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RESUMO 
 

O presente estudo visa compreender, por meio de análise teórica e Estudo de Caso, a disputa de 

credibilidade acerca do Sleeping Giants Brasil e os demais atores envolvidos em suas ações 

desde que chegou ao país. Para isso, o conceito de vigilância civil atua como ponto central, 

assim como as dinâmicas que envolvem esse fenômeno, incluindo seu papel frente a iniciativas 

privadas e as limitações que permeiam suas atividades. O perfil do Sleeping Giants Brasil no 

Twitter, desde o início de 2020, se apresenta como um movimento cujo principal objetivo é 

acabar com a desinformação, seguindo a lógica “follow the money”. Para alcançá-lo, são feitas 

denúncias a empresas que veiculam seus anúncios em sites e portais propagadores de fake news 

e discursos de ódio, temas relevantes frente ao contexto permeado por extremos que os últimos 

tempos promovem. Entre os resultados, foi possível observar os esforços da iniciativa no que 

tange a mobilização de públicos e a forma como a disputa ao redor da sua credibilidade se deu 

principalmente a partir do embate discursivo ao redor da questão política.  

 

Palavras-chave:  Sleeping Giants Brasil; Vigilância civil; Credibilidade; Desinformação; 

Públicos. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to understand, through theoretical analysis and Case Study, the dispute for 

credibility about Sleeping Giants Brasil and the other actors involved in its actions since it 

arrived in the country. For this, the concept of civil surveillance acts as a central point, as well 

as the dynamics that involve this phenomenon, including its role in relation to private initiatives 

and the limitations that permeate its activities. Sleeping Giants Brasil's Twitter profile, since 

the beginning of 2020, presents itself as a movement which main objective is to end 

disinformation, following the “follow the money” logic. To achieve this, denouncements are 

made to companies that place their ads on websites and portals that propagate fake news and 

hate speeches, relevant topics in the context permeated by extremes that recent times have 

promoted. Among the results, it was possible to observe the initiative efforts regarding the 

mobilization of publics and a way in which the dispute around its credibility took place mainly 

from the discursive clash around politics. 

 

Keywords: Sleeping Giants Brazil; Civil surveillance; Credibility; Disinformation; Public.
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1. INTRODUÇÃO 

A temática do trabalho em questão gira em torno da disputa de credibilidade acerca da 

existência e das denúncias feitas pelo Sleeping Giants, em sua versão brasileira, sobre o papel 

de empresas privadas no financiamento de fake news. O perfil, que é alvo de polêmicas desde 

o início de 2020, cumpre o papel de um vigilante civil cujo principal objetivo é desmonetizar 

veículos de extrema direita, propagadores da desinformação e de fake news, por meio da 

exposição de empresas que anunciam nesses canais, sites e portais, seguindo a lógica chamada 

“follow the money”. Como o caráter denunciatório coloca em pauta a imagem e reputação das 

empresas, muitas delas optam por retirar os seus anúncios, o que faz com que os veículos/atores 

que se tornam alvo da iniciativa deixem de lucrar e, consequentemente, tenham mais 

dificuldade para se manter.   

 É nesse contexto que enxergamos o que pode ser definido como uma “guerra simbólica” 

ao redor da iniciativa, que se acentua ainda mais considerando os tempos de extremismos 

políticos em que nos encontramos. De um lado estão os apoiadores do Sleeping Giants Brasil, 

que reconhecem e apoiam o seu esforço e, de outro, os opositores que repudiam suas ações. 

Nesse jogo de interesses, as empresas privadas e o setor público são também atores e, por conta 

das partes envolvidas, é perceptível os embates consequentes do movimento. Nesse sentido, as 

disputas de credibilidade, tanto do perfil quanto daqueles que tentam contestar suas atividades, 

das empresas que se tornam alvo de suas denúncias e dos propagadores de desinformação que 

a iniciativa procura desmonetizar, é ponto central para análise. 

O objetivo deste trabalho, então, é justamente explorar esse jogo que se forma a partir 

das denúncias e das reações a essas. O primeiro fato que justifica a existência do estudo em 

questão é o Sleeping Giants Brasil representar um fenômeno que se relaciona com diversos 

conceitos que podem ser analisados pelo viés da Comunicação Social e das Relações Públicas, 

e que serão explorados durante o presente trabalho, especialmente noções de vigilância civil, 

públicos e disputa de sentidos. O segundo diz respeito à atualidade do perfil e a forma com que 

ele carrega consigo representações da contemporaneidade, como o extremismo e a 

disseminação de fake news, além de envolver, na prática, o conceito que John Keane (2013) 

apresenta como democracia monitória, que será desenvolvido mais adiante. De fato, desde o 

seu surgimento, em março de 2020, o perfil ganhou crescente importância no cenário brasileiro, 

e foi possível, no decorrer do processo de criação do presente trabalho, acompanhar sua atuação 
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durante mais de um ano, observando e desvelando aspectos de grande riqueza sobre nossa 

realidade. O presente trabalho está estruturado ao redor de dois grandes capítulos, um de 

natureza teórica e outro analítica. O movimento teórico tem início na procura por um terreno 

propício para compreender e explorar o Sleeping Giants Brasil, que nos possibilite evitar as 

armadilhas de generalizações excessivas ou da mera exaltação de certo caráter inovador do 

perfil. Para tanto, recorremos às reflexões de Henriques e Silva (2013; 2017) acerca da 

vigilância civil e de Keane (2013) sobre a democracia monitória, observando nosso objeto como 

parte de um fenômeno da sociedade contemporânea que tem alterado e tensiona relações 

políticas ao redor do globo, influenciado na construção da esfera pública e nas disputas de 

sentido. Após apresentar tal arcabouço, focamos na ideia de vigilância civil sobre práticas de 

organizações privadas, pensando em sua importância e na forma como o monitoramento 

procura desestabilizar barreiras tradicionais de segredo que por vezes acoberta abusos e deslizes 

desses atores.  

A conclusão da exploração teórica, por sua vez, parte do reconhecimento de que a mera 

existência do fenômeno de vigilância civil sobre práticas abusivas de organizações privadas não 

implica um cenário de escrutínio perfeito a esses autores. Ao contrário, é fundamental 

reconhecer que as iniciativas de monitoramento criam, muitas vezes a partir de ferramentas e 

possibilidades trazidas pelas novas tecnológicas digitais, novos espaços de tensão na esfera 

pública, procurando construir credibilidade para que suas denúncias sejam mais eficientes. A 

partir da reflexão de Henriques e Silva (2017) acerca do tema, observamos algumas das 

questões envolvidas nessas disputas de credibilidade.  

O movimento analítico, por sua vez, parte de uma explicação acerca do desenho 

metodológico que ancora a análise do Sleeping Giants. Partindo da metodologia do Estudo de 

Caso, realizamos dois movimentos principais: (1) uma análise transversal das práticas do 

fenômeno no Brasil e (2) uma análise de comentários e episódios específicos visando captar 

elementos de conversação e disputa de sentidos ao redor da identidade do Sleeping Giants e de 

sua legitimidade pública. O primeiro, a partir de um acompanhamento das atividades do perfil 

complementado por uma análise de materiais da imprensa sobre o perfil, resulta em uma linha 

histórica da atuação do Sleeping Giants Brasil e ajuda a compreender diversas das disputas de 

sentido instauradas ao seu redor: (a) o surgimento do perfil e as críticas ao Jornal da Cidade 

Online; (b) o confronto com Olavo de Carvalho e a controvérsia acerca da revelação da 

identidade dos responsáveis pelo perfil no Brasil; e (c) a campanha do perfil para desmonetizar 

Outra  (0952953)         SEI 23072.244537/2021-74 / pg. 14



 
 

3 
 

o apresentador Sikêra Jr., acusado de homofobia. O segundo movimento, por sua vez, é centrado 

na análise de comentários coletados no Twitter e nos permite ampliar a compreensão acerca das 

disputas de credibilidade sobre o movimento, destacando especialmente as acusações de uma 

atuação contaminada por interesses políticos/privados do perfil. Ao final, são apresentadas 

considerações acerca da análise e possibilidades futuras de pesquisa sobre o tema, 

reconhecendo a complexidade e a riqueza dos fenômenos comunicacionais que perpassam uma 

iniciativa de vigilância civil como o Sleeping Giants Brasil. 
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2. SLEEPING GIANTS BRASIL ENQUANTO INICIATIVA DE 

VIGILÂNCIA CIVIL 

 
O primeiro desafio a ser encarado para ampliar a compreensão acerca do Sleeping 

Giants Brasil e dos processos de disputas de sentido ao seu redor perpassa encontrar e 

desenvolver um tratamento de bases teóricas sólidas, capazes de ancorar uma investigação de 

maior fôlego sobre o fenômeno. Tal passo implica o cuidado de evitar deslumbramentos 

decorrentes de certo ar “novidadeiro” acerca do objeto, assim como simplificações que 

meramente apontam para os aspectos aparentemente inéditos e socialmente impactantes da 

iniciativa. Dessa forma, procuramos desenvolver, nas próximas seções, um esforço reflexivo 

que posiciona o Sleeping Giants Brasil em uma lógica de vigilância civil, especialmente acerca 

de atividades de organizações privadas (HENRIQUES; SILVA, 2013; 2014; 2016; 2017). Tal 

raciocínio nos coloca em direto diálogo com desenvolvimentos recentes que marcam o campo 

democrático das sociedades contemporâneas (KEANE, 2013; ROSANVALLON, 2008), e que 

nos ajudam a avançar ainda mais a reflexão acerca desse objeto, inclusive em uma perspectiva 

relevante para as Relações Públicas, na medida em que envolve o relacionamento e as tensões 

entre públicos e organizações. 

Dessa forma, o presente capítulo teórico está estruturado em três passos. No primeiro, 

apresentamos e discutimos o fenômeno da vigilância civil de forma mais ampla, vinculando-o 

com a ideia de democracia monitória (KEANE, 2013) e contra-democracia (ROSANVALLON, 

2008), assim como as potencialidades da internet para o surgimento de redes de monitoramento 

em que os públicos ocupam papel de protagonista. No segundo passo, focamos especialmente 

na reflexão acerca da vigilância civil sobre organizações privadas, discutindo limitações da 

imprensa e de uma vigilância difusa por parte das mídias sociais e dos públicos. Por fim, 

abordamos algumas de suas dinâmicas comunicacionais, destacando a formulação de denúncias 

e as disputas de credibilidade enquanto aspectos fundamentais para compreensão do fenômeno. 

 
2.1. Vigilância civil enquanto fenômeno moderno 

Nos últimos anos, pesquisadores como Henriques e Silva (2013; 2014; 2016) refletiram 

sobre o surgimento e fortalecimento de um fenômeno moderno de vigilância civil em nossa 

sociedade. Constituído a partir de um sem-número de iniciativas de monitoramento, muitas 

delas assumindo a forma de observatórios e fortemente calcadas em possibilidades de 

compartilhamento e participação instaurados por mídias digitais, o fenômeno da vigilância civil 

possui grande importância para as dinâmicas de Relações Públicas. Em especial, cabe refletir 
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sobre como ele coloca os públicos em uma posição central na defesa de seus próprios interesses, 

com tais agrupamentos procurando encontrar e denunciar abusos de poder por parte do 

escrutínio das atividades de governos, mídias e organizações das mais diferentes naturezas.  

A vigilância civil, porém, não deve ser encarada como um fenômeno isolado ou pontual, 

sendo fundamental compreender seu contexto de surgimento e suas bases sociais. É nesse 

sentido que o pensamento sobre democracia monitória (KEANE, 2013) nos auxilia. De acordo 

com o autor (2013), a democracia sempre estabeleceu ligação direta com os meios de 

comunicação presentes na sociedade: na Grécia antiga, a democracia era quase um sinônimo de 

Ágora, local em que as pessoas se reuniam para, por meio da língua falada, debater questões 

cotidianas e solucionar conflitos sociais. Com o surgimento da imprensa, a língua escrita passou 

a ser ponto central, e o que chamamos de democracia representativa ocupou o espaço como 

modelo político dominante. Mais recentemente, o advento dos meios de comunicação digital 

possibilitou um cenário de “abundância comunicativa”, e faz sentido supor que ela culmina em 

um novo tipo de representatividade política, onde as relações de poder são constantemente 

tensionadas por conta da vigilância possibilitada por tais meios.  

Para Keane (2013), esse arranjo contemporâneo é o que pode ser definido como 

democracia monitória, “uma nova forma histórica da democracia, uma variedade de políticas e 

governos pós-eleitorais definidos pelo rápido crescimento de um conjunto de diferentes tipos 

de mecanismos extraparlamentares de escrutínio do poder” (KEANE, 2013, p. 3-4). Nesses 

termos, tal democracia não foi algo inevitável, na medida em que emerge das formas com que 

as relações se estabeleceram levando em conta os meios de comunicação como ponto central. 

Trata-se de uma perspectiva evolucionista do arranjo político-social, que aponta para como o 

desenho atual monitório é o mais complexo diante de todas as democracias já existentes - pois 

é justamente esse o cenário balizado pela abundância comunicativa.  

Dentro da lógica da democracia monitória, “eleições, partidos políticos e órgãos 

legislativos não desaparecem ou declinam em importância; mas eles definitivamente perdem 

sua posição central na política” (KEANE, 2013, p. 5). A democracia representativa, por 

exemplo, sugeria que aqueles que haviam sido eleitos para representar o povo detinham o poder 

em suas mãos. Sociedades onde as eleições se davam de maneira livre e justa eram sinônimo 

de sociedades onde a democracia se fazia presente - inclusive, nesses moldes, a ideia de 

democracia está amplamente ligada a uma ideia de território geográfico, algo que o conceito de 

democracia monitória desconstrói. Keane sugere que, a partir das iniciativas de vigilância das 

mais diversas naturezas, os políticos, partidos e governantes, ainda que tenham sido eleitos pelo 
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povo de uma maneira justa, estão permanentemente em estado de alerta, e o poder e autoridade 

desses atores passa a ser questionado. Apesar da grande referência ao setor público, o fenômeno 

aqui chamado de democracia monitória não se limita a ele. Demais âmbitos, como o setor 

privado, passaram por mudanças nas relações de poder, uma vez que a “abundância 

comunicativa está trazendo efeitos transformativos únicos no espírito e nas dinâmicas da 

democracia, ajudando a remodelar os seus contornos de forma a dar origem a um novo e 

histórico modo de lidar e controlar o poder” (KEANE, 2013, p. 2). 

Diante dessa lógica, compreendemos que eleições justas e autoridades eleitas ainda são 

reflexo de uma sociedade democrática, mas não mais sozinhos. Isso porque o Estado não detém 

o monopólio do poder atualmente. Como consequência da democracia monitória, uma 

multiplicidade de atores possui voz e, por isso, os públicos estão cada vez mais se organizando 

para exercer vigilância sobre aqueles que ocupam posições de poder. A ideia de que o Estado 

vigia os cidadãos não é mais unitária. Os cidadãos também vigiam o Estado e não só: formam-

se redes de monitoramento e vigilância, em que múltiplos atores agem em conjunto e 

colaboração, mesmo que de forma descentralizada, para captar abusos e escrutinar ações. O 

advento da internet, em especial por suas características de compartilhamento, registro de 

memória e novas possibilidades de coordenação de ações conjuntas (HENRIQUES; SILVA, 

2017), impulsionou o surgimento das iniciativas de vigilância civil, que passaram a atuar de 

maneira mais descentralizada e plural.  

Em resumo, como bem pontuou Keane,  
a democracia de nosso tempo está intimamente ligada ao crescimento de sociedades 

saturadas de práticas multimídias, nas quais estruturas de poder são continuamente 

questionadas por uma multiplicidade de mecanismos de monitoramento ou de "cães-

de-guarda" que operam inseridos em uma nova galáxia de mídia definida pelo ethos 

da abundância comunicativa (KEANE, 2013, p. 2-3). 

 

O autor chama, ainda, atenção para a forma diversa e até mesmo aleatória com que essas 

iniciativas surgem ao redor de todo o globo, não sendo meramente invenções americanas ou 

ocidentais. Keane (2013) aponta para uma lista que inclui assembleias regionais, orçamentos 

participativos, conselhos consultivos, grupos focais, think tanks, conferências de consenso, 

teach-ins, memoriais públicos, assembleias de cidadãos, ocupações públicas, barcos de justiça, 

auditorias democráticas, conferências de brainstorming, conselhos de conflitos de interesses, 

dentre outras variações. Diante dessa multiplicidade, o que podemos observar como ponto em 

comum de todas as iniciativas? De forma geral, os monitores possuem neutralidade declarada, 
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a fim de proteger as regras do jogo democrático. Além disso, buscam munir o público de 

informações - e, neste ponto, é importante ressaltar que tais iniciativas não devem ser 

confundidas com organizações que possuem como principal objetivo criar apelos públicos 

motivados por interesses privados. Também pode-se afirmar que “mecanismos monitórios são 

orientados ainda para a definição, escrutínio e implementação de critérios públicos e regras 

éticas que buscam prevenir a corrupção e o comportamento inadequado daqueles responsáveis 

pelas tomadas de decisão” (KEANE, 2013, p. 8), o que não se limita apenas ao setor público.  

A lógica da democracia monitória acarreta também novos tensionamentos para as 

interfaces entre público e privado, assim como para a ideia da desconfiança. Em relação ao 

primeiro aspecto, como bem pontuou Keane, “na era da abundância comunicativa o poder 

autoritário não pode mais se esconder por detrás das confortáveis máscaras do privado” 

(KEANE, 2013, p. 7). Afinal, o conceito do que é privado já não é mais o mesmo se 

observarmos as situações em que mensagens de texto, imagens, vídeos e até mesmo dados 

sensíveis tornaram-se públicos sob a premissa do desmascaramento dos abusos de poder e o 

espírito de escrutínio e vigilância. As barreiras em relação ao que é sigiloso são quebradas e, 

consequentemente, acordos privados são expostos. O setor público, em teoria, não deve manter 

informações que envolvem a sociedade civil em segredo. É o que sugere a ideia de 

accountability, pensada em um sentido mais amplo como prestação de contas, conforme Keane 

(2013) e Henriques e Silva (2016). Considerando que o Estado existe para o povo, o povo pode 

e deve ter ciência das decisões que o envolve. Já analisando o setor privado, é compreensível 

que algumas informações sejam mantidas com certo afastamento do alcance público, uma vez 

que as ações tomadas por essas organizações e o impacto delas para com a sociedade não se dá 

de forma tão clara. Em outras palavras, não obrigatoriamente existe uma prestação de contas. 

Porém, dentro das democracias saturadas de comunicação, as tentativas das iniciativas privadas 

de se manter longe dos holofotes públicos são falhas, na medida em que essas organizações são 

colocadas sob diferentes microscópios e passam a sofrer pressões de iniciativas diversas que 

procuram apontar para seus deslizes e abusos.  

 Se por um lado tal abundância comunicativa permitiu que a democracia monitória viesse 

à tona, potencialmente dando voz a novas iniciativas de monitoramento e ressignificando as 

relações de poder, ela também corroborou para que o sentimento de desconfiança fosse cada 

vez mais difundido entre a sociedade. Afinal, frente a tantas verdades, qual delas deve 

sobressair? Após o escrutínio de organizações públicas e privadas, em quem podemos 

acreditar? E em meio a tantas opiniões, quem devemos escutar prioritariamente? Segundo 
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Pierre Rosanvallon, em “Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust” (2008) iniciativas 

de vigilância civil que surgem em meio digital contribuem para a extensão da desconfiança, na 

medida em que causam uma quebra generalizada da confiança dos sujeitos em relação a 

aspectos científicos, econômicos e sociopolíticos. Esse fenômeno, consequentemente, dá força 

para o que podemos chamar de declínio da verdade ou truth decay, termo que ganhou 

popularidade nos últimos anos pelo aumento da frequência de casos em que a verdade foi 

descredibilizada, por mais irônico que possa soar. Se antes a imprensa detinha o poder da 

informação, em termos de sua circulação, no contexto em que a democracia monitória (e, por 

consequência, a abundância comunicativa) se faz presente, isso mudou. Assim como diversos 

atores sociais, a imprensa perdeu, para alguns, a sua credibilidade incontestável e cedeu lugar 

a outras fontes. Vale ressaltar, mais uma vez, como essa fusão de vozes, descentralização da 

verdade e abundância de meios corrobora para que o sentimento de desconfiança se faça 

presente. E, em meio a isso, ganham ainda mais importância as disputas de credibilidade acerca 

de quem procura exercer monitoramento e divulgar informações. E é também, em meio a esse 

contexto, que Keane aposta no surgimento de “cidadãos sábios”. 

 Cidadãos sábios em sua visão seriam aqueles que “sabem que eles não sabem tudo, e 

que suspeitam daqueles que pensam que sabem, especialmente quando eles tentam camuflar 

sua vontade arrogante de governar sobre os outros” (KEANE, 2013, pág. 31). Fruto da 

abundância comunicativa, esses atores sociais não só possuem o sentimento de desconfiança 

arraigado em si como também entendem que a verdade pode ser múltipla e possuir muitas faces, 

variando conforme contexto e perspectiva. Se por um lado democracias saturadas pela 

quantidade de informações podem incentivar cada vez mais dissimulações políticas e mentiras, 

impulsionadas pelas novas possibilidades e cenários digitais, elas também acabam “por nutrir 

a desconfiança das pessoas sobre a manipulação da mídia e sobre o poder arbitrário” (KEANE, 

2013, pág. 32). 

Dialogando com a lógica mais ampla da democracia monitória e da contra-democracia, 

Henriques e Silva (2017), consideram que  
a vigilância civil pode ser entendida como uma prática   de   públicos menos ou   mais   
organizados   que   buscam   observar   atividades   de instituições públicas e privadas 
e os processos de comunicação pública, apontando para “as suas possíveis 
consequências e as formas como afetam os indivíduos e a sociedade”. Nesses termos, 
faz sentido considerar que as possibilidades advindas do desenvolvimento da internet 
e  de  sua  promessa  de  ampliação  das  interações  cívicas  sejam  fatores  importantes  
para  a compreensão desse fenômeno, trazendo uma maior expectativa de  autonomia 
para a atuação dos  públicos – apresentando  tanto  novas  formas  de  coletar  e 
organizar  informações  quanto ampliadas perspectivas de ação em rede e colaboração 
(HENRIQUES; SILVA, 2017a; p. 59). 
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 Um dos casos citados pelos autores como ilustrativo do fenômeno é o aplicativo Tá 

Faltando Água, lançado em setembro de 2015 com o objetivo de mapear, de forma colaborativa 

e em tempo real, a evolução da crise hídrica no estado de São Paulo. A iniciativa surge em um 

contexto em que a população, em sua posição de vulnerabilidade e desconfiança, necessitava 

de informações qualificadas que não eram fornecidas pelo governo ou algum outro órgão em 

seu papel de autoridade. Quando o aplicativo surgiu, formou-se um repositório para centralizar 

dados que eram de interesse público acerca dos bairros e regiões que sofriam com cortes no 

abastecimento hídrico - contrastando com o discurso oficial de que não estaria acontecendo 

racionamento. Esse caso ilustra bem como as iniciativas de vigilância civil possuem múltiplas 

motivações, desde o monitoramento de abusos até a consolidação de dados capazes de munir a 

população de informações de interesse comum. 

De acordo com Henriques e Silva (2017),  
em geral, as diversas iniciativas de vigilância civil dedicam-se à coleta, ao 
processamento e à disponibilização de informações sobre os mais variados temas, por 
vezes indo além da simples observação ao pretender influenciar nas discussões 
públicas correntes, por meio de denúncias acerca de abusos do Poder Público e de 
organizações privadas. Ligam-se, assim, à formação e à movimentação de públicos 
diversificados no âmbito da sociedade civil, tornando-se importantes formas de 
interveniência nos processos de comunicação pública (2017, p. 3-4). 
 

A partir do exposto, podemos considerar o Sleeping Giants como uma iniciativa de 

vigilância, cuja principal intenção é denunciar empresas privadas que anunciam em portais de 

extrema direita, responsáveis por propagar fake news. Em última instância, trata-se do 

reconhecimento de que notícias falsas podem ter clara influência na opinião pública e, 

consequentemente, nas urnas - como observado em casos como o de Donald Trump, nos 

Estados Unidos, e Jair Bolsonaro, no Brasil - e que uma forma de combater sua proliferação 

seria justamente a partir da limitação de seu financiamento. O principal alvo do Sleeping Giants, 

assim, são as organizações privadas, estabelecendo um tipo de vigilância que, como Henriques 

e Silva (2016) apontam, ainda é tímido no Brasil, especialmente quando comparados com 

observatórios que se dedicam a monitorar ações governamentais e de órgãos públicos.  

Reconhecer o surgimento das lógicas monitórias da democracia e a proliferação de 

iniciativas de vigilância civil, porém, não é o bastante. É de extrema importância evitarmos uma 

postura ingênua que considera que o poder arbitrário estaria com os dias contados apenas pela 

existência desses esforços. Conforme Keane (2013) nos lembrou,  
o monitoramento do poder pode ser ineficaz, contra produtivo e que não há resultados 
garantidos. Esses cidadãos (sábios) sabem que campanhas de vigilância pública por 
vezes não funcionam ou são conduzidas de maneira errônea. Eles observam com 
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frustração que contestações públicas, por vezes, deixam tudo como está. Eles veem 
que os detentores do poder frequentemente encontram e exploram de forma hábil 
brechas, maneiras de refutar ou simplesmente ignorar seus oponentes. Por vezes, os 
cidadãos sábios julgam que estratégias de monitoramento sobre organizações são 
demasiadamente tímidas, confusas ou simplesmente irrelevantes para eles enquanto 
consumidores, trabalhadores, pais, membros de uma comunidade e eleitores. (2013, 
p. 31) 

 
 Assim, o nosso passo mais importante deve ser justamente o de procurar compreender 

as dinâmicas comunicacionais que se desenvolvem efetivamente nessas práticas. Em especial, 

nos chamam a atenção às tensões envolvidas na lógica de vigilância sobre organizações 

privadas e as disputas de sentido ao redor da credibilidade das iniciativas de monitoramento.  

 

2.2. Vigilância civil sobre práticas de iniciativas privadas 

A disputa de credibilidade envolvendo não somente o Sleeping Giants, mas todos 

aqueles que foram citados nas suas denúncias e demais atores civis, merece ser analisada por 

um viés voltado para um ramo em específico: o setor privado. Isso porque, muitas vezes, quando 

falamos em vigilância civil, somos levados a pensar no escrutínio de atores do setor público, 

que normalmente são responsabilizados por grande parte dos problemas sociais decorrentes na 

atualidade. Conforme Henriques e Silva (2013) apontam, a própria imprensa, por vezes 

entendida socialmente como responsável por vigiar e denunciar práticas que não condizem com 

a verdade e que ultrapassam os limites do que se pode tratar como aceitável, é pensada 

academicamente como um ator de monitoramento especialmente em interface com o campo 

político. Enquanto isso, “pouco é explorado sobre as condições da imprensa de desempenhar 

esse papel e abastecer os públicos de informações sobre práticas abusivas de comunicação 

realizadas pelas organizações privadas” (HENRIQUES; SILVA, 2013, p. 47).  

É nesse contexto, em que a imprensa se mostra insuficiente para realizar as práticas de 

vigilância civil envolvendo o setor privado, que surgem iniciativas na própria sociedade civil 

que procuram assumir o papel de “cão de guarda” do interesse público. Com isso, ganha ainda 

mais força uma ideia de rede de monitoramento e vigilância como uma consequência do 

advento da internet no emergir da democracia monitória. Inclusive, enquanto o público vigia e 

denuncia as organizações, pautado na justificativa do interesse comum, a imprensa passa a ser 

um dos alvos, tanto pelas falhas que comete em seu papel de vigilante quanto por fazer parte 

desse grande jogo que carrega multiplicidade de vozes, meios e interesses e coloca em pauta a 

credibilidade de diferentes atores sociais.  

Henriques e Silva pontuam esse aspecto ao fazerem referência ao período em que o 

jornalismo de opinião ganhou força e relevância histórica, durante o século XVIII. Naquele 
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momento, o Estado concentrava o poder em suas mãos e, como forma de proteger os interesses 

públicos, deu-se início a um movimento de monitoramento do governo. Com o passar do tempo, 

a imprensa passou a ter cada vez mais imbricamentos com o mundo dos negócios, 

principalmente quando os meios de comunicação em massa, como o rádio e a televisão, 

começaram a ocupar cada vez mais espaço. Nesse momento, há uma alteração também no 

desenho do poder social, com grandes corporações, com braços em diversos mercados, 

ganhando poder capaz de competir com os Estados e influenciar definitivamente a vida dos 

públicos. Assim, pode-se dizer que  
o número de veículos da mídia se multiplicou ao mesmo tempo em que o controle 
sobre   o   aparato   midiático   se   concentrou   em   um   número   progressivamente   
menor   de corporações, dando origem aos gigantescos conglomerados midiáticos da 
atualidade. O debate sobre o  papel  de  “cão  de  guarda”  da  imprensa  se  acentuou  
ainda  mais  com  os questionamentos sobre como a mídia, controlada por essas 
corporações, poderia exercer uma função de vigilância sobre as organizações privadas  
(HENRIQUES; SILVA, 2013, p. 52). 
 

 Em última medida, é possível considerar uma série de fatores que colaboram para um 

entendimento sobre limitações da função de vigilância da imprensa acerca de práticas abusivas 

de organizações privadas. A expectativa da audiência, a dependência do capital e, até mesmo, 

a sua própria legitimidade atuam nesse sentido. Para explorar melhor essas limitações, 

Henriques e Silva (2013) propõe pensar em três cenários como exemplo. O primeiro deles faz 

referência a um cenário limítrofe, onde a imprensa não só faz parte das práticas abusivas como 

é a própria autora. Aqui, ela visa manipular a opinião pública e, com o poder que possui em 

suas mãos, cria falsas notícias, tensionando o sistema sempre conflitante marcado por questões 

profissionais e éticas pessoais de seus agentes. Já o segundo cenário é aquele em que a mídia 

se envolve de forma deliberada em práticas corporativas eticamente questionáveis. Isso 

acontece quando os interesses da mídia e das organizações envolvidas se alinham, seja por 

motivos políticos, econômicos, logísticos, competitivos e outros. Por fim, no terceiro cenário a 

imprensa se apresenta como vítima de uma armação, conferindo visibilidade para uma prática 

abusiva mesmo sem conhecimento sobre ela. São quando ocorrem situações planejadas que 

dialogam com as características da imprensa e visam a conveniência de sua rotina de produção, 

o apelo dramático e a inteligibilidade, como pontuado pelos autores.  

 É justamente neste terceiro cenário que se figuram a maioria dos casos envolvendo 

astroturfing (HENRIQUES; SILVA, 2013), por exemplo. O termo é derivado de AstroTurf, 

uma marca de grama sintética que possui a aparência de um gramado natural. Ou seja, refere-

se a situações que aparentam contar com um apoio, seja contra ou a favor de algo, quando na 

realidade não há. E, vale ressaltar, esse é um fenômeno que ocorre há décadas, antes mesmo do 
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surgimento das mídias sociais no contexto da democracia monitória, no qual tal prática ficou 

ainda mais acessível. Edward Bernays, considerado um dos “pais” das Relações Públicas, 

explorou, diversas vezes, a prática da encenação de um público (SILVA, 2015). O caso das 

“Tochas da Liberdade”, em 1929, diz respeito a uma situação em que Bernays foi contratado 

com o objetivo de aumentar o consumo de cigarros entre as mulheres - e, consequentemente, 

os lucros da contratante American Tobacco Company. Com o intuito de superar o tabu social 

acerca do cigarro, um grupo de modelos femininas foi contratado para marchar pelas ruas de 

Nova Iorque com cigarros e cartazes que faziam alusão ao ato de fumar enquanto uma das 

expressões de liberdade da mulher (Silva, 2015, p. 5). Tudo isso foi executado de forma a 

parecer um movimento espontâneo, ou seja, como se mulheres reais estivessem lutando por 

seus direitos. A imprensa foi um ator fundamental para o caso, uma vez que foi a responsável 

por repercutir a ação e causar um impacto na venda da marca consumida pelas modelos, a Lucky 

Strikes. O caso é até hoje visto como um triunfo da área de Relações Públicas e serve “como 

um exemplo de como você pode conseguir atenção da mídia sem gastos e mudar a opinião 

pública sobre um problema de forma indireta” (HOGGAN, 2009, p.29).  

 Esse caso demonstra bem algumas das limitações da imprensa, na medida em que 

práticas como o astroturfing são criadas estrategicamente visando enganar aquele ator, o que 

coloca em risco sua credibilidade enquanto vigilante de práticas abusivas provindas de 

organizações privadas. Perante tal cenário, organizações não lucrativas e oriundas da própria 

sociedade civil, como o Center for Media and Democracy, foram criadas com o intuito de 

exercer a função de “cão de guarda” sobre organizações privadas que a imprensa acaba falhando 

em exercer. O CMD é uma “instituição independente e não partidária voltada para a defesa do 

interesse público” (HENRIQUES; SILVA, 2013, p. 4) fundada justamente em um contexto 

onde o viés abusivo da comunicação corporativa e o silêncio da imprensa frente a essas práticas 

abusivas chamaram a atenção de ativistas nos Estados Unidos na década de 1980. Junto à marca, 

surge também o PRWatch, que visa combater a desinformação, e o SourceWatch, uma 

enciclopédia virtual que reúne mais de 65 mil artigos contendo denúncias a grupos e técnicas 

que buscam moldar a opinião pública - como o spinning, o astroturfing e os front groups. Hoje, 

ela pode ser considerada “o  maior  expoente  dos  movimentos  de  vigilância  e  denúncia  das  

práticas  de comunicação abusivas empregadas pelas organizações privadas” (HENRIQUES; 

SILVA, 2013, p. 4). Apesar de observarem o surgimento e a atuação de outras iniciativas como 

essas ao redor do globo, Henriques e Silva (2016) apontam que tais atores, capazes de exercer 

um monitoramento mais especializado e focado nas práticas abusivas de comunicação de 
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organizações privadas, ainda são bastante limitados no Brasil. Segundo os autores, o principal 

foco dos movimentos de vigilância civil em nosso país é sobre atores governamentais, com o 

monitoramento de organizações privadas sendo limitado em temas específicos ou em uma 

vigilância mais difusa (e pontual) a partir de mídias digitais. 

Assim, o surgimento do Sleeping Giants Brasil, objeto de estudo do trabalho em 

questão, chama a atenção tanto por se vincular a esse contexto onde os próprios públicos 

procuram exercer monitoramento sobre o poder, como por propor um monitoramento mais 

sistematizado sobre práticas abusivas de comunicação de organizações privadas em nosso país. 

Compreendendo esse aspecto, nosso próximo passo consiste em pensar em algumas das 

dinâmicas comunicacionais que perpassam a vigilância civil. 

 

2.3. Disputas de credibilidade ao redor das denúncias de iniciativas de 
vigilância 

 Até o momento, analisamos, sob o contexto da ascensão das mídias digitais e de uma 

maior autonomia de atuação dos públicos, como a democracia monitória e a contra-democracia 

se relacionam com o fenômeno de vigilância civil. Os públicos, munidos pelas possibilidades 

oferecidas diante das novas tecnologias, passaram a ocupar a função de monitoramento 

daqueles que detêm autoridade, e não apenas o contrário. Em tal cenário, podemos considerar 

que há um acentuado tensionamento nas relações de poder e autoridade da sociedade 

contemporânea.  

 Partindo do princípio de que as iniciativas de vigilância civil podem ser entendidas 

como práticas “de públicos menos ou mais organizados que se dispõem a observar as atividades 

das instituições e os processos de comunicação pública, de tal forma que possam apontar as 

suas possíveis consequências e as formas como afetam os indivíduos e a sociedade” 

(HENRIQUES; SILVA, 2017, p. 24), vamos aqui explorar algumas de suas dinâmicas 

comunicacionais. Por meio das denúncias acerca de abusos, tais iniciativas vão além da 

observação e cumprem o papel de influenciar nas discussões públicas, estabelecendo, assim, 

relação com a formação e a movimentação de públicos no âmbito da sociedade civil. Elas 

representam, também, novas formas de coletar e organizar informações sobre a atuação de 

organizações públicas e privadas, formando, assim, um repositório/histórico mais facilmente 

acessível de conteúdo. Além disso, a intensa capacidade de conexão proporcionada pelas mídias 

sociais favorece atividades colaborativas, criando o que Henrique e Silva (2017) referenciam 

como “memória de ações”.  
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 Apesar de tudo isso, os movimentos de vigilância civil não devem ser vistos como a 

mera materialização de uma promessa exagerada de autonomia dos públicos, onde todos, de 

fato, possuem voz. Eles não são a concretização de um cenário democrático pleno e no qual 

inexistem abusos arbitrários de poder (Keane, 2013). Muitas dessas iniciativas podem ser até 

mesmo “ineficazes, confusas ou mesmo conduzidas de maneira errônea, falhando em produzir 

resultados e em contestar deslizes de governos e corporações” (HENRIQUES; SILVA, 2017, 

p. 25). Por conta disso, Henriques e Silva (2017) destacam a necessidade de estudos que 

busquem compreender o fenômeno da vigilância civil como complexo, desvelando aspectos 

acerca da maneira como suas lógicas e características se relacionam com as dinâmicas sociais 

provenientes da democracia monitória. 

 Inspirados por esse objetivo, Henriques e Silva (2014) foram responsáveis por realizar 

um estudo empírico que contou com insumos coletados a partir de 184 ocorrências, sendo sites 

e perfis de iniciativas de vigilância civil em países diversos. Elas foram acompanhadas de modo 

sistemático e, a partir desse esforço, foram observados e trazidos para reflexão alguns dos 

principais desafios e limitações que características da internet impõe. Os autores abordam, 

então, a grande variedade das iniciativas de vigilância civil, que perpassa tanto pelas temáticas 

envolvidas quanto pelas configurações distintas. Nesse sentido, Henriques (2015) identificou 

três perfis básicos da atuação de atores de monitoramento: o primeiro deles diz respeito às 

iniciativas focadas na informação pública que, normalmente, são resultado de parcerias com o 

governo ou faculdades; o segundo é formado pelas iniciativas de suporte de dados e consultoria 

estratégica, ou seja, aquelas que visam “organizar e difundir informações estratégias aos 

públicos, algumas independentes e outras filiadas a partidos políticos, organizações privadas ou 

mesmo ao Poder Público” (HENRIQUES; SILVA,  2017, p. 26.); e o terceiro e último é o de 

supervisão e denúncia, onde se encaixa o Sleeping Giants, objeto do estudo em questão. 

 Apesar das divergências, existe um ponto que pode ser considerado comum a todos os 

perfis: a disputa pela visibilidade de suas ações. Uma das promessas oriundas do advento da 

internet e do surgimento da democracia monitória diz respeito, justamente, à possibilidade de 

dar voz a todos os sujeitos e grupos de maneira independente da mídia tradicional. E, de certa 

forma, seria injusto afirmar que essa promessa não foi cumprida. É um fato que a evolução das 

tecnologias possibilitou uma profunda mudança nos processos de formação de divulgação de 

informações. Porém, devemos ser críticos e entender, como pontuou Hindman (2009), a 

diferença entre falar e ser ouvido. Isto é, dar voz aos cidadãos e permitir que eles monitorem as 

relações de poder e façam denúncias a práticas abusivas não é o mesmo que fazer com que 
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todos efetivamente escutem e discutam sobre essas questões. Keane (2013) já dizia sobre a era 

da abundância comunicativa, onde existe uma sobrecarga de informações que torna essa disputa 

por visibilidade uma questão ainda mais difícil de ser solucionada. Nesse ponto, é interessante 

refletirmos sobre  
como, ao mesmo tempo que a internet possibilita a produção de conteúdo e 
informação de forma inédita, dando voz a muitos que eram desprovidos da mesma, 
em uma estrutura midiática tradicional, ela também acarreta um cenário marcado por 
uma disputa por visibilidade especialmente acirrada, no qual muitos tentam, ao 
mesmo tempo, ser ouvidos. (HENRIQUES; SILVA, 2017, p. 29). 
 

 Diante disso, é importante buscar entender, sob a lógica das iniciativas de vigilância 

civil, quem efetivamente consome o conteúdo, ou, em outras palavras, qual visibilidade está 

sendo conquistada. Pensando nos limites envolvidos nessa dinâmica, Hindman (2009) explora 

cinco barreiras existentes na busca da visibilidade no meio digital. São elas: o baixo tráfego que 

sites e conteúdos políticos atraem quando comparados com a utilização geral da internet; a 

estrutura de links, em que conteúdos mais linkados ganham maior destaque, seja qual for a 

qualidade das informações ali contidas; a mecânica dos motores de busca, “viciada” por um 

algoritmo que prioriza determinados portais; a questão econômica da produção de conteúdo, 

que acaba incentivando  a concentração econômica ao redor de grandes empresas e portais; e, 

por fim, a existência de uma elite online, que resulta em uma desigualdade de visibilidade para 

os conteúdos disponibilizados na internet. Partindo da ideia de que as barreiras propostas são 

importantes evidências de que expectativas excessivamente otimistas sobre as iniciativas de 

vigilância civil não deveriam existir, Henriques e Silva (2017) exploram três entraves adicionais 

a serem considerados acerca do tema: a especialização, a circulação em bolhas e a dependência 

da mídia tradicional. 

 O primeiro deles diz respeito à divulgação de informações especializadas 

(HENRIQUES; SILVA, 2017, p. 30). Ou seja, faz referência àquelas instâncias que buscam 

realizar um monitoramento marcado por uma especialização temática, o que inclui o 

conhecimento de uma linguagem técnica e aspectos específicos. Como consequência, sujeitos 

que não acompanham a fundo a temática ali tratada tendem a se afastar, restringindo, assim, o 

alcance público da causa. O PRWatch, já citando durante este trabalho, pode ser considerado 

um exemplo: ainda que o conhecimento técnico reunido pela iniciativa tenha sido capaz de 

formar a maior enciclopédia online sobre práticas e técnicas abusivas de comunicação e grupos 

que as empregam, o usuário do site é confrontado com uma grande variedade de termos 

especializados e até mesmo fatos históricos que, em certos casos, limitam a compreensão. É 
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interessante observar como esse ponto tem sua devida importância para o estudo aqui presente, 

afinal, o Sleeping Giants certamente possui sua visibilidade afetada por esse entrave.  

O segundo ponto apresentado por Henriques e Silva (2017) é o risco de uma atuação 

restrita a círculos homofílicos. Muitas vezes nos referimos a esses ciclos como “bolhas” na 

linguagem popular. Ao consumirmos conteúdos no meio digital, estamos acostumados a acessar 

os mesmos portais, perfis e sites que, certamente, são coerentes com aquilo que acreditamos. 

Porém, devemos lembrar que a realidade vai muito além daquele ciclo like-minded. Essa 

questão é agravada se considerarmos, ainda, o mecanismo dos algoritmos de busca, cada vez 

mais focados em nos entregar exatamente aquilo que eles calculam que desejamos consumir, 

minimizando pontos de vista contraditórios. Sendo assim, aqui já acumulamos duas restrições 

à visibilidade, o que afeta a atuação das iniciativas de monitoramento e vigilância à medida que 

elas “incorrem no risco de limitar as informações por elas produzidas a um pequeno número de 

sujeitos que domina a linguagem técnica utilizada e compartilha preocupações e interesses 

semelhantes” (HENRIQUES; SILVA, 2017, p. 32).  

O terceiro entrave diz respeito a dependência dos meios de mídia tradicionais na disputa 

por visibilidade. Vale observar que boa parte dos conteúdos que de fato se destaca na internet 

surge/reverbera a partir de braços e complementos dos chamados “velhos” meios de 

comunicação. E, é justamente nesse ponto que a situação se torna complexa. Já compreendemos 

que nem mesmo os meios de mídia tradicionais, como a imprensa, estão livres da supervisão 

dos vigilantes. Existem, inclusive, iniciativas voltadas para a denúncia de práticas abusivas 

nesse contexto, chamadas de media-watching. Além disso, muito da atuação de organizações 

de vigilância civil sobre práticas de comunicação abusivas de organizações privadas parte do 

reconhecimento e da denúncia de que a imprensa não cumpre seu papel vigilante sobre o tema. 

Temos assim um cenário complexo, em que as iniciativas criticam a imprensa ao mesmo tempo 

em que dependem de sua visibilidade. Além de dificultar ainda mais a conquista de visibilidade, 

essas relações conflituosas nos remetem a outro ponto em comum entre as iniciativas de 

vigilância civil: a disputa por credibilidade. Afinal, percebe-se que a essa altura estamos 

tratando de um jogo marcado por interesses, onde múltiplos atores procuram falar em nome do 

interesse público e conquistar o apoio dos sujeitos como legítimo defensor da coletividade.  

Aqui, consideremos a utilização do termo credibilidade pelo viés das Relações Públicas, 

entendendo-o como indicador relativo ao apoio da opinião pública. Como observado por Serra 

(2003), a credibilidade “constitui um princípio fundamental da persuasão e se refere ao 

julgamento que os públicos tecem sobre a confiabilidade de uma informação, ou seja, a 
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percepção dos sujeitos de que ela é digna ou não de crédito, se deve ser tomada como verdadeira 

e levada em consideração” (apud HENRIQUES; SILVA, 2017, p. 33). Este é um ponto 

complexo, uma vez que uma das premissas básicas para que as iniciativas de vigilância civil 

surjam e continuem existindo passa, justamente, pelo apoio de públicos que se identificam com 

a causa e engajam junto a ela. Sendo assim, podemos dizer que, sem credibilidade, os meios de 

denúncia não sobrevivem. 

Apesar de a imprensa não ser mais vista como a única detentora do poder de monitorar 

a vigiar organizações, por conta do todo já citado ao decorrer deste trabalho, ainda existem 

fatores que fazem com que ela consiga manter a crença social acerca de sua função como um 

ator credível. Ainda que seja alvo constante de críticas, Henriques e Silva (2017) argumentam 

que existe, subjetivamente, elementos sociais acerca de que seu papel é observar e descrever o 

mundo e os acontecimentos que o envolvem de maneira neutra e imparcial - e isso faz com que 

a sua credibilidade perdure, ainda que com os escândalos. Em relação às iniciativas de 

vigilância civil, não podemos afirmar o mesmo. Apesar de serem oriundas da própria sociedade, 

isso não é suficiente para que carreguem consigo credibilidade. Pelo contrário, conquistá-la é 

um constante desafio.  

Henriques e Silva (2017) listam três das principais dificuldades encontradas para tal. A 

primeira delas diz respeito ao conflituoso diálogo entre credibilidade e visibilidade. Os autores 

apontam para como atores que possuem maior visibilidade tendem a transmitir mais 

credibilidade. Tomemos como exemplo dois e-commerces do mesmo ramo: o perfil de um deles 

possui o triplo de seguidores que o outro. Em qual deles você confia mais para realizar uma 

compra? Em termos gerais, esse é o raciocínio. Porém, como já vimos durante esse capítulo, a 

visibilidade por si só é um constante desafio e alguns fatores externos, como os algoritmos, 

corroboram para que esse apoio quantitativo seja bastante complexo. Além disso, enquanto a 

qualidade da informação é um fator de extrema importância para se conquistar credibilidade, 

ela também atua como um entrave para a visibilidade. Esses pontos já seriam suficientes para 

compreendermos a tensão existente entre credibilidade e visibilidade, mas um terceiro fator 

deve se fazer presente em nossa análise: quanto maior a visibilidade, mais suscetível a 

organização está de ter a sua credibilidade colocada em pauta e questionada. Isso porque quanto 

mais pessoas acompanham, maiores serão os holofotes que procuram entender as ações de dado 

ator. 

A segunda dificuldade listada por Henriques e Silva (2014) se relaciona com o fato de 

que as iniciativas de monitoramento civil constroem sua imagem alegando independência e uma 
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filiação ao interesse público. Tal independência é o que sustenta o argumento de que os 

observatórios existem em prol do bem social, ao contrário da imprensa, que é muitas vezes 

julgada por defender interesses privados de grupos em posição de poder. Porém, quando 

pensamos em termos financeiros, a situação se torna nebulosa, principalmente se levarmos em 

conta as iniciativas de monitoramento focadas em denúncias. Essas, que muitas vezes 

confrontam grandes instituições que ocupam lugares de autoridade, acabam por necessitar de 

um apoio externo que pode chegar até termos jurídicos. Dessa forma, assemelham-se à 

imprensa não só em termos de lógica, mas também de estrutura e, por isso, podem acabar 

comprometendo sua credibilidade. Afinal, tais iniciativas existem para denunciar o que há de 

errado na sociedade - porém, a partir do momento que sua existência depende do suporte 

financeiro de outras organizações, muitas delas privadas e com seus próprios interesses, essas 

estarão isentas da vigilância? Inclusive por essa complexa questão, alguns observatórios traçam 

estratégias de credibilidade pautadas em reforçar sua independência econômica. Além disso, 

Henriques e Silva (2017) apontam que ao analisar as iniciativas de vigilância que atuam em 

conjunto com o Poder Público, o sentimento de desconfiança - e, consequentemente, 

descredibilidade - são comumente presentes. Dessa forma, cabe a essas iniciativas enfatizar a 

autonomia de suas ações perante o governo, ainda que esse seja o seu financiador.  

Já a terceira e última dificuldade é fruto do conflito direto entre transparência e 

secretismo, vivido pelas iniciativas vigilantes. Enquanto a transparência é uma premissa básica 

para que elas conquistem credibilidade, muitas vezes exercê-la se torna um problema. O sigilo 

e a preservação de fontes são fundamentais em situações de denúncia que envolvem 

organizações poderosas e autoridades capazes de colocar em risco a integridade dos sujeitos 

envolvidos na prática. Algumas vezes as denúncias possuem fontes específicas que contém 

informações privilegiadas e, nesse momento, é essencial manter segredo - o que conflitua com 

a ideia de transparência.  

Diante de todo o exposto, podemos compreender as dificuldades das iniciativas em 

conquistar credibilidade e como, por vezes, a relação desta com a visibilidade, outro importante 

fator de sobrevivência dos observatórios, é paradoxal. Aqui estamos frente ao ponto chave do 

trabalho: essa disputa por credibilidade e o jogo de interesses marcado por todas as partes 

envolvidas. Acreditamos que essa lente é profícua para analisar o Sleeping Giants Brasil e 

ampliar a compreensão acerca de suas dinâmicas comunicacionais, pensando-o não apenas em 

termos de sua atuação mais superficial, mas sim das tensões e disputas de sentido ao seu redor. 
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Trata-se, em última medida, de um terreno teórico mais sólido, capaz de nos apontar para alguns 

dos elementos a serem analisados. 

De posse desse entendimento, partimos para o segundo grande capítulo deste trabalho, 

no qual analisamos o Sleeping Giants Brasil tomando-o como uma iniciativa de vigilância civil 

e procurando entender algumas das disputas de credibilidade e das dinâmicas de visibilidade 

que o permeia. Para tanto, iniciamos nossa análise apontando para o desenho metodológico que 

conduziu a presente pesquisa. 
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3. ANALISANDO O SLEEPING GIANTS BRASIL 

 

3.1. Desenho metodológico 

Após o cenário exposto, concluímos que a vigilância civil se mostra como um fenômeno 

bastante complexo. Apesar de surgirem cada vez mais iniciativas que visam observar as 

organizações privadas, os processos comunicacionais envolvidos na prática ainda são abstrusos, 

dinâmicos, amplos e carecem de estudos. Nesse sentido, o trabalho em questão visa 

essencialmente avançar esses estudos a partir da investigação das lógicas e dinâmicas 

comunicacionais observadas em um caso específico de vigilância civil. Sendo assim, será feito 

um estudo de caso. De acordo com Cristiana Carneiro,  

estudar fenômenos contemporâneos em contrapartida a históricos exige muitas vezes 
do pesquisador um olhar e participação no próprio contexto onde o fenômeno vem 
acontecendo. Fatos da vida real, vividos em seu contexto, não são passíveis de 
inserção em ambientes controlados e tampouco nos asseguram um vetor predominante 
de previsibilidade. Nesse sentido, o estudo de caso visa compreender fenômenos 
sociais e psicológicos complexos, em que múltiplas variáveis intervêm (2018, p. 314). 

 Yin (2005, p. 32) ainda define o estudo de caso como “uma investigação empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Sendo assim, 

o Sleeping Giants Brasil foi escolhido como objeto principal do estudo de caso. O Sleeping 

Giants surgiu nos Estados Unidos no final de 2016, logo após a vitória de Donald Trump na 

eleição presidencial dos Estados Unidos. A organização, que atua por meio de um perfil no 

Twitter, tinha inicialmente como principal objetivo boicotar o portal conhecido como Breitbart 

News, um dos grandes produtores e propagadores de fake news que colaborou para o 

crescimento da desinformação e das teorias da conspiração que marcaram a ascensão da 

extrema direita naquele país. Seu modus operandi perpassa a exposição de empresas privadas 

que veiculam anúncios e campanhas publicitárias de caráter similar ao Breitbart News e, até 

meados de 2018, os seus fundadores ainda viviam no anonimato. 

 É insustentável prosseguir descrevendo o Sleeping Giants e sua ascensão nos Estados 

Unidos sem antes propor uma relação com o contexto em que ele foi criado. As eleições 

presidenciais estadunidenses em 2016 foram marcadas, de forma inédita, por uma grande 

quantidade de notícias falsas espalhadas em um curto período de tempo que foram capazes de 

progressivamente desinformar boa parcela da sociedade. Muito se discute sobre a influência 

que essas notícias tiveram na vitória de Donald Trump e, para alguns estudiosos, há evidências 
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concretas que apontam para esse fato (Gunther; Beck; Nisbet, 2018). Em meio a esse cenário, 

pautado por extremismos e pelo constante sentimento de desconfiança, surgiram iniciativas que 

visavam alertar a sociedade sobre o que condiz com a realidade, como checadores de verdades. 

Foi algo semelhante que impulsionou Matt Rivitz, publicitário e fundador do Sleeping Giants 

(sua identidade foi revelada em julho de 2018) a expor organizações que estavam ligando suas 

marcas a sites e empresas de mídia conhecidas por espalhar preconceito, sexismo e discurso de 

ódio contra minorias. 

 Vale ressaltar que, para Rivitz, essa exposição não continha um tom de escrutínio às 

empresas, mas sim a intenção de “dar um toque” - inclusive porque muitas vezes tais empresas 

não controlam onde os seus anúncios estão sendo veiculados. O fator principal a ser analisado 

antes de programar uma publicidade nas mídias digitais é o número de acessos desses sites, 

portais e perfis, de modo a se atingir cada vez mais pessoas, não importando muitas vezes para 

as organizações os detalhes mais específicos dessa visibilidade, como onde os anúncios estão 

colocados. Esse mecanismo, gerenciado pelo Google e Facebook, já foi o responsável por fazer 

com que veículos regionais de qualidade deixassem de existir, uma vez que possuíam uma base 

de usuários fiéis e de qualidade, mas não a quantidade de acessos suficientes para serem visados 

pelos grandes anunciantes. Então, como uma tentativa de chamar a atenção da sociedade para 

esse fato e reverter esse quadro onde a desinformação é financiada, o Sleeping Giants foi criado 

nos Estados Unidos. De 2016 para cá, diversas já foram as conquistas protagonizadas pelo 

perfil, sendo uma delas a desmonetização do Breitbart News, que acumulou um prejuízo de 

mais de quatro mil anunciantes e oito milhões em receita publicitária. 

 A ascensão da extrema direita não está, porém, limitada aos Estados Unidos, sendo 

identificada ao redor do mundo. No Brasil, as eleições de 2018 foram marcadas por aspectos 

similares ao encontrado no país norte americano dois anos antes, especialmente a grande 

quantidade de conteúdo responsável por afogar a população em desinformação. Desde a corrida 

presidencial, onde o atual presidente Jair Bolsonaro atuava como um dos candidatos, foram 

percebidas cada vez mais notícias questionáveis e apontadas como fake news. Diversos foram 

os escândalos envolvendo um confronto à ciência, que se agravou ainda mais após o início da 

pandemia causada pelo vírus da Covid-19. E foi em meio a esse contexto que surgiu, de forma 

até então anônima, o Sleeping Giants Brasil (SGB, ou simplesmente Sleeping Giants desse 

momento em diante), em maio de 2020, objeto principal escolhido para análise no estudo em 

questão. 

Outra  (0952953)         SEI 23072.244537/2021-74 / pg. 33



 
 

22 
 

 Nossa análise sobre o SGB será dividida em dois movimentos principais: (1) uma 

análise transversal de suas práticas no Brasil e (2) uma análise de comentários e episódios 

específicos visando captar elementos de conversação e disputa de sentidos ao redor da 

identidade do Sleeping Giants Brasil e de sua legitimidade pública. O primeiro movimento, 

dessa forma, consiste em um acompanhamento sistematizado, realizado pela pesquisadora 

desde o início do presente trabalho, da @slpng_giants_br no período de maio de 2020 a julho 

de 2021. Não se trata de uma análise pormenorizada de todos os tweets, mas sim da tentativa 

de identificar e explorar linhas gerais da atuação do perfil naquela plataforma.  

 Como forma de complementar esse acompanhamento e ampliar a materialidade deste 

movimento, foram coletadas também reportagens veiculadas na Folha de São Paulo sobre o 

Sleeping Giants. A escolha pela Folha se deu pelo estatuto de ser o grande jornal brasileiro com 

maior audiência, quando considerados a média entre exemplares impressos e assinaturas 

digitais (FOLHA, 2021). Para selecionar o corpus, foi realizada uma pesquisa no mecanismo 

de busca do site do jornal para a expressão “Sleeping Giants”. Ao total, foram encontrados 62 

artigos, posteriormente recortados para 37 quando eliminadas as repetições, menções anteriores 

a maio de 2020 ou matérias nas quais a iniciativa é apenas mencionada de passagem perante 

outro tópico (em geral, colunas). As reportagens foram então lidas de forma transversal, e 

articuladas com as impressões da pesquisadora a partir de seu acompanhamento do perfil. Com 

base nesse cruzamento, foi possível identificar marcos e embates que consideramos centrais na 

trajetória do perfil em nosso país, e que permitiram traçar uma linha histórica da atuação do 

Sleeping Giants Brasil conformada por três períodos distintos: (a) o surgimento do perfil e as 

críticas ao Jornal da Cidade Online; (b) o confronto com Olavo de Carvalho e a controvérsia 

acerca da revelação da identidade dos responsáveis pelo perfil no Brasil; e (c) a campanha do 

perfil para desmonetizar o apresentador Sikêra Jr., acusado de homofobia.  Assim, acreditamos 

que a compreensão do Sleeping Giants Brasil como fenômeno de vigilância civil sobre práticas 

de organizações privadas perpassa uma exploração desses períodos. 

 Nosso segundo movimento analítico, por sua vez, é configurado por uma análise mais 

detida sobre comentários no Twitter visando identificar elementos das disputas de sentido ao 

redor da revelação da identidade dos responsáveis pelo Sleeping Giants Brasil. Acreditamos 

que abordar esse recorte específico, localizado no segundo período mencionado no movimento 

anterior, seja um passo propício para trazer à tona disputas acerca da legitimidade pública e da 

credibilidade do perfil em sua tentativa de monitoramento. Para isso, foram selecionados um 

conjunto de dois tweets publicados pelo perfil oficial da Folha de São Paulo no Twitter, cujas 
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interações, respostas, curtidas e retweets serão levadas em consideração. A escolha por dois 

tweets se deu para que pudéssemos nos certificar de que as análises não estariam sendo 

limitantes, como seria caso apenas um tweet fosse observado, e nem redundantes, caso mais 

tweets fizessem parte do capítulo em questão. Com isso, busca-se compreender o jogo de 

interesses que ilustra a disputa por credibilidade entre todas as partes envolvidas.  

3.2. Análise transversal e linha histórica  

Como apresentado anteriormente, nosso primeiro movimento consiste em uma análise 

transversal que visa compreender, de forma sistêmica, em que contexto surge o Sleeping Giants 

no Brasil e como se configura o seu modus operandi. Aqui, consideramos o recorte temporal 

de maio de 2020, quando o perfil surge, a julho de 2021. Diante disso, foram definidos três 

principais períodos, que serão desenvolvidos de forma detalhada no capítulo em questão.  

3.2.1. Primeiro período: surgimento e contestação do Jornal da Cidade Online 

 Na linha histórica traçada, visando ampliar a compreensão do presente estudo, o 

surgimento do perfil no Brasil e a “guerra” firmada com o Jornal da Cidade Online são 

elementos primordiais. O Sleeping Giants chegou ao país no dia 19 de maio se apresentando 

como “Uma luta coletiva de cidadãos contra o financiamento do discurso de ódio e Fake 

News!”, de acordo com a biografia do próprio perfil no Twitter. Logo em seus primeiros dias, 

chamou a atenção por conquistar cerca de duzentos mil seguidores e denunciar mais de trinta 

marcas. Uma das primeiras publicações do Sleeping Giants Brasil consistiu em uma thread 

(série de postagens conectadas no Twitter), que visava explicar mais a fundo sobre sua atuação 

e de que maneiras a sociedade poderia estar envolvida e ajudar no combate à desinformação 

(Imagem 1). 
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Imagem 1 – Thread de apresentação do perfil Sleeping Giants Brasil. 

 
Fonte: captura de tela do Twitter, realizada em 13/07/2021, às 21:09, do perfil do Sleeping Giants Brasil. 

Um dos principais elementos contidos na thread que ajuda a compreender a atuação do 

Sleeping Giants Brasil é a tentativa de mobilizar públicos. Observa-se que o SGB tenta 

convocar os sujeitos para uma atuação coletiva conjunta, na qual eles são fundamentais para o 

sucesso. Nesse sentido, cria-se um discurso de uma identidade compartilhada e a iniciativa é 

posicionada como parte de público/coletividade formada para lutar contra interesses de sites 

antidemocráticos. Além disso, podemos pensar que essa responsabilização dos sujeitos pelo 

sucesso da empreitada implica uma forma de tentar aumentar o engajamento da causa, 

fortalecendo vínculos em uma ideia de corresponsabilidade, conforme aponta Henriques 

(2007). 
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Em seguida, preocupados que ações isoladas não tivessem força para alterar o cenário 

nacional, o SGB propõe um foco específico, por tempo determinado, até que fosse alcançado o 

objetivo de desmonetização. Além disso, a iniciativa afirma que fará um trabalho de verificação 

dos tweets enviados pelo público, o que pode ser encarado como uma tentativa de estabelecer 

credibilidade ao perfil.  

A iniciativa se posicionou, desde o princípio da atuação do perfil, de forma a deixar 

claro que não busca atacar as empresas diretamente, mas sim informá-las sobre o fato de, ainda 

que de maneira “inconsciente”, estarem financiando sites propagadores de desinformação, algo 

que pode afetar sua reputação. É interessante observar a maneira que o Sleeping Giants procura 

exercer o seu papel como instância de monitoramento envolvendo a sociedade em suas ações, 

como já apresentado, e se portando como um aliado das empresas - alguém que chamaria a 

atenção para algo que talvez elas não estivessem atentas, especialmente quando pensamos as 

lógicas de monetização e publicidade utilizadas por plataformas como o Google Adsense e o 

YouTube. Suas denúncias, por mais que carreguem um tom irônico, caracterizado por uma 

passiva-agressividade, dão a ideia de que estão todos juntos, lutando por uma mesma causa. 

Além disso, a lógica “follow the money” é uma estratégia utilizada pela instituição, que, apesar 

de lutar contra a desinformação, não o faz denunciando-a, mas sim combatendo o sistema que 

permite que ela continue a existir e se propagar - nesse caso, o dinheiro vindo de anúncios 

publicitários que sustenta portais considerados propagadores desse tipo de conteúdo. Trata-se 

de uma abordagem que difere o Sleeping Giants de iniciativas de “fact checking” que se 

tornaram tão difundidas após 2016, e estabelece uma relação distinta de disputa, transferindo o 

debate do terreno das contestações acerca da veracidade de uma informação para um ataque ao 

próprio “modelo de negócios” que permite que sites de desinformação, como o Jornal da Cidade 

Online, existam e ganhem cada vez mais forças. 

O Jornal da Cidade Online foi o primeiro alvo escolhido pelo Sleeping Giants. O portal 

ficou conhecido como disseminador de fake news, fato agravado após o início da pandemia 

causada pelo vírus da Covid-19, momento em que debates como a eficácia do uso da cloroquina 

vieram à tona. Com a intenção de desmonetizar o portal, empresas como Dell, Claro, Tim, 

Samsung, Americanas, Submarino, Mercado Livre, Philips, Magazine Luiza e Banco do Brasil 

tornaram-se alvo das denúncias, além de veículos de comunicação e audiovisual, como a Folha, 

a Telecine e o Canal History Brasil. Vale chamar a atenção para o fato de que, até o momento, 

a identidade dos fundadores do perfil se manteve anônima. Apesar disso, a iniciativa contou 
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com apoio de pessoas públicas e influentes, como Felipe Neto e Luciano Huck. Durante uma 

entrevista concedida à Folha via mensagens no Twitter - após o jornal retirar o anúncio 

veiculado no Jornal da Cidade Online, graças a denúncia feita pelo Sleeping Giants Brasil - os 

criadores da conta brasileira compartilharam que conseguiram, em poucos dias, retorno 

diretamente das empresas Telecine, Dell, Branco do Brasil, Zoom, PicPay. O movimento 

cresceu tanto que os seguidores, sozinhos, também acabaram conseguindo as respostas da 

History Channel, Domestika, Submarino e Loft.1 Essa aderência reflete o modo de atuação do 

perfil, que se autointitula como um movimento, atuando não só como uma fonte de denúncias, 

mas um catalisador para a ação de públicos mobilizados. A tentativa de mobilizar o apoio 

popular é elemento central de suas ações, e esse é um importante ponto a ser levado em conta 

considerando o cenário de democracia monitória definido por Keane (2013).  

 A disputa por credibilidade, ponto chave a ser estudado no trabalho em questão, já pode 

ser observada ainda nos primeiros dias de denúncias feitas às empresas mencionadas acima. 

Algumas delas, como a Dell, logo se posicionaram alegando a exclusão da publicidade 

veiculada no Jornal da Cidade Online (JCO). A conta da marca no Twitter publicou: “Assim 

que recebemos essa informação, solicitamos a retirada dos anúncios automáticos. Repudiamos 

qualquer disseminação de notícias falsas”.1 A ação repercutiu de forma que as hashtags 

#NãoCompreDell e #CompreDell tornaram-se algumas das mais comentadas na rede social. De 

um lado, apoiadores do Sleeping Giants que ficaram satisfeitos com a atitude da marca em 

colaborar com a desmonetização do JCO. De outro, usuários que alegavam repressão à 

liberdade de expressão por parte da atuação do perfil. Veremos, ao longo do estudo, que o 

embate envolvendo esse argumento perdura até os dias atuais, figurando em diversas ações 

relacionadas ao principal ator em questão, e acreditamos, conforme Henriques e Silva (2017), 

que se trata de um dos elementos mais basilares para compreender as disputas ao redor da 

vigilância civil em nossa sociedade. 

Para que a dinâmica desenvolvida pelo Sleeping Giants Brasil fique mais clara, é 

importante explorar a maneira com que anúncios online são publicados. As marcas podem optar 

por veicular suas publicidades em sites por meio da chamada publicidade programática via 

Google, ou seja, elas não compram espaço digital em um site específico, de sua própria escolha, 

                                                
1  SOPRANA, Paula; MELLO, Patrícia Campos. Movimento contra fake news chega ao Brasil e cobra 30 
empresas por anúncios em site suspeito. Folha de S.Paulo. São Paulo, 22 mai de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/movimento-que-cobra-empresas-por-anuncios-em-sites-de-
fake-news-chega-ao-brasil.shtml?origin=folha  
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e sim são direcionadas a partir de filtros pré-definidos. No entanto, é possível administrar esse 

conteúdo, revisar e excluir quando quiserem. Esse era o caso das empresas que optaram por 

retirar seus anúncios do Jornal da Cidade Online, após a repercussão inicial. A Folha entrou em 

contato com seis dessas grandes empresas, que receberam diversas mensagens de 

consumidores, alguns apoiando e outros desaprovando a ação. Todas as empresas afirmaram 

que nem sempre conseguem avaliar todas as publicações e que existe um filtro que barra 

automaticamente sites propagadores de conteúdos relacionados a violência, incitação ao ódio, 

drogas e temas de cunho sexual - já questões políticas são temas sensíveis. 

Além disso, as empresas procuradas pela Folha afirmaram, na mesma reportagem, que 

“precisaram tomar decisões rápidas sob o risco de manchar a reputação de suas marcas.” Elas 

ainda destacaram que “tiveram dificuldade para avaliar se o site em questão é ou não um 

disseminador de notícias falsas ou apenas apoia um determinado espectro político mais à 

direita”. Outro fato importante para a análise em questão se relaciona com duas das empresas 

entrevistadas, que alegaram receber mensagens ofensivas de pessoas que as acusavam de apoiar 

a censura e se referiam ao Sleeping Giants Brasil como uma “organização criminosa”. Ou seja, 

aqui vemos claramente um reflexo da disputa de credibilidade mencionada. Em jogo temos a 

credibilidade do Sleeping Giants Brasil, das empresas privadas denunciadas e do Jornal da 

Cidade Online, sendo todas elas marcadas por posicionamentos sociais. E por conta dessa 

disputa, passam a ocorrer diversos ataques, que reverberam até as vias jurídicas, como veremos.  

Perante a ofensiva inicial do Sleeping Giants Brasil, o Jornal da Cidade Online se 

posicionou, referindo-se ao movimento como algo de “pura canalhice”, responsável por 

promover a censura. Em um artigo de opinião publicado pelo próprio portal (Jornal da Cidade 

Online, 2020), é dito que as empresas que retiraram os seus anúncios após a exposição pelo 

Sleeping Giants Brasil compactuam com os pedidos da “máfia comunista”. Em somatória, é 

pontuado que a ação foi criada por “um bando de militantes esquerdistas” que buscam difamar 

o portal e boicotar os patrocínios através de “acusações falsas e criminosas”. Fabio Wajngarten, 

secretário de Comunicação da Presidência, saiu em defesa ao JCO (Imagem 2), o que mostra a 

politização da questão e já aponta para alguns dos elementos centrais da tensão e das disputas 

ao redor do SGB.
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Imagem 2 - Tweet de Fabio Wajngarten sobre o perfil Sleeping Giants Brasil. 

 

Fonte: captura de tela do Twitter, realizada em 13/07/2021, às 00:15, do perfil de Fabio Wajngarten. 

Contextualizando a postagem de Wajngarten é importante apontar que o Banco do 

Brasil, mencionado no tweet de denúncia ilustrado acima, havia retirado seus anúncios do Jornal 

da Cidade Online, porém, após intervenção de Carlos Bolsonaro, deputado pelo Republicanos-

RJ e filho do presidente Jair Bolsonaro, a publicidade foi restabelecida. Apesar do claro 

imbricamento político, José Tolentino, editor-chefe do JCO, afirmou que seu veículo é “apenas 

um jornal que fala a verdade. Estão nos rotulando como site de direita e bolsonarista. Somos 

totalmente independentes. Não recebemos nenhum centavo de governo e órgão público”. 2 

                                                
2 SOPRANA, Paula; MELLO, Patrícia Campos. Movimento contra fake news chega ao Brasil e cobra 30 
empresas por anúncios em site suspeito. Folha de S.Paulo. São Paulo, 22 mai de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/movimento-que-cobra-empresas-por-anuncios-em-sites-de-
fake-news-chega-ao-brasil.shtml?origin=folha  
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Alguns dias após o surgimento do Sleeping Giants Brasil e das denúncias envolvendo 

dezenas de empresas que retiraram seus anúncios do Jornal da Cidade Online, surge um ator 

relevante na disputa de credibilidade acerca de nosso objeto: o perfil Gigantes Não Dormem - 

cujo nome representa um trocadilho considerando a tradução literal “Gigantes Adormecidos”. 

O principal intuito da conta, criada em maio de 2020, era pressionar as mesmas empresas que 

demonstraram compactuar com o objetivo do SGB, de forma que os anúncios fossem repostos 

no portal acusado de propagar a desinformação e publicidades fossem retiradas de portais 

opositores. Ao final de maio, o perfil contava com apenas 18 mil seguidores, enquanto o 

Sleeping Giants Brasil ultrapassava os 215 mil. Apesar disso, eles diziam ser maioria, referindo-

se ao total de apoiadores de direita. Neste ponto, conseguimos compreender de maneira clara 

como as disputas políticas passaram a fazer parte da “guerra” firmada pelo Sleeping Giants. 

Imagem 3 – Captura de tela do perfil “Gigantes Não Dormem”. 

 

Fonte: Imagem retirada da reportagem3 da Folha, acesso em 24/07 às 17:15. 

Algumas empresas, como a Centauro e a UniBH, concordaram com as notificações 

disparadas pelo perfil Gigantes Não Dormem e acabaram retirando seus anúncios de portais 

                                                
3 SOPRANA, Paula. Grupo conservador lança movimento contra avanço do Sleeping Giants no Brasil. Folha de 
S.Paulo. São Paulo, 22 mai de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/05/grupo-
conservador-lanca-movimento-contra-avanco-do-sleeping-giants-no-brasil.shtml  
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como o “Blog do Esmael” e “Brasil 247”. A FastShop e a Petlover se pronunciaram dizendo 

que iriam revisar os anúncios disparados por plataformas automáticas. O @GigantesReais 

apoiava seu discurso na questão da censura, mesmo argumento utilizado pelo diretor-chefe do 

Jornal da Cidade Online, ou seja, para eles e seus seguidores, o movimento criado pelo Sleeping 

Giants Brasil já nasceu com um viés político de esquerda, visando censurar conteúdos 

considerados de direita. Aqui chegamos em um ponto bastante delicado. Até que ponto a 

desinformação é exclusividade da direita ou da esquerda? Por um lado, temos o SGB afirmando 

que o Jornal da Cidade Online e seus posicionamentos, alinhados com aquilo que o presidente 

Jair Bolsonaro defendia publicamente, como a eficácia da cloroquina e a inutilidade do 

isolamento social, são conteúdos que corroboram com a desinformação. Por outro, o Gigantes 

Não Dormem procurava fazer referência à desinformação em sites de esquerda, apontando para 

a politização do SGB e de fato destacando episódios de informações questionáveis em tais 

veículos. Perante essa disputa, podemos entender que os indivíduos, movidos pelas suas 

próprias crenças e interesses, acabam apoiando um ou outro lado, tornando a disputa de 

credibilidade acerca do SGB ainda mais complexa. É importante evitar um posicionamento 

ingênuo de que há um lado claramente correto, observando que esse fato acaba por significar o 

crescimento da intensidade daquela disputa, onde um alvo ataca constantemente o outro usando 

argumentos que envolvem a credibilidade dos atores envolvidos visando, consequentemente, 

alterar a dinâmica do apoio popular.  

No contexto em que o Brasil se encontrava - e ainda se encontra - quando o Sleeping 

Giants surgiu no país, o extremismo e o sentimento de desconfiança são elementos importantes. 

Portanto, envolver as empresas privadas nesse jogo e acusá-las de apoiar a desinformação ou a 

censura se revela uma tática importante, na medida em que retira as atividades daquelas 

organizações do âmbito do privado e as ressignifica como elementos importantes da esfera 

pública. Muitas das empresas acionadas lidaram como essa “guerra” afirmando não possuir 

alinhamento político e atribuindo a responsabilidade dos anúncios ao Google. Apesar disso, 

algumas semanas após o início das denúncias feitas pelo SGB, o Jornal da Cidade Online 

desativou a sua adesão à plataforma de publicidade programática do Google, o que foi 

considerado uma vitória parcial daquela iniciativa de vigilância civil, que passou a ter novo 

alvo. Cabe mencionar que, ainda hoje, a plataforma do JCO não apresenta anúncios do Google 

Adsense.  
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3.2.2. Segundo período: as disputas sobre a identidade por trás do Sleeping Giants e Olavo 
de Carvalho  

 Após a vitória parcial do Sleeping Giants Brasil contra o Jornal da Cidade Online, novos 

alvos foram acionados pelo perfil, como o portal Conexão Política e o Brasil Sem Medo, que 

conta com Olavo de Carvalho em seu time de colunistas e idealizadores. Também conhecido 

como guru bolsonarista e representante do conservadorismo no Brasil, Olavo é considerado 

pelo SGB como um dos grandes propagadores da desinformação e, por conta disso, se tornou 

objeto central do que consideramos como segundo grande momento histórico do SGB. Assim 

como anteriormente, o modus operandi do movimento vigilante permaneceu focado na lógica 

follow the money, ou seja, suas denúncias não são diretamente contra a desinformação, mas 

contra o dinheiro que permite com que ela se sustente. Sendo assim, a PayPal passou a ser um 

importante foco, uma vez que a plataforma é uma daquelas utilizadas por Olavo de Carvalho 

na monetização de seus cursos, assim como a PagSeguro.  

Imagem 4 – Violações dos termos de uso do PayPal feitos por Olavo de Carvalho. 

  
Fonte: Imagem retirada da reportagem4 da Folha, acesso em 24/07 às 17:48. 

                                                
4 Plataforma de pagamentos PayPal bloqueia conta de escritor Olavo de Carvalho. Folha de S.Paulo. São Paulo, 6 
ago de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2020/08/plataforma-de-pagamentos-paypal-
bloqueia-conta-de-escritor-olavo-de-carvalho.shtml  
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Na madrugada do dia 6 de agosto de 2020, a PayPal bloqueou a conta do escritor, 

apontando que ele desrespeitou a política da empresa ao fazer transações que envolvem a 

promoção de ódio, violência, racismo ou outras formas de intolerância discriminatória.4 Esse 

ato trouxe consequências para o Sleeping Giants Brasil, inclusive, perante a esfera jurídica. Em 

maio daquele ano já havia sido aberto um inquérito para investigar as movimentações do perfil, 

após a denúncia de que o Banco do Brasil veiculava seus anúncios em um portal apoiador de 

Jair Bolsonaro e disseminador de fake news - o Jornal da Cidade Online. Como já explorado, 

Carlos Bolsonaro e Fabio Wajngarten, secretário de Comunicação da Presidência, se 

manifestaram publicamente no Twitter, afirmando que o caso seria contornado, e poucos dias 

depois o BB voltou a publicar seus anúncios no portal. Toda essa confusão chegou até o 

Tribunal de Contas da União, que acabou por determinar a suspensão da publicidade do Banco 

naquele veículo. 

 Desde então, o Sleeping Giants Brasil tornou-se alvo dos bolsonaristas e, após o 

bloqueio da conta de Olavo de Carvalho no PicPay, a situação se agravou. O delegado 

responsável por abrir a investigação contra o perfil vigilante sustenta sua justificativa no fato 

de que, “ao criticar páginas e apontá-las como propagadoras de fake news, o Sleeping Giants 

Brasil atentava contra a liberdade de expressão e poderia incorrer em denúncia caluniosa”.5 

Segundo ele, “a informação de que há sites propagadores de fake news causou extremo desgaste 

e inconformismo a toda a população” porque “a página passou a fazer acusações graves, 

contudo genéricas, não apontando exatamente quais teriam sido as fake news que os veículos 

de comunicação que cita teriam cometido, gerando insegurança à coletividade”.5 A Folha entrou 

em contato com a Polícia Federal, que afirmou que a investigação havia sido arquivada a pedido 

do Ministério Público Federal e por decisão da Justiça. 

 Em meio a esses embates, o Jornal da Cidade Online, que estava sendo investigado pela 

CPMI das Fake News por publicação de notícias falsas, fez um pedido ao Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul para que o Twitter revelasse a identidade dos administradores do Sleeping 

Giants Brasil e o excluísse da rede social. Tal pedido foi acatado e, ainda que a juíza responsável 

não apontasse nenhum crime relacionado à liberdade de expressão por parte do perfil, ela 

determinou, em meados de agosto de 2020, que o Twitter revelasse os dados cadastrais e o IP 

do perfil, para que a justiça pudesse rastreá-lo. Até então, os fundadores do movimento vigilante 

                                                
5 PF abriu investigação contra Sleeping Giants, que denuncia fake news de apoiadores de Bolsonaro. Folha de S.Paulo. São 
Paulo, 18 ago de 2020. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/08/pf-abriu-
investigacao-contra-sleeping-giants-que-denuncia-fake-news-de-apoiadores-de-bolsonaro.shtml 
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se mantinham em anonimato por motivos de segurança, como dito em entrevista anônima à 

Folha ainda em maio. O Twitter, por sua vez, recorreu ao pedido da juíza, alegando que não 

havia motivos para que os dados fossem fornecidos sem o reconhecimento de atividade ilícita.6 

A bancada do PSOL, partido de oposição a Bolsonaro, saiu em defesa do Sleeping Giants Brasil 

e enviou requerimento ao Ministério da Justiça cobrando explicações em relação ao inquérito 

que visava revelar os administradores. 

 Diante de todos esses trâmites, são visíveis as proporções e dimensões alcançadas por 

aquele movimento de vigilância civil, que envolveu em suas ações dezenas de empresas 

privadas e pautas políticas. O embate com Olavo de Carvalho foi decisivo para moldar a 

imagem do perfil, aos olhos de alguns, como um ator político a favor da esquerda e, aos olhos 

de outros, como um importante vigilante contra a desinformação. Ao longo de todo o ano de 

2020, diversas foram as polêmicas envolvendo o Sleeping Giants Brasil, principalmente pelo 

recorrente sucesso de suas ações em desmonetizar portais propagadores de fake news – algo 

que podemos creditar à sua tática de expor publicamente as empresas, tentando retirá-las de sua 

zona de conforto e demonstrar seu envolvimento na esfera pública. Eis que em dezembro do 

último ano, durante uma entrevista concedida à Folha, considerado o maior jornal do país, os 

fundadores decidem revelar a sua identidade de forma espontânea, não correspondendo às 

pressões judiciais correntes nos órgãos públicos. Nesse ponto, nossa análise demonstra uma 

clara aproximação entre o SGB e a imprensa tradicional, especialmente a Folha de São Paulo, 

algo que faz sentido dentro da lógica desvelada por Henriques e Silva (2017) para conquistar 

visibilidade e credibilidade. É interessante observar que isso acontece apesar da Folha ter sido 

uma das primeiras empresas denunciadas pela iniciativa, ainda em maio de 2020. Em termos 

de visibilidade, a estratégia parece ter sido bem-sucedida, já que a matéria da Folha com a 

revelação da identidade dos responsáveis teve amplo destaque no Twitter.  

 Segundo a reportagem, Leonardo de Carvalho Leal e Mayara Stelle são dois jovens de, 

até então, 22 anos, estudantes de direito de uma faculdade estadual no interior do Paraná. 

Namorados desde os 15 anos, foram amparados pelo auxílio emergencial, após perderem a fonte 

de renda por decorrência da pandemia causada pelo vírus da Covid-19. Durante uma leitura 

para o trabalho de conclusão de curso, tiveram a ideia de fundar o Sleeping Giants Brasil em 

                                                
6 PIRES, Breiller. Ações judiciais tentam revelar identidade de administrador do Sleeping Giants. El País. São Paulo, 25 ago 
de 2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-25/acoes-judiciais-tentam-revelar-identidade-de-
administrador-do-sleeping-giants.html%20-
%20Fonte%20sem%20ser%20a%20Folha%20%C3%A9%20um%20problema?%20N%C3%A3o%20achei%20tantas%20inf
orma%C3%A7%C3%B5es%20por%20l%C3%A1. 
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uma manhã de maio de 2020. Horas depois o perfil já contava com mais de 20 mil seguidores, 

e foi quando eles começaram a se dar conta da proporção que a iniciativa estava tomando. 

Apesar de não existir ninguém além deles por trás do perfil, o Rede Liberdade, um grupo de 

advogados e jornalistas atuantes em casos de violação de direitos e liberdade de expressão, os 

apoia prestando assessoria jurídica e de comunicação de maneira gratuita.7 

 Sete meses após o surgimento da iniciativa, quando decidiram revelar suas identidades, 

Leonardo e Mayara afirmaram que cerca de R$ 1,5 milhão foi retirado de três sites de notícias 

e dois canais. Segundo os jovens, 700 empresas já se atentaram após as denúncias feitas e 

retiraram os seus anúncios dos sites considerados como alvos. Além dos dados quantitativos, 

importantes questões foram levantadas durante a entrevista com a Folha. Quando questionados 

se haviam saído do anonimato por conta da ação judicial movida pelo Jornal da Cidade Online, 

eles disseram que, apesar da investigação, os dados não seriam entregues agora por conta do 

sigilo judicial, mas que preferiram que seus seguidores os conhecessem dessa forma do que por 

um site de fake news. Ainda completaram dizendo que esperavam gerar o sentimento de 

identificação tanto nas empresas que os apoiaram quanto nas pessoas que os acompanham no 

perfil. Vir a público parece ter sido um desafio, uma vez que os riscos de ameaças digitais se 

concretizarem era, na visão dos criadores, real. 

 Um posicionamento muito interessante para nossa análise é a citação de Leonardo e 

Mayara de que eles não veem o Sleeping Giants como um movimento de política, apesar de 

toda a confusão decorrente, e sim um movimento de consumidores. O entrevistador ainda 

questionou o fato de todos os portais desmonetizados até então serem de direita, e a resposta 

dada foi que, ao realizarem as denúncias, eles não verificam se os sites são de direita ou de 

esquerda, inclusive porque entendem que a desinformação está presente em ambos. Porém, não 

negaram que, até o momento presente, a extrema direita teria um alcance de desinformação 

muito maior que a esquerda. O Jornal da Cidade Online, por exemplo, alcançava um marco de 

40 milhões de acessos por mês, o que pode ser considerado um número assustador, 

principalmente quando parte do conteúdo gerado por eles se relacionava com a pandemia. Leal 

ainda completa: “O Jornal da Cidade Online é a página de notícias do Facebook que tem maior 

engajamento sobre o coronavírus. Mais do que a Globo, do que a Folha, do que o Estadão. 

                                                
7 BERGAMO, Mônica. FINOTTI, Ivan. Sleeping Giants é formado por casal de 22 anos do interior do Paraná. 
Folha de S. Paulo. 16 dez de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/12/sleeping-giants-sai-do-anonimato-em-
entrevista-a-folha.shtml 
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Quanto mais acesso o site tem, mais dinheiro ele vai ganhar”. Esse foi, inclusive, o motivo pelo 

qual o JCO foi escolhido como primeiro alvo pelo Sleeping Giants Brasil.  

 Ao questionar sobre o embate direto com Olavo de Carvalho, o entrevistador pontuou: 

Como definir o discurso de ódio? Stelle, então, disse que o discurso de ódio é uma coisa 

subjetiva, mas que busca reprimir ou intimidar uma pessoa sobre determinadas características 

que ela possui. Ainda completou dizendo que com o SGB não pretende calar ninguém e que 

são favoráveis à liberdade de expressão, inclusive usando dela para alertar as empresas 

privadas. Ou seja, assim como Olavo é livre para falar e ter o seu espaço para propagar suas 

ideias, eles também possuem o direito de alertar as empresas e elas decidem se querem 

continuar veiculando seus anúncios em determinados conteúdos. Afinal, elas também são 

vítimas das fake news e, por isso, agradecem publicamente aos alertas.  

Imagem 5 – Entrevista feita com Leonardo Leal (um dos donos do perfil SGB). 

 
Fonte: Captura de tela retirada da reportagem8 da Folha, acessada em 24/07 às 23:36. 

Eles entendem que Olavo possui o direito de dizer que o Brasil seria um lugar legal caso 

a Globo ou a Folha fechassem suas portas, assim como pode discursar que a imprensa deve ser 

tratada como cachorro, a pontapés, e que estar na presença de jornalistas é estar na presença da 

pior espécie do mundo, apesar deste ser um discurso de ódio. Porém, as empresas também têm 

o direito de não querer pagar por esse conteúdo, e o que eles fazem é justamente essa denúncia 

carregada por um tom de alerta.8 

                                                
8 BERGAMO, Mônica. FINOTTI, Ivan. Sleeping Giants é formado por casal de 22 anos do interior do Paraná. 
Folha de S. Paulo. 16 dez de 2020. Disponível em: 
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/12/sleeping-giants-sai-do-anonimato-em-
entrevista-a-folha.shtml 
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É interessante notar como, dessa forma, é possível evidenciar mais uma peça da disputa 

de credibilidade ao redor do perfil: as diferentes tentativas de posicionamento acerca do 

interesse público e político. Os detratores e opositores do SGB procuram justamente salientar 

o aspecto político da iniciativa como forma de demonstrar que ela não possui credibilidade, que 

não estaria alinhada com o interesse público, mas sim com um tipo de posicionamento 

enviesado e “contaminado” pela política. Os criadores do perfil, por outro lado, procuram 

construir seus discursos se distanciando da polarização política, assumindo um perfil como 

“consumidores” e cidadãos alinhados com a defesa de seus interesses – apelando para uma 

coletividade mais ampla na qual os posicionamentos políticos não seriam elemento de divisão. 

Retornaremos a esse aspecto no segundo movimento de nossa análise.  

3.2.3. Terceiro período: o movimento contra Sikêra Jr.  

 O terceiro e mais atual período identificado em nossa análise transversal possui como 

alvo José Siqueira Barros Júnior, também conhecido como Sikêra Júnior. O apresentador, que 

atualmente comanda o Alerta Amazonas, na TV A Crítica, de Manaus, e o Alerta Nacional, da 

Rede TV!, passou a ser o foco da iniciativa vigilante após realizar declarações homofóbicas em 

um de seus programas. No dia 26 de junho de 2021, na semana marcada pelo dia internacional 

do orgulho LGBTQ+, Sikêra fez referência a uma campanha publicitária promovida pelo 

Burguer King, em que crianças falam com naturalidade sobre relacionamentos homoafetivos. 

Os termos “raça desgraçada”, “raça do cão” e “tudo maconheiro” foram utilizados por ele 

enquanto se referia a comunidade. Dentre outras declarações, disse: “A gente está calado, 

engolindo, engolindo essa raça desgraçada que quer que a gente aceite que a criança... deixe as 

crianças, rapaz!”.9  

 Apesar de algumas medidas terem sido tomadas, como um pedido de desculpas vindo 

do apresentador cinco dias após o ocorrido e o disparo de um e-mail pela Rede TV!, direcionado 

a diversos jornalistas e alegando que a emissora reprova veemente todos os tipos de 

discriminação e preconceito, o Sleeping Giants Brasil deu início a campanha 

#DesmonetizaSikêra. Uma ação que, novamente, segue a lógica follow the money e busca 

chegar até as raízes que permitem com que esse tipo de conteúdo continue existindo, alinhada 

com o modus operandi do perfil desde os seus primórdios. Assim como atuou durante os 

embates com o Jornal da Cidade Online e Olavo de Carvalho, o SGB alertou publicamente as 

                                                
9 GOES, Tony. Sikêra Jr. ostenta homofobia na TV às vésperas do Dia do Orgulho LGBTQIA+. Folha de S. 
Paulo. 28 jun de 2021. Disponível em: https://f5.folha.uol.com.br/colunistas/tonygoes/2021/06/as-vesperas-do-
dia-do-orgulho-lgbtqia-sikera-jr-ostenta-homofobia-na-tv.shtml 
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empresas anunciantes do Alerta Nacional e do canal de Sikêra no YouTube com o intuito de 

que os anúncios veiculados nesses meios fossem desativados. 

 O sucesso do movimento foi imediato e, um mês após o ocorrido, ao menos 92 

patrocínios foram perdidos, gerando um grave problema para a Rede TV!, não só em termos   

financeiros como para a reputação do canal. Apesar disso, o apresentador segue contratado, 

mesmo após ter reiterado que permanece sendo contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. 

Um importante ponto a ser considerado em nossa análise é o fato de que Sikêra é um grande 

defensor da família Bolsonaro e das políticas adotadas pelo governo atual. Ainda que o Sleeping 

Giants Brasil tente deixar claro em seu discurso a imparcialidade política, devemos reconhecer 

que a essa altura os embates perpassam pelo campo, inclusive pelas interferências diretas de 

autoridades em suas ações. E, reconhecendo o cenário de extremismos que marca o contexto 

vivido em nosso país, essa disputa fica ainda mais violenta.  

Imagem 6 – Postagem sobre a retirada do anúncio do Sikêra Jr da empresa Luftal. 

 
Fonte: Captura de tela do perfil oficial do Sleeping Giants Brasil no Twitter. Acesso em 29/07/2021 às 22:26. 

O objetivo da desmonetização foi alcançado, dentre outros fatores, graças a lógica 

avançada do uso de mídias sociais adotada pelo SGB. O perfil realiza chamadas públicas 

arraigadas de estratégias voltadas para o engajamento, como o uso assíduo da hashtag e a lógica 

da gamificação. Todas as publicações que possuem relação com Sikêra, seja alertando as 
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empresas ou atualizando os seguidores sobre o movimento, são marcadas pela 

#DesmonetizaSikera, como mostra a imagem 6. Além disso, o Sleeping Giants Brasil adota 

uma postura que aproxima os seguidores de suas ações, dando a entender que o trabalho é feito 

em conjunto, e não somente por eles. Nos últimos episódios vividos no embate com Sikêra, por 

exemplo, é comum que, durante os programas comandados por ele, o SGB solte um 

comunicado chamando a atenção e orientando a seus seguidores que tirem foto das propagandas 

veiculadas, os enviem e, com isso, os ajudem a conscientizar a empresa envolvida. Outra 

estratégia recorrente é estabelecer metas de comentários e compartilhamentos para as postagens 

do perfil, muitas vezes com alguma recompensa caso sejam atingidas – as recompensas, no 

caso, não são materiais, mas relacionadas com a própria desmonetização do alvo, como mostra 

a imagem 7. 

Imagem 7 – Comemoração do perfil SGB sobre as 38 empresas que desmonetizaram o Sikêra Jr. 

 

Fonte: Captura de tela do perfil oficial do Sleeping Giants Brasil no Twitter. Acesso em 03/08/2021 às 22:04. 

Outro ponto interessante a ser observado em relação às estratégias adotadas pelo perfil 

diz respeito à lógica da imprensa. Já foi apresentado e retomado durante o presente trabalho o 

fato de que a imprensa, ainda que algumas vezes passe a ser o alvo das iniciativas de vigilância 

civil e tenha sua imagem colocada em pauta, se mantém sólida quando pensamos em sua 

credibilidade. Podemos notar que, atualmente, o perfil do Sleeping Giants Brasil é utilizado, 

além do seu papel de vigilante, como um meio de informação, onde encontra-se pautas 
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importantes, referentes a variados assuntos, sendo anunciadas. Pode ser que, justamente por 

esse consenso de que o papel da imprensa é observar e descrever o mundo e os acontecimentos 

que o envolvem de maneira neutra e imparcial, fazendo com que a sua credibilidade perdure, o 

SGB tenha buscado se aproximar desse modus operandi, tornando-se um perfil não só de 

denúncia, mas de informação - que, ironicamente ou não, seria justamente o contrário daquilo 

que eles buscam combater: a desinformação. 

 Um dos escândalos mais recentes envolvendo Sikêra, após diversas empresas retirarem 

os anúncios dos canais ligados a ele, se deu por conta de uma ótica. As Óticas Tambaqui 

permaneceram anunciando durante os programas do apresentador, o que fez com que algumas 

pessoas, engajadas com o movimento proposto pelo Sleeping Giants Brasil, enviassem 

mensagens de repúdio a tal ótica. Tempo depois, Sikêra revelou durante seu programa que “Essa 

ótica não existe. Eu criei essa ótica. Isso se chama isca e um monte de lacrador foi para lá, 

mandando [mensagem] no WhatsApp, dizendo que nunca mais botava o pé nessa ótica”.10 Ao 

fim de sua fala, ainda se referiu a essas pessoas como “um bando de otários”, “satânicos” e 

“massa manipulada”. Ainda que à primeira vista a atitude do apresentador não faça muito 

sentido, é interessante entendermos qual dinâmica está envolvida em sua ação. Sikêra afirmou, 

em seu programa ao vivo, ter coletado todos os números daquelas pessoas que enviaram 

mensagens às Óticas Tambaqui. Ainda completou dizendo: “Agora eu lhe acho. E a gente vai 

ter que dividir o prejuízo. Você contratando seu advogado já é lucro pra mim”. Essa lógica da 

ameaça é uma tentativa de frear a perda de reputação e a participação popular a partir do medo 

jurídico, conhecida nos Estados Unidos como SLAPP, ou strategic lawsuit against public 

participation (que poderia ser traduzido como processo estratégico contra participação pública). 

O SLAPP nada mais é do que a tentativa de censurar, intimidar e silenciar críticas por 

meio de ameaças jurídicas, em geral desprovidas de mérito, que envolvem o custo de uma 

defesa legal. Em outras palavras, é construído a partir de um cenário de assimetrias financeiras, 

contrapondo empresas que possuem capital frente a indivíduos que se calam por não ter recursos 

legais e financeiros para enfrentar um embate direto. Ainda que o fato de Sikêra ter 

conhecimento do número de diversas pessoas que podem ser consideradas seus opositores não 

                                                

10 Sikêra Jr. cria falsa promoção e divulga que empresa não existe. Folha de S. Paulo. São Paulo, 23 jul de 2021. 
Disponível em: https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2021/07/sikera-jr-cria-falsa-promocao-e-divulga-que-
empresa-nao-existe.shtml   
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seja significativo em termos legais, o susto e a dúvida causada pela incerteza jurídica e o 

sentimento de impotência são consequências trazidas por essa ação. Talvez possamos 

considerar que, nessa situação em específico, o SLAPP não atingiu o objetivo proposto, uma 

vez que de ambos os lados existem muitas pessoas compartilhando da mesma opinião, se 

apoiando e formando redes de conexão. A criação das Óticas Tambaqui e a revelação de Sikêra 

carregada por um tom intimidador chegou a ser, inclusive, considerado cômico e ridicularizado 

por alguns. Porém, os efeitos práticos caso o apresentador realmente entre com processos 

jurídicos contra os públicos envolvidos ainda estão indefinidos. 

 Ao final desse trajeto, acreditamos que a reconstrução histórica da atuação do Sleeping 

Giants Brasil tenha nos ajudado a compreender os contornos básicos de sua atuação e das 

disputas de credibilidade ao seu redor. Em nosso próximo movimento, tentaremos ampliar a 

compreensão sobre essas disputas, observando comentários e o embate entre sujeitos acerca das 

ações do SGB, algo notável desde a sua criação e as denúncias feitas ao Jornal da Cidade Online 

até o movimento mais recente, envolvendo Sikêra Júnior.  

3.3. Disputas ao redor da identidade e dos interesses 

 Antes de aprofundarmos na análise proposta, é válido compartilhar que a ideia inicial 

para que pudéssemos explorar o embate discursivo envolvendo o Sleeping Giants Brasil 

passaria pela seleção de tweets feitos pelo próprio movimento. A partir daí o embate entre 

opositores seria observado com o intuito de compreendermos quem são esses públicos, o que 

ou quem eles defendem e referenciam em suas manifestações e como a credibilidade dos 

envolvidos, seja as empresas privadas, a imprensa, terceiros ou até mesmo o SGB, estaria em 

jogo. Porém, não foi necessário muito para perceber que o perfil do Sleeping Giants Brasil faz 

parte do que podemos considerar, na linguagem popular, como uma “bolha”. Isso porque a 

esmagadora maioria das interações nos tweets feitos pelo vigilante civil são de pessoas que 

compartilham do mesmo posicionamento que eles, ou seja, não foi encontrado um embate direto 

naquele ambiente virtual. De certa forma, essa quebra de expectativa serviu para a comprovação 

de que, de fato, o movimento conta com um público engajado, que apoia suas ações, 

compartilha as hashtags, contribui com a vigilância e, ainda, sugere novos embates. 

 Diante disso, para que o objetivo de analisar as disputas de credibilidade envolvendo o 

Sleeping Giants fosse alcançado, foram escolhidos dois tweets veiculados na Folha, nos quais 

podemos desvelar aspectos sobre a dinâmica de embate entre sujeitos acerca do Sleeping Giants 

Brasil. O primeiro deles foi publicado no dia 25 de agosto de 2020 e faz referência a 
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determinação da justiça para que o Twitter revelasse os dados dos criadores do Sleeping Giants 

Brasil, fato já abordado durante este capítulo (Imagem 8). 

Imagem 8 – Reportagem sobre a determinação da justiça para que os dados dos criadores do Sleeping Giants 
Brasil fossem expostos. 

 

Fonte: Captura de tela do perfil oficial da Folha de S. Paulo no Twitter. Acesso em 03/08/2021 às 22:30. 

 Como mostra a Imagem 8, o tweet foi feito às 14:20 hrs e noticiava, por meio do 

compartilhamento de uma reportagem publicada no portal online da Folha, a determinação pela 

justiça – fato que, como a análise de comentários revela, dividiu opiniões. Das interações, 91 

são retweets, 71 são tweets com comentário e 445 são curtidas - vale ressaltar que, na captura 

de tela, os números são reduzidos porque mostram aquilo que é considerado mais relevante para 

o usuário em questão. Logo nos primeiros instantes de análise, foi possível observar que o tema 

político assumia contornos de protagonismo, materializado por comentários irônicos e ataques 
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diretos, assim como de grupos que defenderam o SGB. Nesse sentido, um internauta11 pontuou: 

“Há estreita relação entre estas páginas e políticos bolsonaristas. Reduzindo dinheiro destas 

páginas tb se reduz dinheiro que voltam lavados para estes políticos. Por isto Sleep incomoda” 

e recebeu, como forma de apoio, 4 curtidas e nenhuma resposta direta. Enquanto isso, um outro 

se questiona: “Por que desmonetizar o discurso de ódio é alvo de investigação?” e, além de 2 

retweets, contou com 59 curtidas e duas respostas diretas, sendo uma delas apenas uma risada, 

que pode ser entendida como uma forma de deboche, e a outra: “Isso aqui é discurso de ódio.”, 

acompanhada pela Imagem 9. 

Imagem 9 – Captura de tela em que aparecem várias reportagens que em oposição ao presidente Jair Bolsonaro. 

 
Fonte: Captura de tela de um perfil anônimo do Twitter. Acesso em 03/08/2021 às 22:42. 

 Finalizando essa sequência de tweets, um terceiro internauta responde: “Não estou 

vendo o @slpng_giants_pt nessa colagem. Pq eles estão sendo investigados?”. É interessante 

                                                
11 Visando o anonimato dos comentários, optamos por não apresentar os nomes dos perfis. Os textos foram 
mantidos como originalmente postados, inclusive com erros gramaticais, abreviações e interjeições típicas do 
ambiente virtual do Twitter.  

Outra  (0952953)         SEI 23072.244537/2021-74 / pg. 54

https://twitter.com/slpng_giants_pt


 
 

43 

observar que uma série de usuários compartilha desse mesmo posicionamento, buscando 

entender, por meio de perguntas diretas carregadas de certa ironia, o motivo da tal investigação. 

Imagem 10 – Comentários no Twitter sobre o perfil Sleeping Giants Brasil. 

 
Fonte: Captura de tela de um perfil anônimo do Twitter. Acesso em 03/08/2021 às 22:45. 

 Além disso, também chama atenção um grupo de internautas que demonstra apoio à 

Justiça por meio do bordão “Grande dia”, que ficou conhecido após Jair Bolsonaro postar a 

frase em seu perfil pessoal no Twitter no dia em que o parlamentar Jean Wyllys anunciou que 

deixaria o Brasil e não assumiria o seu novo mandato por conta das seguidas ameaças de morte 

que estava sofrendo. Apesar de, pouco depois, Bolsonaro ter esclarecido que sua manifestação 

na rede social não possuía ligação direta com este último fato, a expressão popularizou e é 

utilizada por seus apoiadores. Mais uma vez, nos deparamos com a alusão ao cenário político e 

a ação de embate com o Sleeping Giants Brasil.  

 Há, ainda, alguns usuários que responsabilizam a juíza envolvida caso algo aconteça 

àqueles que estão por trás do perfil vigilante e alguns internautas que podem ser considerados 

como neutros frente à situação em questão. Isso porque eles não realizam ataques diretos e 

buscam entender a medida discutida. Um deles pontua: “Sim! Pra justiça tem que revelar sim. 

Mas se a justiça revelar para a população, aí é crime, diante do trabalho da entidade. Espero que 
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a justiça saia da teoria da lava jato, onde crimes hediondos se tornaram meios”. Um segundo, 

compartilha: “Transparência não faz mal. Mas apoio e reconheço o trabalho deles como 

importante. Mas precisa sim de transparência”. É interessante, nesse ponto, lembrar do 

argumento de Henriques e Silva (2017) sobre como muitas iniciativas de vigilância procuram 

adotar ideias de transparência como um elemento chave de sua construção de credibilidade, 

justamente para demonstrar que não possuem interesses privados motivando suas ações. O 

comentário do usuário apresentado anteriormente pode ser entendido como uma validação, e 

mesmo uma cobrança, desse posicionamento estratégico, que nossa análise revelou que está 

ausente nas ações do Sleeping Giants Brasil. 

 Um dos tweets feitos como resposta à postagem no perfil oficial da Folha que mais 

contou com interação de terceiros, dizia: “Quem é o Sleeping Giants para dizer o que é discurso 

de ódio ou fakenews? Não há sensores no Brasil, eles verão o que é acusar sem provas de que 

alguém pública fakenews. E além do mais, eles não têm legitimidade jurídica para interpelação 

em nome de terceiros. Estão lascados.”. Além dos 10 retweets e as 60 curtidas, 8 internautas 

responderam a declaração. Vale ressaltar que 100% das respostas são carregadas de opinião 

contrária, deixando, ainda mais claro, esse embate direto. O autor do tweet já inicia com o 

questionamento sobre quem é o Sleeping Giants, evidenciando a verdadeira disputa que se 

forma em torno do Sleeping Giants Brasil e sua legitimidade. Enquanto uma usuária da rede 

social responde “Não estão, o q o Sleeping faz não é ilegal, é uma mobilização nas redes junto 

aos usuários. E há indícios sim de fake news e até discursos de ódio nos sites denunciados, 

conteúdos nocivos a desatentos! Se quer provas, é só abrir os sites e verá a sujeira com seus 

próprios olhos!”, outro se limita a ironizar, dizendo “Isso mesmo, temos que defender a nossas 

milícias. As digitais e as do Rio de Janeiro. MI-LÍ-CIA ACIMA DE TUDO!!!”. Há, ainda, 

aqueles que postam apenas manifestações como “Fake News!! Sai fora bolsominion” e “Sabe 

nada de direito e fica dando opinião GADO”, que, apesar de não contribuírem diretamente para 

a discussão, ilustram bem a disputa aqui abordada. 

 Visando enriquecer ainda mais a análise presente, o segundo tweet escolhido é do dia 

12 de dezembro de 2020, quando o Sleeping Giants Brasil sai do anonimato em entrevista à 

Folha, referenciada no presente estudo. Assim como o mandato da Justiça abordado no tweet 

utilizado como objeto para o início deste capítulo, o fato foi marcante para a trajetória do 

movimento e dividiu opiniões na esfera pública.  
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Imagem 11 – Reportagem da Folha sobre os criadores do Sleeping Giants Brasil. 

 
Fonte: Captura de tela do perfil oficial da Folha de S. Paulo do Twitter. Acesso em 03/08/2021 às 23:07. 

 

O número de interações no tweet já sugere que as proporções alcançadas por esse 

acontecimento foram extremamente relevantes. Por conta disso, entende-se que será um desafio 

compreender os sujeitos envolvidos enquanto públicos, como foi feito com o primeiro tweet. 

Porém, foi possível perceber um embate direto envolvendo a credibilidade e, até mesmo, a 

veracidade da saída do anonimato: enquanto uns acreditam e apoiam o jovem casal por trás do 

perfil, outros ironizam e ridicularizam o fato e se mostram incrédulos. De um lado, são 

identificadas manifestações como: “Acredito mesmo que sejam eles (ironia)”; “Laranjas!”; “E 

os trouxas acreditando neste migué”; “Movimento atua em vários países e pouco depois que 

surgiu aqui já tinha um monte de político, influencer dando moral pra eles. Sim, certeza que os 

donos são esses dois pé rapados kkk”; “Legal. Eu finjo que acredito! Independente disso... 

Sleeping Giants têm que ser presos por perseguição ideológica”. Do outro, chama a atenção o 

fato de que, ao confrontarem as opiniões opostas, alguns defensores do Sleeping Giants Brasil 

não carregam em seu discurso a confirmação de que Mayara e Leonardo são realmente os donos 

do perfil, mas alegam ser um detalhe irrelevante: “Não importa quem seja o dono. Se for eles 

ou não, o que importa é que trouxe enorme prejuízo para a extrema direita. E o choro é livre”. 

 Além disso, é nítida, ao observarmos as interações, a disputa que permeia os discursos 

e estampa os argumentos utilizados, carregada, mais uma vez, pela política: “Como eu gostaria 

que todos os comunistas passassem fome como as crianças da Venezuela…”; “Por um lado, 

claro que é mentira, só estão recebendo para assumir o BO. Por outro lado, encontraram ótimos 
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representantes da esquerda, 22 anos que recebem auxílio, ou seja, improdutivos e que se acham 

os donos da razão!”; “Em breve filiados ao PSOL e se candidatando a algum cargo público.”; 

“Que bonitinho, um casal lindo de 22 aninhos, e não um monte de milionários poderosos 

Esquerdistas...”.  

 Há, ainda, aqueles argumentos que parecem ter como alvo principal não o Sleeping 

Giants Brasil, mas a Folha, responsável por noticiar a saída do anonimato. Usuários colocam 

em jogo a imparcialidade e, mais uma vez, a credibilidade do veículo de comunicação – 

questionando sua aproximação com o próprio SGB, o que nos mostra como as questões de 

credibilidade são complexas, na medida em que o veículo passa a ser enredado na guerra 

simbólica em curso. Esse aspecto foi observado em tweets como: “A foice de São Paulo acha 

pouco ser fake, arranja dois babacas para ser laranja. Folha sendo Folha. Lixo”; “Na linguagem 

das organizações criminosas estes 2 são os famosos buchas! A Foice faz parte da organização 

ou tá contando essa historinha apenas pra passar pano?”; “Publicada pela Mônica na Folha, tem 

tanta credibilidade quanto a Rosane na ZH…”. 

Interessante ainda o posicionamento demonstrado na Imagem 12, abaixo, que também 

traz a Folha como protagonista. Nele, porém, observamos uma crítica à atuação da imprensa 

não no sentido político de atuar próximo ou dar visibilidade para o Sleeping Giants Brasil, mas 

sim de cobrança pela sua suposta falha em exercer o monitoramento de abusos de poder – no 

caso, o usuário observa que o SGB ocupa o posicionamento que deveria ser da “mídia”, que 

não o faz por estar “sempre comprometida” – ecoando lógicas e argumentos que estão no cerne 

do surgimento do fenômeno de vigilância civil e que foram explorados por Henriques e Silva 

(2017). 

Imagem 12 – Resposta do Diogo Teixeira à reportagem da Folha. 

 
Fonte: Captura de tela do perfil oficial de Diogo Teixeira no Twitter. Acesso em 06/08/2021 às 23:02. 
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Em linhas gerais, conseguimos constatar, após coleta e análise dos tweets e comentários 

descritos acima, que o embate discursivo ao redor da credibilidade do Sleeping Giants Brasil 

parece demarcado por três posicionamentos principais: a discussão sobre a criminalização de 

suas ações, a discussão sobre os interesses políticos, contrapostos com uma ideia de interesses 

públicos, que animariam suas ações e a relação entre a iniciativa e a imprensa. Cabe mencionar 

que não foi nossa intenção determinar aspectos quantitativos dessas marcas discursivas, mas 

sim buscar compreender, por meios qualitativos, os principais argumentos envolvidos na 

disputa. 

No que tange à discussão sobre criminalidade, há múltiplos elementos envolvidos, tanto 

acerca da legalidade da atuação do Sleeping Giants Brasil como também da determinação 

jurídica que determinava a exposição pública dos envolvidos. Assim, observamos um 

posicionamento que ecoa o primeiro aspecto, afirmando que o SGB atua de maneira ilegal e 

encontrando validação e sustentação no pedido da juíza. Nesse conjunto de comentários, há 

afirmações de que a iniciativa estaria infringindo a lei, cometendo “crime de ideologia” e 

interferindo com a liberdade de expressão política. Mais ainda, o próprio anonimato dos 

criadores foi usado como argumento para fortalecer essa visão, em uma ideia de que a 

identidade deles não era revelada por saberem que estão agindo de maneira ilegal ou mesmo 

por serem agentes ligados com partidos “de esquerda”. Curioso observar que, após os criadores 

exporem suas identidades, essa última linha argumentativa não morreu, mas se transformou em 

acusações de que os estudantes seriam “laranjas” escolhidos para ocultarem os reais criminosos 

por detrás da iniciativa.  

Por outro lado, foi possível observar um público significativo questionando não o SGB, 

mas a decisão da justiça de expor sua identidade. Uma característica marcante desse 

posicionamento foi a ironia no tratamento da questão, assim como manifestações diversas 

acerca de como não haveria crime nas ações de vigilância civil. Ao contrário, quem deveria ser 

acusado eram os grupos que veiculavam desinformação e que questionavam a iniciativa – ou 

seja, uma inversão no argumento da criminalidade, apontando que o outro lado é que estaria 

contra a lei. 

No campo dos posicionamentos políticos foi possível observar traços da polarização que 

enfrentamos atualmente no Brasil. De maneira geral, os críticos do Sleeping Giants Brasil 

salientavam, a todo momento, os interesses políticos subjacentes na ação do perfil, que seria 

“de esquerda”. Outros usuários defendiam a iniciativa acusando aqueles que a criticavam de, 
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na verdade, serem militantes “de direita”. Há, assim, uma troca constante de acusações que 

lidam com o reducionismo da desconfiança apenas para os polos políticos, ambos assumindo 

que o “seu lado” é o detentor de virtudes do interesse públicos (com pautas como liberdade ou 

verdade científica) e o “outro lado” o defensor de interesses privados (bolsonaristas ou de 

esquerda). Esse aspecto nos parece constituir a espinha dorsal das disputas de sentido ao redor 

do SGB, presente desde o início da atuação da iniciativa e perpassando suas diversas fases, 

incluindo as discussões sobre a identidade de seus criadores (que revelaria definitivamente a 

farsa da esquerda / que revelaria definitivamente a farsa dos argumentos bolsonaristas).  

Por fim, cabe mencionar os posicionamentos que discutiam a própria presença da 

imprensa, personificada pela Folha de São Paulo, no caso. Para muitos, tal aproximação era 

indicativa do alinhamento político de esquerda daqueles grupos, algo que faz sentido perante o 

ataque da extrema-direita brasileira contra as instituições de imprensa. Assim, ao mesmo tempo 

em que podemos pensar que o SGB se aproxima da imprensa como uma forma de construir sua 

credibilidade e conquistar visibilidade, há elementos de risco por se associar com esses veículos 

– especialmente para públicos que não concedem a eles créditos de confiança. Outra questão 

interessante são os riscos e discursos que apontam para a perda/ganho de reputação do próprio 

jornal se associar com uma iniciativa de vigilância civil, inclusive com discursos, após a 

revelação da identidade dos criadores do SGB, que apontavam como a Folha estaria legitimando 

dois estudantes sem qualquer qualificação para atuar no debate público. 

Em última medida, nossa análise dos tweets ajuda a compreender alguns dos desafios 

da vigilância civil nesse cenário de abundância comunicativa. Como Keane (2013) aponta ao 

falar sobre democracia monitória, há uma questão importante sobre como entender a verdade 

perante tantas informações e argumentos desconexos apresentados, e acreditamos que a 

credibilidade emerge como questão fundamental para o sucesso ou não do monitoramento, 

inclusive como forma de superar os desafios da desconfiança. 

Esse sentimento de desconfiança, como bem descreveu Rosanvallon (2008), é uma 

consequência desse cenário de acúmulo de informações. Não existindo um ou alguns meios 

dotados de total credibilidade e considerando que muitas pessoas que possuem voz e querem 

ser ouvidas, é compreensível que os extremos se tornem alternativas mais fortes, pela segurança 

de seu discurso e pela polarização. Considerando o cenário político vivido no Brasil, 

observamos isso. Públicos se formam cada vez mais polarizados, com discursos que legitimam 

ou não um ator pelo seu suposto posicionamento. Desde os seus primórdios, o Sleeping Giants 
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Brasil procurou reforçar discursivamente a sua imparcialidade política e o seu interesse em 

desmonetizar os veículos responsáveis pela desinformação. Mas, até esse fato pode ser 

questionado a partir do momento que a desinformação é algo nebuloso e as fake news são 

consideradas por alguns apenas pontos de vista diferentes. E, não à toa, esse segundo ponto se 

relaciona com a imprensa, afinal, a expectativa é de que ela exerça esse papel mediador. Porém, 

as questões são cíclicas, e até a credibilidade da imprensa é colocada em pauta quando estamos 

em um cenário de extremos. 
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4. CONCLUSÃO 

 O presente trabalho abordou o tema da vigilância civil, tendo como objetivo 

compreender a disputa de credibilidade acerca do Sleeping Giants Brasil e os demais atores 

envolvidos em suas ações. Buscamos analisar as disputas de sentidos e os embates que marcam 

a atuação de movimentos vigilantes frente a iniciativas privadas, assim como suas limitações e 

complexidade diante do mundo contemporâneo. Para isso, os conceitos de democracia 

monitória e contra-democracia, desenvolvidos, respectivamente, por Keane (2013) e 

Rosanvallon (2008), serviram como base teórica, assim como os estudos de Henriques e Silva 

(2013; 2014; 2016; 2017). Para o desenvolvimento do estudo, dois principais movimentos de 

análise foram definidos, sendo um deles uma análise transversal das práticas do perfil no Brasil, 

que conta com uma linha histórica composta por três marcos, e o outro por uma análise de 

comentários e episódios específicos visando captar elementos de conversação e disputa de 

sentidos ao redor da identidade do Sleeping Giants Brasil e de sua legitimidade pública. 

Diante de todo o apresentado, o ponto que soa como mais relevante para a conclusão do 

presente estudo gira em torno da complexidade dos movimentos de vigilância civil. Isso porque 

a teoria compreende tais movimentos como aqueles voltados para a sociedade e formados por 

públicos. Mas, afinal, quem são esses públicos e quais seus interesses? Vimos, durante a análise, 

que os públicos se formam e movimentam de maneira múltipla, e uma iniciativa como o 

Sleeping Giants Brasil é perpassada pelo constante embate entre públicos distintos e 

argumentos dos mais diversos. Por esse viés, podemos entender o movimento de vigilância civil 

como um ator social que afirma representar outros sujeitos que compartilhariam de suas 

convicções e interesses, e portanto, deve criar discursivamente apelos acerca da defesa de 

interesse público. 

O ponto central que emerge, assim, é a disputa discursiva ao redor da vigilância civil, e 

que tem grandes consequências para sua reverberação na sociedade civil. O SGB, atuando para 

desmonetizar redes de desinformação, sustenta que que o Jornal da Cidade Online, Olavo de 

Carvalho e Sikêra Jr. são propagadores de fake news e do discurso de ódio. Para muitos sujeitos, 

essa é a verdade, e por isso é oferecido apoio e engajamento ao Sleeping Giants Brasil. Inclusive 

podemos observar que públicos já mobilizados contra esses tópicos se aglutinam e oferecem 

apoio à iniciativa. Porém, os atores que são “alvos” do SGB constroem discursos contrários, 

tentando deslegitimar a iniciativa, e existem sujeitos que creem piamente nessa ideiae se 

comportam como a oposição. Nesse sentido, pelo caráter do discurso e pelos embates travados 
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desde o início de 2020, foi possível atestar o protagonismo do extremismo político tornou-se 

nos argumentos ao redor da iniciativa, tornando ainda mais nebulosa essa relação entre o 

movimento e a representatividade de públicos. 

 Ou seja, podemos considerar que, ainda que as iniciativas de vigilância civil justifiquem 

a sua existência em uma imparcialidade com o objetivo de defender interesses públicos, ela só 

fará sentido para determinados públicos. Além disso, nos deparamos com um ciclo: quem 

seriam os responsáveis por vigiar as iniciativas de vigilância civil? Afinal, algo deve garantir 

que elas são realmente imparciais e trabalham desvinculadas de interesses terceiros. Se 

Henriques e Silva (2017) observam que várias iniciativas enfatizam discursos de transparência 

acerca de suas atividades, isso não acontece no início do SGB, o que pode ter contribuído para 

a judicialização ao seu redor. Quando a Justiça, por exemplo, tentou trazer a questão da 

identidade dos criadores do perfil à tona, uma polêmica, estudada durante o presente estudo, 

teve início. Enquanto alguns responsabilizavam a juíza envolvida, outros faziam alusão ao 

bolsonarismo, ao comunismo, à esquerda e à direita. E, compondo todo esse jogo, estavam ali 

as empresas privadas, tendo sua credibilidade jogada em pauta pelo movimento.  

A forma com que o SGB realiza sua vigilância também é um ponto interessante, na 

medida em que ele busca constranger as empresas ao expor suas atividades como questões 

públicas. Trata-se de uma tentativa de deslocar tais empresas da esfera do privado, onde há uma 

certa prerrogativa de segredo nas suas atividades, para o campo público, jogando luzes em sua 

atuação como ator que contribui diretamente para constituição do espaço público. Observou-se 

que muitas das empresas se sentem extremamente desconfortáveis quando são colocadas nesse 

espaço, e reagem para evitar visibilidade maior – inclusive quando são questionadas ou 

opositores do SGB.  

 Justamente por essa complexidade das iniciativas de vigilância civil, compreende-se que 

o trabalho em questão consiste em parte de um processo mais amplo de estudo sobre o 

fenômeno, abordando apenas um aspecto das disputas de credibilidade e da atuação dessas 

iniciativas. Sua principal contribuição, nesse sentido, é em oferecer exemplos materiais da 

vigilância e dos embates ao seu redor, ao mesmo tempo em que abre questionamentos 

instigantes sobre a possibilidade de monitoramento civil em termos de extrema polarização 

política. Ao final, acreditamos que muitas questões ainda carecem de esforços reflexivos. O 

comportamento e as estratégias escolhidas pelas empresas privadas para lidar com as denúncias, 

por exemplo, representa um campo extremamente rico a ser explorado: ao ser atacada por um 
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vigilante civil e ter a credibilidade questionada, quais são as medidas a serem tomadas? Temos 

uma ideia de que ela procura se ocultar, mas como elas o fazem? Uma ideia instigante pode ser 

investigar os processos de tomada de decisão dessas organizações perante uma denúncia como 

a do SGB, que pode revelar insumos fundamentais para compreender a dinâmica complexa. De 

toda forma, acreditamos que a presente pesquisa carrega relevância por tratar de um objeto tão 

recente que ilustra, por mais de um viés, a maneira com que as relações frente a uma iniciativa 

de vigilância civil se estabelecem no contexto virtual e atravessam questões fundamentais para 

a construção de nossa sociedade. 
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