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RESUMO

A evolução tecnológica trouxe ao longo da sua trajetória, mudanças fundamentais em toda a sociedade. A forma como convivemos passou a ser 
interconectada de direitos e deveres e o monitoramento dos bens públicos se tornou cada vez mais constante, visando transparência de contas e 
serviços do Estado. Este fenômeno só foi possível devido à internet e os dispositivos móveis, que marcaram gerações e permitiram que pessoas 
pudessem interagir e produzir conjuntamente, criando uma realidade própria e compartilhando com seus pares. Neste cenário, o Denunciapp 
SAAE - Viçosa se mostra como mais um canal de participação do cidadão, que pode relatar as ocorrências em um canal direto com a instituição. 
OBJETIVO: A pesquisa se propõe a identificar e analisar como se caracteriza a relação entre os participantes nesta plataforma, os conflitos e 
alguns parâmetros normativos que integram este ambiente disruptivo de denúncias. METODOLOGIA: Para efetuar os objetivos da pesquisa, como 
estudo de caso empírico, o aplicativo foi esmiuçado e explorado, no quesito quantitativo, ou seja, em catalogar as denúncias listadas na 
plataforma digital em relação ao número de queixas totais, categorizadas no objeto como “resíduos sólidos”, “desperdício”, “falta de água” e 
“vazamentos”, em número de queixas por bairro, em tipos de soluções apreciadas pelo Serviço de Água Esgoto e Saneamento de Viçosa e em 
número/tipo de mensagem de resposta enviadas pela instituição. Já no qualitativo, após leitura de todas as denúncias do aplicativo, foi focado o 
teor denuncioso das ocorrências citadas pelos agentes, o que determinou um espaço amostral de afirmações com teor ofensivo aos direitos 
fundamentais dos seres humanos, como o direito de resposta, de imagem e ao esquecimento. Além disso, foi realizada pesquisa bibliográfica, que 
permitiu entender melhor o contexto social e ético das atividades registradas no app. RESULTADOS: Foram contabilizadas até o momento do 
envio deste excerto 83 denúncias, distribuídas em 21 bairros diferentes da cidade de Viçosa. Destas denúncias, a maior parte delas (28 no total) 
foi registrada na categoria “resíduos sólidos”. O maior número de tipo de soluções apresentadas pelo aplicativo aos participantes foi da categoria 
“pendente” (39 vezes), o que indica que a plataforma é subutilizada pela instituição, demonstrando que nos mais de dois anos de atividade 
grande parte das denúncias registradas foi negligenciada ou simplesmente ignorada na plataforma, ferindo o objetivo de ser uma ponte de 
contato entre os agentes fiscais honorários e o SAAE. Outro ponto de destaque é o grande número de respostas nas denúncias classificadas como 
“solucionados” (28) e “em análise” (13), enquanto as outras denúncias categorizadas não foram sequer respondidas. CONCLUSÃO: Os direitos 
embutidos no exercício da cidadania no aplicativo vão além da abordagem utilizada pelos próprios criadores da plataforma e atingem toda a 
comunidade viçosense, interconectada pelo atendimento da autarquia responsável por todo o trabalho de saneamento, esgoto e tratamento de 
água no município. Neste modelo diferenciado de realizar monitoramento dos recursos hídricos e ambientais, o cidadão peca pela falta de 
orientação e pelo descaso do SAAE à comunidade ali formada. A plataforma está quase em desuso, pois perdeu sua credibilidade e confiança em 
seus objetivos. As denúncias, exibidas como um catálogo e classificadas com critério de atendimento têm baixa efetividade naquilo que propõe. 
Confirmamos que a ausência de um parâmetro normativo claro atrapalha o objetivo da plataforma, mas também a interação clara e
normativamente correta.
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