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O uso das redes sociais para a realização de reivindicações à Administração
Pública: Um estudo de caso sobre o grupo “Suzano Agora” do Facebook.
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Resumo: A Internet surgiu em 1969, mas é na década de 1990 em que a Internet
passou por uma grande expansão, e na década de 2000, ela passou por um novo
patamar, com o surgimento das redes sociais. O Facebook foi criado em 2004, como
uma rede universitária, e se tornou a principal delas. Os grupos presentes nas redes
sociais na internet, sobretudo os do Facebook, são ferramentas políticas de
organização social, e proporcionam uma maior participação dos cidadãos na tomada
de decisão da Administração Pública. O “Suzano Agora” é um sítio de notícias sobre
o município de Suzano, que possui, 294.638 habitantes, conforme estimativa do
IBGE, e lançado em 2015. Por meio do grupo “Suzano Agora”, as informações sobre
os acontecimentos são propagadas de forma rápida, e possibilita aos integrantes a
manifestação de opiniões, a despeito da Administração Pública ter ou não a ligação
direta com o fato ocorrido. O “Suzano Agora” foca nas discussões sobre os
acontecimentos, que envolvem, em sua maioria, políticas públicas.
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1 - Introdução

A realização do presente trabalho, e de outros, que seguem a mesma linha,
se justifica pela relevância desse tema nos dias atuais, pelo uso crescente das redes
sociais virtuais, por pessoas de várias faixas etárias, com destaque ao Facebook,
para a realização de reinvindicações e o compartilhamento de informações em
grupos temáticos, o que inclui as que fazem crítica à Administração Pública.
Informações essas que possuem caráter informativo e/ou opinativo. Dessa forma,
existe a necessidade da realização de estudos que possam observar como são
estabelecidas essas novas formas de relacionamento entre a Administração Pública
e a população de um determinado município, com destaque ao que ocorre em
Suzano, ocasionada pelos avanços tecnológicos propiciados pela criação de redes
sociais por meio da Internet. Os espaços dados por essas redes facilitam a
comunicação da população com a Administração Pública, visto que as mesmas, pela
sua essência, formam um cenário favorável para a interação e participação, o que
também possibilita a divulgação de informações sobre os fatos de forma
descomprometida, com a propagação de boatos que não correspondem à realidade.
Essa forma de interação abrange tanto a vida cotidiana da população, a
comunicação municipal, e até a tomada de decisão da Administração Pública, essa
última como foco da realização desse trabalho.
O presente estudo foi realizado por meio de consulta bibliográfica, e, a partir
de artigos, dissertações e teses que possui relação com o assunto a ser estudado,
tanto no que diz respeito as redes sociais como todo, quanto à trabalhos
acadêmicos em que o Facebook figura como base, para fazer a construção desse
trabalho. O trabalho tem como base o grupo “Suzano Agora” do Facebook, mas
foram utilizadas fontes relacionadas a outros grupos e de Facebook, inclusive perfis
oficiais de prefeituras, apesar do grupo “Suzano Agora” não ter relação direta com à
Administração Municipal, a fim de fazer explicações pontuais, pertinentes para a
realização desse trabalho. Além disso, foram pesquisadas matérias jornalísticas,
para a obtenção de informações atualizadas sobre o relacionamento do grupo
“Suzano Agora” e a Prefeitura Municipal de Suzano. O próprio grupo também foi
levado em consideração para a busca e aquisição de informações, usadas para a
realização de comparações, e obtenção de demais dados.

2 - A Internet

A Internet, nome dado à Rede Mundial de Computadores, surge em 1969
por meio da Arpanet (Advanced Research Projects Agency - Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada), que fazia parte do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos. O seu primeiro uso foi para fins militares, com a finalidade de obter
vantagem frente à União Soviética, no contexto da Guerra Fria. Na década de 1990,
a Internet passou por uma grande expansão, a partir do momento em que foi
privatizada, e passou a se tornar um sistema informacional global. A Internet, de
acordo com Castells, em conjunto com a Tecnologia da Informação, não passou por
um processo evolutivo que a fechou como um sistema, mas para uma abertura, o
que a tornou adaptável e aberta em seu desenvolvimento histórico. Os principais
atributos da
Internet são a abrangência, a complexidade e sua disposição em forma de rede
(CASTELLS, 1999, p. 113). Nessa linha, Castells afirma que a formação de redes é
uma prática humana antiga, e que a Internet contribuiu para que as mesmas
ganhassem uma vida nova, se transformando em redes de informações energizadas
(1999, p. 7). O desenvolvimento de novos meios de comunicação, segundo
Thompson, muda as relações dos indivíduos uns com os outros, e também com eles
próprios (2011, p. 9).
Na década de 2000, a Internet, que já estava presente por meio do uso
comercial, passou por um novo patamar, a partir do momento em que foram dadas
condições suficientes para a o surgimento das redes sociais, por meio da
possibilidade crescente de interação entre os usuários da rede. A produção
tecnológica, segundo Castells, molda o seu contexto, e seus usos de uma forma que
que se estendem além da sua origem, e a Internet não é uma exceção a esta regra.
Entender a sua história nos ajuda na compreensão dos caminhos de sua futura
produção da história
(CASTELLS, 2003, p. 13).

3 – As redes sociais

Um grupo, em um sentido genérico, é uma reunião de duas ou mais
pessoas, que estão relacionadas umas com as outras, com, ao menos, um objetivo
em comum, e que acreditam que essa união possibilitará o alcance desse objetivo
de forma mais eficiente do que por meio da atuação individual. Quando as pessoas
entram em um determinado grupo de uma rede social, elas estão ligadas à diversos
vínculos, que variam conforme os interesses das pessoas (VALENCIA, 2012, p.
689). A espécie humana tem como característica a sociabilidade, e, por isso, existe
uma necessidade de fazer parte de uma coletividade, para que esse indivíduo possa
a sensação de pertencimento, e os grupos das redes sociais são lugares onde
podem ser realizadas trocas sociais, e ter uma espécie de convivência, entre
pessoas que nunca se viram pessoalmente. Thompson afirma que não existe mais a
necessidade da presença de todos em um mesmo lugar e ao mesmo tempo para
observar outra pessoa, ou ter a ciência de uma determinada ação ou evento (2011,
p. 12). Nos tempos atuais, dentro do que é chamado de “cultura digital", o ambiente
dentro da Internet gera a possibilidade de reunião de pessoas que possuem um ou
mais interesses em comum.
Para Castells, a “a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas
ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 1999, p. 43). Dessa forma, as ferramentas
tecnológicas não podem mais estar ausentes nas atividades humanas no contexto
atual, e, a partir delas, são desenvolvidas outras formas de sociabilização.
Redes sociais já existiram em 2004, mas, com a criação do Orkut, elas
alcançaram outro patamar, e essa criação, de um turco chamado Orkut
Büyükkökten, funcionário do Google, ganhou milhões de adeptos em pouco tempo, e
passou da marca de 2.000.000 membros, com a maioria deles brasileiros (MELO,
2005, p. 3). A partir do momento em que ele passa a ser um sucesso mundial, há
uma grande transformação na sociedade contemporânea, e essa rede social
contribuiu para um processo, que estava em curso, de rompimento com a
necessidade de ligação tempoespacial para a realização de encontros sociais.

Imagem 1: Exemplo de perfil de usuário no Orkut (PORTAL CAB, 2019).

O Orkut conta com especificidades técnicas que fizeram com que ele se
tornasse uma plataforma de interação virtual de caráter sedutor, com a principal
delas relacionada à facilidade de navegação através de ícones, que estão
relacionados nas fotos dos usuários, nos perfis de amigos, e nas comunidades, que
dão acesso a todos os pontos desse ambiente (DORNELLES, 2005, p. 168). As
características específicas de seu funcionamento contribuíram para que o Orkut se
sobrepusesse as outras redes sociais existentes daquele período, e fez com que ele
se tornasse a
“sensação do momento”. A partir disso, ele se consolidou como um marco do início
da formação de uma nova espécie de sociabilidade, desvinculada das dimensões de
tempo e de espaço para encontro social (DORNELLES, 2005, p. 165). Dentro das
mudanças contínuas presentes na sociedade, e na Internet, o Orkut perdeu
popularidade de forma gradativa para o Facebook, e teve as suas atividades
encerradas em 30 de setembro de 2014.

4 – O Facebook

O Facebook nasce em 2004 como uma rede privada universitária, e foi
criado por Mark Zuckerberg, com a intenção de conectar universitários, e, com a
abertura dessa rede social para todos os internautas, passou a duplicar o número de
utilizadores, e se tornou a principal rede social, em número de usuários. Como o
Orkut, ela atua como uma mediadora para a criação e/ou reunião de grupos sociais,

com o oferecimento de um conjunto de serviços, que incluem a criação de perfis, e
de listas de amigos, grupos e páginas, que proporcionam uma série de atividades
para os seus usuários. Por meio dessa rede social, é possível compartilhar fotos e
vídeos, promover conversas em tempo real entre uma ou mais pessoas, observar as
atividades realizadas pelos seus amigos, criar ou se tornar um membro de um
determinado grupo, e usufruir de outras ferramentas de entretenimento oferecidas
por ela (VALENCIA, 2012, p. 693).
Os grupos criados e operados no Facebook possuem características que
devem ser entendidas para fazer uma análise dos efeitos que elas geram, tanto na
forma de se relacionar e interagir, por meio das ferramentas da Tecnologia da
Informação, quanto nas práticas sociais. Os grupos das redes sociais possuem uma
dinâmica que está sob as possibilidades e limitações materiais do servidor, da
mesma forma que os mesmos estão submetidos às regras de comportamento
definida pelos seus administradores do site, e de alguma forma, pelas pressões dos
seus integrantes, como um todo, e de outros atores externos (VALENCIA, 2012, p.
693).

5 – Os grupos do Facebook e o Poder Público Municipal

Em um período curto, além do Facebook se tornar uma rede social com o
maior número de usuários, se tornou também uma espécie de fórum central de
interação social e comunicação (GAINES & MONDAK, 2009, p. 216). Os grupos
presentes nas redes sociais na internet, sobretudo os presentes no Facebook, são
vistos por Gaines e Mondak como importantes ferramentas políticas de organização
social, pelo fato das suas características proporcionarem uma maior participação
dos cidadãos no processo de tomada de decisão da Administração Pública, visto
que eles facilitam o processo de interação e participação dos habitantes de uma
determinada localidade e motivam a realização de discussões públicas. Se, a
princípio, esses grupos não podem ser considerados espaços formais de debate
público, elas podem abrigar múltiplas conversações, a partir de diversos temas,
ainda que, segundo Gaines e Mondak, elas não sejam orientadas para a política
e/ou políticas públicas (2009, p. 218).
As redes digitais não proporcionam apenas as ligações de caráter vertical,
como os sítios oficiais de órgãos da Administração Pública, mas funcionam,

sobretudo em relação aos grupos existentes no Facebook que não estão atrelados à
um determinado órgão público. Esses grupos proporcionam, de acordo com
Castells, a criação de amplas redes de comunicação horizontais que aumentam a
capacidade de conexão e de interação, com a quebra das barreiras da experiência
individual para que as mesmas possam se tornar um estímulo para a mobilização,
por meio de projetos alternativos de organização social (CASTELLS, 2017 p. 31).

6 – O município de Suzano

O local, em que posteriormente se tornaria o município de Suzano, já era
conhecido, no século XVI, pelas incursões para caça de índios e/ou procura de ouro
já aconteciam naquele período, por pessoas oriundas de São Vicente. Na região
localizada ao sul da atual sede do município de Suzano, se formou o primeiro núcleo
habitacional, conhecido com Taiaçupeba, e os veios de ouro descobertos fizeram
com que a economia da região se desenvolvesse. No século XVIII, a região passa a
ser denominada de “Baruel”, por conta da liderança de Antonio Francisco Baruel,
deixando de ter o nome de “Taiaçupeba”, que passou, posteriormente a denominar
outra região próxima, no município de Mogi das Cruzes. A comunidade do Baruel
esperava, na segunda metade do século XIX, a chegada da estrada de ferro, e
passava por um novo ciclo de desenvolvimento populacional, com treze casas
comerciais no local, além da instalação da primeira escola da região, uma classe
para meninos, junto à Capela de Nossa Senhora da Piedade, em 28 de março de
1870
(PREFEITURA DE SUZANO, 2019).

Imagem 2: Região do Baruel, nos dias atuais (PREFEITURA DE SUZANO, 2019).

No século XIX, houve uma alteração radical da localização do centro
populacional da comunidade, a partir da construção de uma ligação ferroviária entre
São Paulo e o Rio de Janeiro, iniciada em 1873. O trecho que faz a ligação entre
São Paulo e Mogi das Cruzes foi inaugurado em 6 de novembro de 1875, com uma
parada na região de Guaianases, com outra parada entre os rios Guaió e
Taiaçupeba Açu, onde seria futuramente o atual território de Suzano, conhecido, na
época como “Campos de Mirambava”, para o embarque de lenha. A parada passou
a ser denominada de “Piedade”, por conta da Capela de Nossa Senhora da Piedade,
sinal da importância do vilarejo de Baruel, apesar da comunidade estar localizada a
dez quilômetros ao sul da edificação ferroviária. Junto à Parada Piedade o feitor da
ferrovia Antonio Marques Figueira, em conjunto com outros proprietários da região,
fundou um arruamento, chamado de “Vila da Concórdia”, que foi aprovada em 11 de
dezembro de 1890, pelo então novo Governo Republicano. A Parada Piedade se
transformou em estação, e em 1894 é inaugurado o Posto Telegráfico
(PREFEITURA DE SUZANO, 2019).
No início do século XX, a Estação Piedade, construída em madeira, estava
deteriorada, e a população da região temia pela sua desativação da estação, e, por
conta disso, líderes locais solicitaram ao engenheiro Joaquim Augusto Suzano
Brandão a construção de uma estação de alvenaria, que foi autorizada, o que fez
com que a Estação se consolidasse, e passou, em 22 de dezembro de 1907, a ser
chamada de “Suzano”. No ano seguinte, em 11 de dezembro de 1908, a Vila ganhou

o mesmo nome da Estação. O então presidente do Estado, Altino Arantes,
determinou, por meio da Lei Estadual n. 1705, em 17 de dezembro de 1919, a
transformação da Vila de Suzano em um distrito de Mogi das Cruzes, com a
instalação definitiva em 4 de maio de 1920, a partir da nomeação do subprefeito
Antônio José da
Costa Conceição (SÃO PAULO & PREFEITURA DE SUZANO, 2019).

Imagem 3: Estação Suzano, nos dias atuais (DIÁRIO DE SUZANO, 2019).

Apesar da criação do distrito, a população não estava satisfeita e foi iniciada
uma campanha para a sua emancipação, o que ocorreu em 24 de dezembro de
1948, com a promulgação da Lei Estadual nº 233, por Adhemar de Barros, então
governador do Estado.

Imagem 4: Imagem panorâmica de Suzano (PREFEITURA DE SUZANO, 2019).

As primeiras eleições municipais foram realizadas em 13 de março de 1949,
com a posse dos eleitos realizada no Cine Suzano, em 2 de abril de 1949, data essa
que foi escolhida para as comemorações de aniversário da cidade, visto que a data
de sua emancipação coincide com a véspera de Natal (SÃO PAULO &
PREFEITURA
DE SUZANO, 2019).

7 – O “Suzano Agora”

O “Suzano Agora” é um sítio de notícias que foi lançado no dia 29 de maio
de 2015, cujo seus idealizadores são Bruno Santos, jornalista, e Roger Maso,
empresário, proprietário de uma vidraçaria, e que chegou a se candidatar à Câmara
Municipal em 2012 pelo Partido Social Democrático PSD, mas não foi eleito, assim
como o candidato a prefeito apoiado por ele (TSE, 2012). Em paralelo foram criadas
as páginas do “Suzano Agora” no Instagram e no Facebook. Os mesmos,
atualmente, não atuam como administradores do grupo, e os atuais administradores
são Ângelo Alfredo Meireles, Técnico Judiciário do TRF3, e de sua esposa, que,
embora tenha manifestado opiniões políticas também a nível nacional, ele não
possui atuação político-partidária (TRF3, 2019).
A partir do portal de notícias, foi criado um grupo homônimo no Facebook.
Sobre os grupos do Facebook, Valencia afirma que os seus membros estão sujeitos
a restrições regulatórias, criadas pelos proprietários dessa rede social, e essas
proibições levam em consideração diversos fatores, como o da privacidade, do uso
das informações, à proteção dos direitos de outras pessoas, do conteúdo publicado,
além das questões ligadas à segurança (2012, p. 694). Além dessas condições, que
são um limite exterior aos grupos do Facebook, Valencia descreve a existência de
características e condições específicas que definem os grupos, e também as suas
regras internas, o que pode gerar uma ruptura das características e condições que
definem os grupos sociais (VALENCIA, 2012, p. 694). O grupo “Suzano Agora”, dá a
possibilidade de todos os membros desse grupo publicarem postagens, não apenas
os seus administradores, o que difere da maioria dos grupos do Facebook, que só
permitem os comentários nas postagens. Entretanto, a entrada no grupo precisa ser

aprovada por alguém da sua administração, e os mesmos são responsáveis pela
filtragem do conteúdo postado pelos seus membros, e, a partir dessa verificação, é
observada a da sua pertinência em relação a cerne do grupo, além da análise do
cumprimento da postagem às suas regras internas, e as definidas pelo Facebook
(PORTAL ALTO TIETÊ, 2015).

Imagem 5: Captura de tela da linha do tempo do “Suzano Agora” (Acervo do Autor).

O “Suzano Agora” possui cerca de 40 mil membros, o que é um número
considerado significativo, visto que o município possui, ao todo, 294.638 habitantes,
de acordo com a estimativa de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
– IBGE. Entretanto, não existem apenas moradores de Suzano entre os integrantes
desse grupo, visto que, entre as regras estabelecidas por ele, não está a
necessidade de ter nascido e/ ou ter residência em Suzano, e o grupo conta com
integrantes que possuem alguma ligação com o município, o que pode estar
relacionado ao seu local de trabalho, residência de alguém querido, ou simpatia pelo
município. Essa identidade pode ser compreendida pelo ponto de vista de Hall, que
descreve o processo de globalização e as transformações sobre os indivíduos, visto
que, atualmente, não existe uma identidade única e estável, e a ideia de ser alguém
interessado nos fatos que ocorrem no município de Suzano vão além do que
habitualmente entendemos como alguém que reside nessa localidade. A identidade

em questão passa a ser algo fragmentado, composto de várias identidades que
entram em contradição ou não estão resolvidas (HALL, 2001, p. 12). Nessa linha,
Hall afirma que o sujeito da pós-modernidade não possui uma identidade única, e
ela é modificada de acordo com as experiências do indivíduo, de acordo com o
momento. (HALL, 2001, p. 13).
O grupo “Suzano Agora”, foi criado, desde o princípio para ser uma forma de
aglomeração e interação, entre aqueles que possuem ligação com o município
suzanense, e, dessa forma, os problemas existentes na localidade são
compartilhados pelos seus integrantes o que torna possível o debate das suas
possíveis soluções e para levantar questionamentos sobre a qualidade de vida dos
habitantes do município de Suzano. A ideia de estar em uma residência e ter um
canal facilitado para expressar as suas insatisfações sobre o que acontece em sua
volta, e ter a percepção de que outras pessoas observarão a sua postagem e ficarão
cientes disso, segundo Kirkpatrick, também funciona como uma forma de motivação.
Além disso, o indivíduo pode ver, dentro desse grupo, pessoas que concordam com
as suas opiniões em relação aos fatos relacionados à Suzano (KIRKPATRICK apud
COELHO &
AZAMBUJA, 2012, p. 4).

8 – O Poder Público Municipal e o “Suzano Agora”

O Facebook, de acordo com Castells (2015, p. 105), tem ampliado as formas
de sociabilidade a redes de relações concretas, entre indivíduos identificados de
todas as faixas etárias. Dentro das comunidades virtuais, os atores sociais passam a
se comportar conforme as postagens que são publicadas nesses grupos, dentro das
regras que foram estabelecidas de maneira informal, e que pode ser feito também
através de discordância daquilo que foi publicado, ou do comentário realizado.
Dentro dessa ideia, podemos trazer como exemplo um evento específico, a aparição
de estátuas de concreto dos personagens do anime “Pokémon” na Praça dos
Expedicionários, uma das principais praças de Suzano, localizada no centro da
cidade. A instalação das estátuas começou em 26 de março de 2018, quando a
primeira delas, a do Bulbassauro, surgiu sem aviso aos frequentadores da região.
No dia 30 de março, quatro dias depois, foi colocada a estátua do personagem Mew.
A terceira e maior delas, a do Charizard, foi instalada quase dois meses depois, em

20 de maio, do mesmo ano. Posteriormente, foram instaladas as estátuas do
Squirtle, em julho de 2018, e do Eevee, em agosto do mesmo ano (PADRÃO, 2018).
Apesar de ter uma estátua instalada no Parque do Ibirapuera, na Capital
Paulista, quase todas as estátuas dos personagens de “Pokémon” estão localizadas
em Suzano. A cidade de Nova Orleans, desde 2016, começou a inserir essa forma
de arte, também com a temática do Pokémon, em uma de suas praças, e essa
iniciativa estadunidense serviu de inspiração para os responsáveis pela implantação
dessas estátuas em Suzano (PADRÃO, 2018).

Imagem 6: Estátua do Bulbassauro, um dos personagens de “Pokémon” (PEIXOTO, 2018).

Essas aparições também possuem ligação com o jogo para celulares
“Pokémon Go”, em que são realizadas capturas desses monstros, além de batalhas
virtuais entre os jogadores, com base na realidade aumentada e na geolocalização
dos aparelhos. No domingo anterior ao aparecimento da primeira estátua, foi
realizado um torneio virtual desse jogo naquela localidade. Consequentemente, as
intervenções artísticas na Praça dos Expedicionários contribuíram para o
fortalecimento do turismo local, e fez com que o município suzanense se tornasse,
de forma simbólica, a capital nacional do “Pokémon Go” (PEIXOTO, 2018).
As informações sobre a autoria dessa iniciativa são controversas, o que
geraram várias especulações, que incluíram até mesmo a possibilidade do próprio
prefeito de Suzano ter ordenado a colocação desses personagens. Entretanto, a
Secretaria Municipal de Comunicação explicou que um grupo de fãs de Pokémon
são responsáveis pela instalação das estátuas, e solicitaram a autorização da

Secretaria da Cultura para poder fazer as instalações (PADRÃO; PEIXOTO, 2018).
Apenas a própria Prefeitura possui conhecimento sobre a identidade dos
organizadores, pois os mesmos pediram anonimato. Segundo Sibilia, as narrativas
de vida e as impressões pessoais apresentam diversos relatos, que apesar de
parecer, nem sempre são verdadeiros, e esses tais os sujeitos aproveitam as
vantagens do suposto anonimato e a facilidade de recursos que oferecem as mídias
interativas. Isso não passa de autoficções, ou seja, meras mentiras que se fazem
passar por pretensas verdades, ou então relatos que não são fictícios que exploram
as ambiguidades (SIBILIA, 2016, pp. 55-56).
Apesar da Prefeitura ver como positiva essa iniciativa, por entender que é
importante estabelecer um diálogo entre o Poder Público e a juventude do município,
algumas pessoas, fãs de Pokémon ou não, elogiam essa iniciativa, enquanto outras,
fazem críticas ao que eles consideram como “abandono”, por parte da Administração
Pública, às situações que ocorrem nesse município. Existem suspeitas de que um
dos insatisfeitos com a Administração Municipal teria vandalizado a estátua de
Bulbassauro, por meio de pichação, posteriormente apagada por alguns moradores
(PADRÃO, 2018).

Imagem 7: Estátua após o seu vandalismo, e a limpeza por parte dos moradores (UOL, 2018).

O grupo “Suzano Agora” foi o principal ponto de discussões entre os
elogiavam e os críticos à essa iniciativa. Nesse caso, a comunicação pública deve
envolver à população para que ela tenha um claro das informações, e propiciar à
mesma para que ela possa se expressar sua opinião com a garantia de que será
ouvido e respeitado (OLIVEIRA & MENDES, 2015, p. 4). Os embates que ocorreram
nesse grupo chegaram ao conhecimento da Prefeitura de Suzano, que procurada
pela imprensa, respondeu as críticas, com a afirmação de que a instalação das
estátuas não contou com dinheiro público, e que a Administração Municipal realiza
frequentes manutenções em suas praças (PADRÃO, 2018).

Imagem 8: Captura de Tela de uma postagem, e de alguns comentários (Acervo do Autor).

Os grupos das redes sociais facilitam a interação social online, de uma
forma específica, através da criação de uma rede, em processo de constante
expansão, de relacionamentos sociais, que podem ter graus variáveis de
familiaridade e profundidade, por meio do intercâmbio de informações, como
mensagens, fotos, últimas notícias, com disponibilidade variada, conforme o nível de
restrição (THOMPSON, 2011, p. 11). Por meio do grupo “Suzano Agora”, a
informação das estátuas foi propagada de forma ágil, o que possibilitou aos
integrantes manifestarem rapidamente os seus elogios e insatisfações sobre a

instalação das mesmas, o que foi expandida para outras situações, como o suposto
descaso da Administração
Pública, que não possui ligação direta com a iniciativa do grupo de fãs de Pokémon.

Imagem 9: Captura de Tela de outra postagem do grupo, relacionado a um assunto diferente, e
de um dos comentários negativos que faz referência aos Pokemóns (Acervo do Autor).

O “Suzano Agora”, além da discussão sobre as estátuas dos personagens
do anime “Pokémon”, também faz discussões sobre outros acontecimentos, que

envolvem, em sua maioria, políticas públicas da Administração Municipal. Ainda que
não seja um grupo oficial da Prefeitura de Suzano, o Prefeito é um de seus
membros, junto com a Primeira Dama, vereadores, e secretários municipais.

Imagem 10: Captura de Tela de pesquisa de membros, que indica a presença do prefeito de
Suzano junto com a Primeira Dama do município (Acervo do Autor).

Comumente, os membros do grupo costumam apontar indicar problemas,
que a despeito de não terem repercussão nacional, como no caso das estátuas do
Pokémon, também fazem com que os membros da Administração Pública prestem
esclarecimentos e tomem atitudes para que os problemas sejam solucionados.
Podemos apontar como exemplo um incidente ocorrido janeiro de 2019, em que a
falta de manutenção dos bueiros fez com que algumas ruas do Distrito de Boa Vista
fossem inundadas pela falta de escoamento das águas pluviais. O Secretário de
Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, um dos membros do grupo
“Suzano Agora”, foi marcado nessa postagem.

Imagem 11: Captura de Tela de uma postagem com reivindicações à Administração Pública

Municipal, em que o Secretário de Manutenção e Serviços Urbanos é marcado (Acervo do
Autor).

A postagem expressa que o contribuinte tentou pelas vias tradicionais a
solução do problema que ocorre na rua onde mora, e tentou uma abordagem direta
ao Secretário, mas elas não tiveram o efeito esperado. Dessa forma, o contribuinte
tomou a iniciativa de fazer a postagem, que foi prontamente atendida pelo
Secretário, que entrou em contato com os gestores regionais. A possibilidade de
repercussão negativa, em caso de uma resposta insuficiente, ou de nenhuma
resposta, fez com que o Secretário desse uma pronta resposta.

9 – Considerações Finais

Através das redes de relacionamento virtual, como os grupos do Facebook,
uma opinião pode chegar, de forma rápida, a milhares de usuários, e esse processo
de auto comunicação das massas dentro do ambiente virtual, dá as pessoas a
autonomia para escolher e compartilhar as postagens com os demais usuários da
rede, o que conforme Castells (2009, p. 103), pode ser convertida em uma gota
lançada no oceano da comunicação global, e as postagens trazem mensagens
suscetíveis e reprocessada de formas que não podem ser previstas, e essa
velocidade de propagação é ainda mais relevante quando se trata de uma página de
um órgão da Administração Pública, ou um grupo do Facebook, como o “Suzano
Agora”, onde os seus membros interagem com a população. No presente trabalho,
destacamos a instalação das estátuas de personagens da série animada “Pokémon”
por conta da repercussão nacional do fato, noticiado nos portais de notícias Universo
On Line - UOL e G1, os principais do Brasil. Entretanto, como supracitado, são
frequentemente realizadas discussões sobre os acontecimentos de nossa cidade, e
que, comumente, não estão presentes nos portais de notícias em nível nacional.
A despeito de muitas das reivindicações dos munícipes, integrantes desse
grupo, não serem tangíveis, estarem fora da esfera municipal, ou simplesmente não
serem consideradas primordiais para integrantes da Administração Pública local, as
postagens do grupo “Suzano Agora”, exercem influência na tomada de decisão e na
comunicação da Administração Pública, por conta da repercussão da medidas que
foram feitas, como leis impopulares, e as que a Prefeitura de Suzano deixa de fazer,
como a falta de manutenção em algumas vias. A participação dos integrantes desse

grupo está alinhada com o seu objetivo de dar informações sobre a situação de
Suzano, além das atividades e serviços ao cidadão que acontecem no município. Ao
levar a política e a prestação de contas aos cidadãos, o grupo “Suzano Agora”,
como os demais que seguem essa linha, fomenta o engajamento dos cidadãos para
que eles participem de forma mais ativa e frequente nas discussões relacionadas à
gestão política (OLIVEIRA & MENDES, 2015, p. 6).

Referências
CASTELLS, M. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a
sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
CASTELLS, M. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet.
Rio de Janeiro: Zahar, 2017.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
CASTELLS, M. O poder da comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2015
COELHO, A. P. P.; AZAMBUJA, Mova São Luís e a Experiência de um Movimento Social no
Facebook. In: XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste. Recife:
Intercom, 2012. pp. 1-9. Disponível em:
<http://portalintercom.org.br/anais/nordeste2013/resumos/R37-0487-1.pdf > Acesso em 07
ago. 2019.
DIÁRIO DE SUZANO. Estação Suzano celebre nesse sábado o dia do capoeirista.
Disponível em: <https://www.diariodesuzano.com.br/cidades/estacao-suzano-celebra-nestesabado-diado-capoeirista/49320/> Acesso em 24 set. 2019.
DORNELLES, J. O Orkut e a terceira forma de sociabilidade. Revista de Ciências Sociais Unisinos, Porto Alegre, v. 41, n. 3, pp. 163-171, set.-dez. 2005. Disponível em:
<http://www.revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/6265> Acesso em 04
ago. 2019.
GAINES, B.; MONDAK, J. Typing Together? Clustering of Ideological Types in Online Social
Networks. Journal of Information Technology & Politics, Amherst, v. 6, n. 3, p. 216–231,
jul. 2009.
HALL, S. A Identidade Cultural na Pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Cidades: Suzano. Disponível
em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/suzano/panorama> Acesso em 09 out. 2019.

MELO, P. H. F. Software social e interação humana: observações preliminares sobre o
Orkut.
Disponível
em:
<http://www.cin.ufpe.br/~ejgcs/IUM/Intera%E7%E3o%20em%20software%20social_%20o%
20caso%20Orkut..pdf> Acesso em 04 de out. 2019.
OLIVEIRA, N. B; MENDES, C. M. Facebook e Comunicação Organizacional: uma Análise do
Modelo de Comunicação da Prefeitura de Curitiba. In: XX Congresso de Ciências da
Comunicação na Região Sudeste. Uberlândia: UFU: Intercom, 2015. Disponível em:
<http://www.portalintercom.org.br/anais/sudeste2015/resumos/R48-0104-1.pdf> Acesso em
11 out. 2019.
PADRÃO, M. Por que Suzano é a "capital nacional" de Pokemon? UOL Entretenimento, 19
jun. 2018. Disponível em: <https://jogos.uol.com.br/ultimas-noticias/2018/06/19/porquesuzano-e-a-capital-nacional-de-pokemon.htm> Acesso em 10 out. 2019.
PEIXOTO, G. Estátua de Pokémon instalada em praça de Suzano provoca a curiosidade de
fãs do jogo. Portal G1, 29 mar. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/mogidascruzes-suzano/noticia/estatua-de-pokemon-instalada-em-praca-de-suzano-provocaacuriosidade-de-fas-do-jogo.ghtml> Acesso em 10 out. 2019.
PORTAL ALTO TIETÊ. Portal de notícias “Suzano Agora”. Disponível em:
<http://portalaltotiete.com.br/CANAL.asp?c=2761> Acesso em 06 out. 2019.
PORTAL CAB. Conheça o novo layout do Orkut. Disponível em:
<https://www.portalcab.com/orkut/conheca-o-novo-layout-do-orkut.php> Acesso em 23 out.
2019.
PREFEITURA DE SUZANO. História – Como surgiu Suzano. Disponível em:
<http://www.suzano.sp.gov.br/web/cidade/historia/> Acesso em 06 out. 2019.
SÃO PAULO (Estado). Lei n. 1705, de 17 de dezembro de 1919. Cria o distrito de paz de
Suzano, com sede na estação do mesmo nome, do município e comarca de Mogi das
Cruzes. Disponível em: < https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=65937> Acesso em 06 out.
2019.
SÃO PAULO (Estado). Lei n. 233, de 24 de dezembro de 1948. Fixa o Quadro Territorial,
Administrativo e Judiciário do Estado, a vigorar no quinquênio 1949-1953. Disponível em:
<https://www.al.sp.gov.br/norma/?id=32116> Acesso em 06 out. 2019.
SIBILIA, P. O Show do Eu: A intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto,
2016.
THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia (12ª ed.). Rio de
Janeiro: Ed. Vozes, 2011.

TRF. Tabela de lot. de pessoal. Disponível em:
<http://www.trf3.jus.br/documentos/segetransparencia/215Znexo_VII_b_TLP_TRF3/2019/2019-09.pdf> Acesso em 30 out. 2019.
TSE. Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais – Roger Maso. 2012. Disp. em:
<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2012/1699/71510/250000066481>
Acesso em 30 out. 2019.
TSE. Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais – Rafael Garcia. 2012. Disp. em:
<http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2012/1699/71510/250000066445>
Acesso em 30 out. 2019.
UOL. Estátua de "Pokémon" em cidade da Grande São Paulo é vandalizada.10 abr. 2018.
Disponível em: <https://www.uol.com.br/start/ultimas-noticias/2018/04/10/estatuadobulbassauro-em-cidade-da-grande-sao-paulo-e-vandalizada.htm> Acesso em: 08 set.
2019.
VALENCIA, G. L. A. Gestión de pasiones y polarización en las redes sociales. Discurso y
Sociedad, Medellin, v. 6, n. 4, pp. 684-719, 2012. Disponível em:
<https://repository.udem.edu.co/handle/11407/3389> Acesso em 04 out. 2019.

