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Resumo 

 

O Estágio Participação é o mais novo programa de educação para a democracia promovido pela 

Câmara dos Deputados. Durante três dias, 50 universitários de todo o Brasil são convidados a 

aprender sobre o processo legislativo e sua dinâmica política por meio da realização de missões 

relacionadas a um tema relevante em discussão no Parlamento. Cada missão envolve a produção 

de conteúdos em meio digital que devem ser postados em suas redes sociais contendo 

a hashtag #eparticipação. A pesquisa analisou o conteúdo publicado pelos participantes da edição 

de abril de 2016, que teve como tema o pacto federativo. Buscou-se investigar se as postagens 

contêm informações ou reforçam práticas relevantes para a educação para a democracia na era 

digital e se são efetivas em promover o debate acerca do tema. A análise revelou que, de forma 

geral, as postagens apresentam um conjunto de informações sobre a rediscussão do pacto 

federativo, mas pouca informação sobre o processo legislativo. A forma como foram produzidas, 

no entanto, demonstra que não houve muita preocupação dos participantes com o aspecto público 

das postagens, pois elas continham informações incompletas, fora de contexto e em formatos que 

não foram capazes de despertar a atenção de outros usuários das redes, tampouco de engajá-los 

em um debate político. Verificou-se que as missões enfatizam quatro competências centrais para 

a participação política: pesquisa, investigação, produção e circulação. Essa ênfase é coerente com 

a maioria dos objetivos do programa, mais voltado aos conhecimentos sobre o Poder Legislativo. 

Outras competências, no entanto, que representariam uma tomada de posição política, não foram 

contempladas. Os resultados encontrados são atribuídos, em parte, ao tema da edição em análise. 

Segundo a literatura apresentada, a participação política dos jovens é caracterizada pela adoção 

de um estilo de vida orientado por decisões políticas, que fazem parte da construção de sua 

identidade. Nesse contexto, um programa que pretende incentivar a autonomia e o protagonismo 

dos jovens talvez devesse pautar-se pelos temas que despertam grande interesse e engajamento de 

seu público nas redes sociais, permitindo que os jovens escolham suas próprias agendas. Por 

outro lado, preocupações da organização do programa em não favorecer nenhum deputado ou 

partido na escolha dos temas e das competências a serem trabalhadas têm levado o Estágio 

Participação a evitar controvérsias, que são a própria essência da política, resultando em uma 

formação incompleta dos cidadãos.  

Palavras-Chave: educação para a democracia, redes sociais, jovens, participação política 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Participação é o mais novo dentre os diversos programas de educação para a 

democracia desenvolvidos pela Câmara dos Deputados com o intuito de fomentar a participação 

política e a prática da cidadania. Ele explora uma vertente de comunicação digital, em que os 

participantes, além de aprenderem sobre o papel do Parlamento e a dinâmica política do processo 

legislativo, são incentivados a produzir e postar em suas redes sociais conteúdos relativos a temas 

relevantes em discussão pelo Poder Legislativo nacional.    

Com sua primeira edição realizada em agosto de 2015, o programa acontece 

mensalmente e destina-se a estudantes universitários de todo o país, abordando um tema diferente 

a cada edição.   A concepção e a realização do Estágio Participação resultam da parceria entre o 

Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), o Laboratório Hacker 

(Labhacker), a Consultoria Legislativa (Conle) e a Segunda Secretaria da Mesa Diretora. A 

Câmara dos Deputados oferece aos estudantes hospedagem, alimentação e traslados durante a 

realização das atividades.   

A cada mês, a seleção dos participantes é feita por meio de um quiz com perguntas sobre a 

Câmara dos Deputados e sobre o tema da edição. Durante o período de realização do quiz, não há 

limite para o número de tentativas que um jovem pode realizar. Cada tentativa tem um tempo 

inicial de cinco minutos, que vai sendo aumentado ou diminuído conforme seu desempenho ao 

responder as questões. A pontuação final no jogo é calculada automaticamente, levando-se em 

conta o número de respostas corretas e o tempo utilizado, sendo considerada, para fins de 

classificação, a maior pontuação obtida pelo estudante. Ao final do processo, os 50 jovens mais 

bem classificados são convocados a realizar sua inscrição no Estágio Participação.   

O quiz para seleção dos participantes de cada edição fica disponível no portal da Câmara 

dos Deputados por quatro dias. Nesse período, os universitários realizam um breve cadastro no 

site e respondem as questões de múltipla escolha com quatro alternativas de resposta, 

exibidas aleatoriamente dentre 80 perguntas, sendo metade sobre a Câmara dos Deputados e o 

Poder Legislativo e a outra metade sobre o tema da edição. Após publicado o resultado 

do quiz, contendo os nomes e a pontuação de todos os jovens que participaram do jogo, os 50 

jovens mais bem classificados são convocados para realizar sua inscrição no Estágio 

Participação.  
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Cada edição do Estágio Participação tem a duração de três dias, de segunda a quarta-feira. 

 O programa é realizado nas dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília, e todas as 

atividades são baseadas na autonomia e no protagonismo dos jovens. Durante o programa, os 

participantes são convidados a aprender sobre o processo legislativo e sua dinâmica política por 

meio da realização de missões, que têm como pano de fundo um tema relevante em discussão no 

Parlamento. Os temas de todas as 10 edições anuais são selecionados pela Segunda Secretaria da 

Mesa Diretora a partir de uma lista elaborada pela Consultoria Legislativa com os grandes temas que 

estarão em discussão no Parlamento naquele ano. 

As missões consistem na produção, pelos próprios participantes, de conteúdos em meio 

digital que devem ser postados em suas redes sociais contendo a hashtag #eparticipação e 

uma hashtag relativa ao tema, indicada pela organização do programa entre as mais utilizadas na 

discussão acerca do tema na internet.  Paralelamente, o conteúdo difundido nas redes é 

reunido em uma página dentro do portal e-Democracia.    

As missões podem envolver conversar com deputados que são atores-chave em relação ao 

tema da edição, realizar uma enquete com os visitantes da Casa, buscar informações sobre o tema 

na mídia ou ainda identificar a posição de formadores de opinião ou de entidades da sociedade 

civil organizada quanto ao assunto, além de produzir vídeos, infográficos e iniciar fóruns de 

discussão no portal e-Democracia.    

Para realizar todas as 16 missões, os estudantes são divididos em cinco equipes, 

normalmente com oito a dez integrantes. Cada equipe fica responsável pelo cumprimento de três 

missões, uma de cada categoria:  a) “a visão da sociedade”, b) “os debates no Parlamento” e c) “a 

organização das informações”. A missão final – da categoria d) “o compartilhamento” – deve ser 

cumprida por todas as equipes e consiste em apresentar uma síntese da experiência vivida pelo 

grupo durante o programa.     

Para ajudá-los no desempenho dessas missões, os estudantes participam de debates, 

palestras e um encontro com deputados, além de contar com livre circulação por todos os 

ambientes da Câmara, tempo reservado à produção do material e apoio em infraestrutura, como a 

disponibilização de computadores. Na atividade de encerramento, a apresentação das missões 

cumpridas por cada equipe ajuda a compor um painel sobre como o tema vem sendo tratado 

pelo Parlamento.    
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A ideia que o material produzido na busca dos jovens pelo conhecimento acerca do tema e 

do Poder Legislativo seja compartilhado nas redes sociais visa a ampliar o alcance do programa, 

ao levar essas informações a um número maior de pessoas e, possivelmente, envolver novos 

atores no debate público em torno dos grandes temas em discussão no Parlamento. 

Tendo em vista a compreensão desses objetivos do Estágio Participação, o presente estudo 

buscou analisar o conteúdo das postagens realizadas pelos participantes durante o programa, 

investigando se elas contêm informações ou refletem práticas relevantes para a educação para a 

democracia nos dias atuais. Outro objetivo desta pesquisa foi avaliar as interações com outros 

usuários suscitadas por essas postagens e verificar se elas foram efetivas em contribuir para o 

debate acerca do tema da edição nas redes sociais.  

Com base nos estudos sobre o engajamento político dos jovens e na análise dos conteúdos 

compartilhados nas redes sociais pelos integrantes do Estágio Participação, espera-se verificar a 

efetividade das missões e do próprio programa, contribuindo para uma avaliação mais ampla de 

seu funcionamento, em conformidade com os pressupostos da educação para a democracia.  

Para isso, o primeiro capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre as potencialidades 

das novas tecnologias de informação e comunicação para ampliar a participação das gerações 

mais jovens na política e, ainda, certas questões a que os educadores devem estar atentos ao 

utilizar-se dessas ferramentas. O segundo capítulo contém alguns dados sobre a edição em foco 

neste estudo, que ocorreu em abril de 2016 e teve como tema o pacto federativo. No terceiro 

capítulo são expostos os procedimentos de coleta e análise dos dados e examinadas as 37 

postagens dos integrantes daquela edição do Estágio Participação.  
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1 OS JOVENS E A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NA ERA DIGITAL 

 

A cada dia a internet oferece novas possibilidades de participação dos cidadãos na vida 

política. Cada vez mais, os dispositivos, aplicativos e ferramentas digitais de comunicação são 

empregados para facilitar a troca de ideias e a disseminação de informações políticas e para 

permitir à sociedade manifestar-se, exercendo pressão sobre os representantes eleitos e 

contribuindo para a produção das leis, por exemplo.  

Para Wilson Gomes, a chamada democracia digital – que consiste nessa utilização das 

novas tecnologias de informação e comunicação “para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos 

das práticas políticas e sociais do Estado e dos cidadãos, em benefício do teor democrático da 

comunidade política” (GOMES, 2011, p. 27) – oferece possibilidades de harmonização da cultura 

tecnológica ao cidadão contemporâneo, pouco disposto ao engajamento permanente e a sacrificar 

seus projetos, tempos e espaços individuais em prol da coletividade.   

Segundo esse autor, as iniciativas digitais democraticamente relevantes promovem ao 

menos um dos três propósitos: a) aumentar a transparência do Estado e as formas de 

responsabilização dos agentes políticos e a participação e  influência civis; b) assegurar que 

minorias políticas e grupos e setores mais vulneráveis da sociedade tenham preservados os seus 

direitos; e c) promover o aumento da diversidade de agentes, de agências e de agendas na esfera 

pública e nas instâncias de decisão política (GOMES, 2011).  

Apesar de muito se discutir sobre a efetividade da influência civil sobre a decisão política 

no interior do Estado, quando a interatividade – tanto entre o sistema político e a esfera civil 

quanto entre os cidadãos entre si – e o aumento da informação disponível e do conhecimento 

público acerca das questões políticas proporcionados por essas novas tecnologias atinge um fluxo 

demograficamente relevante, a democracia digital pode produzir efeitos importantes na cultura 

política, ao favorecer a “formação de um cidadão mais cioso da sua força política e a uma classe 

política mais ciente de suas obrigações democráticas de prestação pública de contas” (GOMES, 

2005).    

Para Wilson Gomes, mais importante que uma participação massiva dos cidadãos na 

política é que “todos os concernidos pelas decisões que afetam a comunidade política possam se 

tornar participantes, se e quando quiserem, e, ainda, no que queiram” (GOMES, 2011, p. 38). 

Para que isso seja possível, os cidadãos devem dispor de meios e oportunidades para participar, 
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quando houver motivação para tal. O autor defende que para que a participação política seja 

qualificada, relevante e efetiva é preciso que ela seja moderada pela posse da informação 

necessária. Por isso, argumenta que “iniciativas e recursos digitais voltados para assegurar os 

requisitos para uma vida democrática relevante, como liberdade e informação (...), são tão 

importantes quanto iniciativas destinadas a promover formas de participação civil” (GOMES, 

2011, p. 41).  

Segundo Wilson Gomes, a maior parte da informação política disponível é produzida 

pelos meios de comunicação de massa, instituições e organismos da sociedade civil e agentes do 

campo político, ou seja, por atores privados com interesse político (GOMES, 2005). Para esse 

autor, o Estado também deve desempenhar um papel importante como provedor de informação 

política, no sentido de dar transparência às decisões que afetam a coisa pública.  

Nesse campo, reconhecidamente, o Poder Legislativo no Brasil é muito mais aberto que o 

Poder Executivo, pois todos os documentos relativos à tramitação das propostas legislativas estão 

disponíveis à população, bem como registros escritos, em áudio e muitas vezes em vídeo das 

reuniões em que essas propostas são discutidas e votadas, ainda que a maioria dos cidadãos 

não seja capaz de encontrar ou mesmo compreender grande parte desse material.  

Com o intuito de reforçar a abertura dessas instituições e a participação cidadã no trabalho 

parlamentar, organizações de observação dos parlamentos de 38 países lançaram a Declaração 

para a Abertura e Transparência Parlamentar (ORGANIZAÇÕES, 2013), que tem como 

princípios promover uma cultura de abertura, tornar a informação parlamentar transparente, 

assegurar a comunicação eletrônica  dessas informações e facilitar o acesso a elas.  

 Duas diretrizes expressas nesse documento, no sentido de promover uma cultura de 

abertura, são o reconhecimento de que “o Parlamento deve fazer participar ativamente e sem 

discriminação o conjunto dos cidadãos e da sociedade civil nos processos parlamentares e na 

tomada de decisões, de forma a representar efetivamente os interesses dos cidadãos” e de que 

“o Parlamento tem a responsabilidade de promover ativamente a educação cívica do público, 

especialmente os jovens, garantindo a compreensão das suas regras, dos procedimentos, do 

trabalho parlamentar, do papel do Parlamento e dos seus membros” (ORGANIZAÇÕES, 2013).  

O engajamento das gerações mais jovens com as práticas e instituições democráticas é 

considerado muito importante para a manutenção da legitimidade do sistema político (LOADER, 

VROMEN e XENOS, 2014). De acordo com estudos recentes (HUSTINX et al., 2012; 
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LOADER, VROMEN e XENOS, 2014; FARTHING, 2010; KAHNE, HODGIN E EIDMAN-

AADAHL, 2016), no entanto, as gerações mais novas são mais críticas aos sistemas 

convencionais de representação e mediação e se sentem menos atraídas a participar de 

organizações muito estruturadas e hierarquizadas.  

Segundo Farthing (2010), muitos jovens não confiam na capacidade do Estado de 

promover mudanças sociais reais. Por isso, sua forma de participação política tem sido viver de 

acordo com sua própria ideologia, ou seja, adotar um estilo de vida dirigido por agendas 

políticas. De acordo com esses estudos (HUSTINX et al., 2012; LOADER, VROMEN e XENOS, 

2014; FARTHING, 2010; KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016), a participação 

política dos jovens nos dias atuais se dá de maneira mais informal, autônoma, esporádica, por 

meio de relações horizontais e fluidas, orientada a causas globais e vivida como parte das 

experiências que constituem sua própria identidade.  

As ações políticas desses jovens não são direcionadas ao Estado, mas a causas específicas. 

Os problemas que eles têm buscado enfrentar possuem duas características: requerem ações 

pequenas, intensivas e pessoais e transcendem as fronteiras nacionais, sendo difíceis de lidar em 

nível global, como as questões que envolvem sustentabilidade e equidade, por exemplo. Como as 

estruturas políticas atuais não estão preparadas para lidar com ações individualizadas, nem com 

problemas globais, os jovens têm dirigido suas ações políticas a outras esferas, como 

organizações não governamentais internacionais, empresas multinacionais e organismos 

multilaterais, mudando o locus de ação política do Estado para essas novas esferas (FARTHING, 

2010). 

Como tais jovens acreditam que o Estado não tem condições de lidar com essa nova 

agenda política, suas ações nem sempre são voltadas a mudanças legislativas. 

Para Farthing (2010), a rejeição ativa dos jovens à política tradicional é uma forma de desafiarem 

o monopólio do poder que as instituições estatais detêm, privando-as da sua atenção e 

participação, no que seria uma forma radicalmente antipolítica de participar da vida 

política. Hustinx et al. (2012), entretanto, chamam atenção para o fato de que os jovens 

apresentam diferentes repertórios de participação cívica e alguns deles combinam essas novas 

formas de participação com formas mais convencionais e institucionalizadas.  

Outra característica das novas gerações é que suas relações sociais são vividas cada vez 

mais por meio de das redes sociais digitais. Tais ferramentas têm um grande potencial para fazer 
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circular informações e perspectivas, dar visibilidade e aumentar a consciência pública em torno 

de certos assuntos, mobilizar outras pessoas e pressionar por mudanças (KAHNE, HODGIN e 

EIDMAN-AADAHL, 2016).  

Essas novas formas de participação estão forçando as instituições e atores políticos a 

adaptar sua forma de interagir com a sociedade, tornando-se mais receptivos a suas 

demandas. Para Farthing (2010), no entanto, adaptar o conteúdo da política tradicional aos 

formatos das mídias com as quais os jovens estão fortemente engajados não seria suficiente para 

promover seu envolvimento com as instituições do Estado. Em vez disso, essas instituições 

deveriam buscar possibilitar aos jovens escolher suas próprias agendas, esferas e formas de 

participação política. 

Segundo Wilson Gomes (2005), uma das vantagens da democracia digital é dar 

oportunidade de expressão a grupos que normalmente estão à margem dos fluxos predominantes 

de comunicação e de influência no campo político, como as minorias sociológicas, e àqueles mais 

avessos à participação política em suas formas tradicionais. Nesse sentido, a utilização da rede 

mundial de computadores pelos jovens ganha destaque como possibilidade de inclusão de novas 

vozes no jogo político.  

Ao permitir que os jovens operem com mais independência, aumentando a circulação de 

informações e perspectivas, as novas ferramentas de comunicação têm possibilitado que esse 

público – tal qual os editores de jornais – determine as ideias a que seus pares nas redes sociais 

serão expostos e molde a narrativa sobre o que é importante (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-

AADAHL, 2016).  

Um estudo com dados da população dos Estados Unidos mostrou que o uso das redes 

sociais para se manter informado é um preditor importante do capital social e da participação 

cívica e política, tanto online quanto offline (ZUÑIGA, JUNG e VALENZUELA, 2012). Os 

autores atribuem parte desse impacto positivo ao fato de que as informações a que os cidadãos 

são expostos nas redes sociais foram filtradas por pessoas com quem eles se identificam e em 

quem confiam, tornando-se mais efetivas para promover o engajamento cívico. Outra hipótese 

que eles levantam é que a estrutura inerente às redes sociais facilitaria a discussão com outros 

membros da rede, aumentando os mecanismos de elaboração e reflexão no processo de 

assimilação da informação. Ainda, a interatividade e a simplicidade de organizar a informação e 
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relacioná-la a assuntos afins pode potencializar a forma como as pessoas se informam, facilitando 

um processo de mobilização (ZUÑIGA, JUNG e VALENZUELA, 2012). 

Outra característica das redes sociais que favorece a educação para a democracia é que 

elas promovem processos de aprendizagem de baixo para cima, em que o usuário individual 

conecta-se a outros usuários, tornando-se agente, em vez de mero recipiente, do fluxo 

informacional. Além disso, as novas ferramentas tecnológicas facilitam o trabalho colaborativo, 

criando oportunidades de aprendizagem centradas na autonomia e no protagonismo do estudante. 

Nesse processo, as competências empregadas pelos jovens no seu dia-a-dia para interagir 

informalmente nas redes sociais, por exemplo, podem ser aplicadas em iniciativas educacionais 

voltadas a fomentar seu engajamento cívico e sua participação política (HASTE, 2009).  

Segundo Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016), as novas formas de participação 

política estão alinhadas com formas mais abrangentes de engajamento com as tecnologias digitais 

que fazem parte da cultura dos jovens. Assim, a participação política torna-se não apenas um 

objetivo da educação cívica, mas também um meio pelo qual os jovens aprendem, ao aprofundar 

seu entendimento sobre determinadas questões e sobre formas de provocar mudanças em áreas de 

seu interesse. Para esses autores, “um objetivo central da educação cívica deveria ser preparar os 

indivíduos para trabalhar coletivamente para identificar, aprender sobre, discutir com outros e 

buscar soluções para questões públicas” (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016, p. 4). 

Na busca de incorporar as novas tecnologias de informação e comunicação e o modo 

como elas expandiram as oportunidades de participação na vida política às práticas educacionais 

voltadas a fortalecer o engajamento cívico dos jovens, Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016) 

destacam algumas práticas que tiveram sua dinâmica significativamente alterada pela tecnologia 

digital e pela conectividade social: investigação e pesquisa, diálogo e feedback, produção e 

circulação e mobilização para a mudança. Elas refletem o processo que se desenrola entre 

agendamento, formação de opinião e entrada em ação que estão no centro de toda a vida política 

e, segundo esses autores, devem receber especial atenção nos programas de educação para a 

democracia na era digital (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016).  

Investigação e pesquisa são competências centrais para a formação de opinião e para a 

proposição de políticas públicas. Com o auxílio das ferramentas baseadas na web, os indivíduos 

podem não apenas checar a veracidade da informação disponibilizada pelos meios de 

comunicação de massa, universidades, governos e grupos de interesse que se constituem em 
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instituições formais, mas também se informar ativamente, criando conhecimento e aumentando 

sua conscientização acerca de assuntos políticos. Nesse esforço, diante da enorme quantidade de 

informação proporcionada pela internet, os indivíduos precisam ser capazes de julgar sua 

credibilidade e de obter informação diversificada, ou seja, proveniente de múltiplas fontes e que 

inclua diferentes perspectivas (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016).  

Diálogo e feedback, ou seja, debater sobre política e expressar seu ponto de vista às 

autoridades são outras formas importantes de engajamento político. As ferramentas digitais 

aumentaram as oportunidades para que as pessoas dialoguem com quem tem perspectivas 

diferentes, exponham seus argumentos, comentem sobre assuntos políticos fora de instituições 

formais e expressem sua opinião ao governo ou a outras organizações. Algumas preocupações 

são levantadas, no entanto, quanto ao fato de muitas discussões ocorrerem entre pessoas que 

compartilham a mesma visão, apenas reforçando seu próprio ponto de vista. Por outro lado, 

quando o debate político ocorre entre pessoas com opiniões divergentes, os diálogos mediados 

pela internet são muitas vezes agressivos e improdutivos, levando ao desengajamento (KAHNE, 

HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016).  

Para esses autores, outro problema comum às iniciativas educacionais que 

buscam fomentar a expressão pública de opinião por meio da internet é a dificuldade de 

promover interações suficientes e de qualidade. Nessas ocasiões, o aspecto público da 

experiência é diminuído e, para muitos estudantes, compartilhar conteúdo nas redes sociais é 

encarado como uma tarefa elaborada para o professor (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-

AADAHL, 2016).  

A distribuição de mensagens políticas, que agora podem alcançar um número enorme de 

pessoas a baixo custo, é mais um campo da vida política em que a internet teve grande 

impacto. As ferramentas digitais tornaram a produção e circulação de conteúdo político menos 

dependentes de organizações formais e esse talvez seja o campo em que elas fizeram uma 

maior diferença no engajamento político dos jovens. Se por um lado a produção e circulação por 

seus próprios pares, utilizando recursos com os quais eles têm familiaridade, pode empoderá-

los para conscientizar e mobilizar outros jovens, por outro lado os riscos associados à 

permanência indefinida do conteúdo postado na internet e a falta de filtragem do que 

é publicado – e para quem – são os principais riscos com os quais esses jovens precisam aprender 

a lidar (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016).  
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Weinstein (2014) alerta que a expressão política online, seja por meio da postagem de um 

texto em uma rede social, do compartilhamento de imagens ou links, da criação de eventos, da 

mudança da foto do perfil ou mesmo de curtir ou comentar uma publicação de outra pessoa ou 

instituição, pode ser encarada por muitos jovens como um desafio a suas relações sociais. A 

persistência do conteúdo e a possibilidade de que ele seja revelado por ferramentas de buscas a 

longo prazo, assim como a reunião de audiências de diferentes domínios da vida em um único 

contexto podem levar os jovens a evitar expressar-se politicamente em sua vida virtual, mesmo 

quanto a um ponto de vista sobre o qual tenham forte convicção (WEINSTEIN, 2014). 

Outro desafio para os educadores, nesse campo, é ajudar os estudantes a criar expectativas 

mais realistas quanto ao alcance das mensagens distribuídas. Com a enorme quantidade de 

informação que circula na internet diariamente, muitos blogs, vídeos ou outros conteúdos podem 

ter poucas visualizações e pouca ou nenhuma resposta. Da mesma forma, muitas atividades 

políticas offline também fracassam em envolver um número maior de pessoas, mas não deixam 

de ser consideradas iniciativas políticas, ainda que seu potencial de 

promover alguma transformação seja muito diminuído (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-

AADAHL, 2016).  

Finalmente, engajar outras pessoas em uma causa, levando-as a agir para promover uma 

mudança em determinada situação, é outro campo da vida política em que as novas tecnologias 

de comunicação expandiram significativamente as oportunidades de participação. Nos dias de 

hoje, sem a necessidade de apoio institucional, qualquer pessoa pode iniciar um grupo de 

discussão online, criar e disseminar petições ou arrecadar dinheiro para uma causa por meio da 

internet, inclusive utilizando diferentes ferramentas e conectando-se a outros grupos para reforçar 

o alcance de uma ação. Um risco de agir dissociado de uma organização constituída também fora 

da internet, no entanto, é a limitada capacidade de sustentar a ação coletiva. Por isso, os 

educadores nesse campo precisam ensinar os estudantes não apenas a utilizar ferramentas digitais 

para conseguir apoio para uma causa, mas também a avaliar criticamente uma situação em 

que seu apoio é solicitado e como conectar esforços com outras organizações para construir uma 

coalizão com poder de promover uma mudança real (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 

2016).  

Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016) argumentam que os educadores não devem 

ignorar o potencial das mídias sociais de promover o engajamento político dos jovens e precisam 
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encontrar maneiras de tornar a participação digital mais efetiva. Porém os autores também 

chamam atenção para o fato de que é necessário associar a participação por meio da internet ao 

engajamento com instituições, tanto do Estado quanto da sociedade civil, para que a capacidade 

política coletiva e o comprometimento necessário para promover mudanças mais profundas sejam 

sustentados. 

Esses autores também destacam como um dos maiores desafios dos educadores cívicos na 

era digital preparar os jovens para agir de modo a provocar um impacto na sociedade. Kahne, 

Hodgin e Eidman-Aadahl (2016) advertem que, em seu esforço para evitar as controvérsias e não 

favorecer nenhuma agenda em particular, educadores interessados em proporcionar 

oportunidades para que os jovens participem ativamente da vida pública acabam optando por 

atividades como voluntariado ou arrecadação de fundos para instituições de caridade. Essas 

atividades, no entanto, se afastam da política e evitam combater problemas estruturais que estão 

na raiz dos problemas. Como resultado, a preparação para um engajamento cívico democrático 

fica incompleta.  

É claro que com o tempo limitado de que tais iniciativas educacionais dispõem, é difícil 

proporcionar uma oportunidade para que os jovens se envolvam em ações que provoquem 

mudanças sistêmicas. Assim, muitos educadores que desejam trabalhar com problemas 

estruturais optam por ajudar os jovens a obter um entendimento mais aprofundado sobre 

determinadas questões e a agir analisando e compartilhando o que eles aprenderam. Dessa forma, 

atividades que utilizam as redes sociais para promover a expressão política permitem que os 

jovens aprendam sobre e pratiquem a defesa de posições em relação a uma maior variedade de 

assuntos e interesses políticos. Para os autores, tais iniciativas podem desenvolver algumas 

habilidades necessárias ao engajamento cívico e, ao dar oportunidades aos jovens de se expressar, 

favorecer uma sensação de que estão fazendo algo para mudar a situação (KAHNE, HODGIN e 

EIDMAN-AADAHL, 2016).  

Essas atividades, no entanto, também oferecem riscos e desafios que devem ser levados 

em conta em seu planejamento. As discussões online não podem ser moderadas como na sala de 

aula, podendo tornar-se desrespeitosas e improdutivas. Além disso, podem envolver pessoas de 

fora da comunidade escolar e deixar um registro público permanente, tornando interações 

problemáticas não previstas ainda mais problemáticas (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-

AADAHL, 2016).  
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Os programas de educação para a democracia promovidos pelo Parlamento também 

enfrentam dificuldades semelhantes. Por tratar-se de programas institucionais, que não podem 

favorecer agendas defendidas por um ou outro parlamentar ou partido político, geralmente 

evitam-se assuntos muito polêmicos. Alguns desses assuntos, no entanto, despertam grande 

interesse dos jovens e são debatidos ativamente – e, por vezes, apaixonadamente – nas redes 

sociais. Nessas ocasiões, as iniciativas educacionais perdem a chance de contribuir para 

aprofundar as discussões, oferecer outras perspectivas e levá-los a praticar o debate democrático 

de ideias. 

Em suma, as novas tecnologias de informação e comunicação ampliaram as oportunidades 

de participação dos cidadãos na vida pública e transformaram o modo de fazer política. As 

instituições do Estado, para cumprir sua função de manter e aperfeiçoar a democracia, devem não 

apenas facilitar o acesso à informação, como também capacitar os cidadãos, principalmente das 

novas gerações, a participar ativamente das decisões políticas que afetam o seu cotidiano. Para 

isso, as redes sociais oferecem, além de uma forma de participação política alinhada à cultura dos 

jovens, um valioso meio de aprendizagem sobre as competências essenciais para o exercício da 

cidadania. Por isso, essas ferramentas digitais não podem ser ignoradas pelas iniciativas de 

educação para a democracia nos dias atuais.   
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2 A EDIÇÃO DE ABRIL DE 2016 DO ESTÁGIO PARTICIPAÇÃO 

 

2.1  Seleção dos participantes 

A edição do Estágio Participação em foco neste estudo ocorreu do dia 11 ao dia 13 de 

abril de 2016. O quiz para seleção dos participantes dessa edição ficou disponível no portal da 

Câmara dos Deputados de 22 a 25 de fevereiro. Nesse período, 243 universitários participaram do 

jogo em busca de uma vaga no programa.    

O resultado do quiz  foi publicado no dia 1º de março e 50 jovens foram convocados para 

realizar sua inscrição no Estágio Participação. De acordo com o regulamento do programa, os 

estudantes que não atendem os requisitos de participação ou preenchem o cadastro no quiz de 

forma incorreta ou incompleta são eliminados do processo seletivo.  Devido às eliminações em 

decorrência do preenchimento incorreto do cadastro, nessa primeira convocação chegou-se até o 

estudante classificado em 69º lugar na lista geral.   

Os jovens convocados receberam um e-mail solicitando que encaminhassem a 

documentação comprobatória dos requisitos para participar do programa – como cópia da carteira 

de identidade e declaração de matrícula na universidade – e preenchessem um cadastro com o 

restante das informações pessoais. O encaminhamento desses documentos é considerado a 

confirmação de que o jovem participará da edição. Aqueles que não atendem os requisitos ou não 

encaminham a documentação completa dentro do prazo de dois dias úteis são considerados 

desistentes e os próximos classificados são então convocados a realizar sua inscrição, até o 

preenchimento de todas as vagas ou enquanto houver tempo hábil para possibilitar a inscrição e a 

participação de novos jovens.     

 Dessa forma, até o dia 16 de março outros 45 estudantes foram convocados 

sucessivamente, chegando-se à jovem classificada em 124º lugar na lista inicial. Desde a primeira 

convocação – no dia 3 de março – 41 jovens não responderam o e-mail da coordenação do 

programa, oito o responderam informando a desistência da vaga e um não comprovou estar 

matriculado no ensino superior. No total, 46 universitários realizaram sua inscrição na edição de 

abril, mas oito desistiram de participar e comunicaram essa decisão à coordenação antes do início 

do programa.   
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2.2  Perfil dos participantes inscritos 

No primeiro dia do Estágio Participação havia 38 participantes inscritos, sendo 24 homens 

(63%) e 14 mulheres (37%), conforme a Figura 1. Nove desses estudantes tinham menos de 20 

anos (24%), 22 tinham de 21 a 25 anos (58%), seis tinham idades entre 26 e 30 anos (16%) e uma 

pessoa estava na faixa dos 36 aos 40 anos, conforme a Figura 2.   

Figura 1 – Gênero dos participantes 

 

Fonte: elaboração da autora 

Figura 2 – Idade dos participantes 

 

Fonte: elaboração da autora 
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Esses jovens eram provenientes de 14 estados do Brasil, sendo 16 jovens da região 

Nordeste (AL, BA, CE, PB, PE, PI e SE), 14 do Sudeste (ES, MG, RJ e SP), cinco do Centro-

Oeste (DF) e três da região Sul (PR e RS), quase 58% deles residentes nas capitais. O percentual 

de estudantes de cada região pode ser observado na Figura 3. Os estados de Alagoas (7), Minas 

Gerais (6), São Paulo (5) e Distrito Federal (5) se destacaram com maior quantidade de 

participantes, que nos demais estados não passaram de dois.    

Figura 3 – Região de origem dos participantes 

 

Fonte: elaboração da autora 
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Figura 4 – Área de formação dos participantes 

 

Fonte: elaboração da autora 
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 Em seguida, os participantes formaram os grupos e, nesta edição pela primeira vez, negociaram a 

distribuição de todas as missões entre eles.  No fim da tarde, antes de serem levados para o 

alojamento, os estudantes participaram de uma visita guiada ao Congresso Nacional.   

Na terça-feira, após o café da manhã, houve uma aula dialogada com dois servidores da 

Consultoria Legislativa, com duração de três horas. A primeira metade da aula, chamada 

de “Fique por Dentro”, foi dedicada a discutir o processo legislativo e sua dinâmica política, 

enquanto na segunda metade o outro instrutor abordou os principais aspectos relacionados à 

rediscussão do pacto federativo pelo Parlamento, como os principais pontos de 

divergência em relação ao tema, projetos de lei em tramitação, comissões permanentes ou 

temporárias e frentes parlamentares que discutem o assunto.  Depois do almoço os participantes 

ficaram livres para o cumprimento das missões e contaram com dois pontos de apoio: o 

Laboratório Hacker e uma sala de informática no Cefor. Após o lanche os estudantes 

acompanharam parte da sessão do Plenário, antes de retornarem ao alojamento.    

Na quarta-feira os participantes tomaram o café da manhã e seguiram para o “Encontro 

com Deputados”. Essa atividade é organizada pela Segunda Secretaria, que convida deputados 

indicados pela Consultoria Legislativa com base em sua atuação em relação ao tema da edição. O 

convite, no entanto, é estendido a qualquer deputado que tenha interesse em participar. A 

atividade foi transmitida pela TV Câmara e contou com a mediação de uma apresentadora, que 

sorteou nomes de participantes do Estágio para que eles pudessem fazer uma pergunta ao 

deputado de sua preferência e ainda controlou o tempo de fala dos deputados, procurando dar 

oportunidade para que todos pudessem participar. Após uma hora de debates, os estudantes 

ficaram livres para observar as reuniões das comissões em andamento ou para encontrar os 

deputados e realizar as missões.  Depois do almoço houve um traslado para o Cefor, para que os 

grupos pudessem finalizar suas missões e postar nas redes sociais aquelas que ainda não haviam 

sido postadas.    

O Estágio Participação foi encerrado com a apresentação das missões cumpridas pelos 

grupos e um debate sobre as experiências vividas os e aprendizados adquiridos no processo 

de construção do conhecimento sobre o Poder Legislativo.  
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2.4  Avaliação do programa pelos participantes  

Ao final de cada edição do Estágio Participação, os participantes recebem um e-

mail convidando-os a avaliar a organização, a programação, as missões propostas e o alcance dos 

objetivos do programa por meio de um formulário eletrônico. Nesta edição, apenas 18 dos 32 

participantes responderam o formulário de avaliação elaborado pela equipe responsável pela 

organização do programa.  

O programa foi muito bem avaliado em relação a todos os aspectos investigados, obtendo 

médias acima de 4 – em uma escala de que vai de 1 a 5 – para todos os itens do 

formulário. Quando perguntados por que se interessaram em participar do Estágio, apenas quatro 

estudantes mencionaram o tema da edição em suas respostas. A motivação da maioria dos 

participantes foi conhecer de perto o funcionamento do Poder Legislativo.    

Ao avaliar a organização do Estágio Participação, os estudantes concordaram 

que a programação foi cumprida integralmente (4,2); houve respeito aos horários de início e 

término das atividades programadas (4,6); as informações fornecidas antes e durante o evento 

foram de qualidade (4,8); o atendimento da equipe de organização foi satisfatório (4,9); o apoio 

recebido pelos grupos para o cumprimento das missões foi suficiente (4,8); a circulação e o 

acesso aos espaços da Casa foram viabilizados de forma satisfatória (4,3), como pode ser 

observado na Figura 5.    

Figura 5 – Avaliação da organização do programa 

 

Fonte: elaboração da autora 
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Quanto a esse último aspecto, cabe ressaltar que a edição de abril ocorreu na mesma 

semana em que a comissão especial aprovou a abertura do processo de impeachment da 

presidente da República, houve a leitura do parecer da comissão em Plenário e foi marcado para a 

sexta-feira o início da sessão em que o Plenário deliberou sobre a admissibilidade do processo, 

que culminou com a votação no domingo, 17 de abril. Todos esses fatos contribuíram para 

restringir o acesso e o trânsito da população e mesmo de servidores por diversos espaços da 

Câmara dos Deputados.   

Em relação à programação do Estágio, conforme ilustrado na Figura 6, os participantes 

consideraram que as missões apresentadas foram relevantes para a compreensão do tema (4,5); as 

missões foram interessantes e instigantes (4,6); as atividades programadas foram importantes para 

apoiar o cumprimento das missões (4,7); a ordem das atividades foi adequada (4,6); a distribuição 

do tempo entre as atividades foi adequada (4,2); e os conteúdos foram abordados em 

profundidade adequada (4,4). Entre os participantes que responderam a avaliação, 56% 

consideraram a carga horária insuficiente. Nos comentários, um deles afirma que o programa 

deveria durar pelo menos uma semana.   

Figura 6 – Avaliação da programação do Estágio Participação 

 

Fonte: elaboração da autora 
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Quanto às atividades da programação, todas foram consideradas muito relevantes: o 

Encontro com Deputados (4,9), a aula dialogada da Consultoria Legislativa (4,8), as rodadas de 

discussão sobre o Parlamento (4,7) e apresentação das missões e encerramento (4,7), como pode-

se observar na Figura 7.  

Figura 7 – Avaliação da relevância das atividades do programa 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

Finalmente, quando os jovens foram solicitados a avaliar o alcance dos objetivos do 

programa, a média das respostas obtidas ficou sempre acima de 4,4, conforme a Figura 8: [ao 

final do Estágio Participação, os estudantes serão capazes de] explicar, de forma geral, o 

funcionamento da Câmara dos Deputados e o papel do Poder Legislativo (4,5); valorizar 

o acompanhamento e a busca ativa de informações sobre os debates que estão ocorrendo no 

Parlamento (4,8); identificar ferramentas que auxiliem o acompanhamento da atuação dos 

parlamentares (4,4); explicar a existência dos diferentes posicionamentos políticos e a 

importância do debate de ideias para a democracia (4,6); descrever o processo político 

democrático no âmbito do Poder Legislativo, identificando as forças políticas e o papel dos 

diferentes atores envolvidos (4,5); desenvolver atitudes que favoreçam a participação política e 

cidadã (4,7); e encorajar a participação política de outros cidadãos (4,6).   
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Figura 8 – Avaliação do alcance dos objetivos do Estágio Participação 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

Em síntese, a edição de abril de 2016 apresentou índices elevados de desistência antes 

do início do programa, de forma semelhante ao que ocorreu em edições anteriores do Estágio 

Participação. Chama atenção que não há representantes da região Norte do país, assim como o 

fato de que a maioria dos participantes é formada por estudantes do curso de Direito. Esse perfil 

não difere das adições anteriores e nem do outro programa de educação para a democracia da 

Câmara dos Deputados voltado ao público universitário.  

No Estágio Participação de abril de 2016 foram introduzidas pequenas alterações na 

programação, que permaneceram nas edições seguintes: algumas missões foram reformuladas e 

mudou-se a forma de organizá-las em categorias, que antes eram agrupadas pela complexidade da 

tarefa. Além disso, os participantes passaram a dividir as missões entre os grupos para que 

necessariamente todas sejam executadas. Tal como nas edições anteriores, o programa foi muito 

bem avaliado pelos participantes, tendo obtido médias entre bom e muito bom em todos os 

quesitos investigados, ainda que o número de respondentes seja apenas pouco mais da metade.  
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3 ANÁLISE DAS POSTAGENS DOS PARTICIPANTES   

 

3.1 Procedimentos analíticos 

O Estágio Participação é o único dos programas de educação para a democracia 

promovido pela Câmara dos Deputados que possui um componente de comunicação política. Os 

participantes do programa são provocados a aprender sobre o papel do Parlamento e o processo 

legislativo por meio da realização de missões, cujo resultado deve ser postado nas redes sociais. 

Por isso, a ênfase deste estudo recai sobre a análise dos conteúdos produzidos e disseminados por 

esses jovens.  

Nesta pesquisa foram analisadas as postagens dos integrantes da segunda edição do 

Estágio Participação de 2016, que ocorreu em abril e teve como tema o pacto federativo. Essa 

edição foi escolhida porque, após a realização de quatro edições do programa em 2015 e da 

primeira edição de 2016, a equipe responsável pelos aspectos pedagógicos do Estágio 

Participação optou por modificar algumas das missões, acrescentar outras e reorganizar a forma 

como elas são divididas entre os grupos de participantes. O formato resultante após a introdução 

dessas mudanças é o utilizado atualmente, ainda que algumas novidades possam ser testadas a 

cada edição, na busca pelo aperfeiçoamento do programa.   

Noventa dias após o encerramento do Estágio Participação de abril de 2016, foi realizado 

o levantamento de todo o material (fotos, vídeos, textos, reportagens, infográficos, fóruns de 

discussão) difundido pelos participantes nas três redes sociais utilizadas pelo programa – Twitter, 

Instagram e YouTube. As postagens no Facebook não são consideradas para a realização das 

missões – uma vez que, por questões técnicas, elas não podem ser replicadas automaticamente na 

página do e-Democracia – mas também foram incluídas neste estudo.   

Para o levantamento do material a ser analisado, realizou-se uma busca 

pela hashtag #eparticipação em cada uma dessas redes e todas as postagens encontradas foram 

salvas e catalogadas. É importante mencionar que o estudo analisa apenas as postagens públicas –

 aquelas que podem ser vistas por qualquer usuário, independente de constar entre os contatos 

do autor da postagem naquela rede – já que a autora do estudo não tem acesso ao conteúdo 

privado. Além disso, há que se ter em conta que no período de três meses entre a realização da 
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edição e o levantamento do material para análise, algumas postagens podem ter sido apagadas 

pelos autores.    

Foram desconsideradas neste estudo outras postagens encontradas contendo 

a hashtag #eparticipação, como as realizadas por deputados ou outras pessoas que não eram 

participantes desse programa de educação para a democracia. Ainda, caso as postagens nas redes 

citadas correspondessem à replicação de conteúdos postados pelos participantes nas demais redes 

sociais, foi considerada, para fins de análise, apenas a postagem original.   

Após o levantamento e catalogação do material, foi realizada uma análise do conteúdo de 

cada postagem e contabilizadas as interações suscitadas por ela com outros integrantes da rede 

social. A fim de investigar como esses conteúdos se relacionam com o campo da educação para a 

democracia, foram utilizadas sete categorias, de acordo com as competências que, 

segundo Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016), são centrais para o engajamento na vida 

política e devem receber especial atenção dos educadores na era digital: investigação, pesquisa, 

diálogo, feedback, produção, circulação e mobilização para a mudança. A definição de cada 

categoria se encontra sintetizada no quadro a seguir.  

Figura 9 – Definição das categorias utilizadas na análise das postagens 

Competências centrais para o engajamento na vida política 

Investigação 
Levantar informações por meio de entrevistas, observação e coleta de dados, por 

exemplo. 

Pesquisa Encontrar e reunir informações disponíveis acerca de determinado assunto. 

Diálogo 
Expressar publicamente uma opinião, argumentar sobre seu ponto de vista ou comentar 

sobre um assunto político. 

Feedback Expressar uma opinião às autoridades ou organizações. 

Produção 
Elaborar materiais com conteúdo político a fim de contribuir para o fluxo de informação e 

tentar moldar a narrativa acerca de determinadas questões. 

Circulação Distribuir ou compartilhar materiais com conteúdo político. 

Mobilização para a 

mudança 

Tentar engajar outras pessoas em uma causa, levando-as a agir para promover um 

resultado desejado. 

Fonte: elaboração da autora 
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Cabe ressaltar que uma mesma postagem pode abarcar várias categorias, já que defender 

uma posição quanto a um tema político em uma rede social, por exemplo, corresponde à própria 

essência do diálogo, mas também envolve a circulação e – caso não se trate de uma mera 

replicação de conteúdo – a produção de uma mensagem política.  
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3.2  Análise das postagens  

Após o levantamento das postagens contendo a hashtag #eparticipação nas três redes 

sociais utilizadas para o cumprimento das missões do programa e no Facebook, foram 

catalogadas 45 postagens públicas realizadas pelos integrantes da edição de abril de 2016 do 

Estágio Participação: cinco vídeos no YouTube, oito tweets e 28 fotos no Instagram, além de 

quatro postagens no Facebook. Dessas postagens, quatro tweets são replicação de três vídeos 

do YouTube e de uma foto do Instagram, assim como todas as postagens encontradas 

no Facebook, que replicam um vídeo do YouTube e três fotos do Instagram. Assim, para fins de 

análise, foram consideradas 37 postagens. A distribuição dessas postagens entre as redes sociais 

encontra-se na Figura 10. 

Figura 10 – Quantidade de postagens por rede social 

 

Fonte: elaboração da autora 

 

No total, as postagens foram realizadas por apenas 14 dos 32 participantes dessa edição do 

programa. Dez pessoas postaram conteúdo no Instagram, quatro no Twitter, três no YouTube e 

duas no Facebook, sendo que quatro participantes utilizaram mais de uma rede social para postar 

sobre o programa, muitas vezes apenas replicando conteúdo postado por ele próprio em outra 

rede. Observa-se que mais da metade dos participantes não realizou nenhuma 

postagem pública utilizando a hashtag #eparticipação.    
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Se por um lado a baixa quantidade de postagens pode ser atribuída ao fato de que muitos 

participantes preferiram não registrar sua passagem pela Câmara dos Deputados por questões 

como as levantadas por Weinstein (2014) sobre a permanência indefinida do conteúdo e a reunião 

de pessoas de diferentes contextos em uma única audiência, há a possibilidade de que alguns 

jovens restrinjam o acesso ao conteúdo de seus perfis na redes sociais apenas aos seus contatos, 

que tenham postado algum conteúdo relacionado ao programa sem utilizar a hashtag 

#eparticipação, ou ainda que tenham apagado algumas postagens.  

A grande maioria das postagens encontradas é constituída por fotos dos participantes 

durante o programa, em uma espécie de bastidores da realização das missões, sendo que quase 

um terço das fotos postadas no Instagram são selfies dos participantes, conforme ilustrado na 

Figura 11. Trata-se, evidentemente, de um comportamento usual nas postagens de jovens nas 

redes sociais, mas neste caso ele se sobrepõe às diretrizes das missões. Além disso, a própria 

publicidade do Estágio Participação pode ter incentivado a postagem desse tipo de fotos, já que 

as peças promocionais mostram um casal tirando uma selfie em frente ao Congresso Nacional. As 

fotos em que os participantes do programa aparecem em locais conhecidos da Casa ou simulando 

a atividade de um deputado são as que receberam maior número de curtidas e comentários de 

seus pares nas redes sociais. 
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Figura 11 – Universitários durante o Estágio Participação 1 

 

Fonte: Instagram – elaboração da autora 

 

Como ilustra a Figura 12, diferentes espaços da Câmara dos Deputados são mostrados nas 

fotos e vídeos, como o Plenário Ulysses Guimarães, o Salão Verde, os plenários de comissões, 

corredores dos plenários, em frente aos gabinetes dos deputados, em frente ao edifício do 

Congresso Nacional, salas onde trabalham servidores da Casa e também espaços do Cefor.  

 

 

 



38 

 

Figura 12 – Universitários durante o Estágio Participação 2 

 

Fonte: Instagram – elaboração da autora 

 

Ao menos 13 deputados de diferentes partidos aparecem em cinco fotos e três vídeos, 

além de um vídeo de audiência pública compartilhado pelo Twitter e uma citação na mesma 

rede. Em todos os vídeos feitos pelos participantes do programa, os deputados entrevistados 

foram identificados pelo nome, partido e estado, mas em apenas uma das fotos o nome da 

deputada é mencionado, sem identificar a que partido ela pertence.  O mesmo ocorreu com o 

deputado citado em um tweet, que também não teve seu partido, nem mesmo seu 

sobrenome, mencionado. Alguns exemplos de postagens em que aparecem deputados podem ser 

encontradas na Figura 13. 

Figura 13 – Universitários durante o Estágio Participação 3 

 

Fonte: Twitter e Instagram – elaboração da autora 

 

Apenas oito postagens correspondem à realização de missões do Estágio Participação: 

uma no Instagram, cinco no YouTube e duas no Twitter, conforme a Figura 14. Além de 

representar menos de 22% das postagens, esse número também é baixo quando comparado às 15 

missões do programa que envolvem a postagem de conteúdo nas redes sociais. Cabe ressaltar, 
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novamente, que algumas postagens podem estar restritas aos contatos do participante que a 

realizou ou podem ter sido apagadas da rede antes do levantamento dos dados deste estudo. 

Figura 14 – Número de postagens originais em cada rede social 

  Geral Missões 

Instagram 28 1 

Twitter 4 2 

YouTube 5 5 

Total 37 8 

Fonte: elaboração da autora 

 

No conjunto, esse material apresenta diversas informações sobre a rediscussão do pacto 

federativo em curso no Congresso Nacional: os principais tópicos debatidos (redistribuição dos 

recursos arrecadados pela União e maior autonomia administrativa e legislativa para os 

municípios); o posicionamento de alguns deputados acerca desses tópicos, incluindo um 

deputado contrário à descentralização dos recursos; a opinião de um consultor legislativo sobre o 

tema e o modo como ele vem sendo tratado pelos parlamentares; e os trabalhos da Comissão 

Especial do Pacto Federativo na Câmara dos Deputados. Algumas informações sobre o processo 

legislativo aparecem nas falas e textos como um conhecimento transversal que, entretanto, é de 

difícil compreensão para uma pessoa que não seja familiarizada com o assunto.  

Apesar de que em uma das entrevistas, ilustrada na Figura 15, o participante demonstra 

uma boa compreensão do tema, em geral essa compreensão não é evidente nas demais postagens. 

Na reportagem produzida por um dos grupos chega a ficar claro um entendimento limitado sobre 

as discussões em curso no Parlamento relacionadas ao pacto federativo, a despeito da palestra 

oferecida pela Consultoria Legislativa antes da realização das missões.  
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Figura 15 – Participante entrevista um deputado 

 

Fonte: YouTube 

 

Percebe-se nas postagens que o tema do aumento dos repasses de recursos arrecadados 

pela União aos estados e principalmente aos municípios domina os discursos, tanto dos deputados 

entrevistados quanto dos participantes, inclusive quando relatam a posição de entidades da 

sociedade civil. Essa percepção é corroborada na fala do consultor legislativo, que defende que 

temas como a redistribuição de competências entre os entes federados, a autonomia dos 

municípios, a forma como é feita a tributação local e a criação de municípios nos últimos 20 anos 

sem a preocupação com sua sustentabilidade econômica deveriam ser melhor discutidos pelo 

Parlamento.   

Três dos quatro deputados entrevistados, bem como as duas organizações da sociedade 

civil apresentadas pelos participantes, argumentaram a favor do aumento da autonomia – sempre 

de maneira vaga – e dos recursos repassados aos municípios. Apenas um deputado ouvido 

pertencia ao partido que estava no governo federal à época da realização dessa edição do Estágio 

Participação. Ele defendeu que o cenário atual de centralização na União permite a 

universalização de programas sociais que chegam a todos os municípios, injetando recursos na 

economia local. Esses recursos, segundo o deputado, não são contabilizados pelas 

prefeituras por não se tratar de transferência direta aos cofres públicos municipais.  
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Se, por um lado, o conjunto de informações apresentadas nas postagens reflete como a 

rediscussão do pacto federativo vem sendo travada pelos próprios parlamentares; por outro lado, 

a intenção do programa ao procurar tornar público o resultado das pesquisas e investigações 

realizadas pelos participantes – de oferecer aos seus pares um conhecimento mais amplo sobre o 

tema – não parece tão bem-sucedida do ponto de vista desse objetivo. Ainda assim pode-se 

apontar pontos positivos. O material publicado pelos jovens inclui: um contraponto à opinião 

expressa pela maioria dos deputados; o levantamento, pelo consultor legislativo entrevistado, de 

outras questões importantes em relação ao tema; e as informações trazidas pela entrevista com a 

servidora que atuou como secretária da Comissão Especial do Pacto Federativo, que contribuem 

para ampliar o entendimento do público de que os trabalhos legislativos não se limitam às 

discussões em plenário. 

A falta de contextualização da maioria das postagens – como a retratada na Figura 16 – 

deixa claro, no entanto, que muitos conteúdos não foram produzidos pensando-se na audiência, 

mas apenas para cumprimento da missão designada ao grupo de participantes. Kahne, Hodgin e 

Eidman-Aadahl (2016) já alertavam que, em muitas iniciativas de educação para a democracia 

envolvendo ferramentas digitais, a dificuldade de promover interações suficientes e de qualidade 

prejudica o aspecto público da experiência, fazendo com que alguns jovens encarem o 

compartilhamento de conteúdo nas redes sociais como uma tarefa elaborada para o professor.  

Figura 16 – Postagem de participante do programa 1 

 

Fonte: Twitter 
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Pode-se imaginar também que a escolha do tema contribuiu para esses resultados. Como 

mencionado no primeiro capítulo, os jovens discutem ativamente nas redes sociais sobre temas 

que permeiam seu cotidiano, como direitos humanos, equidade e questões ambientais, por 

exemplo, ao mesmo tempo em que rejeitam conteúdos ligados à política tradicional (HUSTINX 

et al., 2012; LOADER, VROMEN e XENOS, 2014; FARTHING, 2010; KAHNE, HODGIN e 

EIDMAN-AADAHL, 2016). A escolha do tema da edição em análise parece mais centrada no 

que é importante na visão do Parlamento, e não no que seu público considera relevante. Dessa 

forma, o Estágio Participação deixa de aproveitar o grande interesse demonstrado pelos jovens 

nas redes sociais por certas questões que chegam a produzir hashtags virais e campanhas que 

mobilizam milhares de pessoas e poderiam motivar o aprendizado sobre o Poder Legislativo. O 

programa ainda perde a oportunidade de mostrar a esse público que o Parlamento também dá 

atenção e busca soluções para os temas que permeiam suas vidas e suas preocupações cotidianas. 

O número de interações de outros usuários da rede com as postagens variou 

bastante, tanto entre as diferentes redes sociais quanto dentro da mesma rede. Em geral as 

postagens replicadas no Facebook, como a mostrada na Figura 17, foram as que receberam mais 

curtidas e comentários (média de 49 e 2,75, respectivamente), seguidas pelo material postado 

no Instagram (média de 35,29 curtidas e 1,14 comentários por postagem), YouTube (1,2 curtidas, 

em média, e nenhum comentário) e Twitter (em média 0,63 curtidas e 0,13 

comentários). Considerando-se todas as redes sociais pesquisadas, a média de curtidas foi de 26,6 

e de comentários, de 0,98 por postagem, enquanto nenhuma delas foi compartilhada por outros 

usuários dessas redes sociais.  É importante ressaltar que, em parte, a grande variação do número 

de interações com cada conteúdo pode ser explicada também pela quantidade de amigos ou 

seguidores que o participante que realizou a postagem possui naquela rede social. 
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Figura 17 – Postagem de participante do programa 2 

 

Fonte: Facebook 

 

Quando se consideram apenas as oito postagens relativas às missões do Estágio 

Participação, no entanto, a média de interações cai drasticamente, para 1,75 curtidas e 0,25 

comentários por postagem, como pode ser observado na Figura 18. Essa grande diferença ocorre 

principalmente no Facebook – onde o vídeo relativo a uma missão recebeu somente 13 curtidas –

 e no Instagram, onde o único conteúdo postado em cumprimento a uma missão foi o que 

recebeu menos curtidas: apenas seis. 
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Figura 18 – Média de interações das postagens nas diferentes redes sociais 

  Curtidas Comentários 

  Geral Missões Geral Missões 

Facebook 49 - 2,75 - 

Instagram 35,29 6 1,14 1 

Twitter 0,63 1 0,13 0,5 

YouTube 1,2 1,2 0 0 

Total 26,6 1,75 0,98 0,25 

Fonte: elaboração da autora 

 

Como mencionado anteriormente, as fotos mais populares nas redes sociais foram aquelas 

dos participantes nos bastidores da Câmara dos Deputados. Quanto aos comentários recebidos, 

eles sempre tinham um caráter pessoal, como elogios à pessoa que postou o conteúdo. Os 

comentários que chegaram mais próximos de conter algum conteúdo político foram “Manda um 

beijo para o Jean Willians, por favor!” e “Manda um abraço pra Dilma”. Nenhum comentário 

tratava do Parlamento ou do tema da edição.  

Esses dados demonstram que as postagens não foram eficazes em contribuir para o debate 

público acerca do pacto federativo tal como pressuposto pelo programa. Mais uma vez, esse 

resultado pode ser atribuído tanto à escolha do tema da edição, que não parece despertar o 

interesse dos pares nas redes sociais, quanto à forma como os conteúdos foram apresentados, 

exemplificada na Figura 19. Neste caso, a expectativa, tal como expressa por Haste (2009), de 

que os jovens empregassem as competências que demonstram diariamente no uso das redes em 

suas interações sociais para produzir postagens com conteúdos políticos em formatos atraentes 

não se concretizou. Por outro lado, cabe lembrar que Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016) 

advertem que é comum que iniciativas educacionais que incentivam a produção e circulação de 

conteúdos políticos obtenham poucas visualizações e pouca ou nenhuma interação. 
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Figura 19 – Postagem de participante do programa 3 

 

Fonte: Twitter 

 

No YouTube, a única rede social que informa quantas vezes os vídeos postados foram 

assistidos, a média de visualizações foi de 61,2, sendo que um dos vídeos foi assistido 179 vezes 

– conforme demonstra a Figura 20 – e outro, apenas sete. O vídeo que recebeu maior atenção dos 

internautas foi compartilhado no Facebook, o que pode explicar a grande quantidade de acessos 

se comparado aos demais.  
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Figura 20 – Postagem de participante do programa 4 

 

Fonte: YouTube 

 

Além do pacto federativo, tema da edição analisada neste estudo, há um outro conteúdo 

político que aparece com frequência nas postagens dos integrantes do Estágio Participação de 

abril. Trata-se do processo de impeachment da presidente da República, cuja admissibilidade 

a Câmara dos Deputados se preparava para votar durante a realização do programa. Esse tema 

foi mencionado diretamente em três postagens e indiretamente em uma outra, que 

utilizava palavras de ordem daqueles que se opunham ao processo (“Em prol da democracia e 

da legalidade, @jômorais nunca foge a luta! #NãovaiTergolpe #eparticipacao #tonacamera 

#Minasrepresenta” – grifos nossos), enquanto algumas postagens faziam alusão ao momento 

vivido pela Casa, do qual os participantes foram testemunhas privilegiadas, com as 

expressões “vivenciando a história”, “cenário conturbado”, “semaninha atribulada”, entre 

outros.  Dois exemplos de postagens sobre o processo de impeachment podem ser vistos na 

Figura 21. 

 

 

 

 

 



47 

 

Figura 21 – Postagens de participantes do programa 

 

Fonte: Instagram – elaboração da autora 

 

O assunto predominante nas postagens, contudo, é o próprio Estágio Participação. Dessa 

forma, a maioria dos conteúdos postados nas redes sociais funciona mais como marketing do 

programa e, de forma indireta, da própria Câmara dos Deputados, que passa uma imagem de 

abertura e proximidade do público jovem. A Figura 22, em que o material promocional do 

Estágio Participação aparece no painel, no banner, na faixa de mesa, na pasta e no crachá da 

participante ilustra essa constatação. 
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Figura 22 – Universitária durante o Estágio Participação 

 

Fonte: Instagram 

 

Ao analisar a relação das postagens com as competências centrais para o engajamento na 

vida política na era digital, tal como pressuposto na literatura sobre educação para democracia 

vista no capítulo 1, observa-se que as missões propostas no Estágio Participação privilegiam 

pesquisa, investigação, produção e circulação. Além dessas quatro, outras competências também 

foram reveladas nas postagens, mesmo que de forma incipiente. No conjunto, ao menos uma das 

sete competências analisadas – investigação, pesquisa, diálogo, feedback, produção, circulação e 

mobilização para a mudança – foi demonstrada em 18 das 38 postagens examinadas (neste total 

foi incluída uma postagem no Facebook, pois ela continha um texto adicional ao vídeo 

replicado). O quadro a seguir relaciona as competências envolvidas na realização de cada uma 

das missões propostas aos participantes. 
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Figura 23 – Competências requeridas para a realização das missões 

Categoria Missão Competências 

A. A visão da 
sociedade 

1. Compartilhar conteúdos de mídia com informações sobre o tema 
da edição: encontrar duas matérias de televisão, rádio ou sites de 
notícias (inclusive os produzidos pela Câmara) sobre o tema da 
edição e compartilhar o link no Twitter ou Instagram. A postagem 
deve conter, além do link, uma frase que resuma o assunto tratado. 

pesquisa, produção e 
circulação 

2. Identificar formadores de opinião com relação ao tema: realizar 
buscas nos blogs, colunas de jornal ou nas redes sociais e identificar 
dois formadores de opinião com posicionamentos divergentes em 
relação ao tema. O posicionamento de cada um deles deve ser 
compartilhado por meio de link para o artigo, vídeo ou post e cada 
postagem deve conter uma breve explicação do posicionamento. 

pesquisa, produção e 
circulação 

3. Buscar estudos acadêmicos sobre o tema: identificar três artigos 
que tragam dados inovadores e relevantes para o debate sobre o 
assunto. Fazer um pequeno comentário sobre os artigos e postar 
nas redes sociais, utilizando a hashtag do tema. 

pesquisa, produção e 
circulação 

4. Identificar o posicionamento de duas entidades da sociedade civil 
organizada interessadas no tema: elaborar texto, vídeo ou post para 
ser compartilhado. A postagem deverá conter o nome da instituição 
e uma breve descrição sobre como ela se posiciona em relação ao 
tema. 

pesquisa ou 
investigação, produção 

e circulação 

5. Realizar enquete com cinco visitantes da Câmara: os participantes 
deverão perguntar a cinco cidadãos visitantes da Câmara o que eles 
conhecem a respeito do tema e o que sabem sobre o trabalho da 
Câmara dos Deputados em relação ao assunto. As respostas deverão 
ser registradas em um vídeo para ser compartilhado, com duração 
de até 2 minutos. Ao postar o vídeo, inserir um texto resumindo em 
uma frase o resultado da enquete. 

investigação, produção 
e circulação 

B. Os debates no 
Parlamento 

1. Gravar dois vídeos e postar uma foto com deputados que são 
atores-chave (autores, relatores) ou têm interesse no tema 
(participam da comissão, fizeram discursos sobre o tema, etc.) e que 
possuem posicionamentos diferentes. Realizar entrevista em vídeo 
com os parlamentares, com duração de até 2 min. cada. Ao postar o 
vídeo, inserir um texto em que conste o nome do deputado, sua 
filiação partidária e um breve resumo de seu posicionamento 
expresso no vídeo. Para realizar a entrevista, os estudantes deverão 
elaborar perguntas que estejam dentro do tema escolhido e que 
tragam informações interessantes para os espectadores. 

pesquisa, investigação, 
produção e circulação 

2. Buscar dois discursos proferidos na Câmara sobre o tema, de 
deputados com posições divergentes: os participantes deverão 
compartilhar o link para a transcrição, áudio ou vídeo da sessão, 
registrando o nome do parlamentar, sua filiação partidária e um 
resumo do seu posicionamento expresso no discurso. 

pesquisa, produção e 
circulação 

3. Encontrar um arquivo de áudio ou vídeo de uma reunião de 
audiência pública ou seminário sobre o tema: os participantes 
deverão registrar por meio de texto, vídeo ou post os principais 
pontos tratados no evento e as autoridades presentes, 
mencionando de que forma o evento contribuiu para o debate 
sobre o assunto. 

pesquisa, produção e 
circulação 
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4. Gravar uma resposta de um deputado a uma pergunta feita por 
amigo: O grupo deverá pedir a pessoas da universidade, amigos ou 
parentes para enviarem uma pergunta a ser feita a um deputado 
(qualquer deputado que debata o tema do Estágio-Participação). É 
preferível que a pergunta ao grupo seja enviada por vídeo. O grupo 
deve então gravar um vídeo com o deputado, respondendo à 
pergunta. O grupo deverá enviar o vídeo com a resposta do 
deputado a quem formulou a pergunta. 

investigação, produção 
e circulação 

5. Identificar frente parlamentar relacionada ao tema e entrevistar 
um de seus integrantes: os participantes deverão realizar pesquisa 
sobre o trabalho realizado pela frente parlamentar em relação ao 
tema e, a partir da pesquisa elaborar perguntas e entrevistar um dos 
deputados que integrem a frente. A entrevista deve ser registrada 
em vídeo ou texto para ser compartilhado. Ao postar a entrevista, 
mencionar o nome da frente parlamentar e identificar o deputado e 
sua filiação partidária. 

pesquisa, investigação, 
produção e circulação 

C. A organização das 
informações 

1. Criar discussões no e-Democracia sobre o tema e envolver 
pessoas no debate: os participantes deverão iniciar discussões sobre 
o tema em alguma comunidade do e-Democracia e envolver pelo 
menos 10 pessoas no debate (dica – podem ser os formadores de 
opinião encontrados nas redes sociais). 

diálogo 

2. Fazer um infográfico explicando o resumo do que está sendo 
debatido na Câmara e os pontos chaves das propostas: os 
participantes deverão produzir uma arte para divulgação do tema na 
internet, contendo um resumo do que está sendo discutido e o 
registro dos pontos chaves. 

produção e circulação 

3. Elaborar roteiro, selecionar imagens e produzir uma reportagem 
de até 3 minutos sobre o tema com a participação dos componentes 
do grupo e pelo menos um parlamentar. 

produção e circulação 

4. Construir proposta de audiência pública sobre alguma política 
pública relacionada ao tema, indicando o assunto, a justificativa 
para a realização da audiência e também quem seriam os 
convidados (no mínimo, três). Disponibilizar link no twitter. 

produção e circulação 

5. Elaborar uma lista comentada com “As 5 notícias para entender o 
tema”, que tragam uma compreensão geral e crítica do assunto sob 
o enfoque das políticas públicas, contemplando mais de uma 
perspectiva. Disponibilizar link no twitter. 

pesquisa, produção e 
circulação 

D. O 
compartilhamento 

Realizar síntese de toda a vivência do grupo, produzindo uma 
apresentação de, no máximo, 10 minutos, no formato que 
desejarem (vídeo, encenação, apresentação no powerpoint). O 
objetivo será compartilhar com a turma todas as missões cumpridas 
pelo grupo e contar os pontos mais marcantes, as sensações 
vivenciadas e os aprendizados. 

produção 

Fonte: elaboração da autora 

 

As postagens correspondentes às missões revelam que, ainda que em termos mínimos, 

todas as competências requeridas por cada missão foram demonstradas na sua execução, com 

exceção daquela em que os participantes deveriam compartilhar um áudio ou vídeo de uma 
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audiência pública sobre o tema, registrando os principais pontos tratados no evento, as 

autoridades presentes e de que forma o evento contribuiu para o debate sobre o assunto. O grupo 

responsável por essa missão apenas compartilhou o link da Web Câmara com a gravação da 

sessão, acompanhado do texto “Audiência Pública da CESP Pacto Federativo com o Sr. Paulo 

Rabello #tonacamara #eparticipacao #frentedeparticipação”, conforme ilustra a Figura 24. Nessa 

postagem, a parte relativa à produção não foi realizada conforme o solicitado e nem mesmo em 

padrões mínimos de efetividade, já que não fica claro o que é a “CESF” nem que relação o 

convidado tem com a matéria em questão. Novamente, esse resultado pode ser consequência do 

tema escolhido para essa edição – pouco atraente ou muito distante do horizonte de interesses dos 

jovens –, assim como parece revelar uma certa dificuldade do programa em transpor para as 

práticas dos jovens uma determinada tarefa que seria, em tese, de fácil realização.   

Figura 24 – Postagem de participante do programa 5 

 

Fonte: Twitter 

 

Além disso, a opção de compartilhamento pelo Twitter, cujas postagens têm um limite de 

140 caracteres, incluindo as hashtags e o link do material compartilhado, pode ter prejudicado a 

qualidade do conteúdo. Nessa postagem, a participante utilizou 115 caracteres e não dispunha de 

espaço suficiente para acrescentar outras informações que pudessem tornar o texto mais claro. O 

mesmo problema parece ter ocorrido com outra postagem na mesma rede social: o tweet dizia “O 

Dep. Danilo reafirmou a importância da comissão e defendeu a necessidade da repactuação! 

#tonacamara #eparticipacao #pactofederativo”, mas fora do contexto não é possível saber a que 

deputado, que comissão e que repactuação a postagem se refere. 
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Outro exemplo de postagem que não cumpriu a missão conforme o esperado pela 

organização do programa foi aquela na qual os participantes eram solicitados a compartilhar três 

estudos acadêmicos sobre o tema da edição. Apesar de o texto da postagem apresentar uma breve 

contextualização sobre a importância do pacto federativo e estarem presentes os links para os 

trabalhos acadêmicos, não há nesse texto nenhum indício de que os participantes tenham lido 

sequer o resumo dos artigos compartilhados, como pode ser observado na Figura 25. Como se 

trata de um conteúdo para rede social, a missão pedia explicitamente que a postagem apresentasse 

uma síntese das posições defendidas em cada artigo, já que não se espera que a audiência se 

interesse em ler a íntegra dos trabalhos. Na concepção da equipe organizadora, os links deveriam 

servir principalmente para dar mais credibilidade ao conteúdo.  

Figura 25 – Postagem de participante do programa 6 

 

Fonte: Instagram 

 

Apesar de as competências requeridas para a produção de conteúdo político não terem 

sido plenamente demonstradas nas postagens relativas às missões, outras competências centrais 

para o engajamento político na era digital estão presentes quando se considera o conjunto total 

das postagens:  

a) diálogo, ainda que por vezes a expressão de opinião ocorra de forma tão abreviada que 

dificulte enormemente sua compreensão, como “Avante 334!”;  
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b) feedback, em especial quanto ao próprio Estágio Participação, em que mais uma vez a 

efetividade é questionável, já que a instituição não foi marcada nas postagens e, 

portanto, dificilmente tomaria conhecimento de seu conteúdo; e  

c) mobilização, mais uma vez com conteúdo bastante inespecífico, como “A mudança 

começa por você!” ou “Uma experiência muito expressiva, que eu mais que 

recomendo!”.  

Em relação às principais competências trabalhadas por meio das missões, Kahne, Hodgin 

e Eidman-Aadahl (2016) ressaltam que um dos objetivos dos educadores a fim de que as práticas 

associadas a investigação e pesquisa sejam eficazes para a participação política é a obtenção de 

informações diversificadas, que incluam diferentes perspectivas. Apesar de as missões incluírem 

a busca de informações junto à mídia (inclusive a legislativa), a organizações da sociedade civil, 

à academia e a outros formadores de opinião e solicitarem explicitamente que diferentes pontos 

de vista sejam apresentados, nas duas missões sobre a visão da sociedade em relação ao tema, as 

duas entidades pesquisadas pelos participantes, assim como os três artigos científicos 

compartilhados, defendem a mesma posição, ou seja, que os municípios são prejudicados pela 

atual repartição de receitas e competências. 

Quanto à produção e circulação de mensagens políticas, ficou claro na análise que a 

experiência dos jovens com as redes sociais não foi aproveitada para tornar as postagens mais 

interessantes e atrair maior atenção para seu conteúdo, como pressuposto pela organização do 

programa. A baixa quantidade de postagens também pode revelar que esses jovens não foram 

preparados para enfrentar os desafios associados à postagem de conteúdo político nas redes, 

como sua permanência indefinida, o agrupamento de pessoas de diferentes contextos da vida do 

jovem em uma única audiência para qualquer conteúdo publicado em seu perfil, a dificuldade 

promover interações suficientes e de qualidade e a agressividade incentivada pelo anonimato, 

conforme advertem Weinstein (2014) e Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016).  

A falta de contextualização das informações, assim como o fato de que outros jovens não 

replicaram nem mesmo o conteúdo produzido pelo próprio grupo são evidências de que o caráter 

público das postagens não parece ter sido o foco de atenção dos participantes, como a literatura 

aponta que pode ocorrer em muitas iniciativas educacionais que envolvem as redes sociais 

(KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016). Visando a resolver essa questão, em uma 

edição posterior do Estágio Participação houve uma tentativa da equipe organizadora de 
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aumentar a visibilidade dos conteúdos produzidos durante o programa, ao incentivar que as 

postagens mais interessantes de cada edição fossem replicadas pelo perfil da Câmara dos 

Deputados nas redes sociais, que contam com milhares de seguidores. Isso não foi possível, no 

entanto, devido a uma restrição imposta pela política de gerenciamento dos perfis institucionais, 

de não compartilhar conteúdos de outros perfis, mas somente publicar conteúdo próprio. Essa 

política restritiva, de acordo com os responsáveis pelo gerenciamento desses perfis, é necessária 

para evitar que deputados requeiram que o conteúdo de suas páginas seja replicado pela 

instituição, o que geraria uma demanda muito maior do que a quantidade diária recomendável de 

postagens nessas redes. 

Depreende-se da análise das missões que elas não consistem na produção de mensagens 

persuasivas, mas apenas informativas, sempre buscando apresentar os dois lados de qualquer 

tópico controverso. Pode-se conjecturar que a equipe organizadora do Estágio Participação tenha 

feito uma opção deliberada por não incentivar a expressão de opiniões políticas como parte das 

missões, a fim de evitar os riscos associados ao debate político-ideológico pela internet, 

principalmente em relação a interações agressivas e improdutivas, sobre as quais os educadores 

não teriam controle – preocupação expressa também por Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl 

(2016). Essa opção, no entanto, negligencia uma parte importante da participação política, que é a 

tomada de posição.  A fim de contemplar essa competência, em edições posteriores do programa, 

a última missão, que consistia na apresentação aos demais grupos dos trabalhos realizados, foi 

substituída por um debate entre os participantes. Dessa forma, eles foram incentivados a 

expressar suas opiniões sobre o tema da edição, porém dentro de um ambiente controlado. 

Também causa estranhamento que um programa que busca incentivar o engajamento dos 

jovens com o Poder Legislativo não enfatize os mecanismos de participação social desenvolvidos 

pela Câmara dos Deputados para que os diferentes segmentos da sociedade possam fazer chegar 

aos parlamentares seus pontos de vista e exercer pressão sobre seus representantes, nem a discutir 

formas como as ferramentas digitais podem ser utilizadas para esse fim. Ainda que os jovens 

sejam usuários contumazes das redes sociais, a apresentação, no início do programa, do site e-

Democracia e de um aplicativo por meio do qual os cidadãos podem contribuir para a produção 

das leis não parece cumprir essa função, uma vez que a participação por esses canais demanda 

um conhecimento mais especializado.  
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Por fim, a mobilização para a mudança também não é devidamente explorada durante o 

programa. Se os jovens fossem incentivados a assumir posições e mobilizar outras pessoas que 

não participam do programa, talvez houvesse motivação para a produção de conteúdos mais 

atraentes, que provocassem maior reação junto ao público.  

Como vimos com Kahne, Hodgin e Eidman-Aadahl (2016), o desafio dos educadores 

nesse campo é não apenas ensinar como utilizar as ferramentas digitais para conseguir apoio para 

uma causa, mas também como conectar esforços com outros grupos e organizações que já atuam 

em causas similares. As missões que envolvem pesquisar sobre entidades da sociedade civil e 

formadores de opinião podem incentivar de forma indireta essas conexões, mas não são 

suficientes para provocar nenhuma ação em conjunto.  

Conforme é destacado por esses autores, a soma de esforços com organizações existentes 

também fora do mundo virtual e a participação junto às instituições do Estado são fundamentais 

para sustentar as ações iniciadas por meio das ferramentas digitais na consecução de mudanças 

estruturais na sociedade (KAHNE, HODGIN e EIDMAN-AADAHL, 2016). 

Pela análise das postagens, os integrantes do Estágio Participação produziram um 

conjunto de informações que contribui, ainda que de forma tímida, para ampliar o entendimento 

do público sobre as discussões em curso no Parlamento acerca do pacto federativo. O formato em 

que esses conteúdos foram apresentados, entretanto, muitas vezes fora de contexto e de forma 

incompleta, não parece ter obtido sucesso em atrair a atenção de seus pares nas redes sociais.  

Outra consequência esperada das postagens realizadas pelos integrantes do Estágio 

Participação seria aumentar a oferta de informação sobre o funcionamento e os trabalhos do 

Parlamento nas redes sociais, levando esses conteúdos até pessoas que, de outra forma, talvez não 

fossem atingidas. Os resultados deste estudo, no entanto, demonstram que, com exceção de um 

único vídeo, as postagens não foram eficazes em disseminar informações sobre o processo 

legislativo.  

O programa também aposta no sistema de credibilização para alcançar os contatos dos 

participantes nas redes com conteúdo produzido pelos próprios jovens, com o benefício adicional 

do uso de uma linguagem própria àquele ambiente e àqueles grupos, que os participantes 

dominam. No entanto, a expectativa de que os jovens utilizassem as ferramentas digitais com as 

quais têm familiaridade para produção de conteúdos atraentes a fim de compartilhar o 

conhecimento adquirido durante os três dias do programa não se concretizou. Isso parece 
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demonstrar que o caráter público das postagens tinha importância menor para os participantes do 

que mostrar à equipe organizadora que todas as missões sob responsabilidade de seu grupo 

haviam sido cumpridas.  

As redes sociais utilizadas no Estágio Participação, por outro lado, não parecem as mais 

adequadas para favorecer o engajamento de outros atores com as postagens. Plataformas de 

compartilhamento de vídeos e fotos, como Instagram e YouTube, e microblogs como o Twitter 

são eficazes na disseminação de conteúdos, mas ferramentas como o Facebook seriam mais 

propícias ao debate de ideias. Nesse caso, uma restrição institucional – a impossibilidade técnica 

de replicar seu conteúdo na página do e-Democracia – pode estar impedindo que o programa 

tenha um impacto maior junto a seu público indireto.   

Outros motivos podem ser apontados, porém, para a ausência de qualquer debate político 

suscitado pelas postagens, como o tema da edição, estritamente ligado à política institucional, que 

segundo diversos autores, não desperta o interesse dos jovens; a forma como foram produzidos os 

conteúdos, com informações incompletas e fora de contexto; e as missões propostas, que não 

incentivavam a expressão de opinião, a qual poderia estimular um diálogo com outros 

participantes das redes sociais. 

O não-partidarismo é uma preocupação importante de todos os programas de educação 

para a democracia promovidos pela Câmara dos Deputados e tem se mostrado um tópico 

sensível. Uma forma de buscar contorná-lo é que os deputados a serem entrevistados, 

fotografados ou citados nas postagens são escolhidos pelos próprios participantes. Os 

parlamentares convidados pela Segunda Secretaria para o encontro com deputados, que faz parte 

da programação, são sugeridos pela Consultoria Legislativa de acordo com o tema da edição. 

Além disso, a atividade é aberta a qualquer parlamentar que deseje participar. De toda forma, as 

postagens demonstram que deputados de diversos partidos têm sido contemplados pelos 

estudantes.   

O cuidado em não privilegiar a agenda de um ou outro parlamentar, entretanto, tem 

influenciado a escolha dos temas a serem trabalhados no Estágio Participação. Ao evitar questões 

controversas que mobilizam os jovens, a Câmara dos Deputados tem procurado adaptar os 

conteúdos da política tradicional à linguagem das novas gerações, sem permitir que elas definam 

sua própria agenda, de acordo com seus interesses, conforme adverte Farthing (2010).  A 
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participação motivada por um interesse genuíno provavelmente resultaria em postagens mais 

significativas e capazes de promover um engajamento maior nas redes sociais. 

Quanto às competências relevantes para a participação política na era digital, a ênfase 

dada nas missões à pesquisa e investigação e à produção e circulação de informações nas redes 

sociais é coerente com a maioria dos objetivos do programa, que privilegiam o conhecimento do 

papel do Parlamento, do processo legislativo e das forças políticas em disputa e o 

desenvolvimento da atitude de valorização do acompanhamento do cotidiano político do país. 

Para isso, o Estágio Participação também busca fornecer algumas ferramentas que auxiliam na 

busca ativa de informações sobre os trabalhos da Câmara dos Deputados e sobre a atuação dos 

parlamentares.  

Três objetivos do programa, no entanto, não se refletem nas missões propostas, apesar de 

serem trabalhados nas atividades:  desenvolver atitude de valorização do debate democrático, 

desenvolver atitudes que favoreçam a participação política e cidadã e encorajar a participação 

política de outros cidadãos. Se uma parte importante da participação política é o debate de ideias 

entre os cidadãos (diálogo) e a expressão de opinião às autoridades (feedback) e deseja-se que os 

cidadãos sejam capazes de mobilizar outras pessoas para a ação, o desenvolvimento dessas 

competências também poderia se beneficiar do uso das redes sociais pelos programas de 

educação para a democracia. 

Ainda que seus objetivos não tenham sido plenamente atingidos na edição analisada, o 

componente de comunicação digital do Estágio Participação se constitui em uma iniciativa de 

democracia digital relevante, de acordo com Wilson Gomes (2011), já que busca aumentar a 

transparência do Estado e a participação civil no jogo político.  

Para esse autor, as ações promovidas pelas missões – escrever e postar sobre temas em 

discussão pelo Poder Legislativo – se caracterizam como participação na vida pública ou no jogo 

político em sentido estrito. Já o efeito provocado em seus pares nas redes sociais, como a leitura 

de conteúdo político, “pode servir para orientar o indivíduo na sua participação política e para 

aparelhar o grupo para o envolvimento na vida pública” (GOMES, 2011). Segundo o autor, esse 

tipo de ação é fundamental “para habilitar e qualificar a participação, se e quando ela acontecer, 

bem como para motivar o cidadão a participar” (GOMES, 2011).  

Wilson Gomes considera que não se deve esperar da sociedade uma participação massiva. 

Em sua perspectiva, é mais importante que os meios e oportunidades de participação disponíveis 
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sejam “moderados pela posse da informação necessária a uma participação qualificada, relevante 

e efetiva” (GOMES, 2011).  

O uso das redes sociais pelos programas de educação para a democracia da Câmara dos 

Deputados também está alinhado com os princípios expressos na Declaração para a Abertura e 

Transparência Parlamentar (ORGANIZAÇÕES, 2013) de:  

a) promover uma cultura de abertura, ao adotar medidas para “promover ativamente a 

educação cívica do público, especialmente os jovens, garantindo a compreensão das 

suas regras, dos procedimentos, do trabalho parlamentar, do papel do Parlamento e 

dos seus membros” (ORGANIZAÇÕES, 2013, p. 2) e reforçar a observação efetiva 

dos trabalhos parlamentares;  

b) tornar a informação parlamentar mais transparente, ao incentivar a disseminação de 

conhecimentos sobre o papel e as funções do Parlamento e aquelas geradas ao longo 

do processo legislativo, que são utilizadas para a realização das missões;   

c) facilitar o acesso à informação parlamentar, ao ampliar os canais de comunicação e 

promover o acesso dos estudantes aos espaços em que ocorrem as deliberações; e  

d) contribuir para a comunicação eletrônica da informação parlamentar, ao “facilitar o 

acesso à informação de intermediários com capacidade para a sua difusão pelos 

cidadãos” (ORGANIZAÇÕES, 2013, p. ii).  
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CONCLUSÃO 

 

Os novos dispositivos, aplicativos e ferramentas digitais de comunicação representam um 

poderoso meio aprofundar os mecanismos democráticos de uma sociedade. A chamada 

democracia digital ampliou enormemente as oportunidades de participação política, em sintonia 

com o cidadão contemporâneo – pouco disposto ao engajamento permanente e a sacrificar seus 

projetos, tempos e espaços individuais – e especialmente com as gerações mais jovens, 

superconectadas e avessas a instituições rígidas e verticalizadas e a formas de participação mais 

tradicionais. Nesse contexto, as redes sociais apresentam um grande potencial, tanto para 

fomentar a participação política dos jovens, quanto para mediar processos de aprendizagem das 

competências necessárias a uma participação mais efetiva. Por isso, essas ferramentas não devem 

ser ignoradas pelas iniciativas de educação para a democracia voltadas a esse público. 

O Estágio Participação foi o primeiro dentre os programas realizados pela Câmara dos 

Deputados a incorporar a comunicação digital às atividades de educação política dos cidadãos, ao 

incentivar o aprendizado por meio de missões cujo resultado deve ser compartilhado nas redes 

sociais. Por isso, este estudo focou sua análise nas postagens dos participantes nessas redes, a fim 

de investigar se elas contribuem para aumentar o alcance do programa ao disseminar informações 

sobre o Poder Legislativo e os principais temas em discussão pelo Congresso Nacional e 

possivelmente engajar novos atores nesses debates. Ao analisar se as postagens evidenciam 

competências relevantes para a educação para a democracia nos dias atuais, buscou-se também 

contribuir para uma avaliação mais ampla do programa. 

Para tanto, foram analisados os conteúdos produzidos e disseminados pelos integrantes da 

edição de abril de 2016, que teve como tema o pacto federativo. O perfil dos participantes da 

sexta edição do Estágio Participação é muito semelhante ao das edições anteriores, com 

predominância de jovens entre 20 e 25 anos, estudantes de Direito e nenhum representante da 

região Norte do país. Essa edição, assim como as cinco primeiras, também foi muito bem 

avaliada pelos participantes, tanto no que diz respeito a sua organização, quanto às atividades da 

programação, às missões e à consecução de seus objetivos.  

A análise das postagens demonstrou que, de forma geral, elas apresentam um conjunto 

interessante de informações sobre o tema da edição, mas pouca informação sobre o processo 

legislativo, frustrando parcialmente as expectativas do programa. A forma como foram 
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produzidas, no entanto, revela que não houve muita preocupação dos participantes com o aspecto 

público das postagens, pois elas continham informações incompletas, fora de contexto e em 

formatos que não foram capazes de despertar a atenção de outros usuários das redes sociais, 

tampouco de engajá-los em um debate político. 

Atribui-se parte desse desempenho ao tema escolhido para a edição, bastante 

característico da política tradicional. Segundo a literatura apresentada no primeiro capítulo, a 

maioria dos jovens não confia na capacidade do Estado de promover mudanças reais e sua 

participação política é mais orientada a causas globais e que requerem ações individuais. Por isso 

esses jovens preferem adotar um estilo de vida orientado por decisões políticas, que fazem parte 

da própria construção de sua identidade. Nesse contexto, um programa que pretende ser baseado 

na autonomia e no protagonismo dos participantes talvez devesse pautar-se pelos temas que 

despertam grande interesse e engajamento dos jovens nas redes sociais, permitindo que eles 

escolham suas próprias agendas e aproveitando para mostrar a esse público que o Poder 

Legislativo também está empenhado em buscar soluções para os problemas que o afligem.   

Quanto às competências centrais para a participação política na era digital, verificou-se 

que as missões propostas pelo programa – e por consequência as postagens dos participantes – 

enfatizam quatro delas: pesquisa, investigação, produção e circulação. Essa ênfase é coerente 

com os objetivos do programa, mais voltado ao conhecimento do processo legislativo. Diálogo, 

feedback e mobilização para a mudança, no entanto, que evidenciariam uma tomada de posição 

política, não são incentivados entre os conteúdos a serem difundidos nas redes sociais. 

Como a organização do Estágio Participação não tem controle sobre o conteúdo postado 

nem sobre as reações provocadas por elas, preocupações legítimas em não favorecer a agenda ou 

posição de nenhum deputado ou partido específico, bem como de evitar a agressividade que toma 

conta de muitos debates pela internet, têm levado o programa a evitar as controvérsias, que são a 

própria essência da política, resultando em uma formação incompleta dos cidadãos.  

Em suma, a análise das postagens revela que o programa ainda não conseguiu estabelecer 

um diálogo produtivo com os jovens, apesar de utilizar-se de mecanismos contemporâneos muito 

afeitos às práticas culturais da juventude. Tal dificuldade não significa que os jovens recusem a 

proposta do programa, mas tão somente que é necessária uma interação maior com eles para se 

encontrar um caminho efetivo entre aquilo que a Câmara dos Deputados oferece e o que os 

participantes esperam realizar no programa.     
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