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Resumo 
 
As ouvidorias de mídia são ferramentas cada vez mais utilizadas em veículos de 

comunicação. Além dos obstáculos já enfrentados pela própria dificuldade de se 

caracterizar esse tipo de serviço, outros desafios e perspectivas surgem com o 

desenvolvimento de novas tecnologias da informação e da comunicação. O 

objetivo deste artigo é fazer uma primeira aproximação a essa reflexão, tomando 

como base os conceitos de participação, acesso e interação. Para isso, expõe 

algumas questões que abrem brechas para a discussão sobre o tema da 

democratização da mídia e a participação do público por meio de ouvidorias de 

mídia. Nesse contexto, se buscou debater como a utilização da internet por meio 
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de ferramentas de mídia social e de dispositivos móveis  promove ao mesmo 

tempo oportunidades para que os usuários possam interagir e participar — na 

sugestão e crítica da programação e conteúdos veiculados pela mídia  — e 

também desafios para os ouvidores  de veículos de comunicação no que se refere 

às escolhas das melhores linguagens e estratégias para o uso das TICs. 
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Ouvidoria de Mídia 

 

O termo sueco ombudsman, que pode ser traduzido por “representante do povo”, 

é utilizado em muitas ocasiões para denominar o cargo de ouvidor. A palavra 

surgiu com esse sentido em 1809 para denominar os funcionários responsáveis 

por receber críticas e sugestões da população sobre órgãos públicos na Suécia. 

Com a popularização desse tipo de atividade, as diferentes culturas passaram a 

conceituar o ombudsman de maneiras distintas. Assim, em Portugal, é chamado 

de provedor; na França o termo é traduzido como médiateur; e as nações de 

língua hispânica costumam denominar o cargo como defensor. No Brasil, é 

comum se referir a este profissional como ombudsman ou ouvidor. As distintas 

maneiras de tradução da palavra ombudsman podem nos indicar uma dificuldade 

que ainda existe nos países para se estabelecer as funções e as rotinas desse 

profissional. Alguns defendem que ele deve atuar como mediador, apaziguando 

relações e fazendo que as partes cheguem a um consenso, outros acreditam que 

o cargo deve garantir uma defesa dos interesses dos reclamantes. 

 

A utilização da ouvidoria em meios de comunicação tal como é seguida 

atualmente em países do Ocidente se deu primeiramente em jornais 

estadunidenses nos anos 1960. Na América Latina, o Brasil foi o pioneiro na 



 

adoção do cargo na mídia. A primeira experiência data de 1989, quando o 

ombudsman Caio Túlio Costa foi contratado para exercer a função no jornal Folha 

de S.Paulo. Assim como a Folha se inspirou em outros jornais para adotar sua 

coluna de ouvidoria, a partir de então outros veículos passaram a chamar 

ouvidores para receberem críticas e sugestões relativas ao seu próprio conteúdo.  

 

As experiências em jornais incentivaram a implementação de ouvidorias em outros 

veículos de comunicação, como rádio, televisão e internet. As funções dos 

ouvidores podem variar de acordo com o caráter ou do tipo de veículo analisado. 

Cada veículo de comunicação possui suas particularidades e isso afeta o trabalho 

do ombudsman. Assim, em um jornal, onde são publicados exclusivamente 

conteúdos jornalísticos, é mais provável que o ouvidor seja um jornalista que 

tenha passado por uma redação e conheça os processos produtivos inerentes 

àquele periódico. 

 

O trabalho de um ouvidor de rádio ou televisão se diferencia do de um ouvidor dos 

leitores pelas próprias características diversas dos conteúdos veiculados. Em 

primeiro lugar, à diferença de um jornal, emissoras de rádio e televisão 

transmitem, em geral, conteúdo que cobrem as 24 horas do dia. Um segundo 

aspecto pode ser considerado pelo fato desses meios possuírem linguagem 

totalmente distinta: enquanto que em um jornal há um registro de textos escritos, 

no rádio e na televisão as informações são passadas por meio da fala e, no caso 

da televisão, também por meio de imagens. Nesse sentido, a margem para a 

interpretação dos conteúdos pode gerar uma gama maior de possibilidades. Um 

terceiro fator é a diversidade de tipos de conteúdos veiculados: um jornal, via de 

regra, publica somente conteúdos jornalísticos e as emissoras de rádio e 

televisão, na maioria dos casos, também emitem entretenimento e outros tipos de 

produtos.  



 

Da mesma maneira que as ouvidorias se diferenciam pelas propriedades dos 

veículos de comunicação que analisam, suas características também estão 

submetidas ao caráter do meio de comunicação. Isso quer dizer que uma 

ouvidoria de um veículo privado comercial seguramente terá problemas muito 

diversos daqueles enfrentados por ouvidorias de canais públicos, estatais, 

culturais, educativos, etc. Inclusive, os aspectos de funcionamento das ouvidorias 

podem e devem variar para atender as especificidades de cada veículo.  

 

A implementação de colunas dos ouvidores publicadas em jornais e páginas da 

internet e os programas de ouvidoria emitidos por emissoras de radiodifusão são 

mecanismos por meio dos quais os ombudsmans têm a possibilidade de mostrar 

ao público o resultado dos processos realizados no âmbito da ouvidoria. São 

espaços que os ouvidores utilizam para publicizar os debates realizados no âmbito 

da ouvidoria e representam um meio de dar resposta efetivamente aos 

comentários dos cidadãos. 

 

Outros espaços de interação com o público podem ser utilizados por ouvidorias de 

veículos de comunicação: a internet e as Tecnologias de Comunicação e 

Informação – TICs. Cabe destacar que, devido às características próprias das 

redes sociais, muitos dos perfis institucionais de veículos de comunicação na rede 

(por exemplo, no Twitter ou no Facebook) servem para mediar demandas e 

questões dos ouvintes, telespectadores ou leitores. Afinal, a conta na rede social 

gera um sensação de proximidade com o público e se torna um canal mais rápido 

(sem a necessidade de protocolos ou procedimentos burocráticos) de obter 

respostas a perguntas simples. Ou seja, com as novas TICs, há cada vez mais 

possibilidades para o diálogo com o público, o que também gera desafios para as 

instituições. Nesse debate, questões sobre a inserção das redes sociais no 

espaço público se tornam importantes. 



 

 
Participação, acesso e interação por meio de novas tecnologias 

 

O mundo globalizado vem passando por fortes mudanc�as tecnológicas desde a 

Revoluc�ão Industrial. Em 1980 testes já eram feitos com conexões à internet de 

baixa velocidade, porém, o acesso a esta tecnologia ainda não era 

comercializado. Castells (2003) fala que foi apenas após 1990 que computadores 

com acesso à internet de uso privado começaram a entrar no mercado mundial 

com mais força e, por consequência deste mercado, houve a modernização de 

softwares para que pessoas que não detinham conhecimento na área de 

informática pudessem ser capazes de utilizar estes novos aplicativos. 

 

Mundialmente falando, André Lemos (2003) defende que, no século XX, a 

informatização da sociedade já está estabelecida nas principais cidades ocidentais 

desenvolvidas. Com isso, o autor comenta que os questionamentos do século XXI, 

passam pelo surgimento de uma nova fase da sociedade, iniciada com a 

popularização da internet na década de 80. Assim, o que ocorre agora são as 

transformações nas práticas sociais e na forma como se produz e se consome 

informação. A internet, definida como “a espinha dorsal da comunicac�ão global 

medida por computadores: é a rede que liga a maior parte das redes.” 

(CASTELLS, 2002, p.431) é marco de uma gerac�ão de produtores culturais que 

utilizam novos meios não só para expor o que pensam, mas também da busca do 

novo. Nesta época, também foram desenvolvidos o WWW (World Wide Web), 

linguagem HTML de sites, softwares de acesso à internet, sites de busca, blogs, 

ferramentas de redes e mensagens instantâneas e, com isso, a evolução não só 

da velocidade do acesso, mas no desenvolvimento de tecnologias e plataformas. 

 



 

Um dos desenvolvimentos mais falados na atualidade são as redes sociais. Já 

questionadas em sua nomenclatura, as redes sociais são definidas pelo Manual 

de Orientação para Atuação em Redes Sociais da Presidência da República do 

Brasil como um grupo de aplicações para internet, construídas com base nos 

fundamentos ideológicos e tecnológicos da web 2.0, e que permitem a criação de 

troca de conteúdo com o usuário.  

 

Sendo definidas como ferramentas de produção de conteúdo e troca, é possível 

fazer uso das redes sociais na ouvidoria? Como fomentar (mais um) espaço 

público de participação opinativa da população?  

 

Em uma postagem publicada pelo site Youpix, referência em conteúdo sobre redes 

sociais, em setembro de 2013, o CEO do Hootsuite, cita que o futuro das redes 

sociais está no Brasil. Os dados da sua pesquisa, publicados em uma matéria da 

revista Forbes, mostram que o crescimento da classe média e os hábitos sociais 

dos brasileiros podem ser motivos para que o Brasil seja o terreno mais fértil para 

as redes sociais no mundo. 

 

Entre os dados apresentados por Ryan Holmes, alguns são importantes para este 

artigo e compreensão da relação da ouvidoria da televisão e outros meios de 

comunicação nas redes sociais, entre eles destacam-se: 79% dos brasileiros 

usuários da internet (78 milhões de pessoas) estão nas redes sociais; 65 milhões 

destes brasileiros estão no Facebook, perdendo apenas para os EUA; 36% do 

tempo online é gasto em redes sociais. Metade dos usuários do Facebook usam a 

rede enquanto assistem televisão.  

 

Analisando estes dados, podemos perceber a importância das redes sociais para 

a interação com conteúdos televisivos, principalmente na perspectiva brasileira. 



 

Tendo o Facebook como foco deste estudo, outra perspectiva pode ser 

questionada: Quando a interatividade é de fato uma participação? 

 

De acordo com Juan Díaz Bordenave, o termo participação vem da expressão 

“fazer parte”. A abordagem do autor é que a participação deve ser sempre ativa e 

nunca passiva (BORDENAVE, 1995). Com base nesta definição é possível 

concluir que uma participação do público na mídia deve ser incentivada por 

mecanismos que permitam diálogo e transformação a partir de atividades 

realizadas por atores nos processos de decisão. A participação remete ao conceito 

de cidadania, já que nas sociedades democráticas essa é uma condição básica 

para que os direitos dos indivíduos sejam exercidos. 

 

As ferramentas analíticas do Facebook para mensurar os dados e tráfegos dos 

usuários, toda interação é considerada participação, não importando qual seu 

conteúdo. Se o usuário apenas curtiu uma postagem ou fez algum comentário 

opinando sobre o assunto, para o administrador de páginas, esta interação é 

considerada uma participação, mesmo não sendo uma participação ativa, como 

defende Bordenave. Assim, a ouvidoria tem mais um desafio: como mensurar 

participações reais em seus canais nas redes sociais? Como entender também o 

significado de ações como “compartilhar” ou “curtir” uma postagem? 

 

Nesse sentido, Nico Carpentier aponta diferenças estruturais entre os conceitos de 

participação, acesso e interação. De  acordo com pesquisador, o acesso está 

relacionado à presença do usuário em ferramentas tecnológicas ou em conteúdos 

midiáticos. A interação estaria ligada à forma como as relações sócio-

comunicativas são estabelecidas por meio das ferramentas. Já a participação 

estaria conectada à noção de poder de decisão que o usuário possui ou delega 

(CARPENTIER, 2012). Nesse modelo, os altos níveis de interação e de acesso do 



 

usuário não necessariamente significariam sua participação efetiva, já que isso 

dependeriam de outros fatores relacionados principalmente ao poder de escolha 

que lhe é dado ou adquirido. 

 

André Lemos (2003) toca em outro ponto importante para este artigo: o acesso à 

internet através de dispositivos móveis. Para ele, a mobilidade é vista como 

principal característica das tecnologias digitais, assim, a internet sem fio e a 

telefonia celular trazem com elas novas formas de acesso à comunicação. Dados 

de pesquisa do próprio Facebook, disponibilizadas em julho de 2013, dizem que 

mais da metade dos usuários da rede no Brasil utilizam o celular para acessar a 

rede social. Mas de que formas pode ocorrer a relação entre ouvidorias, redes 

sociais e dispositivos móveis? 

 

Dispositivos móveis e novas dinâmicas de participação   
 

Antes de se questionar a relação das ouvidorias e as novas formas de 

participação a partir do uso de dispositivos móveis, é importante delimitar o 

entendimento dos dois termos. Como ponto básico, o meio de comunicação pode 

ser entendido como uma tecnologia a serviço de um sistema complexo de 

comunicação que envolve tanto a armazenagem, o processamento, quanto a 

transmissão de mensagens. (KITTLER, 2005). Ao mesmo tempo, entendido por 

sua função social, os meios de Comunicação são tecnologias voltadas para gerar 

fluxos de diálogo ou mediações socioculturais entre os indivíduos (MARTÍN-

BARBERO, 1997). 

 

Dos meios, passamos ao entendimento dos suportes, ferramentas físicas 

responsáveis por consolidar tais fluxos culturais. Ou seja, os suportes possuem 

configurações técnicas específicas que o tornam um equipamento a serviço dos 



 

meios. Nesses suportes, veiculam-se diferentes mídias, entendidas “como objetos 

culturais capacitados pelas tecnologias de comunicação em rede.” (MANOVICH, 

2005, p. 27).  

 

O dispositivo móvel nada mais é do que um suporte que possui como 

característica a capacidade de mobilidade para funcionamento em diferentes 

lugares. Como exemplo, podemos citar tantos celulares smartphones quanto 

tablets. Uma vez que a configuração técnica desses aparelhos seja capaz de 

suportar diferentes meios de comunicação, eles passam a ganhar papel relevante 

em processos de comunicação. 

 

O celular, por exemplo, a depender de sua proximidade técnica de configuração 

com a de um computador pessoal, está programado para receber diferentes 

mídias (vídeo, fotografias, gravações de áudio) como também permite o acesso a 

outros meios de comunicação (rádio, televisão, internet etc.), além de produzir 

suas próprias mídias: filmar, fotografar, gravar sons, entre outros. Para Siqueira 

(2009), os celulares funcionam como se fossem pequenos computadores que 

processam e produzem conteúdos com certa limitação técnica – mesmo que seja 

o tamanho do aparelho. 

 

Uma vez que estão nas mãos das pessoas, os dispositivos móveis são usados 

para interagir contestar, elogiar, reclamar, posicionar-se diante de conteúdos 

consumidos. Devido às suas possibilidades de participação social, os dispositivos 

passaram a receber diferentes ferramentas de serviços públicos, a exemplo da 

lista de aplicativos de serviços públicos produzidas pelo governo federal5. O 

desenvolvimento de ferramentas voltadas ao cidadão tende a atender essa nova 

dinâmica de acesso à informação. Assim, da mesma forma em que são 

                                                 
5 Ver www.aplicativos.gov.br. 



 

estabelecidos mecanismos móveis para ampliar o envolvimento da sociedade nos 

serviços públicos, as ouvidorias de Comunicação também podem utilizar esse 

espaço para fornecer novos canais de contato com o cidadão.  

 

A Pesquisa Brasileira de Mídia 2014, produzida pelo Ibope/Secom6, demonstra 

que a população brasileira passa mais tempo conectada à internet do que 

assistindo televisão. Infere-se, a partir do levantamento, a necessidade de uma 

estratégia específica de atuação das ouvidorias no ambiente online. 

 

Atualmente, a relação entre ouvidorias e dispositivos móveis costuma ocorrer mais 

nas redes sociais por meio do campo de comentários e mensagens. Como visto 

nas seções anteriores, nem sempre o conteúdo postado é efetivado como 

participação do usuário frente ao trabalho de ouvidoria. Portanto, este artigo 

questiona também a relevância de se criar aplicativos para dispositivos móveis 

que orientem ou permitam ao cidadão fazer suas ponderações em relação aos 

conteúdos veiculado, permitindo, concomitantemente, que ele visualize, de forma 

transparente, todo o percurso de sua participação. 
 
Potencialidades e desafios para a participação a partir das TICs  
 

O breve olhar sobre a história do desenvolvimento da Internet e a presença 

brasileira nas redes sociais revelam como as TICs permearam nosso cotidiano. 

Dentre os dispositivos móveis, o celular — mais especificamente o smartphone, 

por sua caracterização como um pequeno computador — exemplifica esta 

convergência de mídias e linguagens. De acordo com Fabíola Calazans (2011: 

62), “os celulares não são mais simples transmissores de voz, e, sim, terminais 

com plataformas de sistemas aptos à acoplagem de diversos aplicativos”. 

                                                 
6 Ver http://www.slideshare.net/BlogDoPlanalto/pesquisa-brasileira-de-mdia-2014 



 

Aproveitando outras tecnologias e mídias, o aparelho se torna um metadispositivo, 

segundo a autora. Isto é, um dispositivo de dispositivos. 

 

Em 2011, o celular estava presente em 30,5% dos domicílios, enquanto o 

microcomputador estava em 26,3% (IBGE: 2012). Em conjunto, celulares, tablets, 

netbooks, laptops, computadores, aplicativos e redes sociais ampliam as 

interconexões entre os cidadãos. Evidentemente nem todos os celulares 

levantados pelo censo têm a possibilidade de acesso à internet. Porém, a 

alternativa do SMS (Short Message Service ou Serviço de Mensagens Curtas) 

aumenta a instantaneidade e a proximidade da comunicação entre as pessoas em 

tempo presente, mesmo em ambientes nos quais a ligação é interditada. 

 

A utilização destas tecnologias no dia a dia sugere questões sobre suas 

potencialidades e influências no comportamento e formas de organização social, 

inclusive para além do momento em que os indivíduos estão conectados. Marshall 

McLuhan (2007, p.21) pode ser lembrado por sua analogia: “em termos da 

mudança que a máquina introduziu em nossas relações com outros e conosco 

mesmos, pouco importava que ela produzisse flocos de milho ou Cadillacs”. 

Assim, a linguagem, formatos, mídias, conteúdo e aplicativos utilizados para 

promover a participação cidadã a partir de ouvidoria devem ser suportados por 

estratégias que considerem novas formas de pensar, interagir e estar no mundo. 

 

Contudo, por outro lado, é essencial colocar em perspectiva o espaço ocupado 

pela tecnologia, evitando a defesa de um determinismo tecnológico, que possa 

desconsiderar outros elementos necessários para a participação e fatores que a 

limitem. Em relação à sociabilidade promovida pela Internet, Manuel Castells, por 

exemplo, conclui que: 



 

mais que ver a emergência de uma nova sociedade, 

totalmente on line, o que vemos é a apropriação da internet 

por redes sociais, por formas de organização do trabalho, por 

tarefas, ao mesmo tempo que muitos laços fracos, que 

seriam demasiadamente complicados de manter off line, 

podem ser mantidos on line. (CASTELLS, 2005, p.276) 

 

Ao redimensionar o potencial das TICs em termos da participação promovida 

pelas ouvidorias, as desigualdades do acesso à informação devem ser 

consideradas. Afinal, o conceito de accountability, que justifica a existência de 

ouvidorias, se relaciona com a liberdade de informação. Segundo Andreas 

Schedler (1999), a accountability se refere a dispositivos de supervisão e controle 

que permitam evitar os abusos de poder. Dessa maneira, o conceito possui duas 

dimensões: a responsividade (que exige das instituições públicas que informem e 

expliquem ao público sobre suas decisões) e o cumprimento de normas (com 

punições e premiações de acordo com o comportamento esperado dos 

funcionários).  

 

As ouvidorias cumprem, então, um papel fundamental de escutar os cidadãos 

(suas sugestões, críticas e elogios) e também de mediar o acesso à informação, 

que pode tornar a instituição permeável a demandas e transformações iniciadas 

pelo público. A informação, gerada pela ouvidoria para responder às questões 

propostas em seus diferentes canais, propicia a análise dos contextos pelos 

cidadãos, podendo acarretar na ação da audiência. No caso das ouvidorias de 

veículos de comunicação, as informações solicitadas podem ser referentes, por 

exemplo, aos gastos da empresa ou instituição, as temáticas que recebem maior 

visibilidade na programação e o perfil étnico-racial ou de gênero dos jornalistas. 

Considerando a comunicação como um direito humano, a atuação do cidadão de 



 

posse desta informação sistematizada possui o potencial de influenciar 

modificações no conteúdo e estrutura dos veículos, gerando um diálogo que 

valorize a diversidade e o interesse público nos conteúdos dos veículos de 

comunicação. 

 

Existem, no entanto, os mencionados desafios do acesso à informação 

disseminada ou solicitada por meios eletrônicos, de modo que nem todos os 

indivíduos têm a oportunidade de se tornarem cidadãos inseridos em uma esfera 

pública digital7. Esta realidade pode ser verificada pelo censo do governo 

eletrônico no Brasil. Enquanto a região Sudeste possui 3.358 sites com 

subdomínios correspondentes aos seus estados (exemplificando, o “.sp.gov.br ” 

para São Paulo), o Norte possui 816 sites (CGI.br; NIC.br, 2010). Além das 

diferenças regionais para acessar (e também produzir conteúdo na internet), 

podem ser apontadas desigualdades geracionais, de renda e de tempo cursado na 

educação formal.  

  

Estas questões apontam para o esforço de Matthew Hindman (2007) — autor do 

livro The Myth of Digital Democracy ou O Mito da Democracia Digital — de 

compreender o impacto político da Internet a partir da maneira como a rede é 

utilizada. O autor questiona a concepção de que o aumento do número de 

pequenos produtores de conteúdo na Internet permitiria o monitoramento das 

elites políticas, como a midiática. Desse modo, Hindman analisou dados sobre o 

tráfego online em aproximadamente 1 milhão de sites em inglês decorrentes de 10 

milhões de domicílios americanos8.  

                                                 
7 Wagner Alonge (2006) sugere a reflexão de que a internet se constitui como uma embrionária 
esfera pública, que interage com outras esferas públicas globalmente e promove a busca do 
consenso a partir do discurso argumentativo não-violento. 
8 Os dados se referem à amostra de maio de 2006 e informações detalhadas sobre a coleta de 
dados e os critérios de categorização estão disponíveis no artigo “Political Accountability and the 
Web’s 'Missing Middle'” de Mattew Hindman (2007). 



 

A análise revelou que apenas 0,12% do tráfego se direciona a sites políticos — 

aqueles que pertencem a uma organização ou partido ou que opinam sobre 

questões políticas. Os sites de notícia e midiáticos — fontes de informação para 

tomada decisões e posicionamento por parte dos cidadãos — recebem 2,9% do 

tráfego. Das categorias criadas pelo autor, a que mais recebeu visitas foi a de sites 

de conteúdo adulto, com 10,5% do tráfego. Além disso, segundo Hindman (2007, 

p.27), “os sites de notícia e midiáticos ainda recebem 30 vezes mais tráfego web 

do que blogs políticos, grupos de interesse, organizações de advocacy e partidos”. 

 

Portanto, para verificar a efetividade da accountability digital promovida pelas 

ouvidorias baseadas em TICs, é necessário verificar sua influência no cenário da 

Internet e, principalmente, no consumo on line de informações pelos cidadãos. É 

essencial para os responsáveis pelas ouvidorias desenvolver um olhar crítico que 

relativize o discurso das novas mídias como o elixir para uma esfera pública 

democrática. Dessa maneira, para além da preocupação com os formatos e os 

conteúdos disseminados, é preciso estimular o interesse e a disposição do público 

de acessar os diferentes canais da ouvidoria. Afinal, é a partir dos aprendizados 

gerados nos processos práticos de cidadania, que o indivíduo se  torna cidadão. 

 

Conclusões 

 

Este artigo pretende fazer apenas uma primeira aproximação ao estudo do tema, 

mas também aponta algumas questões e desafios para ouvidorias de mídia. 

Primeiro, as novas ferramentas tecnológicas teriam o poder de substituir as 

funções e os formatos tradicionais das ouvidorias? A interação possibilitada por 

outras ferramentas, como as redes sociais, por exemplo, poderiam substituir o 

papel que possui um programa televisivo de ouvidoria ou funcionaria como uma 

ferramenta complementar aos mecanismos tradicionais? 



 

Em segundo lugar, de que maneira as ouvidorias utilizam as ferramentas 

tecnológicas de forma a incentivar e efetivar a participação do público? Que 

linguagem(ns) as ouvidorias devem utilizar para atrair os usuários e como 

aproveitar da melhor maneira as mensagens enviadas por meio dessas 

ferramentas para complementar os debates realizados no âmbito das ouvidorias? 

Em quais contextos informativos as ouvidorias online estão inseridas e como 

melhor aproveitar as informações conexas disseminas pelas redes sociais? Como 

os perfis institucionais dos veículos de comunicação podem ser aproveitados 

como canais para coleta de informação para a ouvidorias e diálogo como seu 

público? 

 

Finalmente, é preciso pensar nas redes sociais como uma possibilidade de 

democratização de acesso ao conteúdo, que também está diretamente ligado com 

a democratização do acesso aos suportes técnicos e os interesses do público em 

acessar conteúdos e informações específicas. Como criar um espaço de ouvidoria 

realmente plural e participativo nas redes frente às evoluções multiplataforma? 
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