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Em relação à participação e ao engajamento em questões políticas, a literatura 

em democracia digital aponta alguns entraves. Um deles versa sobre a oportunidade, 

situações e constrangimentos criados pelos governos ou sociedade civil com o intuito 

de mudar alguma questão política. Em meio a tantas opções lúdicas e de 

entretenimento na internet, como criar oportunidades que incentivem o cidadão a 

gastar certo tempo do seu dia com engajamento/participação? 

Uma saída eficiente é alinhar objetivos políticos às atuais práticas da internet. 

Não dá, por exemplo, para buscar em chats cidadãos interessados numa questão 

política pontual. Chat já foi a grande vedete da rede e hoje, como todos sabem, o foco 

está nas redes sociais. É por esse caminho que a Avaaz tenta angariar cidadãos ao 

redor do globo. O site não tem fins lucrativos, nem sede física e funciona como um 

mobilizador de pessoas em busca de uma finalidade específica, com início, meio e fim 

de determinada campanha. Os temas são os mais diversos e incluem questões globais 

e tenta, nas próprias palavras do site, “diminuir a lacuna entre o mundo que temos e o 

mundo que queremos”. A ferramenta básica é a petição. 

Diversos estudos já testaram a efetividade das petições e constatam uma 

questão óbvia: é simples de ser apropriada pelo cidadão. O gasto de tempo é mínimo e 
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o resultado final pode ser bastante recompensador. Basta lembrar da Lei da Ficha 

Limpa que, para ir ao Congresso, precisava de milhões de assinaturas simples dos 

brasileiros. E deu certo. No caso do Avaaz, outro ponto interessante é que as petições 

giram em torno de assuntos do momento, outro fator que pode gerar interesse pelo 

fator novidade. Por exemplo, é óbvio que há uma comoção mundial com relação à 

violação dos direitos humanos em países do Oriente Médio, mas como atrair a atenção 

mundial para esse assunto sendo tão genérico? O Avaaz empreendeu uma mobilização 

mundial para que o GP do Bahrein de F1 não fosse realizado em 2011. E a pressão das 

quase 500 mil assinaturas deu certo. 

Brasil na mira e redes sociais 

Como dito anteriormente, com as redes sociais em voga, nada mais natural do 

que utilizá-la a favor das questões políticas. O Avaaz entende isso e incorporou na 

lógica de funcionamento do site as duas principais redes do momento, Twitter e 

Facebook. Com a força do spread desses dois sites, as petições rapidamente atingem 

suas metas de assinaturas. Foi assim no caso já citado do GP do Bahrein e 

na campanha contra aprovação de lei “anti-gay” em Uganda – nesse último exemplo, 

foram mais de 1 milhão e meio de assinaturas. 

E o Brasil também está no foco do site. Após a aprovação do novo Código 

Florestal, o Avaaz está de olho na questão que envolve a Amazônia. A proposta é 

juntar as assinaturas a fim de chegar à Dilma, que ainda pode vetar pontos polêmicos 

da lei. Uma rápida passagem de olho pela proposta de petição percebe-se a adesão de 

pessoas do mundo inteiro, como México, Alemanha, Itália, Canadá e, claro, Brasil. No 

Facebook, foram mais de 170 mil compartilhamentos e, no Twitter, mais de 15 mil 

menções. Números consideráveis, ainda mais se levarmos em consideração as mais de 

600 mil assinaturas em 48 horas. 

Obviamente que essa iniciativa possui algumas limitações. Qual o real efeito 

que é gerado no cidadão após a assinatura de determinada petição? Há algum tipo de 

acompanhamento ou a assinatura segue apenas uma lógica do “oba oba” do 

momento? Além disso, principalmente no caso brasileiro citado, pessoas que não têm 

a mínima noção da realidade brasileira apoiam uma questão que tem impacto 

mundial, é verdade, mas que influi principalmente em âmbito nacional. Por fim, 

mesmo que Dilma reprove tais pontos polêmicos da lei, qual a parcela de participação 

da petição? 
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