ele admite que, talvez, a afirmação não seja descabida, 

pois, apesar das postagens partirem da opinião dele, elas buscam a opinião coletiva. “Tudo 

que estimulamos parte de um contexto de transformação para a realidade de todos. A luta é 

por um envolvimento democrático, que chegue ao máximo de consenso possível, respeitando 

cada posição” (ANEXO 3).  

Também perguntado acerca do envolvimento da página com ações efetivas na região 

da Brasilândia, o administrador responde que a Fala Coroado apoia e divulga o projeto de jiu-

jitsu que funciona dentro da Fundação Leão XIII e elabora uma parceria junto ao professor do 

projeto para a doação de livros infanto-juvenis com o intuito de estimular o hábito da leitura 

dos alunos. Dentre outras ações, houve a tentativa de implantar uma horta comunitária no 
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terreno da Fundação Leão XIII, com o apoio de professores da escola estadual Instituto de 

Educação Clélia Nanci; a realização de um Mutirão Comunitário no bairro, organizado junto a 

alguns moradores; participação de reuniões com o secretário de segurança municipal durante 

o governo Neilton Mulim; organização de manifestação na Avenida Presidente Kennedy, 

contra a onda de violência na região; busca de apoio político para a construção da quadra 

sintética ao lado da Fundação Leão XIII e, atualmente, o convite da nova direção da Fundação 

Leão XIII para uma conversa de apoio a possíveis ações, símbolo de reconhecimento de 

moradores, lideranças e políticos do bairro, segundo Tibone.  

De fato, são notórias a visibilidade e a cobrança da página pela reativação do prédio da 

Fundação Leão XIII, fechado desde o início da crise econômica que assolou o Estado do Rio 

de Janeiro, devido à falta de verba117. Para isso, a Fala Coroado propõe algumas iniciativas 

para a reativação do espaço: implementação de cursos de Educação para Jovens e Adultos 

(EJA) com mão de obra comunitária; acomodação do projeto social do bloco carnavalesco do 

bairro; investimentos no Programa Saúde da Família (PSF), que sobrevive no local com 

dificuldade; ofertas de cursos profissionalizantes rápidos; assim como atividades esportivas 

etc. Atualmente, o prédio abriga apenas o Jiu-Jitsu do Baiano, um dos projetos sociais 

desenvolvidos no bairro. A quadra da fundação, que representa a área de lazer do bairro, 

também apresenta problemas constantes. Em publicações dirigidas à colocação da grama 

sintética do campinho da Fundação Leão XIII, a página se coloca como um dos integrantes da 

vitória da comunidade, evocando, assim, a união dos moradores junto ao movimento pela 

conquista do espaço de lazer. Da mesma forma, a página cobra uma finalidade para o terreno 

atrás da fundação, constantemente utilizado como lixão por alguns moradores que, às vezes, 

ainda ateiam fogo no lixo, causando transtorno aos que vivem próximos do local, que sofrem 

com o forte cheiro de fumaça.  

De acordo com Ivan Moraes Filho, “dentro da lógica da garantia dos direitos humanos, 

é importante perceber ‘pessoa’ como sinônimo de ‘relação’, visto que o ser humano é 

rigorosamente um ser social e que sua própria existência (ou humanidade) pressupõe sua 

relação com os demais” (2016, p.54). Dentro dessa lógica, percebe-se a tentativa da página 

em despertar a consciência social dos moradores acerca de melhorias e formas de conservação 

dos aparelhos públicos no bairro. No entanto, é enfática a afirmação de que o problema só 

findará quando a Fundação Leão XIII der uma finalidade para o espaço. As críticas à 

                                                           
117 Para saber mais sobre a crise econômica no Estado do Rio de Janeiro, ler o artigo: “Crise financeira deixou 

marcas no Estado do Rio”. Disponível em: https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-financeira-

deixou-marcas-no-estado-do-rio,70002187692. Acesso em: 30 dez. 2018. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-financeira-deixou-marcas-no-estado-do-rio,70002187692
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,crise-financeira-deixou-marcas-no-estado-do-rio,70002187692
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administração do local por um membro da família Nanci são recorrentes e sempre atreladas à 

José Luiz Nanci, durante sua pré-candidatura em 2016 e em sua gestão, em 2018. Frente aos 

problemas citados e à luz do pensamento de Manuel Castells (2013, p.127), 

a conjuminância de degradação das condições materiais de vida e crise de 

legitimidade dos governantes encarregados de conduzir os assuntos públicos 

leva as pessoas a tomar as coisas em suas próprias mãos, envolvendo-se na 

ação coletiva fora dos canais institucionais prescritos para defender suas 

demandas e, no final, mudar os governantes e até as regras que moldam suas 

vidas. 

 

De acordo com Castells, os movimentos sociais em rede são espontâneos em sua 

origem, “geralmente desencadeados por uma centelha de indignação, seja relacionada a um 

evento específico, seja a um acesso de aversão pelas ações dos governantes” (2013, p.130). 

Embora não se possa atestar a espontaneidade da criação da página apenas pelo aspecto social 

– deixando de lado questões ideológico-partidárias – pode-se constatar que as reivindicações 

em torno do espaço do CSU e os descontentamentos com a gestão do Centro Social são a 

faísca de indignação que iniciou e permeia constantemente as discussões suscitadas na página.    

Apesar de criticar membros da Fundação Leão XIII e do Poder Executivo (gestão 

Nanci), a Fala Coroado comumente recorre aos pré-candidatos e agentes políticos do 

Legislativo representantes do bairro para solucionar as reivindicações populares, o que infere 

que a crise de legitimidade política, para a página, tenha se instalado somente na esfera do 

Poder Executivo, apesar das diversas críticas populares direcionadas a membros do 

Legislativo da cidade. Assim, a defesa das demandas na página, retomando o pensamento de 

Castells, não parece vir acompanhada da real mudança dos governantes frente às adversidades 

do Município. No entanto, conforme propõe Castells, os movimentos sociais que se 

estabelecem em redes “expressam sentimentos e estimulam o debate, mas não criam partidos 

nem apóiam governos, embora possam se tornar alvo do marketing político”. Não obstante, o 

sociólogo aponta que “os movimentos sociais em rede são políticos quando propõem e 

praticam a democracia deliberativa direta, baseada na democracia em rede” (CASTELLS, 

2013, p.133). Assim, ao manifestar discurso de apoio a um grupo político e seus 

representantes e, ao mesmo tempo, declarar expressa oposição a outros – a despeito das 

intenções declaradas em despertar a consciência social e política dos moradores – a página 

acaba por gerar desconfiança quanto aos seus objetivos reais, comprometendo a credibilidade 

de sua proposta de servir como movimento social em rede, canal comunitário agregador e 

portador de transformação social na região do Coroado. 
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Castells reconhece que a internet é fundamental para os movimentos sociais na 

atualidade, porque as pessoas só conseguem enfrentar a dominação conectando-se entre si, 

compartilhando sua indignação e seus projetos, tal como na página SGDD. No entanto, ele 

enfatiza que as tecnologias da comunicação não são fonte de motivação social, pois “os 

movimentos sociais surgem da contradição e dos conflitos de sociedades específicas, e 

expressam as revoltas e os projetos das pessoas resultantes de sua experiência 

multidimensional” (CASTELLS, 2017, p.199). Desta maneira, a internet é um componente 

necessário, mas não suficiente, da ação coletiva. Parametrizando o pensamento de Castells às 

proposições de Melucci (1996), que percebe o conceito de redes com base na ideia de 

“estrutura de mobilização”, com caráter interacionista e relacional, onde pessoas e grupos 

antes desordenados e afastados podem criar identidades a partir de ações que incidem em seus 

participantes sentimentos de pertencimento social, é factível não considerar a SGDD como 

um movimento social em rede, apesar da intensa interatividade dos usuários na mídia social. 

Embora seja desencadeada por uma “centelha de indignação” – seja criticando os problemas 

sociais do Município através do uso do humor, seja pela aversão às ações de agentes políticos 

e governantes – e, ao mesmo tempo, esboçar uma concepção de identidade gonçalense e 

pertencimento local a partir de suas publicações, a SGDD não cria mobilizações a partir do 

uso da mídia social.  

Com efeito, em nenhuma publicação a página se reconhece como um movimento 

social atuante no Município, ao contrário da página Fala Coroado. Ainda perguntado se a 

SGDD se articula com comunidades, coletivos e movimentos sociais locais em busca de ações 

colaborativas que possam dirimir os problemas cotidianos enfrentados pelos gonçalenses, o 

principal administrador responde que a mídia social não se articula em nenhum movimento 

social ou algo do tipo, além de salientar que a página é dos personagens “e não misturamos as 

pessoas que compõem a página com os personagens” (ANEXO 4). Isto significa que a página 

opta por manter distanciamento das atividades que, porventura, sejam organizadas por grupos 

formados a partir do uso da rede social formada na SGDD. Por conseguinte, a página 

desperdiça conscientemente as potencialidades que fazem com que pessoas excluídas possam 

se sentir incluídas em ações coletivas, como bem explicita Melucci. O sociólogo ressalta que 

o primordial para um movimento não é somente o uso das redes, mas também sua produção, 

verdadeiro princípio para a criação do sentimento de pertencimento e identidade. Neste 

cenário, é preciso reconhecer que a SGDD não produz nenhum movimento ou mobilização, 

diferentemente da Fala Coroado, que já provoca algum tipo de mobilização e começa a se 

constituir como um movimento social em rede, mesmo que embrionário e eivado de vícios. 
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4.2.2 Relação das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão com movimentos 

sociais e associações locais  

 

Ao longo da história, os movimentos sociais são produtores de valores e objetivos, 

transformando as instituições da sociedade e criando novas normas baseadas nesses valores. 

Pelo ponto de vista de Castells, os movimentos sociais exercem o contrapoder construindo-se 

mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos que têm o poder 

institucional, pois para o sociólogo, “as redes sociais digitais oferecem possibilidade de 

deliberar sobre e coordenar as ações de forma amplamente desimpedida” (2017, p.24). 

Christian Fuchs (2014) refuta esse pensamento, pois, para o pesquisador,  

uma internet que é dominada por corporações que acumulam capital 

explorando e comodificando usuários pode, na teoria da democracia 

participativa, nunca ser participativa, e as expressões culturais sobre ela não 

podem ser uma expressão de participação (2014, p.57, tradução nossa)118. 

 

Dessa forma, Fuchs postula uma crítica aos pesquisadores que possuem visão mais 

otimista da internet e das mídias sociais. Para ele, observadores que argumentam que a web 

contemporânea e as mídias sociais são participativas, causam revoluções, facilitam a 

democracia ou desenvolvem a esfera pública, não enxergam como os interesses capitalistas 

predominantemente moldam a internet, pressupondo uma falsa realidade de mídia social que 

negligencia o papel do capitalismo. Ao invés de resultarem em um mundo melhor, as mídias 

sociais refletem uma realidade estratificada, moldada por estruturas de dominação (FUCHS, 

2014). O pesquisador enfatiza que, embora as mídias digitais possam apoiar a comunicação de 

protesto – não se deve superestimar os potenciais dessas ferramentas. “Não há revoluções no 

Twitter, Facebook ou Youtube. Somente pessoas que vivem sob certas condições sociais e se 

organizam coletivamente podem fazer rebeliões e revoluções. A tecnologia, por si só, não é 

uma revolução” (FUCHS, 2014, p.102)119. 

Mesmo não aventando as características das mídias sociais digitais que impossibilitem 

a estes espaços se tornarem meios participativos e desenvolverem uma esfera pública efetiva, 

tal como proposto por Fuchs, Castells esclarece que as redes sociais formadas nas mídias 

digitais são apenas um componente do processo comunicativo pelo qual os movimentos 

sociais se relacionam com a sociedade, pois “eles também precisam construir um espaço 

                                                           
118 An internet that is dominated by corporations that accumulate capital by exploiting and coommodifyng users can in the 

theory of participatory democracy never be participatory, and the cultural expressions on it cannot be an expression of 

participatory. 
119

 There are no revolutions on Twitter, Facebook or Youtube. Only people who live under certain social conditions and 

organize collectively can make rebellions and revolutions. Technology, by itself, is not a revolution. 
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público, criando comunidades livres no espaço urbano” (2017, p.24), já que, de acordo com o 

sociólogo, o espaço público institucional, designado para a deliberação, já está sendo ocupado 

pelos interesses das elites dominantes. Dessa forma, os movimentos sociais precisam abrir um 

novo espaço público que não se limite à internet, mas também ocupar o espaço urbano e os 

prédios simbólicos (CASTELLS, 2017), visto que estes desempenham papel importante na 

história da mudança social por favorecerem a criação de comunidades, baseadas na 

proximidade dos indivíduos e carregarem poder simbólico, motivando os cidadãos a 

ocuparem as cidades e reivindicarem o direito sobre elas.  

Dentro desta perspectiva, é possível inferir alguns posicionamentos acerca dos apoios 

prestados pela página Fala Coroado a projetos sociais e associações que atuam na região. 

Indagado sobre a natureza da relação da página com os projetos e organizações sociais locais 

e se é realizado algum apoio externo da Fala Coroado a estas entidades, levando-se em conta 

que a página se define como um movimento social, Márcio Tibone sustenta que a Fala 

Coroado possui uma relação participativa com projetos e associações locais, mesmo que de 

forma limitada. Tibone enfatiza que a página apoia, divulga e participa ativamente das 

atividades da ONG O Povo, que hoje se encontra fechada, além de manter parceria com o 

bloco carnavalesco do bairro, “Tem chifre, mas não fura”, “o qual conseguimos reunir na 

média de três mil pessoas em seu desfile pelas ruas do bairro”. A Fala Coroado também apoia 

e divulga o projeto de Jiu-Jitsu do Baiano, que funciona dentro da Fundação Leão XIII, e faz 

parcerias com professores da Escola Estadual Instituto Clélia Nanci, a fim de promover 

atividades de melhorias no bairro (ANEXO 3). Neste sentido, compreende-se o 

comportamento da página mais próximo à concepção de Castells (2017) acerca do 

favorecimento à ocupação do espaço urbano e dos prédios simbólicos da região, aqui 

representados pelos aparelhos da Fundação Leão XIII, tornando moradores mais próximos e 

motivando-os a ocuparem o espaço do centro social.  

Verificando-se as publicações da página, é possível perceber o esforço da Fala 

Coroado em promover os projetos sociais locais e suas lideranças. Ao final de cada post, a 

página costuma marcar os membros ligados aos projetos sociais, com o intuito de promover 

seus nomes e para que atuem na página através de comentários. Com relação às publicações 

das ações da ONG O Povo, que recebem maior destaque na pré-campanha eleitoral de 2016, é 

perceptível as ligações ao nome do então pré-candidato Lucas Muniz, regularmente marcado 

nestas publicações. Sabe-se que a ONG O Povo, atualmente desativada, atuava no bairro da 

Brasilândia e adjacências com doações de brinquedos, roupas e alimentos destinados aos 

moradores de rua e pessoas em situação de extrema pobreza, além de promover festas e ações 
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sociais para os moradores da região. Fundada pelo grupo político local, não há confirmação 

de que a entidade se constitua formalmente como organização não governamental. Entretanto, 

paira sobre a entidade social suspeitas de clientelismo em períodos eleitorais, a fim de 

viabilizar e favorecer o grupo político de Lucas Muniz.  

À luz do pensamento de Gohn (2013), a rede social possui relevância na 

contemporaneidade por sua importância na análise das relações sociais de uma determinada 

comunidade de significados ou território. Segundo a pesquisadora, a rede pode funcionar 

como suporte ou ferramenta dos movimentos sociais e mobilizações civis por possibilitar a 

construção de práticas civis e ações coletivas, sem conotações políticas, a partir da 

participação de um público. Correlacionando as proposições de Gohn às parcerias e apoios 

dados pela Fala Coroado aos projetos sociais locais, mais identificados ao conceito de 

mobilizações sociais, percebe-se a constituição de uma rede social, formada no ambiente 

digital, com o intuito de promover e estimular práticas e ações coletivas na comunidade. 

Entretanto, relativamente ao apoio declarado à ONG O Povo, identifica-se a existência de 

interesses políticos por trás do pretenso apoio, comprometendo o uso da página como 

ferramenta de suporte de uma entidade social, também de credibilidade duvidosa. 

Em relação à página SGDD, seu próprio administrador declara que a página não se 

articula com associações, coletivos e movimentos sociais locais (ANEXO 4). A ausência de 

inter-relação da mídia social com entidades sociais ou grupos que promovam ações coletivas 

compromete as dimensões ativistas da página, na medida em que ela não estimula a 

construção e a interatividade de um espaço híbrido entre as redes sociais digitais e o espaço 

urbano ocupado, fator primordial de construção de comunidades instantâneas de prática 

transformadora (CASTELLS, 2017). Isabel Babo (2017, p.85) complementa o pensamento de 

Castells ao afirmar que “o espaço urbano é o meio da ação cívica”, mesmo quando esta é 

gerada nas redes digitais. A pesquisadora afirma que, em âmbito global, desde 2011 

aumentaram as mobilizações geradas no ambiente digital, ao mesmo tempo em que as 

ocupações dos espaços públicos urbanos despontavam, em particular nas praças e lugares 

simbólicos. Segundo Zeynep Tufekci (2017), mesmo sendo poderosas ferramentas de 

organização de protestos públicos, as tecnologias digitais podem ter capacidades limitadas 

para difundir mudanças institucionais, econômicas e sociais duradouras. Isso porque a 

participação instantânea e momentânea prevalente em protestos modernos resultaria na 

ausência de um sistema ordenado de tomada de decisão, como nos movimentos passados, cuja 

coordenação prescindia do relacionamento de instituições formais e informais. Para a 
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socióloga, as plataformas digitais trouxeram uma nova era dos movimentos sociais, ao mesmo 

tempo em que mudaram o simbolismo dos protestos públicos em si. 

As proposições teóricas de Castells, Babo e Tufekci, guardadas as devidas diferenças, 

exprimem a urgência de redes sociais digitais ativistas formadas em plataformas digitais 

(Facebook, Twitter, Youtube) atuarem como ferramentas de deliberação, organização, 

mobilização, coordenação e decisão da sociedade civil organizada, seja em movimentos 

sociais, coletivos, associações ou mobilizações civis. A SGDD, neste cenário, parece operar 

somente no nível da deliberação, sem propor a organização e mobilização de atores em prol 

de ações sociais coletivas. Neste quadro, a articulação da mídia social a movimentos ou 

entidades sociais constituiria a evolução da página como ferramenta de ativismo digital, na 

medida em que os movimentos sociais mobilizam ideias e valores, geram saberes, 

aprendizado coletivo, solidariedade e coesão (GOHN, 2013). Gohn ainda enfatiza que os 

movimentos detêm um saber, decorrentes das práticas cotidianas, que podem ser apropriados 

e transformados em força produtiva. Atuando em redes, constroem ações coletivas que 

combatem a exclusão e lutam pela inclusão social, “ajudando a desenvolver o chamado 

empowerment de atores da sociedade civil organizada à medida que criam sujeitos sociais 

para essa atuação em rede (GOHN, 2012, p.336). Dessa forma, a SGDD parece desperdiçar 

propositalmente a oportunidade de formar movimentos ou mobilizações, quando senão, apoiar 

movimentos já constituídos no Município. Apesar de deliberar acerca das adversidades sociais 

que conformam elementos de exclusão social no Município, a rede social formada pela página 

não empreende qualquer tipo de movimento ou mobilização que vise à promoção de políticas 

públicas ou transformações sociais.   

Com o intuito de avançar nos estudos que possam contextualizar e aproximar ambas as 

páginas do conceito de ativismo digital, também serão observados elementos que configurem 

as duas mídias sociais como canais de comunicação comunitária.  

 

4.3 Comunicação comunitária: conceitos e pressupostos teóricos 

 

A expressão comunicação comunitária tem ligação com os conceitos de comunidade. 

Estes são complexos e estão em transformação. Originalmente, a concepção de comunidade 

referia-se a uma unidade em que os laços entre seus membros são orgânicos e espontâneos – 

sejam laços entre vizinhos, de sangue ou espirituais; uma base geográfica delimitada e a 

existência de coesão social (TÖNNIES, 1963) ou ainda, a formação de uma “comunidade de 

ideias”, a partir da sintonia de interesses entre membros de um grupo (BUBER, 1987). Não 
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obstante, Cicilia Peruzzo (2015) explicita que há mudanças substanciais no conceito de 

comunidade, ao mesmo tempo em que alguns de seus princípios continuam existindo. A 

conjunção de interesses, a participação, o sentimento de pertença e a integração são 

características que continuam existindo. Já a noção de territorialidade como elemento 

estruturante da comunidade está superada120, muito em função do advento das novas 

tecnologias da informação e comunicação (NTICs), que propiciam a compressão espaço-

temporal e a emancipação do fluxo de informação proveniente do transporte dos corpos. 

Conquanto, mesmo muito antes do surgimento das NTICs, Ferdinand Tönnies já postulava 

que o tipo de entendimento em que a comunidade se baseia é um sentimento “recíproco e 

vinculante” (TÖNNIES, 1963), reconhecendo que o sentido de comunidade não pode ser visto 

unicamente como convívio em uma localidade, mas como compartilhamento ou troca de 

realizações. 

Peruzzo (2015) norteia que “a comunidade se funda em identidades, ação conjugada, 

reciprocidade de interesses, cooperação, sentimento de pertença, vínculos duradouros e 

relações estreitas entre seus membros” (2015, p.285). Aproximando-se desta perspectiva, 

Gustavo Quesada (1980) estabelece que a existência da comunidade está firmada no “povo 

que nela reside ou [com ela] se identifica”. Para o autor, comunidade e identidade são 

conceitos interligados e constituintes um do outro. De acordo com o autor, 

É bom notar-se que quando várias pessoas comungam da mesma realidade 

ou se identificam com experiências semelhantes, isto é fator de união e de 

integração. É necessário tocar o âmago dessa identidade para poder obter 

ações comunais como um todo (1980, p. 14). 

 

Quesada também compreende a interligação dos laços da comunidade com o território, 

fator que interfere diretamente na vinculação dos sujeitos com o espaço comunitário. De 

acordo com o autor, “toda comunidade cobre uma certa área geográfica. E sua identificação se 

localiza em algum acidente geográfico ou na organização social do seu povo” (idem, p. 14). A 

restauração do senso de coletividade e a busca do objetivo comum, baseados em uma 

conjuntura organizada e favorável para a manutenção da comunidade são elementos 

fundamentais para que os sujeitos não percam o direito sobre o lugar. Também a esse respeito, 

Raquel Paiva (1998) estabelece uma ampla perspectiva para caracterizar as diversas leituras 

de comunidade. A autora reconhece a comunidade como “experiência capaz de tirar os 

sujeitos da indiferença e inseri-los em práticas capazes de fazer frente ao esfacelamento do 

                                                           
120

 Apesar de observar as mudanças referentes à noção de locus territorial como elemento constituinte para a formação de 

comunidades, Peruzzo (2015) enfatiza que a questão do espaço geográfico continua sendo um importante fator de agregação 

social em determinados contextos e circunstâncias.  



206 

 

social” (PAIVA apud FELIX at. al, 2017, p.99). Esta noção refere-se à ligação entre sujeitos, 

cujo propósito principal é o desenvolvimento organizativo em consonância ao contexto 

histórico e social de seu tempo. 

Desde o fim do século XX, passou-se a se empregar no Brasil a expressão 

comunicação comunitária para designar o sentido menos politizado da “comunicação 

popular”121 das décadas de 1970/80, mas sem deixar de ser político. De acordo com Peruzzo 

(1998; 2015), a comunicação comunitária surgiu como um meio pelo qual é possível 

reivindicar melhorias nas condições locais, denunciar desmandos, esclarecer os ouvintes sobre 

temas de interesse local, dar voz à comunidade etc. Nesse sentido, ela representa uma contra-

comunicação realizada por comunidades, movimentos sociais e outros grupos sociais, 

servindo como instrumento de conscientização, expressão, educação, informação e 

mobilização social, com o propósito de superar carências imediatas dos segmentos 

populacionais a que se vincula. A comunicação comunitária tem como base a constituição de 

uma força contra-hegemônica no campo comunicacional, atuando na direção de uma estrutura 

polifônica em que a pluralidade das vozes se torna realidade. Paiva preconiza que o 

comunitário se diferencia em função “da sua proposta social, seu objetivo claro de 

mobilização vinculado ao exercício da cidadania” (1998, p. 160). Entretanto, a autora admite 

que, mesmo que a democratização, em si, não esteja necessariamente na pauta dos veículos 

comunitários, todo esforço na direção da democratização dos meios já representa um avanço. 

Dentre as modalidades de formatos e de meios de comunicação atuais encontram-se as 

rádios comunitárias, canais comunitários na televisão a cabo, blogs, comunidades virtuais, 

sites alternativos e colaborativos, participação em redes virtuais etc. Peruzzo salienta que a 

comunicação comunitária pressupõe uma práxis que vai além da simples aproximação e 

compartilhamento de situações. Pertencer a uma mesma etnia ou morar no mesmo bairro não 

significa a existência de relações comunitárias. Portanto, nem todo meio de comunicação 

local pode ser visto como comunitário apenas por se dirigir a uma audiência próxima, usar a 

mesma linguagem ou falar das coisas do lugar. Ele pode se afastar da perspectiva 

comunitarista ao demonstrar interesses políticos e econômicos; reproduzir os padrões da 

mídia comercial privada; manifestar interesses político-partidários, religiosos ou 

                                                           
121

 A comunicação popular representa uma forma alternativa de comunicação e tem sua origem nos movimentos populares 

dos anos de 1970 e 1980, no Brasil e na América Latina como um todo. Caracteriza-se como um processo de comunicação 

que emerge da ação dos grupos populares. Essa ação tem caráter mobilizador coletivo na figura dos movimentos e 

organizações populares, que perpassa e é perpassada por canais próprios de comunicação. A comunicação comunitária por 

vezes incorpora conceitos e reproduz práticas da comunicação popular em sua fase original e, portanto, confunde-se com ela, 

ao mesmo tempo em que constrói outros matizes (PERUZZO, 2015, pp. 267-268). 
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personalistas; e até mesmo pela falta de preparação de lideranças para um trabalho 

participativo e coletivo (PERUZZO, 2015).  

A comunicação popular emana da palavra “povo”122. Da ideia de povo derivam-se 

dimensões do popular, entre as quais se encontra o popular massivo, que permeia a grande 

mídia privada. Esta última dimensão se manifesta nas perspectivas culturalista (trabalha 

dimensões de cultura do povo); popularesca (programa midiático que se diz popular por usar 

o linguajar da audiência e explorar o assistencialismo sensacionalista) e de utilidade pública 

(conteúdo informativo e motivacional que busca mobilizar e esclarecer pessoas acerca dos 

problemas de bairros e demais assuntos de interesse local). As formas de comunicação ditas 

populares ou comunitárias dirigidas ao povo por intermédio dos monopólios informacionais 

dos veículos de comunicação, apesar de desenvolverem dimensões que podem ser 

comunitárias ou populares, nem sempre visam à emancipação cidadã, e, salvo raras exceções, 

também não modificam a lógica da manipulação característica da grande mídia convencional, 

que na visão gramsciana, atua como um “aparelho privado de hegemonia”123, “difundindo a 

ideologia das classes dominantes e reproduzindo as relações de poder mediante a direção 

política e o consenso” (COUTINHO, 1999, p.128). 

O grande diferencial da comunicação popular e comunitária é que ela tem como 

protagonista e destinatário o próprio “povo” (as iniciativas coletivas ou os movimentos e 

organizações populares) (PERUZZO, 1998; 2015). Deste modo, a comunicação comunitária 

pode ser definida como: 

o canal de expressão de uma comunidade (independente do seu nível sócio-

econômico e território), por meio do qual os próprios indivíduos possam 

manifestar seus interesses comuns e suas necessidades mais urgentes. Deve 

ser um instrumento de prestação de serviços e formação do cidadão, sempre 

com a preocupação de estar em sintonia com os temas da realidade local 

(DELIBERADOR; VIEIRA, 2005, p.8). 

 

Peruzzo enfatiza que, em última instância, por meio da comunicação comunitária 

realiza-se o “direito de comunicar” ao garantir o acesso aos canais de comunicação. Trata-se 
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 O termo povo pode significar o conjunto dos cidadãos (o povo brasileiro); os nacionalistas que lutam contra um 

colonizador estrangeiro; os pobres ou empobrecidos, sempre lembrados como “povão” ou “povinho”; as classes subalternas 

situadas em oposição das classes dominantes na sociedade. Pode-se ainda tomar “povo” como um conceito sempre em 

transformação que contém rica negatividade e está sempre em oposição aos que se apresentam como anti-povo, os opressores 

ou aqueles que contradizem as necessidades e interesses da maioria (PERUZZO, 2015,p.280). 
123

 Enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nas instâncias coercitivas do Estado, na sociedade civil 

operam os aparelhos privados de hegemonia, isto é, organismos relativamente autônomos em face do Estado em sentido 

estrito, que desejam somar consensos e consentimentos em torno de suas proposições. Criados na intensificação das 

reivindicações sociais, estes aparelhos congregam a imprensa, os partidos políticos, os sindicatos, as associações, os 

movimentos sociais, a escola e a Igreja (MORAES, 2010, p.59). Fonte: MORAES, Dênis de. Comunicação, Hegemonia e 

Contra-hegemonia: a contribuição teórica de Gramsci. Revista Debates, Porto Alegre, v.4, n.1, p. 54-77, jan.-jun. 2010. 

Disponível em: <http://www.seer.ufrgs.br/debates/article/viewFile/12420/8298>. Acesso em 15 mar 2018.  
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não somente do direito do cidadão à informação, mas também do “direito ao acesso aos meios 

de comunicação na condição de produtor e difusor de conteúdos” (2015, p.283). Nos recentes 

anos, simultaneamente à continuidade de experiências tradicionais de comunicação popular e 

comunitária, há o desenvolvimento de novos canais, formatos e organizações de 

comunicação, que ganharam mais expressividade com a Web 2.0124 e Web3.0125. O contexto 

proporcionado pelo ambiente digital ampliou muito as possibilidades da comunicação 

comunitária, que se renovou em linguagem, formatos, importância e alcance. As plataformas 

digitais, tais como o Facebook, através da visibilidade oferecida, vêm se constituindo como 

ferramentas de representação e exercício da “cidadania comunicativa” (MATA, 2006), que se 

refere aos direitos civis – liberdade de expressão, direito à informação, à capacidade de exigir 

visibilidade dos assuntos públicos etc. Maria Cristina Mata (2006) declara que o exercício da 

cidadania comunicativa se dá em diferentes níveis, dentre eles, o nível da “cidadania 

comunicativa exercida”, “reconhecível pelos desenvolvedores de práticas sociais 

reivindicatórias de tais direitos, após a sua validade e/ou expansão” (2006, p.13). A 

pesquisadora constata que este nível de cidadania comunicativa é mais usual nos canais de 

comunicação comunitária e alternativa concebidos no ambiente digital, como as plataformas 

de redes sociais digitais – hoje instrumentos que ampliaram a liberdade de expressão, ao 

mesmo tempo em que se constituem como instrumentos de monitoramento e vigilância graças 

ao uso conjunto de smartphones filmando, fotografando e postando nas redes, possibilitando a 

visão de conjunto dos fatos que não aparecem nos grandes meios de comunicação 

convencionais (PERUZZO, 2017). 

Peruzzo salienta que, apesar das potencialidades participativas que as tecnologias 

digitais possibilitam na “criação de instrumentos autônomos e comunitaristas de produzir, 

controlar, difundir e receber conteúdos” (2011, p.7), ainda existem entraves à real inserção da 

população no universo do ciberespaço. Contradições relativas às desigualdades de condições 

de acesso às tecnologias, baixos níveis de escolaridade, valores culturais e ideológicos 

expressos nas práticas e linguagens sociais, bem como as particularidades locais quanto às 

necessidades comunicativas por plataformas digitais, são fatores que atrasam a presença dos 

movimentos sociais populares e das diversas formas de organização da sociedade civil na 

internet, “no sentido do uso pleno dos recursos de hipertexto, canais de interatividade, 

atualização e navegabilidade facilitada” (PERUZZO, 2017, p.13). Entretanto, mesmo com o 
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 Segundo Lemos e Lévy (2010) web 2.0 é o termo criado por Tim O’Reilly para diferenciar a primeira fase do 

desenvolvimento do ciberespaço – a web 1.0 – onde as páginas na internet eram mais estáticas, para a fase atual, onde 
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desnivelamento de acesso e aproveitamento das possibilidades que o ciberespaço oferece no 

Brasil e na América Latina como um todo, a pesquisadora enfatiza o empoderamento 

crescente no que tange “à apropriação com consciência e poder de direção autônoma” (idem, 

p.14) de processos comunicativos no ambiente digital para os propósitos dos movimentos e 

coletivos cívicos.  

A partir dos conceitos e pressupostos apresentados, serão observadas perspectivas 

comunitárias em ambas as mídias sociais a partir de estudos sobre o cotidiano, linguagem 

empregada e fundação de identidade comunal. Logo após, são verificados os aspectos que 

viabilizam ou não a ambas as páginas se constituírem como canais legítimos de comunicação 

comunitária nos territórios relacionados.   

 

4.3.1 Perspectivas comunitárias nas páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão: 

cotidiano, linguagem e identidade comunal  

 

De acordo com Peter Berger e Thomas Luckmann (2003, p.35), “a vida cotidiana 

apresenta-se como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de 

sentido para eles na medida em que forma um mundo coerente”. Da mesma forma, Agnes 

Heller (2016) sustenta que a vida cotidiana é a vida do indivíduo e o indivíduo é sempre, 

simultaneamente, ser particular e ser genérico. Para a pesquisadora, o homem é, ao mesmo 

tempo, um ser único, com suas necessidades e paixões, e um ser genérico – produto e 

expressão de suas relações sociais – nunca sozinho, mas sempre fazendo parte de uma 

integração ou várias integrações, na qual é formada a sua “consciência de nós” (idem, p.40).  

Observando-se as redes formadas nas páginas Fala Coroado e SGDD, é possível perceber a 

conformação de sujeitos com suas particularidades, mas imersos em uma realidade social 

similar, com todas as nuances e problemáticas da vida em uma cidade-dormitório.  

A realidade da vida diária é apreendida como uma realidade ordenada, objetivada. 

Neste panorama, “a linguagem utilizada na vida cotidiana fornece continuamente as 

necessárias objetivações e determina a ordem em que estas adquirem sentido e na qual a vida 

cotidiana ganha significado [...]” (BERGER; LUCKMANN, 2003, p.38). Assim, a vida 

cotidiana não prescinde da linguagem, pois, por meio dela é que os sujeitos partilham a 

compreensão da realidade. Diante deste contexto, apreendem-se as diferenças no uso da 

linguagem em ambas as páginas.  

Dênis de Moraes (2009) atesta que a linguagem – expressa nos atos sociais e originada 

das diversas formas de apropriação dos símbolos e da consciência e compreensão crítica da 
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existência social, é elemento de conformação do imaginário social. A Fala Coroado emprega 

o discurso combatente, crítico e, muitas vezes, austero, principalmente quando aborda temas e 

demandas sociais da região. O discurso é complementado com termos que visam ao 

engajamento dos usuários, como hashtags que expressam palavras de conscientização, união e 

convocação dos moradores em ações sociais organizadas na Brasilândia. Igualmente, a 

interação dos usuários é pautada pela reciprocidade de linguagem apresentada pela página.  

De fato, o sujeito só se liberta efetivamente de fatos e circunstâncias que o oprimem se 

assumir uma postura crítica que lhe permita identificar as rupturas necessárias e atuar, na 

dimensão a seu alcance, para a reconstituição dessas rupturas. Na medida em que o indivíduo 

assume posicionar-se a partir da compreensão da realidade humana na qual está inserido e, em 

sequência, rompe com a passividade e o imobilismo, põe-se a vislumbrar as possibilidades 

concretas de futuro, para si e para a coletividade (MORAES, 2009). Logo, algumas conquistas 

de mobilizações sociais alcançadas pela página através do seu discurso crítico e o 

chamamento à ação lograram despertar a conscientização cidadã dos moradores locais 

participantes destas ações. Neste sentido, a perspectiva comunitária da Fala Coroado reside na 

leitura de Raquel Paiva (1998), sobre o conceito de comunidade, reconhecido como uma 

experiência ligada à participação de sujeitos ativos, organizados e dispostos a transformar a 

realidade social em que vivem.  

Na contemporaneidade, destaca-se cada vez mais o uso corrente das mídias sociais 

para práticas e discussões sociais e políticas. Propagados nas mídias sociais, textos, imagens, 

charges, cartuns, memes, vídeos etc são elementos que engendram uma produção coletiva 

composta por um conjunto de relações imagéticas, formando o imaginário social, “depositário 

da memória que os indivíduos e grupos recolhem de seus contatos com o cotidiano, bem 

como as percepções de si mesmos e dos outros” (MORAES, 2009, p.29). Em se tratando de 

imagens sociais e políticas de humor na página SGDD, o imaginário social formado atua 

como memória afetiva cultural e substrato ideológico mantido pela comunidade, representada 

pelos habitantes de diversas regiões do Município. 

Em confluência ao pensamento de Mikhail Bakhtin (1987) acerca do poder de 

aproximação do riso, Henri Bergson (1980, p.13) postula que “não desfrutaríamos o cômico 

se nos sentíssemos isolados. O riso parece precisar de eco. O nosso riso é sempre o riso de um 

grupo”. Bergson postula que o riso deve ser compreendido dentro do seu ambiente natural, 

que é a sociedade, como possuidor de uma função útil, uma função social. “Assim, o riso deve 

corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação social” 

(idem, p.14). Muitos usuários da página, tal como os administradores, utilizam a linguagem 
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carregada de comicidade em textos, memes e vídeos para declararem e trocarem concepções e 

opiniões críticas acerca dos problemas cotidianos enfrentados na cidade, demonstrarem 

insatisfação com agentes políticos e o governo municipal e pessimismo quanto ao futuro 

político e o desenvolvimento social da cidade, reafirmando o imaginário existente de que a 

política gonçalense e a vida na cidade-dormitório são condições incapazes de mudanças.  

A partir dos pressupostos formulados por Dênis de Moraes, a SGDD demonstra ser 

uma ferramenta que pode vir a suscitar a postura crítica dos usuários acerca dos problemas 

relacionados às questões sociopolíticas do Município. Em relação às publicações com 

temáticas políticas nos períodos analisados, o uso do discurso cômico parece ser a forma de 

atuação ao alcance da página para, senão transformar a política vigente, ao menos incomodar 

os atores políticos da cidade. A esse respeito, Vladimir Propp observa que “o riso é uma arma 

de destruição: ele destrói a falsa autoridade e a falsa grandeza daqueles que são submetidos ao 

escárnio” (1992, p.46), “é ainda um castigo, uma forma de vingança da sociedade contra as 

liberdades que se tomaram com ela, assinalando, no exterior da vida social, as revoltas da 

superfície”. 

A catarse provocada pela página é subversiva e reflete o aspecto cômico da política 

gonçalense, aproximando o período pré-eleitoral da concepção de “carnavalização” 

(BAKHTIN, 1987), contextualizado como um momento de renovação simbólica, criação de 

novos signos, contraposição do discurso político oficial e cosmovisão popular da política 

gonçalense. Ainda em convergência ao conceito de carnavalização, é possível equiparar os 

perfis-fantasias utilizados pelos administradores às máscaras carnavalescas demonstradas por 

Bakhtin. O anonimato proposto pelos perfis-fantasias sugerem a degeneração da identidade e 

do sentido único, promovendo liberdade de expressão aos administradores. Ainda a este 

respeito, Pierre Mercklé explica que  

as redes sociais permitem a criação de identidades carnavalescas – no 

sentido das máscaras de carnaval e das mudanças de identidades – nas quais 

as projeções de si mesmo e as relações desconhecidas ou propositalmente 

falsas, os perfis fake, garantem tipos diferentes de exposição de si e, 

consequentemente, de interação (apud MARTINO, 2014, p.72). 

 

Paralelamente ao pensamento de Dênis de Moraes acerca dos modos de ser, pensar e 

agir dos elementos sociais, Propp destaca que o riso não é um objeto tautológico e 

naturalmente determinado, já que “a causa do riso pode residir em condições de ordem 

histórica, social, nacional e pessoal” (1992, p.32). O pesquisador ainda enfatiza que “no 

âmbito de cada cultura nacional, diferentes camadas sociais possuirão um sentido diferente de 
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humor e diferentes meios para expressá-lo” (idem, p.32). Correlacionando as formulações de 

Propp à linguagem utilizada pela SGDD e seus usuários, através do emprego de signos e 

termos muito próprios aos habitantes do local, pode-se retratar o modo de vida e a identidade 

do povo gonçalense. 

A partir de publicações que retratam hábitos e objetos de consumo, espaços de lazer, 

relação com os diferentes bairros, figuras populares da cidade e comportamentos positivos e 

negativos da população, a página reflete o espírito gonçalense de forma cômica e jocosa. Em 

alguns momentos, a baixa autoestima da população é exposta, sobretudo quando a cidade 

recebe críticas de habitantes de outros municípios. Igualmente, é notável o preconceito a 

algumas regiões marginalizadas da cidade pela própria população. A esse respeito, Agnes 

Heller (2016) expõe que o preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento 

cotidianos. De acordo com a pesquisadora, pode-se chegar à ultrageneralização característica 

do pensamento e comportamento cotidianos de duas maneiras: quando os sujeitos assumem 

estereótipos, analogias e esquemas já elaborados ou quando esses esquemas são compelidos 

pelo meio no qual os sujeitos crescem. Isto posto, infere-se que os preconceitos e estereótipos 

acerca do gonçalense e sua cidade são elaborados a partir da própria conjuntura 

socioeconômica do Município, considerado uma cidade-dormitório, expondo uma visão de 

cidade atrasada para habitantes de outras cidades, que recebem esses esquemas a partir de 

veículos midiáticos e dados socioeconômicos de órgãos públicos. Por outro lado, esses 

esquemas são, ao mesmo tempo, elaborados e compelidos aos moradores locais, tanto por 

veículos midiáticos e dados de órgãos públicos, quanto pela própria realidade social do meio 

em que vivem.   

Observando-se as publicações da SGDD relativas ao reconhecimento do modo de vida 

e à identidade gonçalense, é possível identificar no espaço da mídia social a perspectiva 

comunitária no que tange à fundação de identidades, sentimento de pertença ao Município e, 

mesmo, certa reciprocidade de interesses, tal qual preconiza Peruzzo (2015). De forma 

similar, Quesada (1980) norteia que comunidade e identidade são conceitos vinculantes e 

constituintes um do outro. Segundo o autor, quando os sujeitos partilham realidades e se 

identificam com experiências semelhantes, isto se torna fator de união e integração. 

Entretanto, ele enfatiza que é preciso tocar o âmago dessa identidade para alcançar ações 

comunais como um todo.  

Se na página SGDD o compartilhamento de realidades e experiências geram 

identificação, mas não ações comunais efetivas, não se pode dizer o mesmo da página Fala 

Coroado. Percebe-se, em diversas publicações, o esforço da página em se tornar espaço de 
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apoio, não só para a união dos moradores em torno das demandas sociais locais, mas também 

do comércio e dos espaços públicos e particulares de lazer do bairro. De acordo com Quesada 

(1980), a interligação dos laços da comunidade com o território é um fator que também 

interfere diretamente na vinculação dos sujeitos com o espaço comunitário. Assim, nota-se na 

página a valorização, o reconhecimento social e a tentativa de levantar a autoestima dos 

moradores da Brasilândia, a fim de gerar identificação dos habitantes locais com o seu 

território. A página dá destaque a moradores ilustres, em uma espécie de “coluna social” da 

região; comunica falecimentos de moradores e valoriza e promove o trabalho dos 

comerciantes locais. A “Fala Coroado” logra certo sucesso nestas publicações, haja vista a 

intensa repercussão e interação dos usuários, o que sugere o emprego da página como meio de 

divulgação dos acontecimentos sociais da região, estímulo para a confraternização dos 

habitantes locais e reconhecimento social e identitário dos moradores da Brasilândia, 

especialmente do Coroado. Ainda, a perspectiva comunitária da mídia social se revela em 

diversas ocasiões nos fundamentos de Peruzzo (2015) acerca da fundação de identidades, 

ações sociais conjugadas e cooperativas, sentimentos de pertença ao bairro, vínculos 

duradouros e relações estreitas entre seus membros – baseados nos laços de convivência entre 

vizinhos.  

A observação dos elementos “cotidiano”, “linguagem” e “identidade” nas páginas Fala 

Coroado e SGDD são fundamentos para a compreensão de aspectos de comunidade nestas 

páginas. A seguir, é aprofundado o estudo das potencialidades destas mídias sociais em se 

constituírem como canais de comunicação comunitária em seus respectivos territórios. 

 

4.3.2 Conformação das páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão em canais de 

comunicação comunitária: conceitos e problematizações 

 

De acordo com Luis Mauro Sá Martino (2014, p.55), “redes sociais podem ser 

entendidas como um tipo de relação entre seres humanos pautada pela flexibilidade de sua 

estrutura e pela dinâmica entre seus participantes”. Vários tipos de organizações sociais foram 

desenvolvidas ao longo da história, cada uma delas fundadas sobre um tipo de vínculo ou 

laço, elemento-base da convivência. Laço ou vínculo pode ser o afeto entre amigos e 

familiares, a fé compartilhada entre os adeptos de uma religião e o desejo de sucesso entre os 

trabalhadores de uma empresa. Apesar de relativamente antiga nas ciências humanas, a ideia 

de rede ganhou mais força com o advento da tecnologia, que auxiliou a construção das redes 

sociais conectadas pela internet, definidas pela interação via mídias digitais. Raquel Recuero 
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(2009) postula que a abordagem da rede fornece ferramentas únicas para o estudo dos 

aspectos do ciberespaço, pois permite estudar a criação e a dinâmica das estruturas sociais, 

tais como a criação e manutenção do capital social; a emergência da cooperação e da 

competição; as funções das estruturas, além das diferenças entre os variados grupos e seu 

impacto nos indivíduos. 

A mudança da física social da vida humana provocada pelo ciberespaço, como bem 

explica Marc Smith (1999), é percebida pela ampliação do tamanho e poderes da interação 

social. Recuero supõe que essa percepção de mudança é o que norteia a discussão sobre o 

surgimento das comunidades virtuais como novas formas de grupos sociais, estabelecidas no 

plano online e estendidas para o offline. Howard Rheingold (1995) define o termo 

“comunidade virtual” como:  

(...) agregados sociais que surgem da Rede (Internet), quando uma 

quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões públicas durante 

um tempo suficiente, com suficientes sentimentos humanos, para formar 

redes de relações pessoais no ciberespaço (1995, p.20). 

 

Para o pesquisador, os elementos formadores da comunidade virtual são as discussões 

públicas, o tempo e o sentimento – que combinados através do ciberespaço – poderiam ser 

formadores de redes de relações sociais, constituindo-se em comunidades. Smith salienta que 

as comunidades virtuais são comunidades simbólicas fundamentadas pela interação 

persistente. O pesquisador observa que as comunidades virtuais não são desconectadas do 

espaço concreto e das interações face a face (SMITH, 1999), mas é no ambiente digital que as 

relações são prioritariamente construídas, pois os interesses mútuos entre os atores 

participantes das comunidades virtuais podem aumentar consideravelmente a sensação de 

empatia, compreensão e suporte nesses grupos. Já André Lemos (2002) ressalta a importância 

do território simbólico ou vínculo territorial para a constituição da comunidade, pois o 

compartilhamento de emoções e troca de experiências pessoais são fundamentais para a 

coesão do grupo. Desse modo, as páginas Fala Coroado e a SGDD caracterizam-se como 

comunidades virtuais. 

A Teoria das Redes de Mark Granovetter explicita que “em uma rede social, o 

elemento de ligação entre seus membros é o chamado laço social” (apud MARTINO, 2014, 

p.68). Segundo Granovetter, é o motivo pelo qual uma pessoa estabelece contato com outra – 

tal como o laço de proximidade. O laço de proximidade territorial é um dos elos dos 

indivíduos que compõem as redes sociais nas páginas Fala Coroado e SGDD. A primeira se 

trata de uma rede composta por indivíduos que coabitam uma determinada região do 

Município – vizinhos e amigos do Coroado – enquanto a segunda comporta indivíduos 
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dispersos no território municipal. Entretanto, é possível que ambas as páginas mantenham 

seguidores não-residentes da Brasilândia ou do município de São Gonçalo, fator que não 

compromete o caráter predominantemente territorial das duas mídias sociais. 

Martino explica que na medida em que as redes se caracterizam pela existência de 

laços firmados a partir de interesses comuns, é possível verificar a formação de todo tipo de 

agrupamento para troca de informações, ideias e materiais, gerando não apenas uma interação 

entre os participantes no sentido de compartilhar conhecimentos, mas também o engajamento 

em questões políticas, sociais e culturais (2014, p.58). Nesta perspectiva, os laços firmados 

por interesses comuns – como as discussões acerca das adversidades sociais da região 

específica da Brasilândia e adjacências – bem como as deliberações sobre as mazelas sociais e 

críticas políticas de todo o Município, permitem a formação de agrupamentos nas páginas 

Fala Coroado e SGDD, mas com perspectivas diferentes de atuação social. 

Observando-se as publicações da Fala Coroado, é possível perceber a atuação da 

página como espaço de divulgação dos projetos sociais locais, de denúncia sobre a situação de 

abandono da Fundação Leão XIII (CSU) – principal aparelho social do bairro – e a busca pela 

conscientização dos moradores no cuidado com o aparelho social, bem como a tentativa de 

mobilização cidadã em torno dos problemas sociais da região. Constata-se, nos comentários 

de postagens de cunho social, a presença de líderes comunitários e membros de grupos 

políticos, que se utilizam da mídia social para alavancar os nomes dos pré-candidatos. 

Entretanto, é perceptível a volumosa interação de moradores comuns, sem vinculação política 

a partidos, neste tipo de publicação. O esforço da Fala Coroado em tentar ser um instrumento 

comunitário formador de consciência cidadã no Coroado é correlato ao conceito de 

comunicação comunitária proposta por Peruzzo (1998; 2015), no que tange à reivindicação de 

melhorias nas condições locais junto ao governo municipal e à administração do CSU; à 

denúncia de desmandos de agentes de órgãos públicos (administração do CSU); à informação 

e esclarecimento dos atores sobre as demandas sociais do bairro e ao estímulo à participação 

dos sujeitos no ambiente online e offline. Entretanto, a pesquisadora preconiza que a 

comunicação comunitária tem como base a constituição de uma força contra-hegemônica no 

campo comunicacional, atuando na direção de uma estrutura polifônica em que a pluralidade 

das vozes se torna realidade (PERUZZO, 1998). Destarte, o que se percebe, em vários 

momentos, é a predominância de vozes ligadas a interesses político-partidários, paralelo ao 

sufocamento de vozes comuns, sem vinculação a ideologias político-partidárias e agentes 

políticos. 
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Durante as pré-campanhas eleitorais em 2016 e 2018, a Fala Coroado utilizou seu 

espaço para manifestar apoio, implícito e explícito, a pré-candidatos a cargos do Poder 

Legislativo (Lucas Muniz, Jalmir Júnior e Dejorge Patrício) e Executivo (Neilton Mulim), 

enquanto criticava outro pré-candidato ao poder Executivo (José Luiz Nanci). Márcio Tibone 

se dá ao direito de expressar o que pensa acerca da política e dos políticos locais, na medida 

em que afirma ser um cidadão exercendo seu direito de escolha por um candidato, baseado no 

que pensa ser o melhor para o bairro. Desse modo, os discursos de imparcialidade e exercício 

democrático são defendidos a todo o momento pela página, na medida em que também são 

questionados, comentados e suscitam um grau significativo de interação usuário-página. 

Peruzzo afirma que a internet é arena de compartilhamento e de participação civil – 

quando expressa reivindicações e a lutas por respeito aos direitos de cidadania – e cívica 

quando os sentidos das lutas sociais se deslocam do indivíduo como foco para o coletivo, e 

coloca o bem comum acima dos interesses individuais (2017, p.8). Ainda, um determinado 

meio pode se afastar da perspectiva comunitarista ao demonstrar interesses políticos e 

econômicos; reproduzir os padrões da mídia comercial privada; manifestar interesses político-

partidários, religiosos ou personalistas e até mesmo pela falta de preparação de lideranças 

para um trabalho participativo e coletivo (PERUZZO, 2015). Assim, ao manifestar discurso 

de apoio a grupos e agentes políticos e, ao mesmo tempo, declarar expressa oposição a outros 

– a despeito das intenções declaradas em despertar a consciência social e política dos 

moradores – a Fala Coroado acaba por gerar desconfiança quanto aos seus objetivos reais, 

comprometendo a reputação e o capital social de seu administrador e a credibilidade da 

proposta da página de servir como canal comunitário agregador e portador de transformação 

social na região do Coroado.  

Quanto à SGDD, nota-se a atuação da página como espaço de visibilidade dos 

problemas sociais do Município, através do emprego do humor como ferramenta de críticas 

sociopolíticas. Temas como falta de ordenamento urbano; infraestrutura e saneamento 

precário; violência e trânsito caótico enfrentados pelos gonçalenses diariamente, somam-se às 

críticas, às ações e omissões do governo municipal e aos agentes políticos do Município. 

Clay Shirky destaca “a atuação dos grupos como uma porta de entrada para 

compreender algumas situações do mundo atual” (apud MARTINO, 2014, p.143). Segundo o 

pesquisador, no grupo acontece a circulação de ideias, de notícias e informações, mas também 

de demandas políticas e sociais. A chance de um indivíduo ser ouvido na internet é maior 

quando diversas vozes se reúnem em torno de um interesse comum, em um “pólo de 

convergência de várias vozes” (idem, p.143). Assim, a partir da exposição das demandas 
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sociais, observa-se o aproveitamento do espaço dado pela página aos usuários, que, através de 

reações e comentários, expressam sentimentos de desilusão, insatisfação e indignação com 

relação à precariedade de serviços públicos básicos e à omissão governamental a fim de 

dirimir os problemas crônicos do Município. Igualmente, são expressivas as interações dos 

usuários diante de fatos ou pessoas que elevam a autoestima do gonçalense.  

Peruzzo salienta que o ciberespaço e as redes online são espaços de participação e de 

modos de relacionamento. As comunidades virtuais formadas nas redes funcionam como 

“espaços cidadãos” e contribuem para assentar marcos comuns de significados e sentimento 

de pertença e identidades coletivas; são fundamentais no chamamento à mobilização, ajudam 

na visibilidade pública e são fóruns indispensáveis hoje em dia para a mobilização, articulação, 

compartilhamentos e coordenação de ações (2017, p.12). Manuel Castells complementa o 

pensamento de Peruzzo ao postular que no desenvolvimento de uma identidade comunal, faz-

se necessário um processo de mobilização social, isto é, “as pessoas precisam participar de 

movimentos urbanos (não necessariamente revolucionários), pelos quais são revelados e 

defendidos interesses em comum” (1999, p.79). Assim, a vida de algum modo é 

compartilhada, e um novo significado pode ser produzido. A partir destes pressupostos, é 

perceptível na página SGDD a criação de significados compartilhados, sentimento de pertença 

ao território e identidade gonçalense, na medida em que a mídia social aborda, de forma 

cômica, os hábitos comuns ao povo de São Gonçalo: costumes, lugares de lazer, modo de 

vida, hábitos de consumo e relação com a cidade. Percebe-se a interação expressiva dos atores 

sociais nessas postagens, em termos de reações e comentários, compreendendo-se a 

necessidade dos usuários em visualizar e/ou relatar o cotidiano e o modo de vida dos cidadãos 

municipais, a partir da narrativa dos costumes, hábitos e da relação com a cidade. Igualmente, 

são expressivas as interações referentes a temas relacionados à negligência do governo 

municipal diante das carências socioeconômicas da cidade e seus moradores.  

Pelo ponto de vista de Luzia Deliberador e Ana Vieira (2005), a página atua como um 

canal de expressão no Município, por meio do qual os usuários manifestam interesses comuns 

e necessidades urgentes de melhorias sociais. Ademais, em certo sentido a SGDD funciona 

como instrumento de prestação de serviços e formação cidadã, por estar em sintonia com os 

temas da realidade local. A página também é um meio no ambiente digital que auxilia na 

visibilidade pública das demandas sociais e, em certa medida, atua como fórum de discussão 

acerca destes problemas no âmbito municipal. No entanto, Peruzzo declara que, além destes 

elementos, um dos princípios das ferramentas comunitárias são a articulação, a coordenação e 

o chamamento para ações/mobilizações dos sujeitos sociais, seja em movimentos, coletivos 



218 

 

ou grupos organizados, a fim de reivindicarem melhores serviços e políticas públicas para os 

cidadãos. A falta destes fundamentos na página SGDD são componentes limitadores para que 

a mídia social se torne um legítimo canal de comunicação comunitária no município de São 

Gonçalo.  

Peruzzo (2017) aponta que os meios pessoais como os celulares e smartphones 

filmando, fotografando e postando nas redes, acrescidos da atuação das mídias alternativas, 

dão a conhecer fatos que não aparecem nos grandes meios de comunicação convencionais, 

inserindo conteúdos antes desprezados ou manipulados negativamente. As dinâmicas de 

interação e de performance da plataforma digital Facebook, em conjunto à mobilidade 

proporcionada pelos smartphones, potencializaram a possibilidade dos cidadãos tomarem as 

ruas e registrarem os problemas de bairros e cidades. Diante deste contexto, é importante 

frisar que, ambas as páginas, apesar de se comportarem como instrumentos de resistência, 

opondo-se frequentemente ao discurso de veículos “chapa-branca” no Município, estão 

ancoradas em uma plataforma digital pautada por interesses hegemônicos do capital. A esse 

respeito, Raymond Williams elucida que 

Seria um erro ignorar a importância de obras e idéias que, embora 

claramente afetadas pelos limites e pressões hegemônicos, são pelo menos 

em parte rompimentos significativos em relação a estes, e que podem em 

parte ser neutralizadas, reduzidas ou incorporadas, mas que, em seus 

elementos mais ativos, surgem como independentes e originais (1979, p. 

117). 

Segundo Paiva (1998), o diferencial da comunicação comunitária é a sua proposta 

social e capacidade de mobilização vinculada ao exercício da cidadania. A pesquisadora 

preconiza que, todo esforço na direção da democratização dos meios representa um avanço, 

ainda que não seja esse o objetivo principal dos veículos comunitários. Dessa forma, mesmo 

fazendo parte de um poderoso campo hegemônico que impinge a estas mídias dificuldades e 

limitações quanto à regulação, vigilância e exclusão, além das próprias contradições 

intrínsecas às próprias páginas, é indubitável o papel que essas mídias cumprem no processo 

de democratização da comunicação ao atuarem como espaços de estímulo ao diálogo e 

visibilidade social das questões políticas e sociais no município de São Gonçalo.  

Após o estudo teórico acerca dos conceitos de ativismo digital, movimento social em 

rede e comunicação comunitária, juntamente à problematização destes conceitos às mídias 

sociais analisadas, é possível inferir em que medida estas mídias, de fato, se aproximam das 

características do ativismo digital e se podem ou não, ser consideradas meios de ativismo 

digital no município de São Gonçalo. Este é o tema de discussão do último tópico. 
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4.4 Afinal, as páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão se constituem como 

ferramentas de ativismo digital no município de São Gonçalo? 

 

A partir das análises e problematizações acerca das características das páginas Fala 

Coroado e São Gonçalo dá Depressão em se constituirem como ferramentas de ativismo 

digital, ancoradas nas potencialidades de ambas as mídias sociais em também existirem como 

movimentos sociais em rede e canais de comunicação comunitária, é possível tecer algumas 

conclusões.  

Percebe-se a atuação da página “Fala Coroado” como espaço de divulgação dos 

projetos sociais e de líderes comunitários locais, principalmente às entidades e pessoas ligadas 

a grupos políticos com maior presença na região. Ademais, a mídia social é utilizada sem 

pudores com o intuito de promover agentes políticos apoiados pelo administrador da página, 

Márcio Tibone. Igualmente, é notório o uso da página por diferentes grupos político-

partidários, que disputam a atenção e os votos de eleitores da localidade. Com relação aos 

seus posicionamentos políticos, comumente a página recebe repercussão negativa de usuários 

que acusam a mídia social de servir como plataforma e palanque político de candidatos e 

parlatório digital em torno de suas agendas políticas, desvirtuando o potencial que a página 

poderia ter como espaço efetivo de deliberação para a comunidade. A esse respeito, o 

administrador defende o discurso de imparcialidade da página, bem como sua capacidade de 

ser um espaço de debate, exercício de liberdade de expressão e participação cidadã, tanto para 

moradores locais quanto para os grupos políticos da região. Destarte, observam-se a intensa 

participação dos usuários, com ou sem vinculação a partidos políticos, em temas que 

permeiam problemas sociais da localidade, como os relacionados à Fundação Leão XIII 

(CSU). Nestas ocasiões, é notável o uso da mídia social para a deliberação efetiva das 

carências sociais do aparelho social de maior relevância para a população local.   

Identificado como uma liderança política no Coroado, o jornalista Márcio Tibone 

representa um mediador – uma estrutura de poder na rede descentralizada da mídia social – e 

se utiliza do seu capital social e poder de influência para direcionar ações na região, sejam 

mobilizações sociais em prol de melhorias para o bairro ou tentativas de convencer os 

habitantes locais a apostarem em pré-candidatos promovidos pela página. Estas relações 

sociais, ao mesmo tempo em que estão entranhadas pelo poder e pelo conflito, também 

comportam possibilidades de reciprocidade, solidariedade e compartilhamento, elementos 

relevantes para o empoderamento da rede social desenvolvida na página. Ainda, a 
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horizontalidade das redes favorece a cooperação e reduz a necessidade de liderança formal, 

possibilitando aos atores sociais falarem diretamente uns com os outros sem precisar que 

porta-vozes e lideranças detenham seus interesses em nome de ambições ou interesses 

pessoais. 

Entretanto, o que se percebe, por vezes, na Fala Coroado, é a formação de elos mais 

fortes (lideranças comunitárias e políticas na região) na mídia social, que dominam os debates 

sociais e políticos na rede. É perceptível que a participação predominante de indivíduos 

ligados a grupos político-partidários em publicações referentes às conquistas de bens públicos 

para o bairro, através da influência de agentes políticos, causa repulsa e afastamento dos 

demais atores sociais, comprometendo o exercício deliberativo da página. Ainda, o próprio 

administrador, eventualmente, se constitui como porta-voz de interesses de grupos e agentes 

políticos na região, também afetando a horizontalidade da rede forjada na mídia social.  

Com relação à atuação social e política da página, verifica-se a a relação com agentes 

e grupos políticos ligados ou não ao bairro, além da visibilidade conferida aos pré-candidatos 

explicitamente apoiados pela página, a fim de provocar conversações acerca dos mesmos. O 

objetivo final é a obtenção do voto dos moradores locais nos agentes políticos promovidos 

pela página. Este objetivo se configura nos ideais propagados pela Fala Coroado sobre a 

primordial aproximação da comunidade a agentes políticos, especialmente os do Poder 

Legislativo mais votados na região, a fim de que venham atender às demandas da população 

do bairro. Durante os períodos pré-eleitorais, principalmente o início do pleito de 2016, é 

patente a tentativa da página em convencer os usuários de que as mudanças estruturais 

necessárias da localidade somente serão realizadas através da ação de parlamentares. Este 

pensamento contrasta com o conceito de cidadania ampliada, relacionado à autonomia, 

participação, engajamento e à gestão participativa de sujeitos organizados.  

A clara ligação da Fala Coroado a grupos e agentes políticos desencadeia um processo 

de mandonismo e compromete a mídia social como ferramenta promotora de cidadania. Ainda 

assim, é notório o esforço da Fala Coroado em se tornar uma ferramenta que possibilite a 

união dos moradores da Brasilândia e adjacências em torno de soluções para as mazelas 

sociais da região, com destaque para as denúncias sobre a situação de abandono da Fundação 

Leão XIII (CSU) pela administração do órgão, mesmo que estas estejam vinculadas a 

interesses de grupos políticos da região. Igualmente, é perceptível o empenho da página em se 

tornar um meio de estímulo para o encontro e confraternização dos habitantes locais e 

divulgação dos acontecimentos sociais do bairro. As críticas e reivindicações acerca dos 

problemas sociais da região também são constantes, bem como o incentivo ao debate de 
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questões sociais e políticas que afetam a Brasilândia e a vontade em despertar nos moradores 

locais o espírito coletivo e a consciência social em torno de melhorias para a área. Ainda 

segundo o administrador da página, a partir da atuação da mídia social como ferramenta de 

comunicação da população local, foi possível articular algumas atividades sociais organizadas 

na região em diferentes períodos. As ações sociais organizadas pela Fala Coroado envolvendo 

a cooperação da comunidade são consideradas exemplos de participação e engajamento dos 

atores na rede social, mesmo que momentâneos.  

A Fala Coroado declara ser um movimento social formado pelos moradores da 

Brasilândia e adjacências, baseada na constituição de uma opinião coletiva, seguindo os 

preceitos democráticos de busca pelo consenso a partir do respeito a diferentes posições 

ideológicas. Nota-se o envolvimento e suporte da página a atividades sociais através de apoios 

e parcerias com associações e aparelhos públicos do bairro; organizações dos moradores em 

ações sociais e manifestações; e participações decisórias em entidades, tal como o CSU. Em 

relação à este, a página propõe diversas iniciativas para a reativação das atividades  do espaço 

e se coloca como integrante, junto à comunidade da Brasilândia, nas pequenas conquistas 

obtidas no aparelho social. Verifica-se a tentativa da página em despertar a conscientização 

cidadã da população local em torno de melhorias e modos de conservação dos aparelhos 

públicos da área. Entretanto, a Fala Coroado enfatiza que as mudanças reais no CSU só 

ocorrerão através de resoluções da diretoria administrativa do local, também frequentemente 

criticada por ter em seus quadros dirigentes um membro da família de José Luiz Nanci, 

político criticado pela página, especialmente no período pré-eleitoral em 2016. Ademais, a 

página apoia e divulga as ações da ONG O Povo, atualmente desativada. Esta entidade social 

é um capítulo à parte entre as associações locais também abraçadas pela página: vinculada ao 

grupo político de Lucas Muniz, paira sobre a entidade social suspeitas de agir de forma 

clientelista na região da Brasilândia.  

Os movimentos sociais em rede são caracterizados pela espontaneidade de sua origem, 

comumente desencadeados por uma centelha de indignação. Despertados pelo conjunto da 

degradação das condições materiais de vida e pela crise de legitimidade de governantes, os 

movimentos sociais em rede permitem que sujeitos da sociedade civil se organizem em prol 

de ações sociais, alimentadas fora dos canais institucionais governamentais. A finalidade 

destes movimentos é a defesa de demandas e a mudança de governantes que não mais 

representam os anseios da população. A Fala Coroado se aproxima da concepção de 

movimento social em rede ao estimular a organização dos moradores da Brasilândia em torno 

de atividades que visam à melhoria do bairro; encorajar o debate dos atores sociais acerca de 
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soluções às demandas sociais, problemas estruturais e restabelecimento do CSU; e reivindicar 

ações de governantes e agentes administrativos do CSU. Ao mesmo tempo, a Fala Coroado se 

afasta do conceito de movimento social em rede ao se tornar alvo do marketing político, 

apoiando implícita e explicitamente, pré-candidatos de diferentes grupos político-partidários e 

reprovando outros agentes políticos de grupos rivais. À vista disto, constata-se que, apesar de 

demonstrar inúmeras potencialidades, a Fala Coroado apresenta vícios contrastantes ao 

conceito de movimento social em rede.  

No que tange à constituição da Fala Coroado enquanto canal de comunicação 

comunitária é perceptível a presença de alguns elementos que aproximam a mídia social das 

concepções de comunidade, a saber: conformação de sujeitos na rede social, imersos em uma 

realidade social similar, que remete ao cotidiano vivido no bairro da Brasilândia; linguagem 

pautada pelo discurso crítico e combativo, convocando à união e mobilização social da 

população em torno das demandas locais. Além disso, a página funciona como espaço de 

fomento à confraternização e reconhecimento social e identitário dos moradores da área. Estes 

fatores revelam aspectos comunitários da mídia social, como a possibilidade de formação de 

laços  a partir do sentimento de pertença ao território e participação dos sujeitos em grupos 

organizados, dispostos a transformar a realidade social da Brasilândia/Coroado. Assim, a Fala 

Coroado se caracteriza como uma comunidade virtual, uma comunidade simbólica no 

ambiente digital, fundamentada pela interação contínua de atores sociais, que trocam 

experiências e sentimentos comuns da vida no território da Brasilândia. O empenho da página 

em tentar ser uma ferramenta comunitária formadora de conscientização cidadã é patente no 

que se refere à denúncia de desmandos do poder público; reivindicação de melhorias dos 

aparelhos públicos e da infraestrutura do bairro e estímulo à participação dos sujeitos em 

ações sociais. Apesar disso, a mídia social se destaca da perspectiva comunitarista ao 

demonstrar interesses político-partidários e comprometer sua credibilidade e o capital social 

do administrador, Márcio Tibone. Desta maneira, apesar das potencialidades existentes, os 

elementos que caracterizam os meios de comunicação comunitária como legítimos não se 

completam na Fala Coroado, o que também não invalida totalmente o uso da mídia social 

como instrumento comunitário na região da Brasilândia. 

Concluindo, a comunidade virtual Fala Coroado apresenta aspectos ativistas no que 

diz respeito à difusão de informações acerca das adversidades sociais do bairro; promoção de 

discussão coletiva de ideias em busca de melhorias; capacidade de coordenar e mobilizar 

grupos civis organizados para determinadas ações na Brasilândia; críticas a agentes 

administrativos do CSU e agentes governamentais; divulgação e organização de 
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manifestações e protestos ligados a direitos humanos e civis e suporte às associações locais. 

Destarte, a mídia social revela práticas destoantes dos meios ativistas ao servir como palanque 

eleitoral de políticos e seus grupos; criticar agentes políticos baseado em interesses partidários 

e permitir o enfraquecimento da página como real espaço de deliberação ao consentir que 

membros de grupos políticos dominem debates de interesse de toda a população da 

Brasilândia. Ademais, apesar das inúmeras potencialidades, a página não se constitui de forma 

completa como movimento social em rede, nem como canal de comunicação comunitária, o 

que também não invalida totalmente a ferramenta em ser um meio potencializador de 

formação cidadã na região.  Assim, a Fala Coroado se constitui como um meio de ativismo 

digital embrionário, mesmo que disfuncional, onde a necessidade de vencer as barreiras do 

proselitismo se torna fator primordial para que a página venha a se tornar um dia uma 

autêntica ferramenta de ativismo digital para a população da Brasilândia e adjacências.     

Quanto à SGDD, verifica-se a atuação da mídia social como espaço de visibilidade dos 

problemas sociais do município de São Gonçalo, a partir do uso da sátira e do humor. Temas 

como a falta de ordenamento urbano; infraestrutura precária, saúde e educação ineficientes e a 

crescente violência enfrentada pelos munícipes se juntam às críticas ao governo municipal, 

agentes políticos e empresas concessionárias que prestam serviços públicos na cidade. A 

página cumpre papel informativo e de utilidade pública ao anunciar o Plantão do Tráfego, 

informativo que envia notícias em tempo real da situação do tráfego na Ponte Rio-Niterói, em 

horários de pico.  

Em referência à deliberação dos usuários acerca de questões sociais e políticas, 

percebe-se a livre discussão concedida pela SGDD às opiniões dos atores sociais. Ao 

interagirem na página produzindo textos, compartilhando memes e vídeos em seus 

comentários, os usuários fortalecem o vínculo social, potencializado pelas conversas comuns 

e pelas possibilidades abertas do exercício das linguagens. Ao penetrarem em uma mídia 

social com um número considerável de seguidores e visualizações, com o intuito de reclamar 

das adversidades sociais e carências do Município e da negligência do poder público em sanar 

estes problemas, além de demonstrar insatisfação com o poder público e seus agentes 

políticos, os atores sociais se utilizam da página como espaço público de argumentação para 

reafirmar suas opiniões e demandas. No entanto, a página deixa clara a má aceitação de 

determinados assuntos, corriqueiramente abordados em algumas páginas de comunidades e 

páginas de notícias do Município, tais como: denúncias anônimas; busca de animais 

domésticos desaparecidos e carros roubados e/ou abandonados. No tocante ao exercício de 

deliberação do ponto de vista dos administradores, é notório o uso de perfis-fantasias a fim de 
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propiciar o anonimato dos criadores e responsáveis pela administração da mídia social. Estas 

“máscaras” são necessárias para viabilizar a liberdade de expressão dos administradores, que 

ocasionalmente sofrem sanções veladas de agentes políticos. Ademais, a própria página, vez 

ou outra, sofre com bloqueios e tentativas de censuras a partir de denúncias feitas à 

plataforma digital Facebook, com o objetivo de obstruir o exercício de deliberação realizado 

pela página, principalmente quando relacionado a discussões políticas. 

Em relação à atuação social e política constatada na página SGDD, compreende-se a 

mídia social como espaço de deliberação, protesto e manifestação crítica acerca do 

desempenho do governo municipal e do comportamento apresentado por agentes políticos 

gonçalenses, com ênfase para o exercício de desconstrução da imagem dos agentes políticos e 

da própria política do Município a partir do uso de instrumentos linguísticos de comicidade e 

zombaria, tais como os trocadilhos, paradoxos, tiradas e ironias, que traduzem o sarcasmo e o 

humor das críticas sociopolíticas realizadas na página. Outro recurso muito utilizado é o uso 

de termos pejorativos para denominar agentes políticos do Município, causando injúria à 

imagem dos mesmos, contrariando o empenho empregado na performatividade midiática dos 

atores políticos, especialmente em períodos eleitorais. Esta prática da SGDD, juntamente às 

conversações dos usuários, colabora para a desestruturação da imagem política dos pré-

candidatos e, em certa medida, para a deliberação e escolha dos representantes políticos 

municipais entre os usuários da página. É importante salientar que a SGDD se comporta como 

uma página apartidária, não vinculada a interesses de grupos político-partidários, apesar dos 

posicionamentos políticos pessoais de seus administradores.   

Quanto à função social exercida pela SGDD é notável o exercício do humor como 

recurso linguístico acessível para atingir a população gonçalense, levando temas de interesse 

público para serem discutidos por esses sujeitos. Não obstante, apesar de estimular o debate e 

a interação dos atores sociais acerca das adversidades sociais do Município e demonstrar ser 

um espaço deliberativo para estas questões, a SGDD não fortalece o conceito de “cidadania 

ampliada”, pois não consolida ou propõe experiências participativas de cidadãos em grupos 

ou comunidades de ação, que possam contribuir para a conquista de direitos civis, 

engajamento à gestão participativa de fato e o fortalecimento das relações políticas no 

Município.  

Relativamente à constituição da página SGDD, é compreensível a não conceituação da 

mídia social como um movimento social em rede. Embora haja intensa conversação dos 

atores sociais em torno das questões sociais e políticas do Município, indicando a centelha de 

indignação que permeia as discussões na página, bem como a formação de identidade e 
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pertencimento social, a SGDD não conforma ou organiza estruturas de mobilização em sua 

rede, seja em grupos, comunidades ou coletivos. Ainda, os próprios administradores não 

reconhecem a página como um movimento social em rede. No tocante à articulação da mídia 

social com grupos de mobilização, comunidades, coletivos e movimentos sociais locais, a 

página não desenvolve esses vínculos, optando por manter distanciamento das ações coletivas 

organizadas no Município.  

Concernente à conformação da SGDD enquanto meio de comunicação comunitária, 

verificam-se alguns fatores que aproximam a mídia social das conceituações de comunidade, 

a seguir: construção do imaginário social formado por conteúdos sociopolíticos a partir do uso 

do humor, que atuam como memória afetiva cultural e concepções ideológicas mantidas pela 

comunidade, caracterizada pelos habitantes de diversas regiões do Município; utilização da 

linguagem carregada de comicidade – tanto por administradores, quanto por usuários – como 

forma de narrar o cotidiano da cidade, retratar hábitos e objetos de consumo, comportamentos 

positivos e negativos da população, espaços de lazer, relação com os diferentes bairros e 

figuras populares da cidade, expressando o espírito gonçalense de forma cômica e jocosa e 

fundação de identidades e sentimento de pertença ao território, a partir da partilha de 

realidades e experiências semelhantes. 

Assim como a página Fala Coroado, a SGDD se configura como uma comunidade 

virtual e simbólica fundamentada no ambiente digital a partir da interação persistente de 

atores sociais que partilham experiências e sentimentos comuns da vida em um território 

definido que compreende todo o município de São Gonçalo. Constata-se o aproveitamento da 

mídia social pelos usuários, que expressam sentimentos destoantes de insatisfação, desilusão e 

indignação relacionados às questões sociais e políticas da cidade ao lado de sentimentos que 

demonstram a persistência e a criatividade do povo gonçalense. Desse modo, é perceptível na 

página a criação de significados compartilhados, sentimento de pertença ao território e 

identidade gonçalense, na medida em que a mídia social aborda, de forma cômica, os hábitos 

comuns ao povo de São Gonçalo. De certa forma, a SGDD é um meio que auxilia na 

visibilidade pública das demandas sociais no ambiente digital, espaço de discussão acerca dos 

problemas sociais da cidade e instrumento de prestação de serviços e formação cidadã, por 

estar em sintonia com os temas da realidade social do Município. Entretanto, estes elementos 

não são suficientes para caracterizar a página como um meio de comunicação comunitária, já 

que a mídia social não articula, coordena ou conclama os sujeitos, grupos, coletivos e 

movimentos sociais a participarem de ações cidadãs, componentes principais das iniciativas 

de comunicação comunitária. A ausência destes fundamentos na página SGDD são fatores 
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que limitam o desenvolvimento da mídia social em se tornar um autêntico meio de 

comunicação comunitária no município de São Gonçalo.  

Concluindo, a comunidade virtual SGDD se afasta das características de movimentos 

sociais em rede ao não produzir nenhum movimento ou mobilização, ao contrário da página 

Fala Coroado, que já desenvolve algum tipo de mobilização e começa a se constituir como um 

movimento social em rede, mesmo que incipiente. Igualmente, a falta de articulação da 

SGDD com entidades sociais, grupos organizados e movimentos sociais que viabilizem ações 

coletivas compromete as dimensões ativistas da mídia social, posto que ela não incentiva a 

construção e a interatividade de um espaço híbrido entre as redes sociais digitais e o espaço 

urbano ocupado, fator primordial de construção de comunidades instantâneas de prática 

transformadora. Do mesmo modo, a SGDD funciona como espaço de compartilhamento de 

realidades sociais e experiências que geram identificação, mas não promovem ações comunais 

efetivas. O fato de a mídia social não convocar e organizar os sujeitos, grupos, coletivos e 

movimentos sociais a se mobilizarem em torno de ações sociais no Município, não afeta o 

caráter comunitário da mídia social, mas compromete a construção da página como meio 

efetivo de comunicação comunitária.  

Assim, é possível perceber que a comunidade virtual SGDD não se constitui como 

meio de ativismo digital em São Gonçalo. Apesar de difundir informações de utilidade 

pública em alguns momentos e promover a discussão coletiva em torno das questões sociais e 

políticas do Município, a mídia social não propõe ações, não se articula a movimentos e 

causas locais, nem cria canais de participação e engajamento dos sujeitos em mobilizações 

que possibilitem a resolução de demandas sociais e a criação de políticas públicas na cidade. 

A SGDD parece operar somente no nível da deliberação, a partir da corrente interação dos 

atores sociais no ambiente digital, sem indicação de participação e engajamento dos usuários 

em questões sociais a partir do uso da mídia social. Sem propor a organização e mobilização 

de atores em prol de ações sociais coletivas, a SGDD termina por se constituir mais como um 

parlatório digital em torno dos problemas sociopolíticos da cidade, através do uso do humor, 

do que em um meio de ativismo digital propriamente dito. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde a data de sua fundação, em 16 de abril de 1579, o município de São Gonçalo foi 

paragem de atividades econômicas relevantes para o Estado do Rio de Janeiro. Também 

graças à sua localização privilegiada no eixo entre a cidade do Rio de Janeiro e outras cidades 

do Norte do Estado, São Gonçalo vivenciou seu auge econômico entre as décadas de 1940/50 

ao abrigar diversificadas fábricas e indústrias, motivo pelo qual ganhou o apelido de 

“Manchester fluminense” – uma comparação à cidade industrial de Manchester, na Inglaterra. 

No entanto, anos de negligência governamental e a falta de investimentos econômicos nos 

setores industriais causaram a fuga das grandes fábricas e indústrias da cidade. Três décadas 

mais tarde, a infraestrutura e urbanização incipientes, aliada à corrupção, clientelismo, 

assistencialismo e fisiologismo na política local reforçaram o cenário de subdesenvolvimento 

na região, transformando São Gonçalo em uma cidade cujo perfil é consonantemente pobre. 

Foi assim que a São Gonçalo do progresso econômico passado transmutou-se na atual “cidade 

dormitório” ou “cidade periférica” estigmatizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

(RMRJ).  

Segundo maior Município em população na RMRJ, com uma população estimada de 

1.077.687 habitantes, configurando-se o 2º colégio eleitoral fluminense e 15º do país, por 

muitos anos a cidade ainda suportou uma excêntrica forma de alternância de poder político 

municipal que se dava entre o grupo Lavoura e o PDT, partido de Leonel Brizola. As disputas 

políticas nacionais e regionais pelo controle do crescimento econômico também corroboraram 

para a queda atual da conjuntura industrial no Município. A perda de prestígio econômico e 

político dos últimos anos direcionaram a cidade a um cenário de abandono. Nos dias de hoje, 

o Município recebe destaque pelo seu alto crescimento demográfico, alta incidência de 

pobreza dos munícipes, baixa oferta de transportes e carência de saneamento e serviços 

públicos básicos, conformando uma periferia marcada por ser uma grande área fornecedora de 

mão de obra pouco qualificada para o centro metropolitano. Estes fatores o fizeram ser 

classificado como cidade-dormitório, fato corroborado pelo próprio Relatório Técnico do 

Plano Diretor Municipal, elaborado em 2008.  

Apesar de todas as adversidades sociais encontradas no Município, é possível ainda 

constatar a identificação dos gonçalenses com a cidade e os bairros de moradia. A identidade 

gonçalense está presente nos festejos e manifestações culturais, nas formas arquitetônicas, em 

especial nos antigos bairros operários e nos aparelhos sociais da cidade. Um grande entrave 

para o desenvolvimento cultural do Município é a insuficiência de uma programação cultural 
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contínua e a carência de aparelhos culturais para o contingente populacional. O progresso 

econômico do passado deixou marcas na arquitetura da cidade e no povo gonçalense. Hoje, as 

lembranças da “Manchester Fluminense” permanecem apenas na memória dos munícipes 

mais antigos. Para os mais jovens, a relação com a cidade perpassa os shopping centers e a 

cidade-dormitório, marcada pela concentração de renda, pelos diferentes níveis de acesso de 

grande parte da população à escola, saúde e riqueza produzida e pela baixa taxa de 

escolaridade, principalmente entre a população adulta. 

 Nesse cenário de cidade estigmatizada, pautada pela negligência do poder público nas 

esferas federal, estadual e municipal, despontam diversas comunidades virtuais da plataforma 

digital Facebook, dedicadas ao município de São Gonçalo. Algumas se reconhecem como 

páginas de mídia/notícias e realizam a cobertura dos acontecimentos sobre a cidade e os 

municípios vizinhos, acolhem denúncias dos citadinos e narram crônicas sobre o cotidiano da 

cidade. Outras podem ser caracterizadas como páginas de comunidades, que objetivam dar 

visibilidade às adversidades sociais de bairros, cobrar soluções de agentes políticos e governo 

municipal e destacar assuntos políticos do Município. Em diversas páginas, verificam-se 

aspectos de ativismo digital quanto à interação dos usuários, provocando deliberações acerca 

de temas sociopolíticos de interesse municipal; a narrativa antagônicas em relação ao jornal O 

São Gonçalo – principal veículo impresso do Município, que por muitos anos atuou como 

veículo “chapa branca” – às denúncias de autoridades públicas; reivindicação de providências 

e melhorias e críticas aos agentes políticos e ao governo municipal. Apesar dessas 

características, é possível identificar relações fisiologistas com agentes políticos locais e o 

governo municipal em algumas páginas de mídias/notícias e páginas de comunidades.  

Com aspectos ativistas, comunitários e de movimentos sociais em rede, algumas 

comunidades virtuais podem ser consideradas canais comunicativos que possibilitam ao 

cidadão gonçalense se informar sobre os acontecimentos da cidade, falar sobre suas 

adversidades sociais, reivindicar providências do poder público e criticar os agentes políticos 

e a atuação do governo municipal. Neste sentido, as comunidades virtuais Fala Coroado – que 

abrange o território da Brasilândia e adjacências – e São Gonçalo dá Depressão – que engloba 

todo o Município – retratam as carências e mazelas da cidade-dormitório, respeitadas suas 

diferenças e alcance no ambiente digital.  

Em relação à página Fala Coroado, observa-se a atuação da mídia social como espaço 

de divulgação dos projetos sociais locais e dos membros e lideranças comunitárias ligados aos 

projetos. Igualmente, admite-se o emprego da página como canal de denúncia sobre a situação 

de abandono da Fundação Leão XIII (CSU) – principal aparelho social da região – crítica à 
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má administração do aparelho social e à ausência de manutenção do espaço da fundação e 

seus aparelhos de lazer (quadra sintética) tanto pela administração do CSU, quanto pelos 

moradores locais e busca pela conscientização da população no cuidado com o aparelho 

social, que pertence à coletividade.Verifica-se também a preocupação da página em dar 

visibilidade aos problemas gerais da região da Brasilândia: violência crescente; falta de 

segurança; urbanização e saneamento precários; ausência de apoio governamental aos 

projetos sociais do bairro; falta de investimento público nos aparelhos educacionais locais etc. 

É perceptível o esforço da mídia social em despertar na população local a consciência social e 

o espírito coletivo em torno das melhorias da área, bem como a manutenção dos espaços de 

lazer e aparelhos sociais da região.  

Também constata-se o empenho da Fala Coroado em se tornar espaço de 

confraternização, reconhecimento social e convocação para a união dos habitantes da 

Brasilândia em torno do comércio e dos espaços particulares de lazer da região. A página 

destaca a vida de moradores ilustres; valoriza e promove o trabalho dos comerciantes locais e 

noticia falecimentos de moradores. No que tange à interação dos usuários, é interessante notar 

maior repercussão dos atores sociais relativamente às publicações de cunho social, que 

divulgam os acontecimentos sociais locais; estimulam a confraternização e união de 

moradores da região; reivindicam o aumento do efetivo de policiamento na região e 

denunciam o estado de abandono do CSU.  

Em contrapartida, percebe-se a vinculação da Fala Coroado com grupos e agentes 

políticos, sobretudo do Poder Legislativo. Em diversas ocasiões, nota-se claramente a 

tentativa da página em promover a imagem de pré-candidatos a vereador, deputado estadual e 

federal, bem como o apoio implícito à reeleição de um político do Poder Executivo. Neste 

turno, verifica-se a vinculação da página a uma entidade social da região, cuja credibilidade 

soa duvidosa e ligada a interesses políticos; o uso da mídia social como palanque de políticos 

apoiados pela página e campo de batalha de grupos políticos rivais da região, que reclamam 

para seus representantes algumas intervenções realizadas no bairro e comprometimento da 

mídia social como meio de deliberação efetiva para a população da Brasilândia. 

Depreende-se na Fala Coroado a predominância de elos mais fortes na rede, formados 

por lideranças comunitárias e grupos políticos da região, que dominam os debates sociais e 

políticos na mídia social. Esta situação ocasiona, por vezes, o afastamento dos atores sociais 

sem vinculações político-partidárias, comprometendo o exercício deliberativo da página. 

Ademais, eventualmente o próprio administrador se constitui como porta-voz de interesses de 

grupos e agentes políticos na Brasilândia. Esta ligação da Fala Coroado a grupos políticos e 
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seus representantes desperta um processo de mandonismo local e compromete a mídia social 

como instrumento promotor de cidadania no território. Não obstante, é inegável o esforço da 

Fala Coroado em incentivar o debate de questões sociais e políticas que afetam a região, além 

da vontade em despertar na população local o espírito coletivo e a consciência social em torno 

de melhorias para a área. Da mesma forma, em alguns momentos a página é espaço de 

articulação e divulgação de ações sociais locais envolvendo a cooperação da comunidade, em 

exemplos de participação e engajamento dos atores na rede social e fora dela.  

Nesse ínterim, a Fala Coroado se aproxima da concepção de movimento social em 

rede, ao estimular a participação dos sujeitos da sociedade civil em prol de ações sociais no 

bairro da Brasilândia; incentivar a discussão dos usuários em torno das demandas locais; e 

cobrar políticas públicas efetivas para o bairro, em especial a melhoria das condições do CSU. 

Apesar das potencialidades, a página ainda não se constitui como um autêntico movimento 

social em rede. Para este fim, a Fala Coroado deve se abster de exercer o marketing político 

em favor de interesses de grupos e agentes políticos e concentrar seus esforços em ações que 

promovam a gestão participativa de fato dos sujeitos da região.   

No que se refere ao empenho da Fala Coroado em tentar ser uma efetiva ferramenta de 

comunicação comunitária na região, são explícitos o incentivo à participação e engajamento 

dos moradores em ações sociais; as denúncias de desmandos de agentes administrativos e 

agentes políticos e a reivindicação de melhorias dos aparelhos públicos e da urbanização da 

região. Entretanto, a mídia social não se confirma como uma legítima ferramenta de 

comunicação comunitária. Para atingir este propósito, a página deve se desvencilhar dos 

interesses político-partidários, que comprometem sua credibilidade e o capital social do seu 

administrador, Márcio Tibone. 

Apesar de apresentar diversos aspectos que a afastam do conceito integral de ativismo 

digital – tais como os interesses político-partidários explícitos e o mal-sucedido discurso de 

imparcialidade – além de não se constituir completamente como um movimento social em 

rede e ser uma ferramenta de comunicação comunitária deficitária, não se pode negar a 

utilidade da página Fala Coroado como instrumento articulador de mobilizações sociais e 

formador de consciência cidadã para a região da Brasilândia, principalmente para o Coroado. 

De fato, suas potencialidades como meio de ativismo no ambiente digital permitem à 

população com acesso à rede obter informações acerca das mazelas sociais do bairro; 

promover a discussão coletiva de ideias em busca de melhorias para a localidade; articular 

grupos civis organizados para determinadas ações; divulgar e organizar manifestações e 

protestos ligados a direitos humanos e civis; apoiar projetos e associações locais além de  
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criticar agentes administrativos, políticos e governamentais. Desse modo, a Fala Coroado se 

constitui como um meio de ativismo digital ainda em estágio inicial, cujo maior desafio é 

ultrapassar os interesses do mandonismo e do proselitismo local, a fim de estabelecer um 

franco diálogo com a população da Brasilândia e adjacências.  

Alguns apontamentos também servem para fortalecer a mídia social como instrumento 

efetivo de mobilização cidadã na região do Coroado: apoiar projetos e associações locais com 

trabalho sério legitimado pela população local; procurar desenvolver mais ações sociais em 

parceria com entidades sociais, CSU, escolas e moradores; utilizar plataformas digitais 

diversas a fim de auxiliar na articulação e coordenação de atividades sociais que envolvam a 

comunidade, tais como a mídia social Whatsapp; articular-se a coletivos e movimentos sociais 

de bairros vizinhos, buscando formas de participação coletiva mais amplas com vias de 

construção de políticas públicas efetivas e não apenas para sanar os problemas locais de modo 

paliativo.  

Quanto à atuação da página São Gonçalo dá Depressão, constata-se o uso da mídia 

social para retratar o modo de vida e o cotidiano gonçalense: os hábitos de consumo; lugares 

de lazer; relação com a cidade; costumes; comportamentos aceitáveis ou não etc. A página 

descreve a identidade gonçalense de forma cômica, algumas vezes demonstrando orgulho de 

seu povo, outras vezes expondo práticas de comportamento danosas do ponto de vista social. 

Em diversas ocasiões, percebe-se o preconceito a regiões mais distantes do centro comercial 

da cidade e aos moradores dessas áreas, tanto pela página quanto pelos usuários. Igualmente, 

a frágil autoestima do gonçalense é exposta, principalmente quando a cidade recebe críticas 

de moradores de outros municípios. Por outro lado, as figuras populares do Município, que 

representariam a criatividade e resiliência do povo gonçalense, são frequentemente exaltadas 

e seus trabalhos recebem visibilidade na mídia social.  

Da mesma forma, verifica-se o emprego da SGDD como espaço de reclamações e 

reivindicação social no Município. São constantes os temas relacionados à carência de 

infraestrutura e urbanização; trânsito caótico; transportes ineficientes; falta de ordenamento 

urbano; violência urbana crescente; críticas às ações e omissões do governo municipal e ao 

trabalho ineficiente de empresas concessionárias que prestam serviços públicos no Município. 

Assim, a mídia social é utilizada para dar visibilidade aos problemas sociais da cidade, a partir 

do uso do humor, representado pelo emprego de figuras de linguagem, gírias, coloquialismos, 

hashtags, paradoxos, ironias, metáforas etc. Além disso, a SGDD cumpre papel informativo 

com o seu Plantão do Tráfego, buscando a participação e a cooperação dos usuários nos 

informes sobre as principais vias de acesso à cidade. Sobre a atuação política expressada pela 
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SGDD, apreende-se a mídia social como espaço de deliberação e desaprovação acerca do 

comportamento de pré-candidatos e agentes políticos gonçalenses, bem como a manifestação 

de críticas à atuação dos gestores municipais e do governo municipal.  

Ainda em relação ao emprego da página como espaço de deliberação no ambiente 

digital, nota-se a interação expressiva dos usuários em temas que suscitam o espírito e a 

identidade gonçalense, refletindo sentimentos conflitantes de orgulho e vergonha e revelando 

a necessidade dos sujeitos em relatar seu modo de vida e o cotidiano na cidade, de acordo 

com as peculiaridades de cada região. Outrossim, a exposição das demandas sociais pela 

página gera diálogos intensos que demonstram insatisfação, desilusão e indignação dos atores 

sociais no que tange à falta de serviços básicos e ao descaso do poder público, em 

interlocuções repletas de sarcasmo e ironia. 

Adentrando o cenário político da cidade, é possível constatar o exercício deliberativo 

voltado à reprovação uníssona dos atores sociais em relação à classe política gonçalense, ao 

comportamento dos agentes políticos municipais e à gestão do Município, tal como a 

discussão dos usuários acerca dos pré-candidatos em períodos eleitorais. Os termos 

pejorativos, paradoxos, trocadilhos e ironias são recursos linguísticos utilizados, tanto pelos 

administradores quanto pelos usuários, para se referirem aos agentes políticos da cidade e à 

própria gestão municipal. Esta prática contribui para a desestruturação da imagem política dos 

pré-candidatos e representantes políticos e, em certo grau, para a escolha dos representantes 

políticos municipais entre os usuários da página, a partir do exercício de deliberação realizado 

em uma mídia social sem interesses políticos declarados. 

Não obstante, apesar de ser um espaço deliberativo para questões sociopolíticas na 

cidade, a SGDD apresenta algumas restrições – temas tabus, mas que são recorrentes nas 

demais páginas de comunidades e páginas de mídia/notícias no Município – limitando, 

moderando e direcionando o que pode ser dito pelos usuários. No que tange à prática 

deliberativa do ponto de vista dos administradores, percebe-se a utilização de perfis-fantasias 

ou máscaras, a fim de possibilitar o anonimato e a liberdade de expressão necessária aos 

criadores e responsáveis pela administração da página, que vez ou outra recebem ameaças 

veladas de membros de grupos político-partidários. Entretanto, apesar de encorajar a 

discussão dos usuários acerca das mazelas sociais do Município, a SGDD não objetiva à 

conformação de experiências participativas de cidadãos em grupos ou comunidades de ação, 

que visam ao engajamento, à conquista de direitos civis e ao fortalecimento das relações 

políticas na cidade. Ainda, a ausência de conformação e organização de mobilizações a partir 

da rede; a falta de articulação da mídia social com grupos, coletivos e movimentos sociais; e o 
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próprio não-reconhecimento da página como movimento social são fatores que inviabilizam a 

definição da SGDD como movimento social em rede em São Gonçalo.  

Em relação à constituição da SGDD enquanto meio de comunicação comunitária, 

verificam-se algumas características que aproximam a mídia social dos meios considerados 

comunitários, tais como a criação do sentimento de pertencimento ao território, o 

compartilhamento de significados comuns e a formação de identidade. Igualmente, é viável 

considerar a SGDD como uma ferramenta no ambiente digital que auxilia na visibilidade 

pública das demandas sociais do Município e espaço de debate acerca dos temas 

sociopolíticos da cidade. No entanto, esses fatores são insuficientes para configurar a mídia 

social como um autêntico meio de comunicação comunitária, já que a página não organiza ou 

mobiliza os sujeitos, grupos, coletivos e movimentos sociais a se engajarem em ações cidadãs, 

objetivo maior dos meios de comunicação comunitária. 

Finalizando, infere-se que a página SGDD não se caracteriza como movimento social 

em rede em São Gonçalo, pois não propõe, estimula ou coordena atividades cidadãs, 

movimentos ou mobilizações no Município. Outrossim, apesar de se constituir como uma 

comunidade virtual e apresentar elementos comunitários, a mídia social não é identificada 

como meio efetivo de comunicação comunitária, pois mesmo servindo como espaço de 

compartilhamento de experiências e realidades sociais que geram reconhecimento e 

identificação, não demonstra interesse em engajar os cidadãos gonçalenses em ações sociais 

no Município e promover ações comunais efetivas na cidade. Embora propague informações 

de utilidade pública em algumas ocasiões e permita a deliberação coletiva em torno das 

questões sociais e políticas da cidade, a página não viabiliza ações sociais, não se articula a 

grupos, coletivos e movimentos sociais locais, nem cria subsídios através da rede para a 

participação e o engajamento dos cidadãos em causas e mobilizações que visam à luta por 

direitos sociais e o desenvolvimento de políticas públicas no Município. Sem pretender 

articular e coordenar mobilizações a favor de ações cidadãs, funcionando apenas no nível da 

deliberação, é factível considerar a página SGDD um locutório digital que faz uso do humor 

para abordar temas sociopolíticos no município de São Gonçalo e não um meio de ativismo 

digital propriamente dito.  

Embora o principal administrador da página afirme categoricamente não pretender 

modificar o funcionamento e o papel proposto à SGDD, é possível depreender alguns 

assentamentos para que a mídia social possa a vir a se constituir como meio de ativismo 

digital em São Gonçalo algum dia: desenvolver vínculos com grupos de mobilização, 

comunidades, coletivos e movimentos sociais locais a fim de divulgar o trabalho destas 
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entidades; articular mobilizações de cidadãos visando a ações sociais no Município, a partir 

da rede; aproveitar o alcance da rede para desenvolver iniciativas de hackativismo, como o 

envio em massa de e-mails e abaixo-assinados – formas da sociedade civil pressionar o poder 

público e seus agentes em favor de políticas públicas inclusivas e criar outros comunicados de 

utilidade pública nos moldes do que já vem sendo elaborado no Plantão do Tráfego.  

Não obstante às características que aproximam ou não as comunidades virtuais Fala 

Coroado e São Gonçalo dá Depressão ao conceito de ativismo digital, é nítido o emprego 

dessas mídias sociais em um processo de democratização da comunicação no município de 

São Gonçalo. Mesmo com todas as limitações de acesso à rede e às novas tecnologias da 

informação e comunicação em uma cidade-dormitório, marcada por sérias dificuldades 

socioeconômicas e carência de infraestrutura que promova a inclusão digital; as dificuldades 

de interação dos munícipes nas redes sociais digitais, também ocasionadas pelo baixo índice 

de escolaridade no Município; e o paradoxo liberdade x vigilância observado no ambiente 

digital, é compreensível considerar as páginas Fala Coroado e São Gonçalo dá Depressão 

como meios que propiciam sociabilidades e trocas de experiências sobre a vida na cidade, 

estimulam diálogos e possibilitam o processo de formação de opinião dos usuários dessas 

redes, afora da comunicação produzida pelos veículos de comunicação tradicionais do 

Município. 

Proposições apontadas por Massimo de Felice (2012) e Fábio Malini e Henrique 

Antoun (2013) dizem respeito a forte presença de ONGs, movimentos sociais de base e 

coletivos civis em redes de relações que praticam o ativismo digital. No entanto, o que se 

observa nas mídias sociais analisadas, sobretudo na página Fala Coroado, é a constituição de 

redes e comunidades de ação formadas por indivíduos com certa influência social e política 

em seus territórios de moradia. Ainda no que tange à Fala Coroado, a rede formada no 

ambiente digital está mais associada como suporte de associações e projetos sociais locais – 

redes de mobilizações civis nas palavras de Maria da Glória Gohn (2013) – não com vistas à 

formação de militantes, mas de cidadãos participantes, mesmo que esta rede também detenha 

conotações políticas.   

Apesar de não se constituírem propriamente como uma contra-comunicação 

(PERUZZO, 1998; 2015), as páginas Fala Coroado e SGDD, respeitadas suas diferenças, 

possuem atuação social: esclarecem os usuários acerca de temas de interesse local, dão voz à 

comunidade e reivindicam melhorias nas condições de bairros e da cidade. Ainda que a 

SGDD não articule e promova mobilizações em torno de problemas comuns da cidade, a 

página se estabelece como instrumento que amplia a liberdade de expressão cidadã, além de 
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ser uma ferramenta de monitoramento e vigilância das ações dos Poderes Executivo e 

Legislativo no Município. A Fala Coroado, por outro lado, já começa a articular mobilizações 

sociais com o propósito de superar carências imediatas dos moradores da Brasilândia, mas 

prejudica sua formação como canal de comunicação comunitária ao manifestar interesses 

político-partidários, personalistas e demonstrar a falta de preparação de seu administrador 

para um trabalho participativo e coletivo na região do Coroado (PERUZZO, 2015).  

À margem dos pressupostos teóricos analisados até aqui – acerca das características de 

ativismo digital, movimentos sociais e comunicação comunitária – é importante ressaltar que 

novas formas de associativismos vêm sendo articuladas por cidadãos comuns, sejam eles 

pessoas reconhecidas em suas comunidades ou anônimos que utilizam as ferramentas 

disponibilizadas no meio digital para formar redes de ações ou apenas fomentar a 

sociabilidade e a troca de experiências de sujeitos que compartilham uma realidade social 

similar. Em ambas as mídias sociais, os erros e omissões que dificultam sua transformação em 

instrumentos ativistas e comunitários agregadores de modo efetivo não invalidam de todo a 

função social que exercem no município de São Gonçalo. Tal como reconhece Tomás de 

Aquino: “a vida transborda o conceito”. Nada mais apropriado para a discussão.   
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Mapa do bairro Brasilândia e adjacências 

 

            Fonte: Google Maps. Disponível em: https://goo.gl/AdAUh7. Acesso em 09 jan. 2019. 

 

ANEXO 2. Mapa da localização da região do Coroado no bairro Brasilândia 

 

            Fonte: Google Maps. Disponível em: https://goo.gl/AdAUh7. Acesso em 09 jan. 2019. 

https://goo.gl/AdAUh7
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ANEXO 3. ENTREVISTA FALA COROADO 

1 – Qual a sua atuação no Coroado? Você se considera um influenciador digital, uma 

liderança política, ou os dois? 

Márcio Tibone: “Na verdade, a intenção era de ser um formador de opinião. E durante esse 

tempo de convivência entre a página e o bairro, me envolvi politicamente em algumas 

questões, e acredito pelo retorno que recebo, que haja quem me veja como uma das lideranças 

políticas”.  

2 – O que te motivou a criar a página “Fala Coroado”? 

Márcio Tibone: “O Fala Coroado nasceu de uma necessidade pessoal. Eu fazia terapia, e fui 

aconselhado pela psicóloga a procurar uma atividade voluntária. Sempre tive uma grande 

necessidade de me comunicar. Gosto de escrever poesias, meus pensamentos, etc.. Acredito 

que sou bem comunicativo, e por ser popular no bairro, um amigo me convidou para uma 

reunião na época, com um determinado político. Estabelecidas as conversas de buscas por 

melhorias para o bairro iniciei a página, e fui em busca de dar visibilidade a mesma, tentando 

criar um canal de comunicação para nossos anseios”.  

3 – Em sua opinião, qual a importância da página “Fala Coroado” para os moradores da 

região da Brasilândia e adjacências? 

Márcio Tibone: “É de grande importância, pois a intenção, além de conscientizar, é a de criar 

uma rede de comunicação entre os moradores e simpatizantes da página, é tão importante 

quanto, dar voz a nossas necessidades perante o poder público”.  

4 – Em uma postagem, você afirma que a “Fala Coroado” é um movimento social. O que o 

levou a fazer tal afirmação, tendo em vista a sua percepção do que seria a atuação de um 

movimento social? 

Márcio Tibone: “Pra falar a verdade não lembro de usar essa afirmação. Mas, talvez não seja 

descabida. Pois, apesar das postagens partirem de uma opinião minha, ela busca a opinião 

coletiva. Tudo que estimulamos, parte de um contexto de transformação para a realidade de 

todos. a luta é por um envolvimento democrático, que chegue ao máximo de consenso 

possível, respeitando cada posição”.  
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5 – A “Fala Coroado” apóia explicitamente políticos em períodos eleitorais. Em sua opinião, 

esta conduta estimula ou afasta a participação dos moradores da página? 

Márcio Tibone: “Nessa questão existem duas visões. quando apoiamos um candidato no 

bairro para candidatura a vereador, e de certa forma houve um trabalho desenvolvido no 

bairro, mesmo que muito embrionário, os moradores apoiaram. Quando apoiamos acreditando 

em um trabalho futuro, não vimos o mesmo envolvimento. Acredito que o interesse nas 

questões políticas estejam mais condicionadas as ações”.  

6 – Qual é a relação da “Fala Coroado” com os projetos e organizações sociais locais? É 

realizado algum apoio externo da “Fala Coroado” a estas entidades, levando-se em conta que 

a página se define como um movimento social? 

Márcio Tibone: “Acredito que no bairro poderíamos ter mais militância nesse sentido. Porém, 

com o pouco que temos, o Fala Coroado tem uma relação participativa. Apoiamos e 

divulgamos as atividades da ONG O POVO, que hoje se encontra fechada, inclusive 

participando ativamente. Somos parceiros do Bloco carnavalesco do bairro, o qual 

conseguimos reunir na média de três mil pessoas em seu desfile pelas ruas do bairro. 

Infelizmente, ainda não conseguimos apoio para criar um projeto de ritmistas para a bateria do 

bloco, Apoiamos e divulgamos o projeto de jiu jitsu que funciona dentro da Fundação Leão 

XIII, o qual temos a idéia em parceria com seu professor, de doarmos livros infanto juvenis 

para estimular o hábito da leitura aos seus alunos. Tentamos implantar uma horta comunitária 

no terreno da Fundação Leão XIII, com o apoio de professores da escola estadual Instituto de 

Educação Clélia Nanci, realizamos durante um período um Mutirão Comunitário no bairro, 

onde nós moradores limpamos os espaços de convivência na Brasilândia, participamos de 

reuniões com o secretário de segurança do governo passado da cidade, após junto aos 

moradores irmos as ruas e fazermos uma manifestação na Av. kennedy, contra a onda de 

assaltos no bairro, buscamos apoio político para a construção da quadra sintética ao lado da 

Fundação Leão XJJJ, enfim, acredito que no mínimo, tentamos dar nossa contribuição, e 

servir de exemplo para os demais. E para finalizar, acreditamos no reconhecimento dos 

moradores, das lideranças e políticos do bairro. Um bom exemplo foi o convite da nova 

direção da Fundação Leão XIII, para uma conversa de apoio a nossas possíveis ações”.  

7 – A “Fala Coroado” já promoveu ações efetivas na região da Brasilândia? Se a resposta for 

positiva, pode citar algumas dessas ações? 
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Márcio Tibone: “Acredito que no afã de responder a pergunta anterior, eu tenha me alongado 

e acabei respondendo essa também”. 

8 – Nas postagens é perceptível o desejo de tornar a página “Fala Coroado” uma ferramenta 

que promova a união dos moradores da Brasilândia e adjacências em torno de soluções para 

as mazelas sociais da localidade. Para você, quais são os desafios que impedem essa união? 

Acha que através da página, pode resolver estes desafios?  

Márcio Tibone: “Os interesses pessoais das pessoas em muitas vezes, se sobrepõem aos 

interesses coletivos. acredito que ainda exista uma grande cisão, muito por conta disso, mas 

também, pela falta de informação, a falta do hábito de questionar. Nossa intenção não é 

formar militantes, mas no mínimo pessoas mais participativas, mais responsáveis com a 

realidade ao seu redor, pode parecer pretensão demais, mas ainda acredito na transformação, e 

a política nesse contexto tem que ser usada como uma ferramenta importante. O Fala Coroado 

talvez seja apenas o começo, pode ser que outras ferramentas sociais apareçam e sejam mais 

eficazes. Mas se não tentarmos, aí sim os desafios serão maiores”.  
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ANEXO 4. ENTREVISTA SÃO GONÇALO DÁ DEPRESSÃO 

 

1 – Quantos administradores há na página, quais são seus pseudônimos e por que optaram 

pelo anonimato? 

“Prefeito”: “Somos 3, sendo que um mais participativo que o outro. Prefeito, Marival e 

Novinho (Tinha o VICE, que foi o primeiro “recrutado”, que não faz mais parte do grupo de 

moderadores, mas ainda ajuda enviando material ou dando dicas). Eu, o Prefeito*, 

particularmente, optei pelo anonimato por ser muito tímido. Mas nem sempre foi assim, no 

início eu respondia as pessoas com meu perfil pessoal mas, com o passar do tempo, por a 

gente criticar pessoas “intocáveis” e tal... Preferi me resguardar e acabou criando esse lance 

de ficarem querendo saber que são. Mas eu não tenho problema de dizer quem sou, quando 

me perguntam.  Ainda tem uma galera que confunde o personagem com a pessoa. Já teve caso 

de pessoas irem pra frente do meu trabalho pra ficar me fotografando”.  

“*Pefeito porque a galera ia à página reclamar de buraco na rua, de falta d'água, de falta de 

remédio e eu achava engraçado e postava na página, aí os seguidores mais assíduos 

começaram a me chamar de Prefeito”.  

 

2 – Quem criou a página “SGDD”?  Qual foi a fonte de inspiração para a sua criação?  

“Prefeito”: “Eu criei, em 2012. Gostava da Sim, São Gonçalo, que tinha uma pegada de 

humor, mas tinha um compromisso com questões sociais e tal. E também tinha a Zuação de 

São Gonçalo que, apesar de engraçada, era meio um “humor e condomínio”, não tinha esse 

humor mais povão”.  

3 – Por que o “dá depressão” com acento agudo, ao invés de “da depressão”, sem o acento 

agudo, como as outras páginas do mesmo tipo? Há um motivo especial para essa escolha? 

“Prefeito”: “Na verdade eu nunca entendi o porque dessas páginas se chamarem DA 

DEPRESSÃO, mas era o que estava na moda. Usei o DÁ acentuado, como se dissesse que a 

cidade causa depressão, por todos os problemas que a gente já sabe”.  

4 – De onde vem a inspiração para a linguagem utilizada na página?  
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“Prefeito”: “Da rua. Do tiozão bebendo cachaça com gaiola na mão, da mãe gritando o filho 

que tá jogando bola na rua. Toda essa galera que você encontra em qualquer esquina da 

cidade”.  

5 – Como é a atuação da “SGDD” em períodos eleitorais? Vocês apóiam ou já apoiaram 

agentes políticos, durante ou após os períodos eleitorais? Já receberam censuras ou ameaças 

de políticos e correligionários? 

“Prefeito”: “A gente costuma ser o mais neutro possível. Temos nossas preferências, que às 

vezes divergem umas das outras, mas a página é “isentona”. Até quando eu selecionei os 

moderadores eu deixei bem claro isso. Censura vem através de denúncias ao Facebook, onde 

eu já fui bloqueado algumas vezes. Ameaças, AMEAAAAAÇAS não lembro de nada grave. 

Mas tem aquelas ameças veladas, tipo “Eu sei quem é você”, “Vou anotar seu nome aqui”. 

 

6 – Vocês reconhecem alguma função social exercida pela página? Se a resposta for positiva, 

como acham que o uso do humor pode auxiliar no exercício dessa função? 

“Prefeito”: “Somos um povo que, por N motivos, não somos muito chegados à leitura. Sendo 

assim acho que a página, através do humor, consegue levar assuntos sérios, que precisam ser 

discutidos até essa galera que não se interessa por leitura”.  

7 – A página possui colaboradores, seguidores assíduos? Vocês formam algum tipo de 

comunidade a partir da “SGDD” e seus participantes? 

“Prefeito”: “Tem seguidores que estão com a gente desde o início. Nós não participamos de 

nenhum grupo relacionado a page, mas esses seguidores interagem entre si. Formamos até 

alguns casais, uns já terminaram e outros até casaram rs”.  

8 – A página se articula com comunidades, coletivos e movimentos sociais locais? Se a 

resposta for positiva, como é feita essa articulação?  

“Prefeito”: “Não, a página não se articula em nenhum movimento social ou algo do tipo. 

Como eu falei antes, a página é dos personagens e não misturamos as pessoas que compõem a 

página com os personagens”.  

 

 

 


