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FACEBOOK RECONHECE QUE TAMBÉM TEM 
CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS PARA A DEMOCRACIA 
 

O Facebook já reconheceu, publicamente, que a Internet e as redes sociais não 
trazem só coisas boas, também há consequências negativas, por exemplo, para 
a democracia. 

A empresa afirmou que as repercussões desta ferramenta na sociedade pode 
ser uma surpresa e resultar em vários problemas, como a capacidade de lidar 
com respostas.   

Num texto, intitulado de “Perguntas difíceis: que efeitos têm os media sociais na 
democracia”, um dos gestores do Facebook, responsável pelo envolvimento 
cívico, Samidh Chakrabarti, expos e enumerou os problemas com que a rede 
social se tem debatido ultimamente, começando pelo facto de o Facebook ser 
utilizado como uma ferramenta de intromissão entre países – como aconteceu 
com as estratégias utilizadas pelos russos, que tinham o objetivo de influenciar 
as eleições nos EUA – passando por questões como notícias falsas e discursos 
de incentivo ao ódio. 

“A cada ano que passa, o desafio torna-se mais urgente”, começou por escrever 
o responsável, adiantando que “o Facebook foi concebido originalmente para 
ligar amigos e família – e tem sido excelente a fazer isso. Mas, quando um 
número inédito de pessoas canaliza a sua energia política através deste meio, 
está a ser usado de formas não previstas com repercussões sociais que nunca 
antecipámos”. 

A publicação do texto surge depois de vários momentos recentes em que o 
Facebook se questionou sobre o seu próprio impacto. 
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1. Perguntas de compreensão geral (4 pontos) 

Responda às perguntas seguintes com a informação que se oferece no texto, 
empregando se for possível as próprias palavras 

a) Quando foi concebida, teve-se em conta o potencial conflituoso da rede 
social Facebook? 

b) Quais são os perigos que se têm discutido ultimamente em relação ao 
impacto social do Facebook? 

c) Porquê o Facebook pode ter tanto impacto na democracia?  

d) Os responsáveis do Facebook ficaram passivos perante o debate sobre o 
impacto político da rede?   

2. Verdadeiro ou falso (2 pontos) 

Diga, justificando a resposta, se as seguintes informações são verdadeiras ou 
falsas  

a) Os responsáveis do Facebook acham que a rede apenas tem um efeito 
positivo na sociedade.  

b) A rede cumpriu as expectativas iniciais de fomentar os relacionamentos 
interpessoais. 

3. Vocabulário 

Encontre sinónimos aos seguintes termos ou expressões (1 ponto) 

Lidar: 
Envolvimento:  
Acontecer:  
Intromissão:  

4. Composição 

Escreva uma composição de não mais de 120 palavras, sobre um destes dois 
temas (3 pontos) 

a) Acha que o Facebook é uma boa ferramenta para a intervenção social?  
b) Na sua experiência, o Facebook é um espaço que promove interações 

harmónicas ou que facilita o conflito?  
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1. 

a) Não, foi pensada como uma rede para potenciar vínculos de amizade e não se 
pensou tanto nas suas repercussões a nível político.  

b) Pode ter um efeito negativo para a democracia, facilitando a intervenção de uns 
países nos outros, a difusão de notícias falsas ou de discursos de ódio. 

c) Porque muitas pessoas utilizam a rede para a intervenção política. 

d) Não, eles estão a pôr-se em causa sobre essa questão e acham que é urgente 
enfrentar o desafio.  

 
2. 

a) Falso. Eles reconhecem em público que a rede tem também um potencial 
negativo relativamente à democracia. 

b) Verdadeiro. É uma ferramenta ótima para unir amigos e família. 
 
3. 

Lidar: enfrentar, lutar, debater-se 

Envolvimento: compromisso 

Acontecer: advir, ocorrer 

Intromissão: Ingerência. 

 
4. 

Argumentação bem fundamentada: 1 ponto 

Correção gramatical: 1 ponto 

Riqueza expressiva: 1 ponto 
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